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حتتفل دولة الإمارات العربية املتحدة هذه الأيام باليوم الوطني للبيئة والذي يعك�س اهتمام القيادة الر�شيدة بالإن�سان واملكان
مع ًا وتوفري البيئة ال�صحية التي ت�ساعد على العطاء واالجناز والعمل والإبداع وحتقق الراحة وال�سعادة للإن�سان ،ومن هنا قامت
بلدية مدينة ال�شارقة بجهود متميزة خالل ال�سنوات املا�ضية يف تعزيز وانت�شار امل�سطحات اخل�ضراء.
فقد و�صلت امل�ساحات اخل�ضراء يف ال�شارقة �أكرث من 13مليون و� 300ألف مرت مربع كما جنحت البلدية يف �إن�شاء �شبكة للري
تغطي معظم �أنحاء املدينة وقامت با�ستغالل مياه الأمطار يف التو�سع يف الزراعة والت�شجري ون�شر الورود والزهور يف كل مكان
حتى جعلت الزائر للمدينة ي�ستن�شق عيرب الب�ساتني ورحيق الزهور.
�إن بلدية ال�شارقة كانت والزالت و�ستظل رائدة يف اهتمامها بالعمل البيئي بكافة �أبعاده من خالل �إدارة اخلدمات البيئية وكذلك
ق�سم خمترب البيئة الذي يعد واحد من �أقدم املختربات البيئية التي مت �إن�شائها يف املنطقة لتقدمي التحاليل البيئية وتعزيز
اجلهود البلدية يف هذا ال�ش�أن.
�إن جتربة �إمارة ال�شارقة يف ن�شر امل�سطحات اخل�ضراء تعد فل�سفة متميزة حيث ارتكزت على عدة معايري علمية وو�سائل تطبيقية
حديثة لتنفيذها� ،سواء من حيث اختيار �أنواع النباتات �أو طرق الري  ،بالإ�ضافة �إىل الت�صاميم املعمارية املبتكرة وتوظيف
الذائقة الفنية التي تتمتع بها ال�شارقة يف �إن�شاء احلدائق واملتنزهات.
فقد حر�صت بلدية ال�شارقة على توظيف الدور الثقايف الواعي الذي ت�شهده الإمارة يف التحليل العلمي الحتياجات الإن�سان
الفعلية لذا �أن�شئت احلدائق املتعددة يف املدينة وفق املعطيات البيئية وظروف كل منطقة متا�شي ًا مع طبيعتها املعمارية لإ�ضفاء
البعد اجلمايل على املنطقة و�إدخال ال�سعادة على ال�سكان والزوار.
كما حر�صت بلدية ال�شارقة يف خطتها لإن�شاء احلدائق وامل�ساحات اخل�ضراء على املزج بني املا�ضي واحلا�ضر لتخلق نوع ًا من
االن�سجام بني الإن�سان وبيئته ،ف�أ�ضفت على املدينة بعد ًا �إبداعي ًا ون�سق ًا معماريا �إ�سالميا وح�ضاريا متميز ًا.
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مدير عام بلدية مدينة الشارقة
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بلدية الشارقة تكسو المدينة بالزهور والورود
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�إن جتربة �إمارة ال�شارقة يف ن�شر امل�سطحات اخل�ضراء تعد فل�سفة
متميزة حيث ارتكزت على عدة معايري علمية وو�سائل تطبيقية
حديثة لتنفيذها� ،سواء من حيث اختيار �أنواع النباتات �أو طرق
الري وا�ستغالل مياه ال�صرف ال�صحي ،بالإ�ضافة �إىل الت�صاميم
املعمارية املبتكرة وتوظيف الذائقة الفنية التي تتمتع بها ال�شارقة
يف �إن�شاء احلدائق واملتنزهات.
فقد حر�صت بلدية ال�شارقة على توظيف الدور الثقايف الواعي
الذي ت�شهده الإمارة يف التحليل العلمي الحتياجات الإن�سان
الفعلية ولذا فقد قامت ب�إن�شاء احلدائق املتعددة يف املدينة
وفق املعطيات البيئية وظروف كل منطقة متا�شي ًا مع طبيعتها
املعمارية لإ�ضفاء البعد اجلمايل على املنطقة و�إدخال ال�سعادة
على ال�سكان والزوار.
لقد حر�صت بلدية ال�شارقة يف خطتها لإن�شاء احلدائق
وامل�ساحات اخل�ضراء على املزج بني املا�ضي واحلا�ضر لتخلق
نوع ًا من االن�سجام بني الإن�سان وبيئته ،وا�ستح�ضار عبق املا�ضي
و�آفاق امل�ستقبل ،لذلك �أ�ضفت احلدائق وم�شاريع االخ�ضرار على
املدينة بعد ًا �إبداعي ًا ون�سق ًا معماريا �إ�سالميا وح�ضاريا متميز ًا.
�إن النه�ضة الزراعية يف الإمارة واحلر�ص على تواجد امل�ساحات
اخل�ضراء بد أ� ب�شكل وا�ضح يف عام  ،1983حيث مت ر�صد
ميزانيات �سنوية خا�صة لهذا الغر�ض وتوفري الكوادر الب�شرية
املدربة وامل�ؤهلة القادرة على تنفيذ وحتقيق توجيهات �صاحب
ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س
الأعلى حاكم ال�شارقة ب�ش�أن انت�شار امل�سطحات اخل�ضراء يف

الإمارة حتى تبقى على الدوام ال�شارقة هي املدينة البا�سمة
واملكان الأمثل لق�ضاء الأوقات.
فقد �شملت م�سرية العمل الزراعي ت�شجري وزينة ال�شوارع
وامليادين واحلدائق ،كما قامت البلدية بزراعة وت�شجري املباين
احلكومية واملناطق املجاورة لها وكذلك املدار�س وغريها من
املرافق واملباين العامة.
�إن �إدارة الزراعة يف بلدية ال�شارقة تقوم باختيار �أنواع خمتلفة
من النباتات لزينة احلدائق وامليادين وال�شوارع وفق درا�سات
علمية حول هذه النباتات وقدرتها على حتمل الظروف والأجواء
املناخية  ،وخا�صة �أن عمليات الزراعة تتكلف الكثري من املوارد
املالية.

خدمات ونباتات للمواطنين
لتشجيعهم على الزراعة والتوسع في
المساحات الخضراء

ويف �إطار حر�ص بلدية ال�شارقة على ت�شجيع وم�ساعدة ال�سكان
على الزراعة ف�إنها تقدم لهم العديد من اخلدمات املجانية،
ت�شمل هذه اخلدمات مكافحة احل�شرات من خالل فرق
متخ�ص�صة يف البلدية لهذا الغر�ض ،وتقدمي ال�شتالت وغريها
من النباتات ،بالإ�ضافة �إىل الرمال اخلا�صة بالزراعة بجانب
االحتياجات الأخرى التي تهدف �إىل دعم وت�شجيع املواطنني على
الزراعة مبختلف �أنواعها و�أ�شكالها.

امل�ساحات املخ�ضرة:
ت�سعى بلدية ال�شارقة �إىل ب�سط اخل�ضرة يف جميع �أنحاء ال�شارقة ملا لها
من �أثر بيئي و�صحي وح�ضاري ،و�إ�ضفاء اللم�سة اجلمالية على املكان ،لذا
و�صلت امل�ساحة املخ�ضرة خالل عام 2013م ،بحدود (312,212م،)2
�شملت تخ�ضري م�ساحات وا�سعة من جوانب الطرق واجلزر الو�سطية
لل�شوارع� ،إ�ضافة �إىل زراعة وتخ�ضري بع�ض املدار�س واملراكز واملباين
وامل�ؤ�س�سات احلكومية ،و�إن�شاء احلدائق حتى و�صلت امل�ساحة املخ�ضرة
الكلية ملدينة ال�شارقة �إىل حدود (13,332,148م.)2

�شبكة الري:
تعتمد بلدية ال�شارقة بالدرجة الأوىل على مياه ال�صرف ال�صحي املعالج،
ومياه الآبار� ،إن نظام الري امل�ستخدم ل�سقي احل�شائ�ش هو نظام الري
بالر�شا�شات �أما نظام ري الأ�شجار وال�شجريات والنخيل والزهور
املو�سمية ،فيتم ريها عن طريق التنقيط ،لذا �أ�صبح من الواجب مد
�شبكة الري جلميع مناطق الزراعة حتى بلغت هذا العام فقط �إىل
حدود (300,000م )2وي�صل املجموع الكلي ل�شبكة الري �إىل حوايل
( 13,000,000م.)2

ملف
العدد

ملف
العدد

زراعة النخيل:
حتظى النخلة ب�إهتمام خا�ص لدى املواطنني
ملا لها من رمز تاريخي وتراثي ،لذا حر�صت
البلدية على �إكثار زراعتها حتى اليكاد �شارع
من �شوارع مدينة ال�شارقة يخلو من النخيل،
حتى بلغ عدد الكلي للنخيـل املزروع �إىل
حوايل ( 24,000نخلة ).

الأ�شجار :

المدينة الباسمة

حتر�ص البلدية على ن�شر اخل�ضرة يف جميع مناطق مدينة
ال�شارقة ،لذا فقد مت زراعة الأ�شجار وال�شجريات بكميات
كبرية جد ًا وهي �أ�شجار و�شجريات منا�سبة لظروف البلد
اجلوية ومن هذه الأ�شجار (ال�شري�ش ،والرول ،واللوز،
وال�سدر ،والغاف ،اللبخ ،بون�سيانا ،بلتفرم �..إلخ) ،حتى و�صل
عددها الكلي �إىل حوايل ( � 80,000شجرة).
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العدد

احلدائق واملتنزهات:
بلغت �أعداد حدائق الأحياء القائمة ( 50حديقة ) حيث
ت�سعى البلدية �إىل توفري حديقة حي لكل منطقة من مناطق
مدينة ال�شارقة � ،إ�ضافة �إىل �ست حدائق كبرية وهي (
منتزه ال�شارقة الوطني ،ومنتزه اجلزيرة ،وحديقة املجاز،
وحديقة احلزام الأخ�ضر ،حديقة ميدان االحتاد ،وواجهة
املجاز املائية).
المساحات الخضراء في مدينة الشارقة
تضاهي نظيرتها في مدن العالم

يوجد لدى بلدية ال�شارقة م�شتالن هما م�شتل الفالح ،وم�شتل احلزام
الأخ�ضر ،ب�إنتاجية �سنوية ت�صل �إىل �أكرث من (� 320,000شتلة) خمتلفة
يتم توزيع حوايل (� 150,000شتلة ) على املواطنني وامل�ؤ�س�سات احلكومية
واملدار�س� ،أما الباقي فت�ستخدم يف م�شاريع البلدية ،وي�ساهم امل�شتالن مع ًا يف
�إنتاج العديد من �أنواع الأ�شجار مثل ( ال�شري�ش ،البون�سيانا ،الكا�سيا ،ال�سدر،
اللوز�.. ،إلخ) ،وال�شجريات (اجلرتوفا ،الإكزورا ،هب�سك�س ،الثفيتيا ،الكا�سيا،
النتانا�..،إلخ) ،واملت�سلقـات (اجلهنميـة ،اليا�سميـن الزفر� ،أنتجنن�..،إلخ)
والزهـور املو�سميـة (الزينيـا ،مري كولـد ،بتونيـا�.. ،إلخ).

المدينة الباسمة

امل�شاتل:
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ملف
العدد

مالعب كرة القدم:

المدينة الباسمة

وملا لأهمية الريا�ضة يف حياة ال�شباب خا�صة واهتمامهم بكرة القدم اللعبة الأكرث
�شعبية لدى ال�شباب ،لذا �سعت البلدية �إىل توفري مالعب كرة القدم يف كل حديقة من
حدائق الأحياء وجتهيزها وزراعتها باحل�شي�ش والعمل على �صيانتها الدورية ،وعليه
فقد مت جتهيز مالعب لكرة القدم ،ومالعب لكرة ال�سلة.
كما �أن ق�سم احلدائق واملتنزهات ببلدية ال�شارقة حري�ص كل احلر�ص على احلفاظ
على دميومة ون�ضارة احلدائق وذلك من خالل توفري كادر زراعي متخ�ص�ص يقوم
ب�أعمال الري وزراعة وق�ص احل�شي�ش وت�شكيل الأ�شجار وتهذيبها وزراعة وخدمة
النخيل ،وزراعة الزهور املو�سمية�.. ،إلخ ،من الأعمال الزراعية.
كما خ�ص�صت بلدية ال�شارقة يف كل حديقة م�شرفة حدائق تكون حلقة الو�صل ما بني
طلبات �أو مقرتحات زوار احلديقة ،وبني �إدارة البلدية� ،إ�ضاف ًة �إىل عملها على تذليل
�أي �صعوبات �أو م�شاكل قد ت�صادف الزائر
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توفير مالعب لكرة القدم في كل حدائق األحياء وتجهيزها وزراعتها
وصيانتها بشكل دوري

النباتات والثقافة:
وواكب م�شروع ال�شارقة الثقايف نه�ضة ح�ضارية ومرافق معمارية �شاخمة انطلقت من القناعة املطلقة بدور
و�أهمية الثقافة يف املجتمع ،و�أثرها يف تطوير الذائقة الفنية واجلمالية وتهذيب النف�س وتو�سيع املدارك
وامللكات الفكرية والإبداعية ،وكان االخ�ضرار ون�شر امل�ساحات اخل�ضراء بطريقة فنية جزء رئي�سي من
م�شاريع التطور والنمو يف ال�شارقة.
كما حتولت ال�شارقة من منطقة �صحراوية �إىل مدينة تتمتع مب�ساحتها اخل�ضراء ال�شا�سعة وحدائقها
املتعددة وجمال معمارها النابع من الطراز الإ�سالمي ،مما جعلها �إمارة االبت�سامة ،فلم تو�ضع عبارة
«ابت�سم �أنت يف ال�شارقة » من فراغ و�إمنا جاءت انعكا�س ًا لبيئة الإمارة التي تبعث ال�سرور يف النفو�س.
و�أ�صبحت امل�ساحات اخل�ضراء يف مدينة ال�شارقة ت�ضاهي نظريتها يف مدن العامل ،بل وتتفوق عليها ،ف�إذا
كانت ال�شارقة حمراب العلم والثقافة وقلعة الرتاث والإبداع ف�إنها املدينة التي تكت�سي بالثوب الأخ�ضر
طول العام من كرثة امل�ساحات اخل�ضراء.
�إن ارتداء ال�شارقة لثوب اجلمال مل ي� ِأت من فراغ بل نتيجة توجيهات �سامية من �صاحب ال�سمو ال�شيخ
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة ومتابعة دائمة من �سمو ال�شيخ
�سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي ويل العهد نائب احلاكم على �أن تبقى ال�شارقة يف الطليعة يف كافة
املجاالت.

ملفاريع
مش
العدد
البلدية

يتميز بالتصميم العصري على الطراز األندلسي

مهرجان األضواء يبرز مكامن الجمال بمبنى البلدية
الجديد أمام الجمهور

المدينة الباسمة

�أ�ضفى مهرجان الأ�ضواء �سحره الفيا�ض على باقة خمتارة من مباين
ال�شارقة املميزة وقالعها التاريخية النادرة وكان يف مقدمة هذه املباين
مبنى بلدية مدينة ال�شارقة اجلديد الذي كان �آ�سر للألباب جاذبا
للأنظار من كل ع�شاق ورواد مهرجان الأ�ضواء.
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اريع
مشملف
البلدية
العدد

فقد جاء اختيار املبنى للم�شاركة يف هذا
املهرجان املبهر انعكا�سا للجماليات والتي
يتميز بها و�إبراز جلوانب الإبداع حيث يعترب
املبنى من �أكرب املباين احلكومية يف �إمارة
ال�شارقة ويتميز مبقامات جمالية وزخارف
هند�سية جعلته قبلة للزوار .مبنى بلدية
مدينة ال�شارقة الذي �أو�شكت دائرة الأ�شغال
على �إجناز اللم�سات الأخرية من جتهيزات
وديكورات متهيدا الفتتاحه الر�سمي خالل

�سمو احلاكم ي�صافح مدير عام
البلدية �أثناء حفل االفتتاح

المدينة الباسمة

�صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة ي�شهد �إفتتاح مهرجان الأ�ضواء
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المدينة الباسمة

مشاريع
البلدية
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الأ�شهر القليلة املقبلة �أمام املراجعني يقع يف منطقة امل�صلى وقد
جتاوزت تكلفته الإن�شائية �أكرث من  150مليون درهم،
ويعانق املبنى ميدان الكويت الذي يتميز مب�ساحته اخل�ضراء
ال�شا�سعة التي تتو�سطها عدة جم�سمات حتكي جزء من تراث
الإمارات ،كما مت �إ�ضافة ن�صب تذكاري جديد خا�ص بالبلدية
�أمام املبنى ليجعل من املكان �ساحة تراثية مفتوحة �أمام الزوار.
كما يتميز امل�شروع بتطبيق �أنظمة “الأبنية اخل�ضراء كما �أنه

مبنى ع�صري على طراز �أندل�سي يت�ألف من �أربعة
طوابق وتقدر م�ساحته بـ � 100ألف مرت مربع.
وينفذ ا�ستناد ًا لتطبيق اال�شرتاطات املطلوبة
و�إلزام اجلهات املعنية كل فيما يخ�صه للو�صول
�إىل تطبيق كامل ودقيق فيما يخ�ص الطاقة واملياه
امل�ستخدمة وتقنية املعلومات كما مت حتقيق �أق�صى
ا�ستغالل للطاقة الكهربائية باملبنى با�ستخدام
مفاهيم جديدة لأعمال الإ�ضاءة والتكييف والتهوية
والعزل ومعاجلة مياه ال�صرف ال�صحي ،ف� ً
ضال
عن توفري كل ما يتطلب من معدات املواد العازلة
وال�صقل والتظليل و�إحكام منافذ الهواء وتربيد
ال�سقوف والتهوية والإ�ضاءة الطبيعية ونظام
التربيد االعتيادي والتربيد ال�شم�سي والنظم
الكهربائية ال�ضوئية التي �ستقلل من متطلبات
الطاقة وت�سهيل �إمداداتها ،للح�صول �إىل �شهادة
�أنه قد مت تنفيذ امل�شروع “بناء �أخ�ضر” كتطبيق
�أمثل ملبنى البلدية ذاتها لكي تكون رائدة ب�شكل
عملي وتنفيذي.
وي�ضم املبنى اجلديد مواقف لل�سيارات تت�سع لـ
� 250سيارة كما روعي يف ت�صميم املبنى تطبيق
معايري املباين امل�ستدامة على �أكرب و�أحدث مباين
بلدية ال�شارقة مب�ساحة �إجمالية للموقع ت�صل �إىل
 42016مرت ًا مربع ًا وم�ساحة بناء  34730مرت ًا
مربع ًا.

المدينة الباسمة

مشاريع
البلدية
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أخبـار
ال ـ ــدار
راشد بن طليعة رئيسا لمجلس بلدي مدينة الشارقة

سلطان القاسمي يصدر قرار بتشكيل المجالس
البلدية لمدن اإلمارة

المدينة الباسمة

�أ�صدر �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة مر�سوم ًا �أمريي ًا ب�ش�أن ت�شكيل املجل�س
البلدي ملدينة ال�شارقة .
ون�ص املر�سوم رقم  25ل�سنة  2014على �أن ي�شكل املجل�س البلدي ملدينة
ال�شارقة برئا�سة را�شد �سلطان حممد بن طليعة ،وع�ضوية كل من:
�أحمد حممد جمعة املطوع ،ورا�شد حممد بن را�شد املري ،و�سعيد �سيف
�سعيد الطنيجي ،وعبد الرحمن �سامل بو �شب�ص ،وعلي عبد الرحمن
اجلروان ،وحممد عبد العزيز بن علي العوي�س ،وعبد الرزاق خمي�س
خلفان القتبي ،ورا�شد حممد علي الر�شيد ،وعبيد �سامل عبيد حميد
اخليال ،وعلي خليفة بن فالح ال�سويدي ،وجا�سم حممد حممود ،و�أمني
حممد �أمني الهرمودي ،وح�صة �سامل ح�سن املزروع ،وميثاء �سامل عبد
اهلل الدح ،وعبد اهلل خليفة يو�سف الدوخي ،وجا�سم �أحمد ر�ضا حممد
جعفر الأن�صاري ،وعبد اهلل عمران بن فالح املن�صوري ،و�إ�سماعيل عبد
اهلل را�شد �آل علي ،وح�سن علي �صالح املازمي ،وعبد العزيز عبد اللطيف
ال�سركال .
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وينتخب املجل�س البلدي نائب ًا للرئي�س يف �أول اجتماع له من بني الأع�ضاء،
ويكون االنتخاب باالقرتاع ال�سري وب�أغلبية احلا�ضرين ،ويحل نائب
الرئي�س حمل الرئي�س يف جميع اخت�صا�صاته عند غيابه �أو خلو من�صبه .
كما �أ�صدر �سموه  8مرا�سيم �أمريية �أخرى بت�شكيل املجال�س البلدية ملدن
ومناطق الإمارة وحددت املرا�سيم مدة الع�ضوية يف كل جمل�س ب�سنتني
ميالديتني ،تبد�آن من �أول اجتماع للمجل�س ،وي�ستمر يف ت�صريف �أعماله
لدى انتهاء مدته �إىل �أن يتم تعيني جمل�س جديد ،ويجوز �إعادة تعيني من
انتهت مدة ع�ضويتهم .
ويق�ضي املر�سوم ب�أن يعمل به من تاريخ �صدوره ،وعلى اجلهات املعنية كل
فيما يخ�صه تنفيذ �أحكامه ،وين�شر يف اجلريدة الر�سمية .
وبهذه املنا�سبة يتقدم �سعادة ريا�ض عبد اهلل عيالن مدير عام بلدية
مدينة ال�شارقة وجميع العاملني يف البلدية ب�أ�سمى �آيات التهاين
والتربيكات �إىل ال�سادة ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء املجال�س البلدية على الثقة
الغالية التي منحها لهم �صاحب ال�سمو احلاكم ،متمنني لهم دوام الرفعة
واالزدهار والتقدم والعطاء.

�سعادة  /را�شد بن طليعة
رئي�س املجل�س البلدي ملدينة ال�شارقة

أخبـار
ال ـ ــدار

وجه بإنشاء مسجد وإضافة مزيد من الخدمات
حاكم الشارقة يتفقد مشروع سوق الجبيل للخضار والفواكه

المدينة الباسمة

تفقد �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة م�شروع مبنى �سوق اجلبيل للخ�ضار
والفواكه واللحوم وال�سمك مبدينة ال�شارقة وذلك ملتابعة �سري العمل يف
امل�شروع والوقوف على �آخر امل�ستجدات الإن�شائية فيه.
وا�ستمع �سموه من القائمني وامل�شرفني على م�شروع مبنى ال�سوق ل�شرح
حول املراحل النهائية للأعمال الإن�شائية للمبنى الذي يحوي على ما
يقارب من  432حمال لبيع اخل�ضار والفواكه واللحوم وال�سمك موزعة
على النحو التايل  272حم ًال لبيع اخل�ضار والفواكه و 92حمال لبيع
اللحوم و 68م�صطبة لبيع ال�سمك.
ويتميز ال�سوق ب�شكله املعماري النابع من الطراز الإ�سالمي حيث
تنت�شر فيه املداخل والنوافذ التي تعلوها �أقوا�س مغطاة بزجاج مع�شق

بالألوان مما ي�ضفي جماال على البهو الداخلي لل�سوق حال وقوع ال�ضوء
اخلارجي عليه ويتميز ال�سوق كذلك بالتكييف الكامل جلميع مرافقه
و�سهولة االنتقال ما بني �أق�سامه.
كما ي�شتمل ال�سوق على ممرين على جانبيه �أحدهما يطل على مواقف
ال�سيارات الذي يت�سع لأكرث من � 600سيارة والآخر يطل على جزيرة
العلم واملباين احلكومية ور�صيف وقوف �سفن ال�صيد ومن خالله
�سيتمكن زوار ومرتادي ال�سوق من متابعة عمليات حتميل وتنزيل
الأ�سماك وعمليات املزاد على بيع الأ�سماك من ال�صيادين لأ�صحاب
املحالت وامل�صطبات.
ووجه �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة ب�إن�شاء م�سجد خلدمة مرتادي
وزوار ال�سوق كما وجه �سموه ب�إ�ضفاء حت�سينات على بع�ض املرافق بحيث

الت�ؤثر على ال�شكل اجلمايل للمبنى والإهتمام باخلدمات املقدمة لذوي
االحتياجات اخلا�صة وكبار ال�سن.
رافق �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي خالل
زيارته ل�سوق اجلبيل كل من ال�شيخ خالد بن �صقر
القا�سمي رئي�س دائرة الأ�شغال العامة و�سعادة املهند�س �صالح بن
بطي رئي�س دائرة التخطيط وامل�ساحة و�سعادة املهند�س عبد العزيز
املن�صوري م�ساعد املدير العام للهند�سة وامل�شاريع يف بلدية ال�شارقة.
و�سوف تت�سلم البلدية امل�شروع خالل الفرتة القليلة املقبلة فور انتهاء
دائرة الأ�شغال العامة من تنفيذ الأعمال التي تقوم بها حالي ًُا.
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أخبـار
ال ـ ــدار

المجلس البلدي وبلدية الشارقة يكرمان فريق االتصال المؤسسي بالبلدية
لفوزه بجائزة االتصال الحكومي

المدينة الباسمة

�أعلنت جلنة التحكيم بجائزة ال�شارقة لالت�صال احلكومي التي ينظمها
مركز ال�شارقة الإعالمي عن فوز بلدية مدينة ال�شارقة بجائزة ال�شارقة
لالت�صال احلكومي  -فئة �أف�ضل ممار�سة ات�صال احلكومي -وذلك
تقديرا جلهود فريق االت�صال امل�ؤ�س�سي يف البلدية وتوا�صله الفعال مع
م�ؤ�س�سات املجتمع املختلفة �سواء كانت حكومية �أو خا�صة بالإ�ضافة �إىل
و�سائل الإعالم املختلفة.
تقديرا جلهود �إدارة االت�صال امل�ؤ�س�سي يف بلدية مدينة ال�شارقة وفوزها
بجائزة ال�شارقة لالت�صال احلكومي ،كرم املجل�س البلدي وبلدية مدينة
ال�شارقة فريق العمل بالإدارة خالل احلفل الذي �أقيم بهذه املنا�سبة،
بح�ضور رئي�س املجل�س البلدي ومدير عام بلدية مدينة ال�شارقة و�أع�ضاء
املجل�س البلدي وم�ساعدي املدير العام لبلدية مدينة ال�شارقة.
و�أ�شاد �سعادة �سامل عبيد ال�شام�سي رئي�س املجل�س البلدي ملدينة ال�شارقة
بالإجنازات التي حققتها �إدارة االت�صال امل�ؤ�س�سي ودورها الفعال يف
التوا�صل مع املجتمع و�إبراز اخلدمات التي تقدمها البلدية للجمهور،
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م�ؤكد ًا حر�ص املجل�س البلدي على تقدمي الدعم والعون للبلدية ويف تقدمي
�أف�ضل اخلدمات للجمهور تنفيذا لتوجيهات القيادة الر�شيدة ب�ضرورة
الت�سهيل والتي�سري على املتعاملني.
ومن جانبه قال �سعادة ريا�ض عبد اهلل عيالن مدير عام بلدية مدينة
ال�شارقة �أن البلدية �إحدى �أهم الدوائر احلكومية التي تنه�ض بخدمة
املجتمع وتتعدد فيها االخت�صا�صات وتتنوع املهام التي مت�س �أفراد
املجتمع كافة ،ومن هنا يكمن التحدي يف حتقيق �أعلى معايري الر�ضا
بني اجلمهور.
م�ؤكدا �أن البلدية ا�ستطاعت �أن جتابه التحدي بالعزمية والإ�صرار
والعمل بكل �إبداع و�إتقان حتى �أ�صبحت حا�ضرة على من�صات التتويج
والتكرمي،يف العديد من املحافل ،فقبل �أ�شهر قليلة كانت البلدية حا�ضرة
و�سط كوكبة من املدن العربية يف حفل جائزة املدن العربية ،بعد تتويجها
بجائزة جتميل املدن العربية و�سط مناف�سة من  26مدينة عربية.
و�أكد �أن الفوز بجائزة ال�شارقة لالت�صال احلكومي كان التحدي الأكرب،

ولكنها ا�ستطاعت �أن تخو�ض هذا التحدي وتتبو أ� دورها و�أن تكون يف
مقدمة املكرمني بعد فوزها باملركز الأول يف فئة �أف�ضل ممار�سة ات�صال
حكومي.
ومن جانبها �أكدت ندى �سعيد ال�سويدي مدير �إدارة االت�صال احلكومي
يف بلدية مدينة ال�شارقة �أن العمل بروح الفريق ودعم القيادة العليا يف
البلدية جلهود �إدارة االت�صال امل�ؤ�س�سي كان الدافع لفريق العمل على
مواجهة التحديات بكل عزمية و�إ�صرار ،م�ؤكدة �أن �إدارة االت�صال
امل�ؤ�س�سي جنحت يف تعزيز التوا�صل والتفاعل مع كافة الدوائر احلكومية
واخلا�صة وو�سائل الإعالم وعامة اجلمهور بف�ضل املهارات التي يتمتع
بها فريق العمل وما ميتلكه من �إرادة وطموح  ،وحر�صه على �أن تبقى
البلدية الدائرة الرائدة بخدماتها املتميزة وتوا�صلها الفعال مع اجلميع.
وقام �سعادة �سامل عبيد ال�شامي و�سعادة ريا�ض عبد اهلل عيالن بتكرمي
فريق العمل يف االت�صال امل�ؤ�س�سي ومنحهم �شهادات التقدير لت�شجيعهم
على موا�صلة التميز والعطاء.

�أعلنت جلنة التحكيم بجائزة ال�شارقة لالت�صال احلكومي التي ينظمها
مركز ال�شارقة الإعالمي عن فوز بلدية مدينة ال�شارقة بجائزة ال�شارقة
لالت�صال احلكومي  -فئة �أف�ضل ممار�سة ات�صال احلكومي -وذلك
تقديرا جلهود فريق االت�صال امل�ؤ�س�سي يف البلدية وتوا�صله الفعال مع
م�ؤ�س�سات املجتمع املختلفة �سواء كانت حكومية �أو خا�صة بالإ�ضافة �إىل
و�سائل الإعالم املختلفة.
وقام �سمو ال�شيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي ويل العهد نائب
احلاكم رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة ال�شارقة بت�سليم درع اجلائزة �إىل
�سعادة ريا�ض عبد اهلل عيالن مدير عام بلدية مدينة ال�شارقة وفريق
االت�صال امل�ؤ�س�سي يف البلدية خالل احلفل الذي �أقيم م�ساء �أم�س بقاعة
اجلواهر لتوزيع اجلوائز على الفائزين بح�ضور �سمو ال�شيخ �سلطان بن
�أحمد القا�سمي رئي�س مركز ال�شارقة الإعالمي و�سعادة �إبراهيم العابد
رئي�س املجل�س الوطني للإعالم ومديري الدوائر احلكومية وح�شد من
الإعالميني و�أع�ضاء جلنة التحكيم.

كما مت تر�شيح بلدية مدينة ال�شارقة للفوز بجائزة �أف�ضل موقع �إلكرتوين
حيث ا�ستطاعت �أن ت�صل �إىل املرحلة النهائية وذلك بف�ضل متيز موقعها
و�سهولة ت�صفحه وتغذيته امل�ستمرة باملعلومات واملو�ضوعات والأخبار
التي تهم القارئ ،كذلك مت تر�شيح ندى �سعيد ال�سويدي مدير �إدارة
االت�صال امل�ؤ�س�سي بالبلدية للفوز بجائزة �أف�ضل متحدث ر�سمي وو�صلت
�إىل املرحلة النهائية يف املناف�سة تقديرا جلهودها وتوا�صلها الناجح مع
و�سائل الإعالم املختلفة.
ووجه �سعادة ريا�ض عبد اهلل عيالن مدير عام بلدية مدينة ال�شارقة
ال�شكر ل�سمو ال�شيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي ويل العهد
نائب احلاكم على دعمه وت�شجيعه للم�ؤ�س�سات احلكومية وحتفيزها
على تقدمي مزيد من العطاء والإبداع والتوا�صل الفعال مع اجلمهور،
كما وجه ال�شكر �إىل مركز ال�شارقة الإعالمي على مبادرته الإعالمية
املتميزة ،م�ؤكدا �أن بلدية ال�شارقة حري�صة على التفاعل والتوا�صل مع
كافة م�ؤ�س�سات املجتمع وتقدمي �أف�ضل اخلدمات.

و�أكد �سعادته �أن بلدية ال�شارقة ت�سعى لرت�سيخ قيم ال�شراكة والتعاون
البناء مع اجلميع من �أجل حتقيق امل�صلحة العامة باعتبارها من الدوائر
الرائدة يف تقدمي اخلدمات للمجتمع ،م�شري ًا �إىل �أن فوز البلدية بجائزة
ال�شارقة لالت�صال احلكومي يعد �أف�ضل تتويج جلهود فريق العمل يف
البلدية ،م�ؤكد ًا �سعي البلدية املتوا�صل لتحقيق �أعلى معدالت الر�ضا
يف �أداء وتقدمي اخلدمات ،الفتا �إىل �أن البلدية حتر�ص على امل�شاركة
الفاعلة يف كافة الفعاليات التي ت�شهدها الإمارة انطالقا من دورها
وحر�صها على تعزيز املكانة التي تتمتع بها ال�شارقة.
كما قدم �سعادته ال�شكر لفريق العمل يف �إدارة االت�صال امل�ؤ�س�سي مثمن ًا
ما حققوه من �إجناز وما بذلوه من جهد خالل الفرتة املا�ضية ،داعيا
جميع العاملني يف البلدية لبذل مزيد من اجلهد والعطاء و�أن يكون الفوز
باجلائزة دافعا لهم على موا�صلة الإجنازات.

المدينة الباسمة

ولي عهد الشارقة يكرم البلدية لفوزها بجائزة الشارقة لالتصال الحكومي
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ضمن باقة من الخدمات الذكية التي تم إطالقها لخدمة الجمهور

بلدية الشارقة تعلن عن إطالق خدمة حجز المواقف عبر الرسائل النصية القصيرة
�أعلنت بلدية مدينة ال�شارقة عن بدء تطبيق خدمة دفع ر�سوم املواقف
عرب الر�سائل الن�صية الق�صرية ،وذلك �ضمن خطة البلدية ال ّرامية �إىل
توفري عدد من اخليارات الإ�ضافية يف دفع الر�سوم �أمام م�ستخدمي
املواقف العامة اخلا�ضعة للر�سوم يف املدينة.
وقال �سعادة /ريا�ض عبد اهلل عيالن مدير عام بلدية مدينة ال�شارقة �أن
تطبيق خدمة الر�سائل الن�صية الق�صرية يف حجز املواقف ي�ؤكد حر�ص
البلدية على ت�سخري التقنية احلديثة يف تقدمي مزيد من اخلدمات بي�سر
و �سهولة ،م�ؤكد ًا �أن �إطالق هذه اخلدمة ي�أتي �ضمن باقة من اخلدمات
الذكية التي �شرعت البلدية يف تقدميها للجمهور خالل الفرتة القليلة
املا�ضية تنفيذا لتوجيهات القيادة الر�شيدة ب�ش�أن تعزيز دور التقنية يف

تقدمي اخلدمات للت�سهيل والتي�سري على جمهور املتعاملني.
و �أكد �سعادته �أن البلدية حر�صت على �أن تكون اخلدمة �سهلة اال�ستخدام
من خالل ا�ستخدام رقم واحد جلميع املناطق اخلا�ضعة للر�سوم يتم
من خالله �إر�سال ر�سالة ن�صية ق�صرية حلجز املوقف ،مع ا�ستمرار
خيار الدفع عرب �أجهزة الدفع املنت�شرة يف �شوارع املدينة وبذلك توفر
البلدية �أمام اجلمهور �أكرث من خيار للدفع.
ومن جانبه قال عاطف الزرعوين مدير �إدارة املواقف العامة يف
بلدية مدينة ال�شارقة �أن م�ستخدمي املواقف العامة يف ال�شارقة �أ�صبح
ب�إمكانهم حجز املواقف عرب الر�سائل الن�صية الق�صرية على الرقم
 5566و ذلك ملتعاملي مزودي خدمة االت�صاالت املعتمدين يف الدولة.

دعت الجمهور للتعاون معها واستخدام الطرق البديلة حتى تتمكن من عمليات السحب
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بلدية الشارقة تنجح في التعامل السريع مع تجمعات المياه بالشوارع الرئيسية
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جنحت جلنة طوارئ مياه الأمطار يف بلدية مدينة ال�شارقة يف �سحب
املياه من ال�شوارع الرئي�سية وفتح الطرق �أمام �سائقي املركبات وذلك
بالتعاون مع القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة.
وقال �سعادة ريا�ض عبد اهلل عيالن مدير عام بلدية مدينة ال�شارقة
ورئي�س اللجنة العليا لطوارئ مياه الأمطار �أن اللجنة قامت بجهود
مكثفة حيث انت�شرت فرق العمل يف كافة �أنحاء املدينة للتعامل ال�سريع
مع املياه املتجمعة يف بع�ض ال�شوارع نتيجة ل�سقوط كميات كبرية من
الأمطار التي هطلت على البالد خالل الفرتة املا�ضية ،م�شري ًا �إىل
�أن البلدية ا�ستطاعت �سحب املياه من ال�شوارع التي ترتاكم فيها املياه
ب�أق�صى �سرعة نتيجة التحرك ال�سريع لفرق العمل واال�ستعدادات
والتجهيزات التي قامت بها اللجنة خالل الفرتة الأخرية ،ولكن
ا�ستمرار هطول الأمطار �أدى �إىل ت�أخري ن�سبي يف �سحب املياه من بع�ض
الأماكن نتيجة لتدفق املياه ب�شكل م�ستمر .

و�أ�شار �سعادته �إىل �أن اللجنة جنحت من خالل التن�سيق مع الدوائر
احلكومية املحلية واال�ستعانة ببع�ض �صهاريج �شركات القطاع اخلا�ص
من �إجناز مهمتها بالرغم من ال�صعوبات التي واجهتها �أثناء العمل
نتيجة �شدة وا�ستمرار �سقوط الأمطار ،م�شري ًا �إىل �أن التحرك ال�سريع
للجنة وانت�شارها يف جميع �أنحاء املدينة �أدى �إىل �سرعة ت�صريف املياه
واحلفاظ على �سالمة م�ستخدمي الطرقات ،واحلد من عرقلة حركة
ال�سري يف ال�شوارع.
و�أكد �أن اللجنة ا�ستخدمت �أكرث من � 60صهريجا من �صهاريج البلدية
بالإ�ضافة �إىل � 40صهريج ًا �آخر من القطاع اخلا�ص بجانب مكائن
ال�شفط والآليات التي مت جتهيزها والت�أكد من كفاءة عملها خالل
الفرتة املا�ضية ،الفت ًا �إىل �أن التعاون والتن�سيق واملتابعة بني �أع�ضاء
اللجنة والإدارات املعنية يف البلدية واال�ستفادة من جتارب الأعوام
املا�ضية �أدى �إىل قيام اللجنة مبهامها بالكفاءة املطلوبة.
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شارك فيه عدد من البلديات والمنشآت الغذائية الكبرى

البلدية تكرم المدربين الحاصلين على شهادات
االعتماد من برنامج الشارقة لسالمة األغذية

الدكتورة  /ر�شا القا�سمي تكرم امل�شاركني يف الربنامج

المدينة الباسمة

كرمت �سعادة ال�شيخة الدكتورة ر�شا �أحمد القا�سمي م�ساعد املدير العام لل�صحة العامة واملختربات
املركزية يف بلدية مدينة ال�شارقة املدربني احلا�صلني على �شهادات االعتماد من برنامج ال�شارقة
ل�سالمة الأغذية بعد اجتيازهم دورة الها�سب التي قدمتها البلدية لهم خالل الفرتة املا�ضية وذلك
يف فندق الهلتون بال�شارقة.
وقال �سعادتها �أن برنامج ال�شارقة ل�سالمة الأغذية بد�أ ي�ؤتي ثماره يف املجتمع حيث �أ�صبحت
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات العاملة يف جمال الأغذية تت�سابق للم�شاركة يف هذا الربنامج نظر ًا لدوره
يف االرتقاء بالو�ضع ال�صحي وتعزيز اجلودة يف الأداء ملا يتميز به الربنامج من تطبيقات تتوافق
مع طبيعة املن�ش�آت الغذائية ،م�شرية �إىل �أن بلديات الدولة
بد�أت ت�شارك يف هذا الربنامج حيث �شاركت يف الدورة الأخرية
بلديتا عجمان ور�أ�س اخليمة بالإ�ضافة �إىل العديد من ال�شركات
وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة.
وعرب امل�شاركون يف حفل التكرمي عن �شكرهم وتقديرهم لبلدية
ال�شارقة على اجلهود التي تقوم بها يف احلفاظ على �سالمة
الأغذية وتطبيق الربامج املتميزة ،وقال املهند�س عبد اهلل
التميمي رئي�س ق�سم ال�صحة العامة يف بلدية عجمان �إن م�شاركة
بلدية عجمان يف هذا الربنامج ت�أتي نتيجة لتميز الربنامج
وقدرته على حتقيق �أف�ضل النتائج يف االرتقاء ب�سالمة الأغذية،
م�ؤكد ًا �أنه من الربامج الرائدة التي يجب �أن يتم تطبيقها على
كافة املن�ش�آت الغذائية.
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بلدية الشارقة تطلق الهوية الجديدة لمعهد الشارقة للسياقة
�أعلنت بلدية مدينة ال�شارقة عن �إطالق الهوية اجلديدة ملعهد ال�شارقة
لل�سياقة وذلك يف �إطار حر�صها على تطوير وتعزيز دور املعهد.
وقال �سعادة ريا�ض عبد اهلل عيالن مدير عام بلدية مدينة ال�شارقة
�إن معهد ال�شارقة لل�سياقة يعترب من �أوائل املعاهد التدريبية الأكادميية
احلكومية على م�ستوى الدولة وقد حقق دور كبري خالل ال�سنوات
املا�ضية يف تدريب وت�أهيل ال�سائقني ،م�شري ًا �إىل �أن الهوية اجلديدة
تهدف �إىل تعزيز تواجد املعهد يف املجتمع حيث تتميز الهوية اجلديدة
بال�سهولة والو�ضوح و�أكرث تعبريا عن طبيعة ودور املعهد.
و�أكد �سعادته �أن املعهد �أحدث �إن�شا�ؤه نقلة نوعية يف م�ستوى تدريب
وت�أهيل ال�سائقني للح�صول على رخ�ص القيادة ،و�أ�ضحى جتربة متميزة
و�صرح ًا ح�ضاري ًا يف �إمارة ال�شارقة وجنح يف تعزيز تواجده على الرغم

من العمل يف بيئة تناف�سية قوية مع املعاهد امل�ستحدثة يف الدولة ،الفتا
�إىل �أن معهد ال�شارقة لل�سياقة ميتلك من الإمكانيات العلمية والب�شرية
واملعدات ما ي�ستطيع من خالله �أن يرفع من كفاءة املتدربني فيه حتى
ي�صلوا �إىل القدرات التي ت�ؤهلهم لأن يكونوا �سائقني على درجة كبرية
من املهارة والوعي والإح�سا�س بامل�س�ؤولية على الطريق.
�أو�ضح مدير عام بلدية مدينة ال�شارقة �أن املعهد يعمل جاهد ًا على حث
ال�سائقني على تطبيق القانون واحلر�ص على القيادة الوقائية والآمنة
خا�ص ًة يف نفو�س ال�شباب ،كما يحر�ص على توفري ال�سالمة والأمان
بتزويدهم باملعلومات النظرية والعملية يف �أ�صول وفن قيادة ال�سيارات
تفادي ًا للحوادث امل�ؤ�سفة التي يذهب �ضحيتها العن�صر الب�شري.

ارتفاع كبير في عدد المتفاعلين مع البلدية عبر وسائل التواصل االجتماعي
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الخط الساخن في بلدية الشارقة يستقبل حوالي  24ألف مكالمة العام الماضي
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ا�ستقبل اخلط ال�ساخن يف بلدية مدينة ال�شارقة خالل العام املا�ضي
� 23ألف و 990مكاملة للإجابة على ا�ستف�سارات اجلمهور وتلقى
املالحظات املتعلقة بالعمل البلدي ،كما ارتفعت ن�سبة التوا�صل مع
اجلمهور عرب �صفحات البلدية على �شبكات التوا�صل االجتماعي
املختلفة يف ظل حر�ص البلدية على تنوع و�سائل االت�صال مع �أفراد
املجتمع.
وقالت ندى �سعيد ال�سويدي مدير �إدارة االت�صال امل�ؤ�س�سي يف بلدية
مدينة ال�شارقة �أن اخلط ال�ساخن �أ�صبح �إحدى الو�سائل الهامة يف
التوا�صل والتفاعل مع املواطنني واملقيمني ،حيث يوفر الكثري من الوقت
واجلهد ويجعل اجلمهور على توا�صل دائم مع البلدية ،م�ؤكدة �أن اخلط
ال�ساخن �أ�صبح ي�ساهم بفاعلية يف حل املالحظات املختلفة.

و�أو�ضحت �أن موظفي اخلط ال�ساخن ال يكتفون با�ستقبال املكاملات
بل يقومون مبتابعة ال�شكوى مع الإدارات املعنية حتى الت�أكد من حلها
والتوا�صل مع ال�شاكي الطالعه على كافة الإجراءات التي متت ب�ش�أن
�شكواه.
�أما يف احلاالت الطارئة التي ت�ستوجب احلل الفوري فتتحرك فرق
الطوارئ يف البلدية للت�أكد من ال�شكوى والعمل على حلها حر�ص ًا منها
على توفري بيئة ح�ضارية لكل املواطنني واملقيمني يف الإمارة.
و�أكدت �أن البلدية قامت بتوفري العديد من و�سائل التوا�صل والتفاعل
مع اجلمهور من خالل ال�شبكات االجتماعية على �شبكة االنرتنت
واملوقع االلكرتوين ،م�شرية �إىل �أن البلدية ت�سعى من خالل توفري
هذه الو�سائل �إىل تعزيز التوا�صل مع �أفراد املجتمع ون�شر التوعية

والتعريف باخلدمات التي تقدمها يف القطاعات كافة بالإ�ضافة �إىل
تلقي االقرتاحات واملالحظات .م�ؤكدة �أن التوا�صل عرب هذه الو�سائل
�شهد ارتفاع كبري خالل العام املا�ضي يف ظل حر�ص البلدية على
اال�ستفادة من التقنية احلديثة يف خدمة اجلمهور ،والتفاعل اللحظي
والرد الفوري على اال�ستف�سارات عرب جميع و�سائل االت�صال.
و�أ�شارت �إىل �أن البلدية حتر�ص على تدريب جميع موظفي اخلط
ال�ساخن ب�شكل م�ستمر لالرتقاء بجودة اخلدمات ،م�ؤكدة �أن املوظفني
يتمتعون مبهارات عالية يف الرد على جميع املت�صلني وتقدمي املعلومات
والإر�شادات الالزمة  ،وداعية اجلمهور للإبالغ عن �أي مالحظات
�سلبية �أو �سوء ا�ستخدام للمرافق العامة �أو ت�شويه املنظر احل�ضاري
واجلمايل للإمارة.

المدينة الباسمة
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بلدية الشارقة تدعو الصيادين إلزالة القوارب والدراجات المائية العشوائية من على الشواطئ
حفاظا على المظهر العام

�ضمن جهودها امل�ستمرة وحمالتها املتوا�صلة للحفاظ على املظهر
احل�ضاري واجلمايل للمدينة �شرعت بلدية مدينة ال�شارقة يف تنظيم
حملة لتوعية ال�صيادين و�أ�صحاب قوارب ال�صيد والدراجات املائية
ب�ضرورة �إزالة كافة القوارب والدراجات التي مت و�ضعها ب�شكل ع�شوائي
على �شواطئ الإمارة وكذلك القوارب التي مت �إهمالها منذ فرتات طويلة
نتيجة اال�ستغناء عنها �أو حتويلها �إىل خمازن ملعدات و�أدوات ال�صيد
وغريها من الأ�شياء الأخرى ،مما �أدي �إىل ت�شويه املنظر اجلمايل
ل�شواطئ املدينة وتلوث البيئة الربية والبحرية.
وقال عمر ال�شارجي مدير �إدارة العمليات والتفتي�ش البلدي �أن مفت�شي
البلدية قاموا بح�صر �أكرث من  70دراجة مائية واقفة ب�شكل ع�شوائي
على ال�شواطئ خالل الفرتة املا�ضية نتيجة �إهمال �أ�صحابها �أو �شركات

ت�أجري الدراجات ،بالإ�ضافة �إىل عدد من قوارب ال�صيد املهجورة
و�أخرى معرو�ضة للبيع على �شواطىء بحر املمزر واخلان وبحرية خالد
واخلان ،م�ؤكدا �أن البلدية قامت بتوجيه �إنذار لأ�صحاب هذه القوارب
والدراجات ب�ضرورة �إزالتها و�إال �ست�ضطر البلدية �إىل اتخاذ الإجراءات
القانونية الالزمة جتاهها.
و�أكد ال�شارجي �أن البلدية �شرعت يف تنظيم حملة يتم من خاللها
توعية �أ�صحاب قوارب ال�صيد وم�ستخدمي الدراجات املائية و�أ�صحاب
حمالت الت�أجري ب�ضرورة االلتزام بال�ضوابط القانونية التي تق�ضي
باحلفاظ على �شواطئ الإمارة وعدم التلوث البيئي �أو الب�صري
وااللتزام بالأماكن املحددة واملخ�ص�صة لوقوف قوارب ال�صيد
والدراجات املائية ،م�شري ًا �إىل �أن البلدية تبذل جهود كبرية للحفاظ

على املظهر اجلمايل واحل�ضاري الذي تتمتع به الإمارة واحلفاظ على
ال�شواطئ جميلة ونظيفة.
ودعا مدير �إدارة العلميات والتفتي�ش البلدي ال�صيادين و�أ�صحاب
القوارب والدراجات املائية للتعاون مع البلدية وااللتزام بالتعليمات
وامل�ساعدة يف احلفاظ على ال�شواطىء و�إزالة كافة املخالفات جتنبا
للغرامات ،كما دعا جمعية ال�صيادين للتعاون مع البلدية يف ن�شر برامج
التوعية وحث ال�صيادين على عدم ترك قوارب ال�صيد املهملة على
�شواطئ الإمارة �أو ا�ستخدامها كمخازن حفاظا على البيئة واملظهر
العام.

أخب
ال ـ ــد

بلدية الشارقة تستقبل وفد من دولة قطر لالطالع على تجربتها في معالجة النفايات

�سعادة ريا�ض عيالن مدير عام البلدية خالل �إ�ستقبال الوفد القطري
ا�ستقبل �سعادة ريا�ض عبد اهلل عيالن مدير عام بلدية مدينة ال�شارقة
وفد من وزارة البلدية والتخطيط بدولة قطر ال�شقيقة برئا�سة �سعادة
املهند�س يو�سف �أحمد الكواري رئي�س جلنة تي�سري م�شروع خ�صخ�صة
اخلدمات،وذلك لالطالع على جتربة بلدية مدينة ال�شارقة و�شركة
بيئة يف �إدارة ومعاجلة النفايات والدور الذي تقوم به البلدية و «بيئة»
يف احلفاظ على النظافة العامة للمدينة.
ويف بداية اللقاء رحب �سعادة املدير العام بالوفد الزائر م�ؤكدا على
حر�ص بلدية مدينة ال�شارقة على تقدمي الدعم وامل�شورة للأ�شقاء يف
دولة قطر انطالقا من حر�ص الطرفني على تعزيز العمل اخلليجي
امل�شرتك واال�ستفادة من امل�شاريع والأفكار املتميزة يف كال البلدين مبا
يحقق امل�صلحة العامة ،كما قدم مدير عام بلدية مدينة ال�شارقة �شرح ًا
تف�صيلي ًا عن ال�شراكة القائمة بني البلدية و�شركة بيئة ودور و�أهمية
هذه ال�شراكة يف تعزيز وتطوير العمل يف جمال النفايات واالرتقاء

مبنظومة النظافة وطرق املعاجلة و�إدارة املكبات ،بالإ�ضافة �إىل �إعادة
التدوير .
و�أكد �سعادته خالل اللقاء الذي ح�ضره �سعادة املهند�س ح�سن التفاق
م�ساعد املدير العام ل�ش�ؤون البيئة والزراعة يف البلدية
و�أع�ضاء الوفد القطري الزائر� ،أن �شركة بيئة بالتعاون
مع البلدية ا�ستطاعت �أن حتقق جناح كبري يف �أدائها
وتواجدها على ال�ساحة املحلية واخلليجية ومناف�سة
ال�شركات العاملة يف هذا املجال من خالل قدرتها على
تقدمي خدمات متميزة ،بف�ضل ما تتمتع به ال�شركة
من كوادر ب�شرية م�ؤهلة وما متتلكه من �آليات حديثة
وا�ستفادتها من التجارب العاملية يف جمال التخل�ص من
النفايات ومعاجلتها .م�ؤكدا �أن بلدية مدينة ال�شارقة
حري�صة على تقدمي خرباتها يف هذا املجال �إىل الأ�شقاء

يف دولة قطر وتبادل اخلربات مبا يحقق م�صلحة الطرفني.
و عقب اللقاء قام الوفد الزائر بجولة �شاملة يف مكب النفايات مبنطقة
ال�صجعة ،كما ا�ستمع الوفد �إىل �شرح مف�صل من امل�س�ؤولني يف �شركة
بيئة عن طرق معاجلة النفايات و�آليات �إعادة التدوير وخا�صة املواد
البال�ستيكية و�إطارات ال�سيارات القدمية ،وغريها من اجلهود والأعمال
التي تقوم بها ال�شركة والنجاحات التي حققتها خالل الفرتة املا�ضية
وم�شاركتها يف العديد من املعار�ض والفعاليات وح�صولها على العديد
من اجلوائز العاملية يف جمال املعاجلة والتدوير.
ومن جانبه عرب املهند�س يو�سف �أحمد الكواري رئي�س جلنة تي�سري
م�شروع خ�صخ�صة خدمات النظافة بوزارة البلدية والتخطيط
العمراين رئي�س الوفد الزائر عن �سعادته بالزيارة وما �شاهده من
�إجنازات تقوم بها بلدية مدينة ال�شارقة بالتعاون مع �شركة بيئة يف
جمال النظافة ومعاجلة النفايات ،م�شيد ًا باجلهود املتميزة واخلدمات
التي تقوم بها البلدية يف العديد من املجاالت وح�صولها على املركز
الأول يف جائزة جتميل املدن على م�ستوى الوطن العربي خالل �شهر
مايو املا�ضي ،م�ؤكد ًا حر�ص وزارة البلدية والتخطيط العمراين يف دولة
قطر على اال�ستفادة من هذه التجارب يف ظل الروابط امل�شرتكة التي
جتمع بني الطرفني.
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بلدية الشارقة تطلق حملة توعية باألضرار البيئية الناجمة عن إلقاء مخلفات الفحم
على الشواطئ والمسطحات الخضراء

المدينة الباسمة

و�أ�ضافت �أن احلملة التي يتم تنفيذها بالتعاون والتن�سيق بني �إدارة
االت�صال امل�ؤ�س�سي و�إدارات مراكز البلدية واخلدمات البيئية والعمليات
والتفتي�ش البلدي امتدت لثالثة �أيام للو�صول �إىل اكرب عدد ممكن من
اجلمهور ،م�شرية �إىل �أن احلملة تركز على منع ظاهرة “ال�شواء” يف
غري الأماكن املخ�ص�صة لذلك من خالل توجيه الإر�شادات املبا�شرة
وتوزيع الكتيبات الورقية والأكيا�س البال�ستكية القابلة للتحلل على
املواطنني واملقيمني.
وذكرت �أن البلدية قامت بو�ضع الالفتات الإر�شادية التي حتذر مرتادي
ال�شاطئ وامل�سطحات اخل�ضراء من خمالفة لوائح البلدية وتوقيع
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�أطلقت بلدية مدينة ال�شارقة حملة توعية لتعريف اجلمهور بالأ�ضرار
البيئية التي ت�سببها عملية ال�شواء على ال�شواطئ وامل�ساحات اخل�ضراء
انطالق ًا من حر�ص البلدية على توفري بيئة مثالية ملرتادي هذه الأماكن
و�إتاحة الفر�صة لهم لال�ستمتاع بالطبيعة بعيدا عن كافة امللوثات �أو �أي
م�شوهات �أو �أ�ضرار بيئية.
وقالت ندى �سعيد ال�سويدي مدير �إدارة االت�صال امل�ؤ�س�سي يف بلدية
مدينة ال�شارقة �إن �إلقاء املخلفات ال�سيما الناجتة عن ظاهرة “ال�شواء”
كالرماد والفحم على ال�شواطئ وامل�سطحات اخل�ضراء ي�سبب �أثر �سلبي
بالغ على البيئة ،وال�صحة العامة وي�شوه املنظر اجلمايل للمدينة،
م�ؤكدة �أن �إطالق احلملة يتزامن مع الإجراءات التي قررت البلدية
اتخاذها حيال املخالفني على �شواطئ املدينة وذلك وفقا للوائح
والقوانني ال�صادرة يف هذا ال�ش�أن.

الغرامات لكل من ي�شعل الفحم على امل�سطحات اخل�ضراء �أو �إلقاء
الرماد على “الزرع” �أو ال�شواطئ مما يكلف البلدية مبالغ كبرية
لإعادة ت�أهيل تلك املناطق.
و�أو�ضحت مديرة �إدارة االت�صال امل�ؤ�س�سي �أن هذه احلملة ت�أتي �ضمن
�سل�سلة من احلمالت والربامج التوعوية التي تنظمها البلدية على مدار
العام لن�شر التوعية وتعريف اجلمهور باملخاطر التي تتعر�ض لها البيئة
نتيجة املمار�سات اخلاطئة ،داعية اجلمهور �إىل التعاون مع البلدية
وااللتزام باللوائح والقوانني ملا فيه م�صلحة اجلميع.

الشراكة وتطوير التقنيات المستخدمة
ا�ستقبلت بلدية مدينة ال�شارقة وفد ًا من �شركتي
«باومن  »ATBو « ميكرونك كمبيوتر �سي�ستم »MCS
الأملانيتني ،لالطالع على �سري عمل نظام التحكم املركزي
ب�أجهزة املواقف « »PCMSوكذلك عمل �أجهزة
املواقف « »P&D Machinesاملوزعة يف خمتلف �أنحاء
مدينة ال�شارقة ،وذلك يف �إطار حر�ص البلدية على تطبيق
�أحدث الربامج والتقنيات للت�سهيل على اجلمهور وتقدمي
�أف�ضل اخلدمات.
وقال �أحمد الربدان رئي�س ق�سم املواقف العامة يف بلدية مدينة
ال�شارقة �أن هذه الزيارة ت�أتي يف �إطار ال�شراكة الثنائية بني
بلدية مدينة ال�شارقة وال�شركتني الأملانيتني اللتني متثلهما
�إقليمي ًا �شركة «�إنرجي انرتنا�شونال» .وحر�ص البلدية على
تطوير خدماتها ب�شكل م�ستمر وجودة اخلدمة املقدمة

للجمهور .م�ش ًري �إىل �أن الوفد الزائر �ضم كل من الدكتور
ولفجاجن باومن رئي�س �شركة �أوتو تكنك باومن ،والدكتور
برينهارد كور�ش مدير التطوير ب�شركة ميكرونك كمبيوتر
�سي�ستم بجانب عدد من العاملني يف ال�شركتني.
و�أو�ضح الربدان �أن الوفد الزائر �أطلع على النظم االلكرتونية
املطبقة يف بلدية مدينة ال�شارقة و�آليات التطوير والتحديث
التي تقوم بها البلدية ،و�سعيها لتقدمي مزيد من اخلدمات
االلكرتونية الذكية خالل الفرتة القليلة املقبلة.
يف ختام الزيارة� ،أكد الوفد الزائر وامل�س�ؤولون يف ال�شركتني
حر�صهما على تقدمي الربامج املميزة للبلدية والتعاون
معها لتحقيق اجلودة املطلوبة يف كافة املنتجات واخلدمات
التي تقدمهما البلدية للجمهور ،وتعزيز فر�ص ال�شراكة
الإ�سرتاتيجية مبا يعود بالنفع على الطرفني.

نظمت بلدية مدينة ال�شارقة دورة تدريبية عن املراقبة احلرجة وتطبيق نظام
«الها�سب» والتي ا�ستمرت فعالياتها على مدار �أ�سبوع مب�شاركة العديد من ال�شركات
العاملة يف قطاع الأغذية وال�صحة العامة.وتهدف الدورة للتعرف على م�صادر
الأخطاء املحتملة يف عملية الإنتاج ،و�ضمان جودة املنتج النهائي ،ومعاجلة مثل هذه
الأخطاء با�ستخدام الو�سائل املنا�سبة ،والقدرة على ال�سيطرة التامة يف عملية الإنتاج
و�ضمان ال�سالمة الغذائية.
كما ت�ضمن الربنامج التدريبي الذي �أفتتح بح�ضور �سعادة ال�شيخة الدكتورة ر�شا
�أحمد القا�سمي م�ساعد املدير العام لقطاع ال�صحة واملختربات املركزية يف بلدية
مدينة ال�شارقة عدد ًا من املحاور التي تتناول ما هية «الها�سب» ودواعي ا�ستخدامه
ومزاياه من خالل القواعد ال�سبع له ،واجلوانب العملية التطبيقية لغايات تدريب
امل�شاركني من خالل تقدمي النماذج والأمثلة والتمارين التطبيقية لكل مفردة من
املفردات التف�صيلية التي يت�ضمنها برنامج الدورة لإتاحة الفر�صة الكبرية للم�شاركني
من خالل ت�شكيل فرق العمل ومتثيل الأدوار ك�أ�سلوب تدريبي لتعزيز فنون القيادة
واملهارات ال�سلوكية لدى امل�شاركني والنقا�شات اجلماعية لتعزيز التفكري الإبداعي
وحفز امل�شاركني على امل�شاركة الفعالة يف الربنامج واال�ستفادة من جتاربهم و�آرائهم
ال�شخ�صية.
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أشاد بأدائه وتطوره المستمر
جهاز االعتماد الوطني”إيناس” يجدد الثقة في نظام
تفتيش وتقييم المخاطر البيئية ببلدية الشارقة
جدد جهاز االعتماد الوطني «�إينا�س» الثقة يف ق�سم حماية البيئة التابع
لبلدية مدينة ال�شارقة ك�أول جهاز تفتي�ش يعمل يف جمال التفتي�ش
البيئي وتقييم املخاطر البيئية يف املنطقة طبقا للموا�صفة العاملية
 ISO17020:2012من قبل نظام االعتماد الوطني ENAS
التابع لهيئة االمارات للموا�صفات واملقايي�س.
وقال �سعادة املهند�س ح�سن التفاق م�ساعد املدير العام ل�ش�ؤون البيئة
والزراعة يف بلدية ال�شارقة �أن وفد «�إينا�س» �أ�شاد بالتطور املتوا�صل
يف �أداء ق�سم حماية البيئة حيث الحظ الوفد خالل �إجراء عملية
التدقيق ال�سنوية التي تتم نتيجة حل�صول الق�سم على االيزو ISO
 17020:2012ارتفاع م�ستوى �أداء العاملني يف الق�سم وتطوير
قدراتهم ومهاراتهم التفتي�شية يف جمال اعتماد الرتاخي�ص وتقييم

املخاطر البيئية و املولدات الكهربائية ،م�شري ًا �إىل �أن الق�سم
قد بدء بتطبيق نظام �إدارة اجلودة طبقا للموا�صفة العاملية
منت�صف العام املا�ضي ،م�ؤكد ًا �أن هذا االعتماد قد مت نتيجة
للكفاءة العلمية والتميز يف الأداء ودقة الأعمال التي يقوم بها
الق�سم يف جمال التفتي�ش وتقييم املخاطر.
و�أ�شار م�ساعد املدير العام �إيل �أن الق�سم قد خ�ضع للتدقيق
من جانب �أع�ضاء الفريق التابع لنظام االعتماد الوطني ()ENAS
يف كل اجلوانب التي تغطيها املوا�صفة والتي ت�شتمل على الطرق القيا�سية
املعتمدة يف نظام �إدارة اجلودة لدى ق�سم حماية البيئة والنظم امل�ستخدمة
يف �آليات التفتي�ش و�إ�صدار الت�صاريح البيئية للمن�ش�آت ال�صناعية واملهنية
والتجارية وطرق حفظ ال�سجالت اخلا�صة بها ونظام التعامل مع �شكاوى

و�آراء املتعاملني مع الق�سم ،كما مت التدقيق على الأجهزة امل�ستخدمة يف
التفتي�ش امليداين على املن�ش�آت ومدى جاهزيتها و�صالحيتها ودقتها من
خالل مراجعة ال�سجالت اخلا�صة بطرق عملها و�صيانتها الدورية وكيفية
ا�ستخدامها بطريقة �صحيحة من قبل املفت�ش البيئي .كذلك خ�ضع مفت�شو
الق�سم للتقييم امليداين �أثناء عمليات التفتي�ش امليداين.
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نظمت �إدارة االت�صال امل�ؤ�س�سي يف بلدية مدينة ال�شارقة حملة
لتنظيف الرب بالتعاون مع �إدارات اخلدمات البيئية ومراكز البلدية
والعمليات والتفتي�ش البلدي وذلك يف �إطار اجلهود التوعوية
والتثقيفية التي تقوم بها البلدية للحفاظ على نظافة الرب واحلياة
الربية يف ال�شارقة.
وقالت ندى �سعيد ال�سويدي مدير �إدارة االت�صال امل�ؤ�س�سي يف البلدية
ان هذه احلملة ت�أتي �ضمن اجلهود الكبرية التي تقوم بها البلدية
للحفاظ على الطبيعة الربية ون�شر التوعية والتثقيف بني جميع
املواطنني واملقيمني ب�ضرورة احلفاظ على الرب و�إتاحة الفر�صة �أمام
جميع مرتادي الرب لال�ستمتاع بالأجواء اجلميلة يف بيئة نظيفة.

و�أ�شارت �إىل �أن احلملة ا�ستمرت �أ�سبوع مب�شاركة فاعلة من عدد
من املتطوعني وموظفي ومفت�شي وعمال البلدية وبدعم وتن�سيق من
القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة وهيئة البيئة واملحميات الطبيعية يف
ال�شارقة ،م�ؤكدة على �أهمية التعاون بني اجلميع للحفاظ على الرب
من املمار�سات ال�سيئة التي يقوم بها بع�ض اال�شخا�ص.
واكدت �أن البلدية قامت خالل احلملة بتوزيع املن�شورات التوعوية
والتوا�صل مع مرتادي الرب حلثهم على �أهمية نظافة املكان واحلفاظ
عليه من كافة امللوثات ،م�شرية �إىل �أن البلدية �سوف تنظم املزيد
من احلمالت خالل الأيام املقبلة مبنا�سبة اليوم الوطني للبيئة الذي
يعترب فر�صة جيدة لن�شر التوعية ب�أهمية نظافة الرب.

و�أو�ضحت ال�سويدي �أن احلملة ت�شمل جمع النفايات من املناطق
الربية على طريق ال�شارقة املليحة ون�شر التوعية بني مرتادي الرب
حيث مت توفري كافة االحتياجات التي تتطلبها احلملة.
ونوهت اىل ان البلدية حتر�ص بالتعاون مع اجلهات امل�شاركة على
توفري الأجواء الآمنة للم�شاركني باحلملة وتقدمي الإ�سعافات الأولية
يف حال احلاجة لها .
وثمنت الإقبال الكبري على احلملة والدعم الذي حتظى به والذي
يعك�س درجة الوعي العالية التي يتمتع بها املجتمع الإماراتي وحر�ص
اجلميع على نظافة الرب.

إطالق الدورة الـ  11لمسابقة أجمل حديقة

إضافة فئة للمدارس الحكومية والخاصة وفئة المؤسسات لتعزيز االهتمام بالحدائق
بها ،كذلك �سيتم تكرمي �أف�ضل حديقة مدر�سية حكومية وخا�صة و�أف�ضل
حديقة تابعة مل�ؤ�س�سة خا�صة خالل احلفل الذي يقام مبنا�سبة �أ�سبوع
الت�شجري .و�أكد �أن احلدائق الفائزة يف امل�سابقة �سيتم اختيارها وفق ًا
لعدة معايري مت و�ضعها من قبل جمموعة من املتخ�ص�صني يف هذا
ال�ش�أن ،يف الوقت نف�سه حر�صت البلدية على تطوير امل�سابقة وتنويع
املعايري اخلا�صة بها لن�شر ثقافة التميز والإبداع بني �أ�صحاب احلدائق
وزيادة التوعية بينهم بكيفية احلفاظ على النباتات ،كما �ستتم عملية
االختيار والتقييم من خالل جلنة متخ�ص�صة ت�ضم يف ع�ضويتها
ممثلني من �إدارات الزراعة واملتنزهات والهند�سة واالت�صال امل�ؤ�س�سي
وخرباء يف الزراعة واحلدائق من خارج البلدية و�أحد الفائزين يف
الدورات املا�ضية ،حيث تركز اللجنة على تطبيق املعايري التي تت�ضمن
الت�صميم املتميز للحدائق والزراعات والنباتات املوجودة بها و�أنواعها
وطرق العناية بها وغريها من املعايري الأخرى اخلا�صة بكل فئة.
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�أعلنت بلدية مدينة ال�شارقة عن �إطالق م�سابقة �أجمل حديقة منزلية
يف دورتها احلادية ع�شر بحلة جديدة حتت �شعار «حديقتي �شارقتي» مع
�إجراء عدد من التغيريات على الفئات واملعايري ،وذلك لإتاحة الفر�صة
�أمام كافة القطاعات املجتمعية للم�شاركة يف امل�سابقة ،انطالقا من
حر�صها على ت�شجيع زراعة النباتات املنزلية والتو�سع يف �إقامة احلدائق.
وقال �سعادة ريا�ض عبد اهلل عيالن مدير عام بلدية مدينة ال�شارقة �إن
البلدية حر�صت على تطوير امل�سابقة لت�شمل املزيد من القطاعات حيث
مت �إ�ضافة فئتني جديدتني هما فئة �أجمل حديقة مدر�سية �سيتم من
خاللها اختيار �أف�ضل حديقة يف املدار�س احلكومية و�أف�ضل حديقة يف
املدار�س اخلا�صة� ،أما الفئة الثانية التي مت �إ�ضافتها هذا العام فهي
فئة �أجمل حديقة تابعة مل�ؤ�س�سة خا�صة ،م�شري ًا �إىل �أن الفئات اجلديدة
�سوف ت�ساهم يف تعزيز التناف�س بني املدار�س وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة
على االهتمام باحلدائق ون�شر امل�ساحات اخل�ضراء .و�أكد �سعادته
�أنه مت �إجراء عدد من التغيريات على الفئات الأخرى حيث �ست�شمل
فئة �أجمل حديقة منزلية املناف�سة بني ثالثة �أمناط تت�ضمن النمط
الهند�سي ،والنمط الطبيعي ،والنمط املختلط ،الفت ًا �إىل �أن البلدية
تهدف من الرتكيز على هذه الأمناط �إىل ن�شر االهتمام باجلوانب
اجلمالية والتن�سيقية بالإ�ضافة �إىل طبيعة الزراعات .و�أو�ضح �سعادة
املدير العام �أن امل�سابقة التي انطلقت يف عام  2003وتقام للعام احلادي
ع�شر على التوايل �ساهمت ب�شكل فعال على مدار ال�سنوات املا�ضية
يف ت�شجيع املواطنني على االهتمام بالزراعة والت�شجري ،الفت ًا �إىل �أن
هذه احلدائق تعك�س الوجه احل�ضاري للإمارة وت�ساهم يف املحافظة
على البيئة .و�أ�شار �إىل �أن باب الرت�شيح مفتوح لكافة الفئات من الآن
وحتى التا�سع من فرباير املقبل حيث ميكن جلميع الراغبني بامل�شاركة
الت�سجيل عرب االت�صال على �إدارة االت�صال امل�ؤ�س�سي بالبلدية �أو زيارة
املوقع االلكرتوين للبلدية لتقدمي الطلبات ،م�ؤكد ًا �أن البلدية �سوف تقوم
باختيار �أف�ضل ثالث حدائق بالن�سبة لفئة �أجمل حديقة منزلية ومنحها
جوائز مالية قيمة لت�شجيع �أ�صحاب احلدائق على مزيد من االهتمام
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نظمت بلدية مدينة ال�شارقة عدة احتفاالت يف مبانيها املختلفة واحلدائق
احتفا ًء باليوم الوطني تت�ضمن باقة متنوعة من الفعاليات الرتاثية وال�شعبية
وذلك يف �إطار حر�ص البلدية على �إ�ضفاء البهجة وال�سعادة على املواطنني
واملقيمني يف هذه املنا�سبة الوطنية الغالية على قلوب اجلميع.
ويف بداية االحتفاالت التي مت تنظيمها �أمام املبنى الرئي�سي للبلدية رفع
�سعادة ريا�ض عبد اهلل عيالن مدير عام بلدية مدينة ال�شارقة �أ�سمى �آيات
التهاين والتربيكات �إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س
الدولة و�أخيه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي و�أخيه �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة و�إخوانهم
حكام الإمارات مبنا�سبة احتفاالت الدولة باليوم الوطني الثاين والأربعني
متمنني لهم مزيد ًا من الرفعة واالزدهار.
وقال �سعادته بهذة املنا�سبة الغالية الوطنية الغالية على قلوبنا جميعا ،جندد
العهد والوالء للقيادة الر�شيدة التي ا�ستطاعت �أن ت�ضع لإمارات يف م�صاف
الدول املتقدمة بف�ضل االحتادية الرائدة ،م�شري ًا �إىل �أن احتاد دولة االمارات
�أثبت �أنه �أعظم احتاد �شهده العامل يف الع�صر احلديث ،بعد �أن �أ�صبح جتربة
رائدة يف الوحدة والتعا�ضد والألفة والتعاون بني ال�شعب والقيادة.
وتت�ضمن االحتفاالت التي �شهدها كبار امل�س�ؤولني يف البلدية وعدد كبري
من جمهور املتعاملني مع البلدية عدة فعاليات متنوعة من بينها �أوبريت
البيت متوحد الذي قدمه طالب مدر�سة عمر بن عبد العزيز  ،كما ت�ضمنت
الفعاليات عر�ض ع�سكري يعرب عن فخر الإمارات ووحدتها  ،بجانب عدة

فقرات تراثية و�شعبية �أخرىوقد �أقيمت
جمموعة �أخرى من الفعاليات يف مبنى
التنظيم االيجاري باملنطقة ال�صناعة
اخلام�سة يوم الأربعاء املوافق الثامن
والع�شرين من نوفمرب ثم باقة من الفعاليات
يف مبنى ال�صحة العامة يوم اخلمي�س املوافق
 29نوفمرب.
كذلك مت جتهيز احلدائق ال�ستقبال الزوار
خالل فرتة االحتفال باليوم الوطني حيث
قامت فرق من البلدية باملتابعة الدائمة
للت�أكد من جاهزية احلدائق وا�ستمر برنامج
الفعاليات على مدار �أيام ثالثة �أيام بالتعاون
مع جمموعة خدمة املفكر التطوعية و�شملت
االحتفاالت تقدمي العديد من الألعاب
وامل�سابقات الرتفيهية واجلوائز القيمة
للجمهور بالإ�ضافة �إىل م�سرية بال�سيارات
والدرجات يوم اخلمي�س املوافق  28نوفمرب،
وم�سرية للجمهور يوم اجلمعة املوافق 29
نوفمرب وم�سرية املهن يوم ال�سبت املوافق 30
نوفمرب تعبريا عن فرحة املواطنني واملقيمني
باليوم الوطني.
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بلدية الشارقة تقيم قرية تراثية ومعرض للسيارات الكالسيكية بمناسبة اليوم الوطني

�ضمن احتفاالتها باليوم الوطني الثاين والأربعني �أقامت بلدية مدينة
ال�شارقة قرية تراثية كبرية �أمام مبنى التنظيم الإيجاري يف املنطقة
ال�صناعية اخلام�سة بالإ�ضافة �إىل معر�ض لل�سيارات الكال�سيكية
القدمية بجانب جمموعة من الفعاليات الرتاثية وال�شعبية والعرو�ض
الفنية واملو�سيقى الع�سكرية وعرو�ض اخليالة وغريها من الفعاليات.
و�شهد الفعاليات �سعادة ريا�ض عبد اهلل عيالن مدير عام بلدية مدينة
ال�شارقة و�سعادة املهند�س عبد العزيز املن�صوري م�ساعد املدير العام
لقطاع الهند�سة وامل�شاريع ،و�سعادة �سامل اجلروان م�ساعد املدير العام
للدعم امل�ؤ�س�سي ،و�سعادة املهند�س ح�سن التفاق م�ساعد املدير العام
للبيئة والزراعة بالإ�ضافة �إىل مديري الإدارات والعاملني يف البلدية
واملتعاملني معها.
وقال خالد ال�شام�سي مدير �إدارة التنظيم الإيجاري يف بلدية مدينة
ال�شارقة �أن البلدية نظمت جمموعة متنوعة من الفعاليات بهذه
املنا�سبة العزيزة على قلوبنا جميع ًا ،حيث مت �إقامة قرية تراثية يتم
فيها عر�ض الرتاث الإماراتي و�إبرازه �أمام الزوار واملراجعني يف �إطار
حر�ص البلدية على تقدمي تراث الإمارات يف هذه املنا�سبة املجيدة
للزوار ب�أف�ضل �صورة.

و�أ�ضاف �أن الفعاليات ت�ضمنت �إقامة معر�ض لل�صور يحكي عن تاريخ
وتراث الدولة ويظهر مراحل التطور التي عا�شتها دولة االمارات منذ
قيام االحتاد بالإ�ضافة �إىل �إطالع الزوار واجلمهور على �صور نادرة
ومميزة ل�شخ�صيات لعبت دور هام يف تاريخ االحتاد ،الفت ًا �إىل �أن
البلدية ا�ستقبلت مراجعيها وزوارها يف هذا اليوم بالأغاين والأهازيج
ال�شعبية وذلك مب�شاركة فرق اليولة للفنون ال�شعبية ،كما مت تقدمي
عرو�ض مميزة بالتعاون مع بع�ض املدار�س من بينها مدر�سة عمر بن
عبد العزيز بجانب العديد من العرو�ض الفنية الأخرى.
و�أ�شار ال�شام�سي �إىل �أن االحتفاالت ا�شتملت على تقدمي م�سرحية
ملجموعة من كبار الفنانني الإماراتيني بقيادة الفنان عبد اهلل �أبوعابد
حتكي عن العادات والتقاليد الإماراتية وكيفية احلفاظ عليها وما يتمتع
به املجتمع الإماراتي من تراث ،م�ؤكد ًا �أنه مت تزيني مباين البلدية من
الداخل واخلارج ب�صورة متميزة تعك�س اهتمام وحر�ص امل�س�ؤولني على
التفاعل مع املواطنني واملقيمني لالحتفال بهذه املنا�سبة ،كما مت تقدمي
امل�أكوالت ال�شعبية واحللوى للزوار طيلة اليوم ابتهاجا بهذه املنا�سبة.

تكريم أصحاب العقارات المتعاونين مع البلدية في الحفاظ على
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�أ�شاد �سعادة ريا�ض عبد اهلل عيالن مدير عام بلدية مدينة ال�شارقة
با�ستجابة العديد من �أ�صحاب العقارات ملبادرة البلدية ب�ش�أن
احلفاظ على املظهر احل�ضاري واجلمايل للمدينة وذلك من خالل
قيامهم ب�سرعة �صيانة املباين و�إزالة كافة امل�شوهات الناجمة عن
ت�أخري عمليات ال�صيانة.
وقال �سعادته خالل تكرمي عدد من �أ�صحاب العقارات �صباح اليوم
بح�ضور �سعادة املهند�س عبد العزيز املن�صوري م�ساعد املدير
العام للهند�سة وامل�شاريع �إن ا�ستجابة املالك ملبادرات البلدية
وحر�صهم على التعاون معها يعك�س اهتمامهم
باملدينة و�سعيهم للحفاظ على جمالها ونظافتها،
م�ؤكد ًا �أن املالك الذين ا�ستجابوا ملبادرة ال�صيانة
يعتربون قدوة لباقي �أ�صحاب العقارات انطالق ًا من
دعمهم للمبادرات الوطنية وحتقيق امل�صلحة العامة
واحلفاظ على جمال املدينة ،داعيا باقي �أ�صحاب
العقارات �إىل االقتداء بهم و�سرعة التحرك لعمل
ال�صيانة الالزمة لعقاراتهم.
و�أ�شار �سعادة املدير العام �إىل �أن البلدية قامت
خالل الفرتة املا�ضية باتخاذ عدد من الإجراءات
التي تهدف �إىل الت�سهيل والتي�سر على املالك
وامل�ستثمرين للقيام ب�أعمال ال�صيانة الالزمة
لأبنيتهم ب�أ�سرع وقت ممكن ،وذلك حر�صا من
البلدية على �سرعة �إجناز املعامالت ،م�شري ًا �إىل
�أنه مت اخت�صار مراحل اجناز املعامالت اخلا�صة
بال�صيانة ،حيث يتم ا�ستخراج ت�صريح �صبغ
واجهات املباين خالل عدة �ساعات� .أما يف حال

حاجة العقار لل�صيانة الإن�شائية وال�صحية وغريها من الأعمال
الأخرى فقد مت ت�سريع الإجراءات واخت�صارها للت�سهيل على
العمالء �أي�ضا.
م�ؤكد ًا �أن هذه الت�سهيالت ت�أتي �ضمن حزمة من الإجراءات التي
تهدف �إىل دعم م�سرية التقدم وحتقيق النه�ضة املن�شودة التي
ت�شهدها الإمارة وموا�صلة م�سرية النمو االقت�صادي.
وا�ستمع �سعادته �إىل �آراء ومقرتحات املالك ب�ش�أن تعزيز �إجراءات
ال�صيانة وغريها من املو�ضوعات املتعلقة بالعقارات ،م�ؤكدا �أن

البلدية لن تدخرا جهدا من اجل تلبية تطلعات جميع املواطنني
وتقدم املزيد من اخلدمات وتطوير الإجراءات وا�ستخدام التقنية
احلديثة للت�سهيل والتي�سر على املالك وغريهم من املراجعني.
وعرب �أ�صحاب العقارات الذين مت تكرميهم عن تقديرهم
لدور البلدية والت�سهيالت التي تقدم لهم خالل الفرتة الأخرية
وت�شجيعهم على عمليات ال�صيانة ،مثمنني هذا التكرمي وما له من
دور كبري يف ت�شجيع �أ�صحاب العقارات على اال�ستجابة �إىل مطالب
البلدية يف احلفاظ على املظهر العام وال�شكل اجلمايل للمدينة.
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مختبر بلدية الشارقة يحلل  12382عينة للتأكد من جودة المنتجات الغذائية خالل 2013

المدينة الباسمة

�أعلنت بلدية مدينة ال�شارقة �أن عدد العينات التي مت
حتليلها مبخترب البلدية املركزي للت�أكد من جودة املنتجات
الغذائية واحلفاظ على ال�صحة العامة خالل العام املا�ضي
بلغ  12382عينة ،وكانت الغالبية العظمى من العينات
مطابقة للموا�صفات القيا�سية لدولة الإمارات.
وقالت جنالء علي املعال مدير �إدارة املختربات املركزية
بالوكالة يف بلدية مدينة ال�شارقة �أن خمترب الأغذية يقوم
مبتابعة وحتليل املواد الغذائية التي تدخل �إىل الإمارة
بكافة �أنواعها من خمتلف املنافذ الربية والبحرية
واجلوية وتغطية معظم امل�صادر من ال�شركات ،والبلديات،
واملطاعم ،واملخابز ،وم�سوحات الأ�سواق ،وم�سوحات
امل�صانع ،واملدار�س وغريها .وت�ضمنت العينات التي تقوم
البلدية بتحليلها مياه ال�شرب ،واملرطبات ،والوجبات
اجلاهزة ،والدواجن واللحوم ،وال�سكريات ،واملواد
احلافظة ،والقمح وم�شتقاته ،واحلبوب ،والبهارات،
واعتماد منتجات جديدة وغريها من املواد املنتجة واملوزعة
للمواد الغذائية للت�أكد من جودتها و�سالمتها لال�ستهالك
الآدمي.
و�أكدت �أن خمترب بلدية ال�شارقة يقوم بدور هام يف احلفاظ
على �صحة و�سالمة املجتمع ،حيث يعترب املخترب الرائد
يف املنطقة ككل بف�ضل الإجنازات املتعددة التي حققها
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وال�شهادات الكثرية التي ح�صل عليها والإ�شادة من قبل امل�س�ؤولني
واملعنيني يف هذا ال�ش�أن ،م�شرية �إىل �أن املخترب عزز على مدار ال�سنوات
املا�ضية دوره من خالل �أدائه املميز ونتائجه الدقيقة التي دفعت اجلميع
�إىل الإ�شادة به .
و�أ�ضافت �أن خمترب بلدية ال�شارقة من املختربات العربية القليلة التي
تتمتع بع�ضوية يف املفو�ضية الأوروبية لت�صدير الأ�سماك ،فال�شهادة
ال�صادرة عنه يتم اعتمادها يف كل دول �أوروبا ،كما كان �أول خمترب يف
املنطقة يح�صل على �شهادة االعتماد الدولية عام  ،1999وكذلك كان
�أول خمترب �إماراتي ي�شارك يف م�ؤمترات علمية خارج الدولة .ويف الوقت
نف�سه ح�صل ق�سم رقابة الأغذية على االعتماد الدويل لتكتمل منظومة
جودة الأداء والتميز يف قطاع ال�صحة ببلدية ال�شارقة.
و�أو�ضحت املعال �أن املخترب ك�شف عن  486عينة غري مطابقة
للموا�صفات القيا�سية الإماراتية خالل العام املا�ضي من �إجمايل
العينات التي مت فح�صها ،م�ؤكدة �أن املخترب يعمل بالتعاون مع ق�سم
رقابة الأغذية و�إدارة ال�صحة العامة للك�شف الدوري والرقابة على
املواد الغذائية ،و�أنه مت تزويد املخترب ب�أحدث الأجهزة و�أكرثها دقة
وتطور على م�ستوى العامل وذلك للك�شف عن متبقيات املبيدات احل�شرية
وامل�ضادات احليوية يف الأغذية وكذلك �أجهزة ك�شف ال�سموم البكتريية
والبكترييا امل�سببة لف�ساد الأغذية والأمرا�ض الغذائية ،وامليالمني،
والألوان وامل�ضافات غري امل�صرح بها ،ون�سبة الكحول ،بالإ�ضافة �إىل
�سرعة احل�صول على النتيجة.

أخبـار
ال ـ ــدار

أمانة سر المجلس البلدي لمدينة الشارقة تنظم لقاءً تعريفيًا لألعضاء الجدد

المدينة الباسمة

�سعادة /
ثابت الطريفي
�أمني �سر املجل�س
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ال�شارقة-املدينة البا�سمة
نظمت �أمانة �سر املجل�س البلدي ملدينة ال�شارقة لقاء تعريفيا
لأع�ضاء املجل�س البلدي ملدينة ال�شارقة وذلك بعد �صدور
املر�سوم الأمريي رقم ( )25ب�ش�أن ت�شكيل املجل�س البلدي
ملدينة ال�شارقة وقد ح�ضر اللقاء �إىل جانب �سعادة /را�شد
�سلطان حممد بن طليعة رئي�س املجل�س البلدي � ،سعادة
الأع�ضاء اجلدد و�سعادة/ثابت �سامل الطريفي �أمني �سر
املجل�س وموظفو الأمانة

وي�أتي هذا اللقاء انطالق ًا من حر�ص �أمانة �سر املجل�س البلدي
على تعزيز التوا�صل بني الأع�ضاء من جهة ومع الأمانة من
جهة �أخرى حيث جاء اللقاء ودي ًا بهدف الرتحيب بالأع�ضاء
والتعرف �إليهم وتعريفهم ب�آلية عمل املجل�س و�آلية عمل
اللجان.
وقد ا�ستهل �سعادة الطريفي اللقاء بالرتحيب باملجل�س اجلديد
وقدم عر�ض َا مرئي ًا حول �آلية عمل املجل�س بنا ًء على ما ورد يف
الالئحة التنفيذية للمجال�س البلدية لإمارة ال�شارقة وت�ض َّمن

العر�ض �شرح ًا خمت�صر ًا حول كيفية انعقاد جل�سات املجل�س
و�إعداد جداول الأعمال و�صياغة املحا�ضر والتو�صيات وحول
كيفية ت�شكيل اللجان وانتخاب �أع�ضائها واخت�صا�صاتها .
وقامت الأمانة بتوزيع كتيبات حول �آلية عمل املجل�س البلدي
وذلك ت�سهي ًال لعمل الأع�ضاء خالل فرتة االنعقاد بعد �أن
ي�صدر املر�سوم الأمريي اخلا�ص بتحديد موعد انعقاد اجلل�سة
الأوىل بعد �أداء الق�سم �أمام �صاحب ال�سمو احلاكم .
من جهته � ،شكر �سعادة /بن طليعة �أمانة ال�سر على هذه اللفتة
م�شيد ًا بجهودها خالل الف�صول ال�سنوية ال�سابقة م�ؤكد ًا على
�أهمية ت�ضافر اجلهود بني الأع�ضاء والأمانة و�إدارات البلدية
لتحقيق امل�صلحة العامة وتطوير اخلدمات املقدمة �إىل
اجلمهور.
وقد تت�ضمن اللقاء بع�ض املداخالت من الأع�ضاء واال�ستي�ضاح
عن بع�ض الأمور املتعلقة بعمل املجل�س  .ويف نهاية اللقاء ،متنى
�سعادة /الرئي�س للمجل�س التوفيق مبهامه القادمة.

أصدرت أكثر من  100تصريح وقدمت العديد من التسهيالت للمالك

أخبـار
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�ضمن جهودها املتوا�صلة للحفاظ على املظهر احل�ضاري واجلمايل
للمدينة قررت بلدية مدينة ال�شارقة اتخاذ الإجراءات الالزمة جتاه
�أ�صحاب العقارات الذين حتتاج عقاراتهم �إىل �صيانة ومل يبادروا �إىل
الإ�سراع يف �صيانة عقاراتهم بالرغم من الإخطارات التي وجهتها
البلدية لهم .
وقال �سعادة ريا�ض عبد اهلل عيالن مدير عام بلدية مدينة ال�شارقة
�أن البلدية تقوم بدرا�سة عمل ال�صيانة الالزمة لبع�ض العقارات التي
مل ي�ستجب �أ�صحابها لإ�شعارات و�إخطارات البلدية على �أن يتحمل
�صاحب العقار تكلفة ال�صيانة بالإ�ضافة �إىل الر�سوم الإدارية املقررة
يف مثل هذه احلاالت ،م�ؤكد ًا �أن هذه اخلطوة ت�أتي �ضمن �سل�سلة من
الإجراءات التي قامت بها البلدية خالل الفرتة املا�ضية للحفاظ على
املظهر اجلمايل واحل�ضاري الذي تتمتع به الإمارة وخا�صة �أن ال�شارقة
ت�شهد العام القادم العديد من الفعاليات بعد اختيارها العا�صمة
الثقافية للعامل الإ�سالمي.
و�أ�شار �سعادته �إىل �أن البلدية قامت ب�إخطار  260من �أ�صحاب
العقارات خالل الفرتة املا�ضية لإجراء ال�صيانة الالزمة لعقاراتهم بعد
احلمالت التفتي�شية التي �أظهرت حاجة العقارات لل�صيانة وت�شويهها
للمظهر العام ،الفت ًا �إىل �أن البلدية قدمت باقة من الت�سهيالت لت�شجيع
�أ�صحاب العقارات على �صيانة عقاراتهم حيث مت اخت�صار مراحل
ا�ستخراج ت�صريح ال�صيانة ل�سرعة الإجناز وتوفري الوقت واجلهد
على املالك ،بالإ�ضافة �إىل منحهم املواقف املحيطة بالعقار باملجان
ملدة �أ�سبوع.
و�أ�شاد �سعادته باال�ستجابة الكبرية من �أ�صحاب الكثري من العقارات
لإجراء ال�صيانة لعقاراتهم وحر�صهم على اال�ستفادة من الت�سهيالت

التي قدمتها البلدية وم�ساهمتهم يف احلفاظ على ال�شكل اجلمايل
واحل�ضاري للمدينة ،م�شري ًا �إىل �أن هناك �إقبال كبري من �أ�صحاب
العقارات حيث بلغ عدد ت�صاريح ال�صيانة التي مت �إ�صدارها خالل
الفرتة القليلة املا�ضية �أكرث من  100ت�صريح  ،كما قامت جلان
التفتي�ش التابعة للبلدية بزيارة العديد من الأحياء وال�شوارع الرئي�سية
و�إخطار �أ�صحاب العقارات باملباين التي حتتاج �إىل �صيانة ،و�سوف
تكثف البلدية من حمالتها خالل الفرتة املقبلة حتى يتم معاجلة �أي
م�شوهات ميكن �أن ت�ؤثر على املظهر العام للمدينة.
ومن جانبه قال �سعادة املهند�س عبد العزيز املن�صوري م�ساعد املدير
العام لقطاع الهند�سة وامل�شاريع �أنه مت �صيانة العديد من العقارات
خالل الفرتة القليلة املا�ضية بعد احلمالت املكثفة التي قامت بها فرق
التفتي�ش والإ�شعارات التي مت توزيعها على �أ�صحاب املباين التي حتتاج
�إىل �صيانة وحثهم على اال�ستفادة من املزايا والت�سهيالت املتعددة التي
تقدمها البلدية ،م�ؤكدا �أن البلدية حري�صة على حت�سني املظهر العام
ان�سجاما مع اختيار مدينة ال�شارقة عا�صمة للثقافة الإ�سالمية و�إر�ساء
معايري البناء امل�ستدام الذي تتوفر فيه كل �أ�سباب الراحة واجلمال.
م�ؤكد ًا �أن هذه الت�سهيالت ت�أتي �ضمن حزمة من الإجراءات التي
تهدف �إىل دعم م�سرية التقدم وحتقيق النه�ضة املن�شودة التي ت�شهدها
الإمارة وموا�صلة م�سرية النمو االقت�صادي.
وعرب �أ�صحاب العقارات واملكاتب العقارية عن تقديرهم لدور البلدية
والت�سهيالت التي تقدم لهم خالل الفرتة الأخرية وت�شجيعهم على
عمليات ال�صيانة م�ؤكدين حر�صهم على اال�ستجابة �إىل مطالب البلدية
يف احلفاظ على املظهر العام وال�شكل اجلمايل للمدينة من خالل
الإ�سراع يف تنفيذ عمليات ال�صيانة الالزمة لعقاراتهم.

المدينة الباسمة

بلدية الشارقة تدعو أصحاب العقارات إلجراء الصيانة تجنبا لإلجراءات القانونية
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لجنة الصحة بالمجلس االستشاري تشيد بجهود بلدية الشارقة في الحفاظ على البيئة

�أ�شادت جلنة ال�صحة باملجل�س اال�ست�شاري لإمارة ال�شارقة خالل
زيارتها �إىل بلدية مدينة ال�شارقة باجلهود التي تقوم بها البلدية يف
جمال احلفاظ على ال�صحة العامة والبيئة ومكافحة التلوث ومعاجلة
النفايات.
ويف بداية الزيارة رحبت �سعادة ال�شيخة الدكتورة ر�شا �أحمد القا�سمي
م�ساعد املدير العام ل�ش�ؤون ال�صحة العامة واملختربات املركزية يف
بلدية مدينة ال�شارقة ب�أع�ضاء جلنة ال�صحة باملجل�س اال�ست�شاري
لإمارة ال�شارقة ،مثمنة اجلهود التي يقومون بها يف خدمة املجتمع
والتوا�صل الإيجابي مع الدوائر وامل�ؤ�س�سات احلكومية لتقدمي �أف�ضل
اخلدمات للجمهور ،م�ؤكدة �أن البلدية حري�صة على التفاعل مع كافة

الدوائر وامل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة واال�ستماع �إىل جميع الآراء
يف اخلدمات التي تقدمها للجمهور من �أجل موا�صلة التقدم وتطوير
وحتديث اخلدمات وفق �أرقى املعايري يف املجاالت كافة .
وقدم عبد اهلل بوعلي رئي�س ق�سم حماية البيئة يف بلدية مدينة ال�شارقة
عر�ضا كام ًال عن اجلهود التي تقوم بها البلدية يف جمال حماية البيئة،
كما ا�ستعر�ض الدور الذي يقوم به الق�سم يف التن�سيق والتعاون مع
اجلهات االحتادية واملحلية ملكافحة التلوث بكافة �أنواعه وخطط البلدية
ب�ش�أن �إن�شاء حمطات ر�صد تلوث الهواء و�آليات معاجلة ونقل النفايات
وكيفية التخل�ص منها والربامج التوعوية والإر�شادية التي تقدمها
البلدية للجمهور.

كما ا�ستمع �أع�ضاء اللجنة �إىل �شرح حول �إجراءات الرتاخي�ص
و�آليات التطوير والتحديث التي تقوم بها البلدية يف هذا املجال .وقدم
امل�س�ؤولون يف البلدية �شرحا كام ًال عن جميع ا�ستف�سارات اللجنة التي
�أثنت على اجلهود التي تقوم بها البلدية ،مطالبني مبزيد من التعاون
والتن�سيق بني الدوائر احلكومية على م�ستوى الدولة لتحقيق �أف�ضل
النتائج يف جمال ال�صحة العامة واحلفاظ على البيئة من �أجل �سالمة
جميع املواطنني واملقيمني.
يف نهاية الزيارة قام �أع�ضاء اللجنة بزيارة خمترب البيئة واالطالع على
�أجهزة حتاليل عينات النفايات ال�صلبة وال�سائلة وحتليل عينات مياه
امل�سابح ومنتجات مواد التجميل وغريها.

وفد سعودي يزور بلدية الشارقة لالطالع على تجربتها في معالجة مياه الصرف الصحي
ا�ستقبلت بلدية مدينة ال�شارقة وفد من جامعة الدمام باململكة العربية ال�سعودية لتعزيز
التعاون بني الطرفني واالطالع على جتربة البلدية يف تنقية معاجلة مياه ال�صرف
ال�صحي.
وكان يف ا�ستقبال الوفد �سعادة املهند�س ح�سن التفاق م�ساعد مدير عام البلدية لقطاع
الزراعة والبيئة ،وعدد من امل�س�ؤولني ومهند�سي حمطة ال�صرف ال�صحي.
ويف بداية اللقاء رحب التفاق بالوفد الزائر م�ؤكد ًا حر�ص بلدية مدينة ال�شارقة على
تعزيز �آليات التعاون مع اجلامعات وامل�ؤ�س�سات التعليمية والوزارات والدوائر احلكومية
و�شركات القطاع اخلا�ص يف دولة الإمارات ودول اخلليج العربي للإطالع على التجارب
املختلفة وتعميم التجارب الناجحة يف القطاعات املختلفة لال�ستفادة منها.
و�أ�شار م�ساعد املدير العام �إىل �أن الوفد الزائر �ضم جمموعة من املهند�سني والأكادمييني
يف اجلامعة برفقة مهند�سني من قبل مكتب اال�ست�شاري خطيب وعلمي واملقاول فيوليا

لتحليل حلول وتقنية املياه.
كما زار الوفد حمطة معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي باملنطقة ال�صناعية اخلام�سة
واف من امل�س�ؤولني يف املحطة عن تقنية املعاجلة باحلم�أة املن�شطة
وا�ستمع �إىل �شرح ٍ
( )Activated Sludgeوتقنية املعاجلة بالأغ�شية ( )MBBRامل�ستخدمتني
يف معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي مبحطة معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي الرئي�سة
القائمة باملنطقة ال�صناعية اخلام�سة بالإ�ضافة �إىل قيام الوفد بجولة للتعرف على نظم
الت�شغيل مبحطة املعاجلة.
ويف نهاية الزيارة �أ�شاد الفريق الزائر بالتطور والتقنية امل�ستخدمة يف املحطة والإجنازات
التي حققتها بلدية مدينة ال�شارقة يف هذا املجال وحر�صها على تطبيق �أف�ضل املعايري
الدولية وا�ستخدام �أحدث التقنيات يف معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي.

أخبـار
ملف
ال ـ ــدار
العدد

�سعادة  /املهند�س ح�سن التفاق

وضعت خطة تدريبية تتوافق مع االحتياجات الفعلية للموظفين
�أعلنت بلدية مدينة ال�شارقة عن برناجمها التدريبي للعام اجلديد
�ضمن �إ�سرتاتيجيتها الرامية �إىل تدريب وت�أهيل كوادرها الب�شرية على
التقنيات والربامج العلمية احلديثة يف �شتى املهام التي تقوم بها.
وقال �سعادة �سامل اجلروان م�ساعد املدير العام للدعم امل�ؤ�س�سي �إن
بلدية مدينة ال�شارقة توىل التدريب اهتمام خا�ص من خالل و�ضع
برنامج متميز يهدف لتطوير املوارد الب�شرية ب�شكل م�ستمر،م�شري ًا �إىل
�أن اخلطة التدريبية اجلديدة تتوافق مع االحتياجات الفعلية لكل قطاع،
حيث يتم منح كل موظف ال�صالحية لتحديد احتياجاته التدريبية
انطالقا من االحتياجات الفعلية للموظفني اجلدد �أو القدامى.
و�أو�ضح �سعادته �أن ق�سم التدريب يف البلدية نظم  42دورة تدريبية
خالل العام املا�ضي �شارك فيها نحو  1200موظف من خمتلف الإدارات
انطالقا من حر�ص البلدية على االرتقاء بكفاءة ومهارة جميع العاملني

وتعزيز الإنتاجية لتقدمي �أف�ضل اخلدمات للجمهور .كما مت �إر�سال
نحو  270موظف خالل العام املا�ضي للم�شاركة يف ندوات متخ�ص�صة
واجتماعات ولقاءات وح�ضور م�ؤمترات لالطالع على الربامج
اجلديدة والأن�شطة والفعاليات املختلفة بالإ�ضافة �إىل عر�ض جتارب
البلدية املميزة.
و�أفاد م�ساعد املدير العام للدعم امل�ؤ�س�سي �أن ق�سم التدريب يف
البلدية يتلقى االحتياجات التدريبية لكل �إدارات و�أق�سام البلدية ب�شكل
الكرتوين ،م�ؤكدا �أن الربامج التدريبية التي �أعدتها البلدية على مدار
الأعوام املا�ضية �ساهمت ب�شكل فعال يف تطوير �أداء العاملني يف خمتلف
التخ�ص�صات.
وذكر �أن بلدية مدينة ال�شارقة توىل التدريب والت�أهيل اهتمام كبري
وخا�صة بالن�سبة للكوادر الب�شرية الوطنية حديثة التخرج انطالقا

من �إميانها ب�أهمية ودور التدريب والت�أهيل امل�ستمر يف �صقل مهارات
جميع الكوادر الب�شرية حفاظا على ا�ستمرار متيزها وريادتها يف تقدمي
اخلدمات و التوا�صل مع اجلمهور ب�شكل متميز.
�أ�ضاف اجلروان �أن البلدية ت�ستقبل العديد من طالب اجلامعات
الإماراتية على مدار العام �سواء للتدريب ال�صيفي �أو التدريب العملي
�أثناءالدرا�سة حيث ا�ستقبلت نحو  70طالب وطالبة خالل العام املا�ضي
من جامعات الإمارات و ال�شارقة وعجمان للعلوم والتكنولوجيا وكليات
التقنية العليا وجامعة اجلزيرة بالإ�ضافة �إىل جامعة حمدان بن حممد
االلكرتونية وذلك لتقدمي التدريب الالزم لهم و�إطالعهم على الربامج
واملمار�سات العملية يف البلدية.

المدينة الباسمة

بلدية الشارقة تنظم  42برنامج تدريبي العام الماضي شارك فيها  1200موظف
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حدائقنا
الزراعة الـعضوية
الطريق إلى الصحة
والعودة إلى الطبيعة
الزراعة الع�ضوية هي نظام زراعي يعتمد على ا�ستخدام املواد
الطبيعية البيولوجية يف الزراعة بدال من الأ�سمدة الكيماوية و
املبيدات ومواد املكافحة ال�ضارة بال�صحة العامة .كما ال ي�سمح
فيه با�ستخدام ال�سالالت والكائنات املحورة وراثيا و كذلك الإ�شعاع
امل�ؤين و املواد احلافظة يف عمليات الت�صنيع والإعداد �أو التعليب،
وبالتايل ت�صل املواد الغذائية �إىل امل�ستهلك بحالتها الطبيعية.
ويحتاج الإنتاج الع�ضوي �إىل فرتة حتول من الزراعة الكيماوية �إىل
الزراعة الع�ضوية و عمليات تفتي�ش وت�صديق لأماكن الإنتاج وذلك
للت�أكد من توفر ال�شروط و املعايري يف املنتج الع�ضوي ول�ضمان حقوق املنتج و
امل�ستهلك ،ويتم ذلك وفق �شروط حمددة و�ضعتها وزارة البيئة واملياه.
تتميز املواد الغذائية الناجتة عن الإنتاج الع�ضوي مبا يلي:

�أطيب يف الطعم .

حيث جند �أن عنا�صرها الغذائية متزنة و �أقرب �إىل الطبيعة وخالية من
املواد ال�سامة و ال�ضارة و الناجمة عن تراكم املبيدات و الأيونات احلره.كما
�أن عمليات �إنتاجها و ت�صنيعها تتم بطرق ال ت�ضر بالبيئة.

ت�ستند الزراعة الع�ضوية على املمار�سات الآتية:
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•ا�ستخدام م�صادر طبيعية كالأ�سمدة الع�ضوية يف تغذية النبات،
•�إدامة خ�صوبة الرتبة ب�إ�ضافة مواد ذات م�صدر ع�ضوي مع املحافظة
على الدورات الطبيعية للعنا�صر املغذية.
•حماية املحا�صيل الزراعية من احل�شرات والأمرا�ض ب�إتباع �إدارة
زراعية متكاملة و�صيانة النظام البيئي دون احلاجة ال�ستخدام مواد
كيميائية �ضارة.
•حماية الأعداء الطبيعية للآفات و ا�ستخدام مواد طبيعية يف

عمليات املكافحة.
•الإدارة املعتمدة على ا�ستغالل املخلفات النباتية و احليوانية.
•�إدامة ال�صحة احليوانية باعتماد ال�صحة الوقائية بدال من الأدوية و
امل�ضادات.
•احلد من ا�ستخدام امل�صادر غري املتجددة و املحافظة على البيئة و
املجتمع و�إقامة نظام زراعي م�ستدام� .إعادة ا�ستخدام املخلفات
النباتية و تدويرها.

فوائد الزراعة الع�ضوية:

•حتافظ الزراعة الع�ضوية على البيئة فهي تقلل من تلوث املياه باملواد
الكيماوية و املبيدات.
•حتد من ا�ستخدام م�صادر الطاقة غري املتجددة و املواد امل�صنعة
وبالتايل تقلل من ظاهرة االحتبا�س احلراري و ا�ستيعاب كبري لكربون
الرتبة.
•جتعل من الرتبة و�سط حي تنمو فيه احليوانات و الكائنات املفيدة ،
ت�ساهم يف �إثراء احلياة الفطرية و زيادة �أعداد الأعداء الطبيعية و
املفرت�سات املفيدة.

•تعمل على تعزيز قوام و بناء الرتبة وذلك من خالل �إتباع دورات
حم�صولية وزيادة املواد الع�ضوية وحتفيز تكاثر حيوانات و نباتات
و جمهريات الرتبة.توفري غذاء �صحي خال من امل�ضادات احليوية
و الكيماويات واملبيدات.
•تقليل املخاطر التي يتعر�ض لها املزارعون الناجمة عن ا�ستخدام املواد
ال�سامة.
•تنمية الريف وجعله متناغما مع الطبيعة.

�أرقام دولية

•�أزداد �سعر مبيعات املواد الع�ضوية يف الواليات املتحدة من  1بليون �إىل
 7.8بليون خالل � 10سنوات .
•وو�صلت ن�سبة امل�ساحات املزروعة بحقول ع�ضوية يف �أملانيا وال�سويد �إىل
 %20من امل�ساحات الزراعية بحلول �سنة .2010
•تبلغ م�ساحة احلقول الع�ضوية يف �أوربا  5.6مليون هكتار ت�ضم
 143000مزارع.
•تبلغ امل�ساحة املزروعة ب�شكل ع�ضوي يف ا�سرتاليا  10مليون هكتار.
•معظم غذاء الأطفال يف �أملانيا ع�ضوي و %30من اخلبز امل�ستهلك يف
مدينة ميونخ ع�ضوي.
•�أقرت �إيطاليا قانون جلعل كل الغذاء يف املدار�س ع�ضوي �سنة .2005
•ومن هنا تدعو بلدية ال�شارقة �إىل التو�سع يف هذه الزراعات.

ملف
لقاء
العدد

رئيس مركز الشارقة اإلعالمي في حوار شامل مع مجلة « المدينة الباسمة»

سلطان بن أحمد القاسمي :المنتدى الدولي أصبح
منصة عالمية للعاملين في اإلعالم واالتصال
ال�شارقة-املدينة البا�سمة

المدينة الباسمة

جنح املنتدى الدويل لالت�صال احلكومي يف �أن ي�صبح د�أب وديدن العاملني يف االت�صال احلكومي و�شبكات الإعالم
يف دولة الإمارات واملنطقة العربية ككل و�أن ير�سخ مفاهيم التميز والإبداع يف تخ�ص�ص �أ�صبح يقود قافلة التطور
يف كل الدوائر وامل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة ،فبدون االت�صال الناجح ال ميكن لأي م�ؤ�س�سة �أن حتقق �أهدافها
وتعزز وجودها يف املجتمع.
مل يكن لهذا املنتدى �أن يحقق كل هذه النجاحات يف ال�سنوات القليلة �إال بجهود خمل�صة وعقول مبدعة كان يف
طليعتها �سمو ال�شيخ �سلطان بن احمد القا�سمي رئي�س مركز ال�شارقة الإعالمي قائد فريق عمل املنتدى والذي
خ�ص جملة «املدينة البا�سمة» بحوار �شامل حول كيفية مواجهة التحديات وحتقيق النجاح ودور مركز ال�شارقة
الإعالمي يف حتقيق التقدم الذي ت�شهده �إمارة ال�شارقة وكيف انعك�ست جهود املركز على الأداء الإعالمي للدوائر
وامل�ؤ�س�سات املختلفة يف �إمارة ال�شارقة.
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على م�أدبة الغداء يف منطقة الق�صباء كان احلوار وك�أن االختيار
يعك�س جتربة املكان وجت�سيد ملا ت�شهده ال�شارقة من تطور
و�إبداع ،فاملنطقة كانت ت�ستعد لتكون قلعة من الإبهار مع انطالق
فعاليات مهرجان الأ�ضواء يف ذلك امل�ساء.
يف هذا اللقاء ك�شف ال�شيخ �سلطان بن �أحمد القا�سمي عن باقة

من اخلدمات و�سل�سلة من الطموحات وما حتقق من �إجنازات
وما يقوم به مركز ال�شارقة من تطبيقات عملية لتحقيق �أق�صى
ا�ستفادة من املنتدى الدويل لالت�صال حتى ال يكون جمرد حلقة
للحديث وينتهى الأمر ثم نعود من جديد يف العام املقبل.
يف بداية احلوار قال ال�شيخ �سلطان بن احمد �أن فعاليات الدورة

الثالثة من املنتدى الدويل لالت�صال احلكومي  2014تقام
حتت �شعار «�أدوار خمتلفة  . .ر�ؤية واحدة « نظرا لأهمية وقيمة
االت�صال احلكومي بالن�سبة لأي حكومة يف العامل ،م�ؤكد ًا �أن هذا
ال�شعار يعك�س اجلهود التي تبذلها احلكومات الإقليمية والدولية
لتطوير �أ�ساليب التوا�صل مع �شعوبها الفت ًا �إىل �أن خيار حكومة
ال�شارقة يف جمال دعم االت�صال احلكومي بات وا�ضح ًا من
خالل توفري من�صة �إعالمية متميزة تدعمه  ،معترب ًا �أن املنتدى
الدويل لالت�صال يعد فر�صة ثمينة لعر�ض التجارب ودرا�سات
احلالة الناجحة حول العامل ومناق�شة �أف�ضل ال�سبل لالرتقاء
ب�أداء التوا�صل احلكومي للعاملني يف قطاع االت�صال من خالل
ا�ست�ضافة اخلربات العاملية يف جمال االت�صال احلكومي.
تكامل ومناف�سة ايجابية
وعن �آلية اختيار امل�شاركني يف املنتدي الدويل لالت�صال �أو�ضح �أنه
يتم اختيار الأ�شخا�ص الذين يخدمون الفكرة ويحققون الهدف
�سواء كانوا ن�ساء �أو رجال  ،كبار �أو �صغار م�شري ًا �إىل �أنه مت

« بعض المسؤولين كانوا
يعانون من فوبيا التواصل
مع اإلعالم ولكن الواقع
الجديد أجبرهم على تغيير
أفكارهم »
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ا�ست�ضافة ميخائيل غوربات�شوف �آخر ر�ؤ�ساء االحتاد ال�سوفييتي
ليكون �ضيف �شرف منتدى هذا العام ،حيث ميكن �أن ن�ستفيد
من �أخطائه ونتعلم منها.فالتعلم والفائدة لي�ست قا�صرة على
امل�شاريع الرباقة والناجحة من وجهة نظر البع�ض الن النجاح
والف�شل يبقى �شيء ن�سبي يف ظل اختالف الآراء.م�ؤكد ًا �أن
املنتدى الدويل لالت�صال احلكومي يتكامل مع املنتديات الأخرى
التي تنظم يف دولة الإمارات واملنطقة ولي�س تكرار لها حيث
نحر�ص على التفرد والتميز واملناف�سة االيجابية لذلك �أ�صبح
املنتدى من�صة �إقليمية هامة للعاملني يف حقل الإعالم واالت�صال
احلكومي لالطالع على �أف�ضل اخلربات العاملية يف هذا املجال
ولقاء املهتمني بتطوير االت�صال احلكومي حول العامل.
و�أ�شار رئي�س مركز ال�شارقة الإعالمي �إىل �أن التطور الطبيعي
لأ�ساليب التوا�صل ،ي�سبق قدرة احلكومات على مواكبته
وجماراته ،وبالتايل يحتم عليها البحث عن �أ�ساليب جديدة
وزيادة املعرفة يف هذا املجال ،ملجاراة التطور احلا�صل فيه ،الن
�أ�سا�س العالقة بني احلكومة واجلمهور هو ال�شراكة والتعاون .
وقال �إن مركز ال�شارقة الإعالمي،ي�شعر بالفخر كونه ي�ساهم
يف جعل �إمارة ال�شارقة املن�صة الأ�سا�سية لطرح التحديات
التي تواجه االت�صال احلكومي على طاولة واحدة ومناق�شتها،
واال�ستماع �إىل وجهات نظر كل الأطراف املعنية حولها ،وفتح
املجال للتوا�صل واال�ستفادة والتعلم ،وبالتايل �إتاحة املجال
�أمام اجلميع التخاذ خطوات عملية نحو التطوير .م�شري ًا �إىل
�أن النجاح الذي حققه املركز خالل الفرتة املا�ضية يعود �إىل
العمل بروح الفريق والتفاين يف �أداء الواجبات واال�ستعانة ببع�ض
اخلربات من �أجل حتقيق الطموحات التي يتطلع �إليها املركز.
وقال �إن املنتدى جنح بالرغم من عمره الق�صري يف تر�سيخ
الكثري من املفاهيم وتطوير �أداء العاملني يف التوا�صل

« المنتدى الدولي
لالتصال الحكومي يقود
قافلة التطور في الدوائر
والمؤسسات »

لقاء
ملف
العدد
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احلكومي يف ال�شارقة ،وحتويل الإمارة �إىل مركز �أ�سا�سي
لن�شر اخلربات واملعرفة العاملية وتعزيز التعاون الثنائي مع
الدول يف جماالت تبادل التجارب يف الإعالم واالت�صال
احلكومي والتكنولوجيات احلديثة والتكوين املهني ،حيث
�ساهمت خمرجات املنتدى يف عقد �شراكات مع خمتلف
و�سائل الإعالم العاملية يف العديد من الدول ومن ثمار هذه
ال�شراكات �سيتم خالل املنتدى عر�ض فيلم قامت ب�إعداده
وكالة �أنباء (�أ�سو�شيتد بر�س) يتحدث فيه مواطنون من 26
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حكومات العامل تواجه حتديات يف االت�صال
باجلماهري
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يناق�ش املنتدى يف دورته الثالثة الت�أثريات الإيجابية للتوا�صل
احلكومي يف �شكل العالقة بني احلكومة وجمهورها ،عرب
و�سائل الإعالم املختلفة ،حيث �ستتمحور مو�ضوعات جل�سات
املنتدى لهذا العام ،حول الدور الذي ميكن �أن ي�ساهم به
االت�صال احلكومي يف حت�سني �صورة الدول والت�أثري يف
م�ستقبلها االقت�صادي واالجتماعي وال�سيا�سي ،واخلطوات
التي يجب اتخاذها لر�سم خريطة الطريق ،نحو حكومات
�أكرث توا� ً
صال وا�ستجاب ًة مع اجلمهور وقال رئي�س مركز
ال�شارقة الإعالمي� « :إن كل حكومات العامل ،من دون
ا�ستثناء ،تواجه حتديات خمتلفة على �صعيد التوا�صل مع
جمهورها .وتعود الأ�سباب يف ذلك �إىل تغري �أ�ساليب التوا�صل
وبروز ف�ضاءات جديدة ومتنوعة ومت�سارعة النمو للتعبري
وعر�ض الأفكار ومن هنا ي�أتي �أهمية ودور املنتدى يف تقدمي
افكار وحلول لهذه الق�ضايا من خالل التجارب واالفكار التي
يتم عر�ضها خالل اجلل�سات.

دولة ع ّما يتوقعونه من حكوماتهم.
وحول �أبرز ال�سمات للمنتدى يف دورته الثالثة� ،أكد �أنه يعتمد على

«

جائزة االتصال الحكومي إحدى
الثمار والتطبيقات العملية
للمنتدى وهناك خطة لتطويرها
وزيادة فئاتها

»

فتح جمال �أكرب لتفاعل وم�شاركة اجلمهور يف اجلل�سات وور�ش
العمل ،م�ؤكد ًا �أن املنتدى �أ�ضحى حدث ًا عاملي ًا جاذب ًا ل�صناع القرار
واخلرباء ،و�أ�صحاب العالقة واملهتمني مبجال االت�صال احلكومي
من خمتلف بقاع الأر�ض ،حيث ي�ست�ضيف هذا العام �أكرث من 25
متحدث ًا من الدول العربية والأجنبية ،مت اختيارهم من خمتلف
املجاالت ال�سيا�سية واحلكومية والإعالمية والأكادميية� ،إىل جانب
عدد من اخلرباء يف جمال االت�صال احلكومي .
و�أو�ضح �أن �شعار هذا العام ينبثق من الر�ؤية العامة للمنتدى،

وهو امتداد لتو�صيات ونتائج الدورة ال�سابقة ،وخطوة جديدة
للأمام �ضمن م�سريته نحو التوا�صل الفعال والب ّناء بني كل من
احلكومات وامل�ؤ�س�سات الإعالمية واجلمهور ،و بناء منظومة
جديدة يف االت�صال احلكومي ت�ستفيد منها امل�ؤ�س�سات احلكومية
يف دولة الإمارات العربية املتحدة والعامل .
كرثة الفعاليات �سهلت املهمة الإعالمية
وقال ال�شيخ �سلطان بن �أحمد القا�سمي لقد خرج منتدى
االت�صال احلكومي من �إطاره املحلي نحو الدولية لي�صبح

املنتدى الدويل لالت�صال احلكومي ،لذا فقد حتتم علينا
التفكري والتطرق �إىل مو�ضوعات تهم الر�أي العام واجلمهور
الدويل متام ًا كما تهم الر�أي العام العربي واملحلي .
ون ّوه ال�شيخ �سلطان بن �أحمد القا�سمي الذي يتوىل رئا�سة اللجنة

«

ال يمكن ألي مؤسسة أن تتقدم دون

امتالكها االتصال الناجح والفعال مع

الجمهور »

التنفيذية الحتفاالت ال�شارقة عا�صمة الثقافة الإ�سالمية� ،إىل
�إجنازات �إمارة ال�شارقة الثقافية والإ�سالمية املختلفة بف�ضل
الرعاية الدائمة والتوجيهات احلكيمة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ال�شارقة ،التي �أهلت الإمارة الختيارها عا�صمة للثقافة
الإ�سالمية  2014،ت�أكيد ًا ملكانة �إمارة ال�شارقة التاريخية
والثقافية والإ�سالمية م�ؤكد ًا �أن ال�شارقة زاخرة بالفعاليات على
مدار العام مما �سهل من العمل الإعالمي وعزز التوا�صل مع
و�سائل الإعالم .

لقاء
ملف
العدد

قال ال�شيخ �سلطان بن �أحمد القا�سمي �أنه مت تطوير بع�ض
ال�سمات املميزة للمنتدى مثل مبادرة الكر�سي الأخ�ضر التي
تتيح املجال �أمام اجلمهور من �أ�صحاب الر�أي باجللو�س مع
املتحدثني خالل جل�سات املنتدى ،يتابعون من خاللها ما
يدور يف هذه اجلل�سات من مناق�شات ليقدموا يف نهايتها
ت�صوراتهم و�آراءهم باعتبارهم ممثلني عن جمتمعهم.
كما مت ا�ستحداث عدد من قنوات التوا�صل املبا�شر بني
امل�شاركني واملنتدى الدويل لالت�صال احلكومي ،لطرح
الآراء والأفكار والأ�سئلة عن طريق مالحظة مكتوبة بخط
اليد يتم و�ضعها على جدارية خم�ص�صة� ،أو عن طريق
تطبيق الكرتوين� ،أو بت�سجيلها كر�سالة �صوتية عن طريق
الفيديو من خالل �أماكن خم�ص�صة لهذا الغر�ض ،ويتمحور
الهدف الرئي�سي لهذه املبادرات اجلديدة حول خلق قنوات
توا�صل مبتكرة ومبا�شرة ميكن �أن يحتذى بها لتعزيز
التوا�صل.

ال�شيخ �سلطان بن �أحمد القا�سمي مع �أ�سرة جملة املدينة البا�سمة
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تطوير مبادرة الكر�سي الأخ�ضر
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لقاء
العدد

تو�سع نادي ال�شارقة لل�صحافة

وقال �إن ال�شارقة �أ�صبحت قبلة الأحداث وعا�صمة متجددة
ترتدي ثوب جديد يف كل عام فهذا العام حتتفل بكونها عا�صمة
للثقافة الإ�سالمية والعام القادم �ستكون عا�صمة لل�سياحة
العربية والعام بعد القادم �ستكون عا�صمة ال�صحة العربية
ففي كل عام لديها حدث جديد وت�صبح حمل اهتمام اجلميع
لي�س على م�ستوى الدولة واخلليج فقط بل على م�ستوى الوطن
العربي ككل.
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تغيري الأداء الإعالمي

44

وذكر �أن مركز ال�شارقة الإعالمي جنح يف تغيري الأداء الإعالمي
جتاه الإمارة من خالل عدة برامج مميزة منها وحدة االت�صال
احلكومي التي مت �إن�شا�ؤها يف الدوائر احلكومية وبد أ� تطبيقها
بالفعل يف �أكرث من  14دائرة حكومية هي القيادة العامة ل�شرطة
ال�شارقة ودائرة الثقافة والإعالم ودائرة الإ�سكان ودائرة
الأ�شغال العامة وهيئة كهرباء ومياه ال�شارقة وبلدية ال�شارقة
ودائرة التنمية االقت�صادية ودائرة اخلدمات االجتماعية وهيئة
ال�شارقة لال�ستثمار والتطوير (�شروق) وهيئة ال�شارقة ال�صحية
وجمل�س ال�شارقة للتعليم وهيئة الإمناء التجاري وال�سياحي
وغرفة جتارة و�صناعة ال�شارقة ودائرة التخطيط وامل�ساحة .
ويتم تدريب وت�أهيل باقي الدوائر للدخول يف الوحدة  ،الفت ًا
�إىل �أن املركز ينظم دورات متوا�صلة على مدار العام لتدريب
العاملني يف قطاع االت�صال احلكومي وامل�س�ؤولني لتعزيز
قدراتهم يف التوا�صل مع و�سائل الإعالم واملجتمع ككل.

جائزة ال�شارقة لالت�صال احلكومي
وحول �إطالق جائزة ال�شارقة لالت�صال احلكومي �أو�ضح ال�شيخ
�سلطان بن احمد القا�سمي �أن اجلائزة كانت احد �إفرازات
وتو�صيات منتدى االت�صال احلكومي يف دورته الأوىل حيث
تهدف �إىل خلق نوع من التناف�س والت�شجيع بني العاملني يف
قطاع االت�صال احلكومي وحثهم على تقدمي �أداء �أف�ضل
وتوا�صل امثل ،م�ؤكد ًا �أن اجلائزة ولدت عمالقة حيث �شهدت
�أكرث من  300م�شاركة يف �أول دورة لها ومتيزت امل�شاركات
بالقوة والندية ،داعيا الفائزين باجلائزة يف دورتها الأوىل �أن
يوا�صلوا رحلة التميز والإبداع التي قدموها خالل الدورة الأوىل
 ،كما توقع �أن ت�شهد اجلائزة مزيدا من الفئات لت�ستوعب كافة
العاملني يف هذا املجال وتقدير ًا لأ�صحاب الإبداع .

وذكر �أن �إن�شاء مركز ال�شارقة للإعالم �ساهم يف حل الأزمات
التي كانت تواجه قطاع الإعالم واالت�صال حيث قام املركز
بتوفري املعلومات الالزمة التي يحتاجها ال�صحافيون كما مت
تدريب وت�أهيل العاملني يف وحدة االت�صال احلكومي بالدوائر
احلكومية على �آليات التوا�صل اجليد مع و�سائل الإعالم  ،كذلك
يتم الإعداد الآن النتقال نادي ال�شارقة لل�صحافة �إىل مبنى اكرب
لتقدمي مزيد من اخلدمات والت�سهيالت لل�صحافيني وتوفري
االحتياجات الالزمة لهم لتمكنهم من �أدائهم ب�شكل جيد.
وذكر �أنه ّمت �إن�شاء مركز ال�شارقة الإعالمي بهدف متثيل
ال�شارقة يف امليادين الإعالمية املحلية والعربية والدولية،
واعتماده كقناة ر�سمية يقع على عاتقها حتمل م�س�ؤولية تنظيم
الأن�شطة الإعالمية واالت�صاالت اخلا�صة بامل�ؤ�س�سات احلكومية
يف بالإمارة كك ّل،لذا حر�ص املركز منذ �إن�شائه كهيئة م�ستقلة
على تعزيز مكانته من خالل متكني االت�صاالت احلكومية
والت�شجيع على �إي�صال ر�سائل من�سجمة مع الثقافة والرتاث
العريق للإمارة.
كما ي�سعى املركز �إىل ت�سليط ال�ضوء على التقدّم والتطور
امل�ستمر للإمارة مبا يخدم م�صلحتها ويعزز من مكانتها يف
و�سائل الإعالم العربية والعاملية ومي ّكنها من التعبري عن
ر�سائلها الهامة بو�ضوح و�شفافية� ،إىل جانب توفري مركز جت ّمع
للإعالميني للتوا�صل مع كبار �أ�صحاب القرار يف ال�شارقة
وتبادل وجهات النظر يف الق�ضايا وال�ش�ؤون الراهنة.

ملف
حوار
العدد

وصلت إلى المرحلة النهائية في فئة أفضل متحدث رسمي

ندى السويدي :التتويج بجائزة االتصال
الحكومي انعكاس للجهود المتميزة
التي يقوم بها االتصال المؤسسي
ال�شارقة -املدينة البا�سمة
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يظن الكثري من رجال الإدارة �أن العالقات
العامة ف�صل يف كتاب تنظيم العمل ،ولكن الكاتب
والباحث املتخ�ص�ص يف علم الإدارة بيفلر �شتاين
ي�ؤكد �أن �أ�صحاب هذا الظن خمطئون واعتقادهم
�أحد �أ�سباب �أزمات م�ؤ�س�ساتهم وو�ضعها يف
مرامي نريان العمالء ،فالعالقات الإن�سانية هى
كل الكتاب ولي�ست ف�صال منه،
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انطالقا من هذه النظرية قررت ندى �سعيد ال�سويدي مدير
�إدارة االت�صال امل�ؤ�س�سي يف بلدية مدينة ال�شارقة �أن تخو�ض
غمار التحدي من �أجل تعزيز دور االت�صال امل�ؤ�س�سي يف خدمة
العمل البلدي واملجتمعي ،معتمدة على منهج الإدارة الالمعة
التي تعترب مبثابة دورة دموية ن�شطة يتدفق فيها الدم من القلب
لي�سري بانتظام يف كافة الأع�ضاء دون عطب �أو خلل ،فكانت تقدم
الن�صائح والإر�شادات لفريق العمل بالت�صرفات وال�سلوكيات بد ًال
من �إلقائها بالكلمات لتكون القدوة واملثل يف قيادة فريق العمل.
حتى ا�ستطاعت �أن ت�سهم ب�شكل فعال يف الو�صول بالبلدية �إىل
من�صات التتويج يف العديد من امل�سابقات على م�ستوى الوطن
العربي.
يف هذا احلوار تك�شف ال�سويدي عن دور االت�صال امل�ؤ�س�سي يف
خدمة العمل البلدي واملجتمع ككل ومقومات الفوز والتتويج
بالعديد من اجلوائز التي ح�صدتها �إدارة االت�صال امل�ؤ�س�سي
خالل الفرتة الأخرية.

حيث تقول لقد ح�صلت البلدية خالل عام  2013على عدة جوائز
من �أهمها جائزة جتميل املدن العربية و�سط مناف�سة بني  26مدينة
عربية بالإ�ضافة �إىل جائزة ال�شارقة لالت�صال احلكومي .فقد
جاء الفوز بجائز املدن العربية انعكا�سا للجهود التي تبذلها بلدية
مدينة ال�شارقة والدوائر املحلية يف جتميل املدينة والق�ضاء على
�أي م�ش ِّوه ،م�شرية �إىل �أن �إدارة االت�صال امل�ؤ�س�سي جنحت يف �أن
توثق مقومات اجلمال التي تتمتع بها املدينة وتقدميها �إىل اللجنة
يف �صورة مميزة  ،حيث تتميز ال�شارقة مبكوناتها اجلمالية املتعددة
يف مقدمتها امليادين التي تنت�شر يف ربوع املدينة وتعترب هذه امليادين
حتف معمارية متعددة الإ�شكال تعرب عن �أحداث تاريخية ومواقف
�إن�سانية وتراث عريق تتمتع بها الإمارة عرب التاريخ.
كما فازت البلدية بجائزة ال�شارقة لالت�صال احلكومي التي ينظمها
مركز ال�شارقة الإعالمي  -فئة �أف�ضل ممار�سة ات�صال احلكومي-
وذلك تقديرا جلهود فريق االت�صال امل�ؤ�س�سي يف البلدية وتوا�صله
الفعال مع م�ؤ�س�سات املجتمع املختلفة �سواء كانت حكومية �أو خا�صة
بالإ�ضافة �إىل و�سائل الإعالم املختلفة.
يف الوقت نف�سه مت تر�شيح بلدية مدينة ال�شارقة للفوز بجائزة �أف�ضل
موقع �إلكرتوين حيث ا�ستطاعت �أن ت�صل �إىل املرحلة النهائية وذلك
بف�ضل متيز موقعها و�سهولة ت�صفحه وتغذيته امل�ستمرة باملعلومات
واملو�ضوعات والأخبار التي تهم القارئ ،كذلك مت تر�شيحي "ندى

المدينة الباسمة

« البلدية تحصد جائزة المدن
العربية وسط منافسة 26
مدينة على مستوى الوطن
العربي »
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�سعيد ال�سويدي" للفوز بجائزة �أف�ضل متحدث ر�سمي وو�صلت �إىل
املرحلة النهائية يف املناف�سة.

المدينة الباسمة

ومل تكن ال�سويدي يوما �أ�سرية لقيود الروتني ومل ت�ست�سلم �إىل
م�سل�سل الأعمال التقليدية الذي ي�ضيع الوقت واجلهد يف زمن
�أ�صبحت فيه الريادة لأ�صحاب الإبداع واالبتكار  ،وت�ضيف �أنه
ال توجد رياح مواتيه ل�سفينة بال وجهة ،فقائد الفريق اجليد
عليه �أن يدير دفة ال�سفينة نحو اجلهة املق�صودة بحكمة واقتدار
لتحقيق الهدف،وحث فريق العمل على التطوير واالرتقاء مبهارات
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« سوء فهم بعض المسؤولين
لدور االتصال المؤسسي
يجعل المؤسسة في مرمى
نيران العمالء واإلعالم »
العاملني حتى ا�ستطاعت �أن تعزز التوا�صل البلدي مع املجتمع و�إبراز
الدور الكبري الذي تقوم به البلدية يف خدمة املواطنني واملقيمني.

م�ؤكدة �أن الفوز والتتويج بهذه اجلوائز يحمل فريق العمل املزيد
من امل�س�ؤولية نحو حتقيق اجنازات اكرب والفوز بجوائز �أكرث
وتقدمي خدمات �أف�ضل .
وقالت مديرة �إدارة االت�صال امل�ؤ�س�سي �إن بلدية ال�شارقة كانت
من الدوائر الرائدة فى االعتماد على و�سائل التقنية احلديثة
لتعزيز التوا�صل مع املجتمع فقد مت �إطالق املوقع االلكرتوين لبلدية
مدينة ال�شارقة بحلة جديدة يف نهاية  2012وا�ستطاع املوقع �أن
يحتل مكانا هاما بني املواقع احلكومية واالخبارية ،حيث يقدم
املوقع باقة متنوعة من اخلدمات الإلكرتونية مما يوفر الكثري من

الوقت واجلهد على املراجعني،كما يعترب نافذة �شاملة ومعربة
عن �أداء وجهود البلدية و�إحدى قنوات التوا�صل والتفاعل بني
البلدية وعمالئها ،م�ؤكدة �أن املوقع يتميز باجلاذبية يف ال�شكل

المدينة الباسمة

« اإلدارة تنظم باقة من
الفعاليات لتعزيز والء
وانتماء الموظفين للدائرة »

العام ،حيث حر�صت البلدية على �أن يتمتع املوقع بر�ؤية ب�صرية
تعك�س جمال مدينة ال�شارقة ،بالإ�ضافة �إىل �سهولة الت�صفح،
وتقدمي باقة متنوعة من اخلدمات املختلفة التي تقدمها البلدية
بجانب اخلدمات االلكرتونية التي يتزايد عددها يوما بعد يوم ،
بجانب مواقع التوا�صل االجتماعي االخرى.
و�أ�شارت �إىل �أن هذه الو�سائل ت�ضاف �إىل اخلط ال�ساخن يف البلدية
رقم 993
الذي ي�ستقبل ع�شرات املكاملات يومي ًا وم�ؤكدة �أن موظفي اخلط
ال�ساخن يتمتعون مبهارات عالية يف الرد على جميع املت�صلني

وخا�صة �أن بع�ض املت�صلني يكونون يف حالة ع�صبية ومزاجية �سيئة
ولكن املوظف يعمل على امت�صا�ص غ�ضبهم وتوجيهم �إىل اجلهة
ال�صحيحة املنوط بها حل م�شكلة ال�شاكي.
و�أ�ضافت �أن فريق اخلط ال�ساخن يعمل وفق منظومة متكاملة من
الأداء يف الإدارة حيث يبدون مثل الأطباء النف�سيني واالخ�صائيني
االجتماعيني فبالرغم من تعر�ضهم �أحيانا كثرية مل�ضايقات من
املت�صلني ولكنهم يتجاهلون هذه امل�ضايقات وميت�صون الغ�ضب
ويوجهون باحلل وير�شدون النا�س �إىل اجلهة ال�صحيحة ،م�ؤكدة �أن
بع�ض النا�س يت�صلون للحديث عن همومهم ون�ستمع �إليهم والنغلق
الهاتف يف وجوههم مما يجعلهم ينهون حديثهم ويوجهون ال�شكر
�إىل املوظف على الإ�صغاء.
و�أكدت �أن �إطالق العديد من خدمات التوا�صل �ساهم يف تفاعل
البلدية مع اجلمهور وحر�صها على �أن يكون كل فرد يف املجتمع
�شريك يف احلفاظ على �شارقتنا احلبيبة.
و�أفادت �أن �إدارة االت�صال امل�ؤ�س�سي نظمت العديد من حمالت
التوعية والإر�شاد للمواطنني من بينها حمالت النظافة العامة
ونظافة الرب واحلدائق واحلفاظ على امل�سطحات اخل�ضراء
وبالإ�ضافة �إىل العديد من ور�ش العمل املختلفة لال�ستفادة من
مواهب املوظفني واال�ستفادة منها من هذه الور�ش ور�شة لإعادة
التدوير والتزيني وغريها .كما مت تنظيم العديد من احلمالت
اخلدمية والفعاليات للجمهور على امل�ستوي الداخلي .
وذكرت �أن الإدارة �أعدت خطة متميزة لعام  2014تت�ضمن العديد
من امل�شاريع املميزة التي ت�ساهم ب�شكل فعال يف تعزيز التوا�صل
بني البلدية وكافة �أفراد املجتمع بالإ�ضافة �إىل برنامج لتنظيم
باقة من الفعاليات على امل�ستوى الداخلي �ضمن جهودها لن�شر قيم
الوالء واالنتماء �إىل دائرة البلدية .
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نصـائ ــح إلكترونـ ــية
إعداد  :إدارة تقنية ونظم المعلومات

الحوس��به الس��حابيه الطريق الس��ترجاع
البيانات في الهواتف الذكية

المدينة الباسمة

كلنا يتعامل مع الهواتف الذكية و كلنا يدخل على برامج و تطبيقات
هواتف مثل  Samsungو  Appleمن خالل �شبكة ال
 Google Playو  Appstoreو لكن هل فكرنا يوما اين يتم
حفظ هذه التطبيقات ؟
و هل تعر�ض �أحدنا لفقدان بيانات هاتفه الذكي او اعادة �ضبط امل�صنع
و بعد ذلك وجد �أن الربامج و التطبيقات اخلا�صة به رجعت كما كانت ؟
كلمة ال�سر يا زمالئى هى احلو�سبة ال�سحابية Cloud
 Computingو فيما يلى تعريف خمت�صر لها :
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مل تعد هناك �شركة بفروعها اال ومت�صلة باالنرتنت لت�صبح �شبكة
االنرتنت هي الو�سيط الذي يربطها جميعا مع نف�سها ومع الآخرين
،ومن هنا جاءت فكرة ا�ستغالل هذا الو�سيط لتوفري خدمات خمتلفه
لل�شركات بفروعها املختلفه واملوزعه على م�ستوى العامل وبالتايل
م�ساعدة ال�شركات على توفري مبالغ ماليه �ضخمه كان �سيتم �صرفها
لتوفري تلك اخلدمات داخليا بال�شركه فمثال كانت ال�شركه �ست�صرف
هذه املبالغ على �شراء معدات وبرجميات وتوفري طاقم من املهند�سني
واملحرتفني ل�صيانتها و ادارتها بل و حتى دفع فواتري الت�شغيل من
كهرباء و الخ  .مما كان يزيد التكلفه االجماليه المتالك تقنيه ما.
اذن احلو�سبه ال�سحابيه هي توفري خدمات خمتلفه و متعدده لل�شركات

عرب االنرتنت و يكون الدفع ح�سب الطلب وح�سب اخلدمه املقدمه من
موفر اخلدمات هذه و الذي ن�سميه موفر اخلدمه ال�سحابيه Cloud
Service Provider
ال�سحابة نف�سها ما هي اال جمموعة Hardware , Networks
 , Storage Units , Services , Softwareميكن
توفريها للعمالء من �شركات خمتلفه التخ�ص�ص عرب االنرتنت و كل
هذا باال�ضافه ملا توفره ال�سحابة من قدرة على التو�سع ح�سب رغبة
العميل يف اي وقت و مرونه يف االداء.
كانت �شركه امازون هي من اوائل ال�شركات التي تبنت الفكره هذه
وا�صبح االن بامكانك ا�ستئجار قر�ص �صلب وذاكره و معالج ب�سعر
ب�سيط وتقوم باختيار نظام الت�شغيل الذي يعجبك دون ان تهم قيمه
�شراء الهاردوير الالزم.
كثري منا حاليا يتعامل مع تطبيقات احلو�سبة ال�سحابية من خالل
االنرتنت وال يعرف بها بالرغم من انت�شارها
مثال:
https://play.google.com/store -1
و الذى يوفر كم هائل من التطبيقات اخلا�صة بالهواتف الذكية
امل�صممة بنظام ت�شغيل .Android

https://drive.google.com-2
و الذى يوفر امكانيات الربط مع تطبيقات Microsoft Office
للم�ستخدم العادى لالنرتنت فى حياته العملية مثل :ان�شاء م�ستندات
ن�صية ب�صيغ  )Microsoft word ) .docxاو  Pdfو
ملفات عر�ض مثل  Powerpointوملفات جداول بيانات مثل
 Microsoft Accessباال�ضافة اىل امكانية حفظ ملفاتك
على ال�شبكة العنكبوتية و تنزيلها فى اي وقت من اي مكان مت�صل بها .
و كذلك امكانية الربط مع كم هائل من التطبيقات االخرى التى من
املمكن ربطها مع  Google Driveمثل تطبيقات الطق�س و
االنتاجيه و التعليم .
https://cloud.oracle.com/home-3
موقع رائع من �شركة  Oracleال�شركة الرائدة فى تطبيقات قواعد
البيانات على م�ستوى العامل و هذا املوقع يتيح امكانية غن�شاء قواعد
بيانات م�صغرة على االنرتنت للتطبيقات املتو�سطة او ال�صغرية و كذلك
�إن�شاء جمموعة من التطبيقات بناء على قاعدة بياناتك.

لوحظ يف الآونة الأخرية تنامي الوعي ب�أهمية ودور تقنية املعلومات يف
�إدارة امل�ؤ�س�سات على ال�صعيدين احلكومي واخلا�ص ،ونتيجة للطفرة
الإلكرتونية املت�صاعدة ظهرت جمموعة من التطبيقات والربجميات
املتخ�ص�صة التي تلبي احلاجة امللحة لهذه امل�ؤ�س�سات يف اال�ستفادة من
كم البيانات امل�ستخرجة يف احل�صول على تقارير وا�ضحة ودقيقة تقي�س
م�ؤ�شرات الأداء وتعطي فكرة �شاملة عن مدى التقدم يف حتقيق �أهداف
اال�سرتاتيجية املتبعة بحيث �أنه قد بات من املمكن االعتماد عليها
كلي ًا يف و�ضع اال�سرتاتيجيات والتحكم بها ومتابعة مراحل تنفيذها
من خالل معايري حتددها ر�ؤية امل�ؤ�س�سة وطبيعة املهام وبذلك ي�صبح
من ال�سهل على �أ�صحاب القرار �إجراء املقارنات بناء على النتائج
امل�ستخل�صة ودرا�سة التحديات التي وقفت عائقا �أمام حتقيق بع�ض
الإجنازات و�إيجاد احللول التي ت�سهم يف التغلب عليها وتخطيها عند
و�ضع اخلطط والأهداف امل�ستقبلية.
تتميز هذه الربجميات والتطبيقات ب�سهولة اال�ستخدام ,كما تت�سم
باملرونة والدقة حيث �أنها تبنى وفق معايري ومعطيات ب�شرية قد تتغري
تبعا لتغري املتطلبات وقد يتم تعديلها بناء على معطيات جديدة تطر�أ
�أثناء التطبيق .والأمثلة على هذه الربجميات كثرية ومتعددة ،نذكر
منها على �سبيل املثال ال احل�صر StratAndGo, Pall a :
dium ESM, SAP EPM, Corporater EPM
...,Suite, Oracle EPM
يتم اال�ستعداد قبل ال�شروع يف ا�ستخدام هذه الربجميات بو�ضع ت�صور
ذهني مل�ستقبل امل�ؤ�س�سة وحتديد �إجراءات حتقيقه حيث �سيتطلب منا
ذلك الإجابة على الأ�سئلة التالية� :أين نحن الآن؟ �أين نريد �أن نكون؟
كيف ن�صل �إىل هناك؟ ما هي نقاط ق ّوتنا؟ ما هي نقاط �ضعفنا؟ ما

هي الظروف اخلارجية التي قد ت�ؤثر على �أداءنا �سلب ًا �أو �إيجاب ًا؟ وعند
الإجابة عن هذه الأ�سئلة نكون قادرين على ا�ستخال�ص ا�سرتاتيجية
وا�ضحة املعامل ,ونكون قادرين على تعريف الر�ؤية والر�سالة والأهداف
وللتو�ضيح �أكرث ف�إن الر�ؤية ( )Visionمتعلقة بامل�ستقبل ,والر�سالة
( )Missionمتثل �سبب وجود امل�ؤ�س�سة� ,أما الأهداف (Obje c
 )tivesفهي النتائج النهائية لأن�شطة امل�ؤ�س�سة .وبالتايل ميكن �أن
يو�ضع لكل هدف معيار �أو م�ؤ�شر ليتم قيا�س ن�سبة التقدم يف حتقيقه
(.)KPI
وي�شمل قيا�س الأداء امل�ؤ�س�سي قيا�س �أداء الأفراد و�أداء الوحدات
التنظيمية و�أداء امل�ؤ�س�سة ككل ,وبرجميات �إدارة اال�سرتاتيجيات وقيا�س
م�ؤ�شرات الأداء تقوم بذلك اعتماد ًا على فكرة قيا�س الأداء املتوازن عن
طريق بطاقة الأداء املتوازن ( ,)Balanced Scorecardوالتي
تتميز برتجمة ر�ؤية املنظمة وا�سرتاتيجيتها يف جمموعة مرتابطة من
مقايي�س الأداء كنظام للإدارة اال�سرتاتيجية ي�ضمن حتقيق امل�ساءلة
عن الأداء يف كل م�ستويات امل�ؤ�س�سة ,وي�سهل مراقبة وتقييم ا�سرتاتيجية
امل�ؤ�س�سة وبالتايل الت�أكد من �أن عملية التنفيذ تتم ب�شكل �سليم .كذلك
يتم حتديد بيان الغاية ()Destination Statement
وهو ميثل الأداء املتوقع م�ستقب ًال ,ويتم ذلك من خالل حتديد �أربعة
عنا�صر هي :توقعات امل�سئولني والتوقعات املالية ,العالقات اخلارجية،
العمليات والقدرات ,التنظيم والثقافة� .أي�ضا يتم حتديد منوذج الربط
اال�سرتاتيجي ( )Strategic Linkage Modelوهو عبارة
عن ر�سم تو�ضيحي مب�سط يربط بني الأن�شطة املختلفة للم�ؤ�س�سة
وخمرجاتها .كذلك يتم ت�أكيد وحتديد مقايي�س وم�ؤ�شرات الأداء
( )Measuresوالقيم امل�ستهدفة ( )Targetsوالتي �سيتم

ا�ستخدامها لتقدمي تقرير حول حالة الأهداف والأن�شطة واملخرجات.
�إذ ًا فربجميات �إدارة اال�سرتاتيجيات وقيا�س م�ؤ�شرات الأداء تقوم
بت�سهيل متابعة التايل:
•توثيق املخرجات
•حتديد الأهداف
•�إن�شاء مقايي�س وم�ؤ�شرات الأداء
•جمع وحتليل وحفظ البيانات
•ت�صميم وطباعة تقارير الأداء
وتتيح هذه الربجميات معرفة �أداء امل�ؤ�س�سة ب�شكل مبا�شر ودقيق عن
طريق لوحة حتكم خا�صة ( )Dashboardوهي لوحة ر�سوم بيانية
توفر �إمكانية املراقبة واملتابعة امل�ستمرة للأهداف ,وبالإمكان مالحظة
�أي تغيريات تطر أ� على امل�ؤ�شرات الرئي�سة حتى لو كانت �صغرية مع
عدم �إغفال �أي مالحظات قد ال ت�شاهد ,وحتى لو كانت البيانات تتغري
ب�سرعة.
يف النهاية ننوه ب�أن مثل هذه الربجميات تعد �أحد املفاتيح التي ت�ساهم
يف بناء م�ؤ�س�سة عالية الأداء ,تتميز بقدرتها على التعلم وحت�سني
العمليات والقدرات وتب�سيط الإجراءات املعقدة يف كل النواحي,
و�سيكون من املفيد جد ًا تطبيق �أحد هذه الربجميات يف م�ؤ�س�سة
حكومية كبرية ورائدة كبلدية مدينة ال�شارقة

المدينة الباسمة

برمجيات إدارة االستراتيجيات وقياس مؤشرات األداء
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الصحة
والحياة

أسوأ أنواعها زيت جوز الهند وأفضله الزيتون

الدهون خطر يمكن الوقاية منه عبر تناول الزيوت
الجيدة والتخلص من السيئة
تعد الدهون من املكونات التي تدخل يف طعامنا وت�شكل جزء ًا من الوجبة
التي ن�أكلها ،وهي غنية بالطاقة� ،إذ يحتوي اجلرام الواحد منها على
ت�سع �سعرات حرارية� ،أي �أكرث من ال�ضعف مقارنة مع الكربوهيدرات
والربوتينات .ويذكر خرباء �أن اخليارات اجليدة من الدهون غنية
بالطاقة ،لكن الإفراط يف تناولها قد يزيد من م�أخوذ ال�سعرات
احلرارية ،وي�ؤدي بالتايل �إىل زيادة الوزن ،والإ�صابة بالأمرا�ض.
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عن كمية الدهون التي تع ّد خطر ًا على الر�شاقة ،يقول الدكتور جمال
�صربا الأخ�صائي يف �أمرا�ض اجلهاز اله�ضمي “ال يعتمد و�ضعنا
ال�صحي على كمية الدهون التي نتناولها فقط ،والتي يجب �أال تتجاوز
 %15من امل�أخوذ الكلي من م�أخوذ الطاقة ،بل يتعداه �إىل نوعيتها ،وذلك
من حيث تركيبها الكيماوي والذي يحدد طريقة تفاعلها يف اجل�سم.
وبناء على ذلك تق�سم الدهون �إىل خم�سة �أنواع :الدهون العديدة غري
امل�شبعة ،الدهون الأحادية غري امل�شبعة ،الدهون امل�شبعة ،الكولي�سرتول،
و�أخريا الدهون املتحولة غري امل�شبعة”.
وميثل النوعان الأول والثاين من الدهون �أف�ضلها لل�صحة كما يقول
�صربا ،فالأحادية والعديدة غري امل�شبعة تدخل يف تكوين الأغ�شية
الرقيقة التي حتيط بخاليا اجل�سم .باملقابل يرتبط ا�ستهالك
الدهون امل�شبعة والكولي�سرتول بزيادة خماطر �أمرا�ض القلب وت�صلب
ال�شرايني� .أما الدهون املتحولة غري امل�شبعة فيعتقد �أنها قد تكون الأ�سو�أ
من بني الدهون على ال�صحة.
وي�ضيف “اخليارات اجليدة من الدهن يف طعامك يجب �أن حتتوي
على تركيز مرتفع من الدهون العديدة غري امل�شبعة ،والدهون الأحادية
غري امل�شبعة .وهنا يرتبع زيت الزيتون على قمة الفائدة ال�صحية ،عرب
احتوائه على ن�سبة ت�صل �إىل  %70من الدهون الأحادية غري امل�شبعة،
فيما ال يتجاوز حمتواه من الدهن امل�شبع .”%14

ويو�ضح “على الطرف النقي�ض ي�أتي زيت جوز الهند ك�أ�سو�أ الزيوت
التي ميكن تناولها على الإطالق� ،إذ يحتوي على ن�سبة  %87من
الدهون امل�شبعة� ،أي �أعلى من الزبدة احليوانية ،التي تبلغ ن�سبة دهنها
امل�شبع  .%62وين�ضم �إىل زيت جوز الهند كل من زيت النخيل وال�شحم
احليواين” وذلك ا�ستند ًا �إلأى تقرير �صحفي ن�شرته جريدة
االحتاد الإماراتية.

الدهون املتحولة

بالن�سبة للدهون املتحولة غري امل�شبعة ،يقول �صربا “الدهون
غري امل�شبعة موجودة يف ال�شحوم احليوانية والزبدة النباتية
امل�شهور با�سم امل�سلي �أو املرجرين .ومع �أن
الأخرية نباتية� ،إال �أنها م�ضرة بال�صحة ب�شكل
قد يفوق الدهون امل�شبعة الأخرى .ويجب
الإقالل من تناوله �أو متتنع
عنه”.
وت�ضيف “من هنا ت�أتي
اخليارات اجليدة بح�سب
معظم �أخ�صائيي التغذية من
الدهون ت�شمل زيت الزيتون،

وزيت الكانوال ،وزيت عباد ال�شم�س ،وزيت الفول ال�سوداين ،وزيت فول
ال�صويا� .أما اخليارات ال�سيئة فت�ضم زيت جوز الهند ،وزيت النخيل
واملرجرين ،والزبدة ،وال�شحوم احليوانية”.
وي�ؤكد �صربا �أن زيت بذور الكتان �أو ما يعرف بالزيت احلار يفيد
ب والربو�ستاتا،
الأوعية الدموية ومينع تكو ن اجللط ة ومه م للأع�صا 
وميكن أ�نيخزنداخلالثالجةللمحافظةعلىقيمتهالغذائيةل�سرعة
ت�أك�سده ،كونه يحتوي على ن�سبة عالية من الأحما�ض الأ�سا�سية غري
امل�شبعة خا�صة �أوميجا  3نحو50 %من وزن الزيت، ويعمل على خف�ض
الكولي�سرتول والدهون الثالثية، فيعمل بالتايل على �إنقا�ص الوزن
ف “ثبت  أ�ن الزيت
خ�صو�ص ًا عند الأطفال امل�صابني بال�سمنة. وي�ضي 
احلا ر يقو ي جها ز املناع ة ومين ع الإ�صاب ة بال�سرطان  .ومين ع �شيخوخة
ظ على
يل يحاف 
اخلالي ا وتك�سره ا وبالتا 
ن�ضارةالوجهوالب�شرةو�صحةاجل�سممما
طال�شعر”.
مين عت�ساق 

رؤية
إدارية
رسائل قادة المستقبل

�س�ألني �أحد الأ�صدقاء ،هل القيادة ح�س فطري ومواهب مكت�سبة �أم هي
علم ودار�سة يف غرف التدريب.
قلت له ب�أن القيادة هي قوة الت�أثري على الآخرين ،قد يكون لديك ح�س
فطري بكيفية القيادة (الكاريزما) لكن يتطلب منك تعلم جمموعات
من مهارات القيادة ال�شخ�صية وقوة الت�أثري واكت�شاف ال�سمات الذاتية
للقيادة ب�شكل مدرو�س وخمترب ،وهنا �س�أ�شرحها باخت�صار :

�أو ًال  :القيادة هي ا�ستعداد �أكرث منها من�صب ،ال يتطلب �أن تكون يف
من�صب كبري لتكون م�ؤثر ًا يف عملك وحياتك  ،الت�أثري على الآخرين
م�س�ألة تنظيم ولي�ست من�صب ،لأن القيادة خيار تتخذه ولي�ست مكان ًا
جتل�س فيه ،وب�إمكانك �أن ت�صنع فرق ًا و�أن جتعل لك ب�صمة مهما كان
موقعك الوظيفي .
ثاني ًا  :املن�صب ال ي�صنع قائد ًا لكن القائد ي�صنع املن�صب ،بالفعل
املن�صب يتيح لك فر�صة لكي تكت�شف م�ستوى الت�أثري القيادي لديك،
رمبا ميكنك �أن متنح �شخ�ص ًا من�صب ًا معين ًا لكن لن ت�ستطيع �أن متنحه
قوة الت�أثري  ،والبع�ض قد يكت�سب قوة ت�أثري تفوق حدود �سلطته الوظيفية.
ثالث ًا  :يعتقد الكثري من النا�س �أن (الكاريزما) �شيء غام�ض ال ميكن
تعريفه �أو احل�صول عليه ،لكن بب�ساطة هي القدرة على جذب النا�س
والت�أثري عليهم ،وقد برع بع�ض القادة العظام يف ا�ستثمار هذه الهبة
الإلهية يف قوة احلب وتقدير النا�س �إليهم و�إطاعتهم  ،بالفعل ال يقبل
البع�ض يف اتباع و�إطاعة قائد يعتقد �أنه �أف�ضل من كل من حوله  ،لأنها
فطرة �إن�سانية ب�شرية .
رابع ًا  :االلتزام له معان كثرية  ،لكن �إذا �أردت �أن تكون قائد ًا ناجح ًا فال
بد لك من االلتزام  .لن يثق النا�س بك �إال حني يرون �أنك م�ؤمن وملتزم
بق�ضية ما ولديك التجرد واحليادية يف الت�ضحية بالعمل من �أجلها ولو

رئيس مشروع قادة المستقبل

كلفتك حياتك  ،والتاريخ خري �شاهد على ذلك  ،يقول �آرثر جوردن «ال
يوجد ما هو �أ�سهل من التلفظ بالكلمات  ،وال يوجد ما هو �أ�شق من
االلتزام بها يوم ًا بعد الآخر”
خام�س ًا  :ي�صنع القائد فرق ًا كبري ًا مبهارات التوا�صل .فمن خالل
التوا�صل ي�ستطيع القائد �أن يجعل الآخرين يتبنون ر�ؤيته و�أفكاره
ويحققونها على �أر�ض الواقع  ،كن وا�ضح ًا يف �إي�صال ر�سائلك ملن
حولك ،وركز على ما لديهم من احتياجات ورغبات  ..اذهب �إليهم.
�ساد�س ًا  :القائد �صاحب الكفاءة واملعارف املتجددة يلهم ويحفز اجلميع
من حوله  ،لذلك يجب البحث عن طرق ملوا�صلة التعلم والنمو والتح�سني
امل�ستمر يف املهارات واملعارف والعلوم � ،إن القادة ذوي الكفاءة العالية
يفعلون ما هو �أكرث من جمرد ت�أدية مهامهم لذلك فهم قادة .
و�أخري ًا � ..إن الرغبة واحلما�س يف القيادة ال تكفي وحدها ل�صنع القائد
 ،فالقائد يجب �أن ميلك الت�أثري على من حوله  ،ويقدر على �أن يكت�شف
وي�ستخرج �أف�ضل و�أنقى ما يف الب�شر ولي�س �أ�سو�أ ما فيهم  ،وذلك من
خالل اهتمامه بهم  ،الأمور الطيبة تقع ملن ي�صربون وينتظرون  ،قال
ل ْن َ�س ِان �إِ اَّل َما َ�س َعى))  ،فنحن علينا ال�سعي
اهلل تعاىل (( َو�أَنْ َل ْي َ�س ِل ْ إِ
والبذل لإدراك النجاح مع االعتقاد ب�أن الغيب من علم اهلل �سبحانه
وتعاىل وحده .

المدينة الباسمة

صناعة القائد

عبداهلل القايدي
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قفشات
نظافتك من شخصيتك

ندرك متاما �أن لكل �شعب عاداته وتقاليده ولكن هناك قواعد عامة
ومعايري ثابتة يجب �أن يلتزم بها اجلميع يف مقدمتها قواعد النظافة
وعدم ممار�سة �سلوكيات تخد�ش قلوب وم�شاعر الآخرين ،فما ن�شاهد
من قبل البع�ض بفتح �أبواب ال�سيارات والب�صق على الأر�ض وكذلك
الب�صق على الأر�ض �أثناء ال�سري يف الأ�سواق التجارية وغريها ي�ؤكد
�أن ه�ؤالء الأ�شخا�ص ال يراعون �أي م�شاعر للإن�سانية وال زالوا يعي�شون
خارج �إطار احل�ضارة الإن�سانية التي هذبت قيم و�سلوكيات الب�شر
وجعلت الإن�سان يراعى م�شاعر �أخيه الإن�سان و�أن يلتزم بااليجابيات
ولكن للأ�سف ه�ؤالء ي�صرون على ممار�سة ال�سلبيات وال ينفعهم �سوى
الردع القانوين.

النباتات تتألم من تصرفاتك

البصق في الشوارع

المدينة الباسمة

النظافة انعكا�س ل�شخ�صية الإن�سان وتعبري ًا عن العادات والقيم
املجتمعية ويحثنا الدين الإ�سالمي على النظافة ،وتبذل البلدية جهود
كبرية للحفاظ على نظافة املدينة وبالرغم من ذلك جند البع�ض يقوم
ب�إلقاء الأكواب والزجاجات الفارغة وبقايا الأطعمة يف احلدائق �أو
مواقف ال�سيارات مما ي�شوه املدينة وي�ضيع اجلهود الكبرية التي تبذلها
م�ؤ�س�سات الدولة وخا�صة البلدية لذا يجب �أن يعلم اجلميع �أن النظافة
واحلفاظ على الوجهة احل�ضاري للمدينة م�س�ؤولية وطنية وواجب يجب
�أن يلتزم به اجلميع و�أن الدين يحثنا على ال�سلوك النبيل ولي�س الإهمال
و�إلقاء املهمالت يف غري �أمكانها.
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جنحت البلدية يف ك�ساء املدينة بالورود والزهور لت�ضفي عليها مزيد
من البهاء واجلمال وتريح املارة والزوار وبالرغم من ذلك يلج�أ
بع�ض رواد احلدائق واملتنزهات وعابري الطرق �إىل ممار�سة بع�ض
ال�سلوكيات اخلاطئة مثل قطف الزهور و�إ�ساءة ا�ستخدام امل�ساحات
اخل�ضراء غري مدركني �أن الزهور والنباتات تت�أمل من هذه ال�سلوكيات
 ،فال تكن قدوة �سيئة الن الأطفال ي�شاهدون هذه الت�صرفات وتلك
املمار�سات لذا يجب �أن نتعاون معا للحفاظ على م�ساحاتنا اخل�ضراء
يانعة و�أزهارها با�سقة ي�ستمتع بها اجلميع يف �أجواء من املرح وحتى
نكون قدوة ح�سنة لأبنائنا.

ملف
العدد

مـن مـكتـبــة المـديـنــة
إعداد :أحمــد نعيـــم

الكتاب :تعرف على شخصيتك من
خالل صفاتك وتصرفاتك

حديثك وصفاتك الحسية والمعنوية
مفاتيح الدخول إلى قلوب اآلخرين
تناولت الكاتبة �سوزان البظ يف كتابها ال�ش ّيق «تعرف على
�شخ�صيتك من خالل �صفاتك وت�صرفاتك» عددًا من ال�صفات
احل�سية واملعنوية بالإ�ضافة �إىل بع�ض الت�صرفات التي
ي�ستطيع املرء من خاللها التعرف على �شخ�صيته واكت�شاف ما
كان يجهله عن نف�سه ،كما �أوردت بني طيات الكتاب العديد من
الن�صائح املفيدة التي ت�ساعد الإن�سان على اكت�ساب �شخ�صية
جذابة و�صقل مواهبه اخلا�صة والتعرف على �أف�ضل الطرق
للتعبري عن النف�س والتخل�ص من امل�شاعر ال�سلبية وغريها
من الفوائد اجلمة التي اكتظ بها هذا الكتاب املمتع.
و�شرحت لنا الكاتبة كيف �أن الإن�سان ميكنه التعرف على
�شخ�صيته من خالل �شكل اجلبهة والأنف واحلاجبني والأذنني
ولون العينني وال�شعر ،بل �إن نربة ال�صوت ونوع ف�صيلة الدم
�شخ�صا عن �آخر.
وطريقة اجللو�س والنوم كلها �أ�شياء متيز
ً
ثم تطرقت الكاتبة �إىل بع�ض املقومات الأ�سا�سية التي متنح
الإن�سان �شخ�صية جذابة ومنها:
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�أو ًال – ال�شخ�صية:
لأن ال�شكل �أول ما يجذب العني ،ويكون مبثابة تذكرة املرور �إىل القلوب
كان البد من �أن ن�ضعه على قمة �أولوياتنا و�أن نوليه القدر الكايف من
االهتمام ،وهنا ال تعني الكاتبة اخللقة التي خلق اهلل النا�س عليها
و�إمنا الأناقة وح�سن الهندام ،واالهتمام بالنظافة ال�شخ�صية كالعناية
بالأظافر وال�شكل اخلارجي وتنا�سق املالب�س وو�ضع العطور الهادئة
اجلميلة ،لأن العطور الفواحة غالبا ما ت�سبب ال�صداع وتثري احل�سا�سية
عند بع�ض النا�س.
واملالب�س اجلميلة املتنا�سقة لي�ست بال�ضرورة هي املالب�س الغالية باهظة
الثمن و�إمنا تلك التي تتميز بتنا�سق �ألوانها و�إن ات�سمت بالب�ساطة.
ثان ًيا – �آداب املجال�سة:
عندما جتل�س مع �أحد حاول بقدر الإمكان �أن توليه جل اهتمامك وال
تت�شاغل عنه بالنظر �إىل الأر�ض وكرثة االلتفات واترك م�سافة معتدلة
بينك وبني جلي�سك ال هي بامل�سافة البعيدة التي جتعل التحاور بينكما
�صع ًبا وال �أن تكون ملت�ص ًقا به فقد يكون معك ما ينفره منك .حاول
�أن جتعل كل تفكريك يف حديث من يقابلك فقد ي�س�ألك عن نقطة وال
ت�سطيع الإجابة عنها في�أخذ ذلك على �أن حديثه ممل وال يروق لك.

المؤلف :سوزان البظ
سنة النشر2012 :م
دار النشر :دار األسرة للنشر والتوزيع

ثال ًثا � -آداب احلديث:
حاول �أن ت�ستمع ملحدثك �أكرث مما تتكلم وفكر جيدً ا يف كالمك
قبل �أن تنطق به ،وانتق مفرداتك وال تتكلم فيما ال تفقه به وال ترفع
�صوتك ولكن تكلم ب�صوتك هادئ وطبيعي ،وال تقاطع حمدثك
حتى و�إن كان لديك تو�ضيح �أو اعرتا�ض ،وال تكرث من االعرتا�ضات
حتى ولو كنت على حق ،و�إن كنت وال بد فاع ًال حاول �أن يكون ذلك
بطريقة لطيفة ولبقة.
و�إن كان لقا�ؤكما هو الأول فال تتحدث كث ًريا عن نف�سك حتى ال تبدو

راب ًعا – حقوق ال�صحبة:
وبعد مرحلة التعارف ت�أتي مرحلة ال�صحبة ،ومن �أهم حقوق
رفقائك عليك املحافظة على ما يدور بينك وبينهم و�أن حتفظ لهم
الود واالحرتام ،و�أن تبتعد عن املزاح الثقيل والكالم اجلارح .وحاول
�أن تبتعد عن الأنانية وحب الذات ،فهي جتعلك ً
منبوذا من الآخرين،
وحتى �إن ابتليت بهذه ال�صفات حاول �أن تتخل�ص منها بالتدريج،
والأمر قد يكون �صع ًبا لكنه لي�س م�ستحي ًال ودرب نف�سك على �ضبط
�أع�صابك واالبتعاد عن الغ�ضب ،فاحللم م�صدر �سعادة لك.
ربا وال
وال تكن لواما وال متربما كثري احلجج وال�شكوى وال م�ستك ً
بخي ًال ،و�إن �أخط�أت فبادر باالعتذار .وحاول �أن تتعاون مع من يطلب
منك امل�ساعدة ،واحر�ص على تهنئة النا�س يف �أفراحهم وموا�ساتهم
يف �أحزانهم ،ففي هاتني احلالتني ترت�سخ الأفعال واملواقف يف
الأذهان.
وبعد �أن انتهت الكاتبة من �سرد املقومات الأ�سا�سية التي متيز
ال�شخ�صية اجلذابة ،قامت با�ستعرا�ض بع�ض �أهم م�شاكل االت�صال
مع الطرف الآخر وخا�صة بني الأزواج �أو �أي طريف عالقة ،ومن هذه
امل�شاكل:

من اخل�صال ال�سيئة التي ميكن �أن نبتلى بها هي �أن نت�صل مبن
نعرفهم عندما نكون يف حاجة �إليهم لق�ضاء حاج ٍة ما فقط  ،وهذا
الأ�سلوب له �أثر �سلبي على ا�ستمرار عالقة �صحية وطيبة مع من
نتعامل معهم بهذا الأ�سلوب.
علينا �أن نتخل�ص من هذه الطريقة ،و�أن نقدم للآخرين �أكرث مما
ن�أخذ ،فذلك يرثي العالقة مع الآخرين ويقربنا منهم �أكرث.

•االت�صال للخداع:

�إن هذا النوع من االت�صال هو الأ�شد خطورة على ا�ستمرار العالقة
مع الآخرين ،و�أهم عنا�صر هذه االت�صال هو الكذب واملبالغة
والأالعيب التي ت�ؤدي يف النهاية �إىل الإرباك والأمل وتدمري العالقة
مع الآخرين ال�سيما من تربطنا معهم عالقات مودة و�صداقة.

•االت�صال بالإ�شارات املزدوجة:

ويعرف هذا االت�صال ب�أنه تناق�ض الأقوال مع الأفعال فيقول
ال�شخ�ص �شي ًئا ويفعل �شي ًئا �آخر ،ومن ذلك خمالفة الوعود والعهود.
المدينة الباسمة

�أما عند الزيارة فحاول �أن تكون خفي ًفا بقدر الإمكان وال تطيل البقاء
خا�صة �إذا كنت �أنت الزائر الوحيد �أو الغريب يف جمتمع عائلي �أو
متجان�س ،وعليك �أن تختار الوقت املنا�سب للزيارة .وحاول عدم
ا�ستخدام الهاتف املحمول ب�إجراء ات�صاالت �أثناء اجتماعكما ،و�أال
ت�ستخدمه �إال ل�ضرورة �أو للرد على ات�صال بهدوء و�صوت منخف�ض و�أن
يكون الرد ب�شكل مقت�ضب.
وعود نف�سك على ال�سيطرة على ت�صرفاتك واالبتعاد عن العادات
ال�سيئة كالعبث يف الأ�سنان والأذنني والأظافر والأنف ،فهي �أعمال
منفرة تثري اال�شمئزاز وحاول �أال تظهر التثا�ؤب و�إن مل ت�ستطع � ِأبق فمك
�شرعا وعر ًفا ،وفتح الفاه
مغل ًقا �أو �سده بيدك ،التثا�ؤب �صفة مذمومة ً
�أثناء التثا�ؤب يعرب عن قلة الذوق والأدب.

نرج�س ًيا وال تتكلف ما لي�س فيك ،وعليك �أن تتحدث بكلمات مفهومة
و�أن تركز �أفكارك حتى تبدو �أكرث ثقة بنف�سك.

•االت�صال لال�ستغالل:
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فـعـاليـ ـ ـات
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ملفاجتم ـ ـاعيـ ـ ـات
العدد
مولود جديد

نبارك للزميل خالد أحمد خالد
قدوم مولودته الجديدة “ ساره ”

نبارك للزميل حمود كريم درويش
قدوم مولودته الجديدة “ حور ”
إدارة العمليات والتفتيش البلدي

نبارك للزميل فيصل عبداهلل المال
قدوم مولوده الجديد “ منصور ”

إدارة العمليات والتفتيش البلدي

نبارك للزميل طارق محمد الزرعوني
قدوم مولودته الجديدة “ الجوري ”
إدارة التنظيم اإليجاري

إدارة االتصال المؤسسي

نبارك للزميل محمد ناصر الجنيبي
قدوم مولوده الجديد “ ناصر ”

المدينة الباسمة

إدارة العمليات والتفتيش البلدي

نبارك للزميلة ميره ثاني السويدي
قدوم مولودتها الجديدة “ عزه ”

إدارة مراكز البلدية
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نبارك للزميل محمد سليم
قدوم مولودته الجديدة “ مريم ”

إدارة تقنية ونظم المعلومات

نبارك للزميل إبراهيم الصابري
قدوم مولوديه الجديد “ علي وعلياء ”
إدارة تقنية ونظم المعلومات

نبارك للزميل عمر محمد الروسان
قدوم مولودته الجديدة “ سدن ”
إدراة الصحة العامة

نبارك للزميلة مريم أحمد الشامسي
قدوم مولودتها الجديدة “ شمسه ”
المجلس البلدي لمدينة الشارقة

تهنئ بلدية مدينة ال�شارقة املوظفني الذين رزقهم اهلل مبواليد جدد ،وجعلهم اهلل من الذرية ال�صاحلة

عقد قران

ترقيــــة

تهنئ بلدية مدينة ال�شارقة
الزميل  /حممد عبدالرزاق احلمادي
من �إدارة العقود وامل�شرتيات
مبنا�سبة عقد قرانه

تخـــرج

تهنئ بلدية مدينة ال�شارقة الزميل  /جابر حممد عبداهلل
من �إدارة املوارد الب�شرية
حل�صوله على درجة ماج�ستري يف �إدارة املوارد الب�شرية،
ونتمنى له املزيد من التقدم والنجاح

المدينة الباسمة

نهنئ �سعادة عبدالرحيم حممد �شريف
مبنا�سب ــة ترقيت ــه
مدير �إدارة العقود وامل�شرتيات

نهنئ الزميلة رمي عبداهلل الرو�سي
مبنا�سب ــة ترقيت ــها
رئي�س ق�سم التدريب

ملف
العدد
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العددم ـ ـاعيـ ـ ـات
ملفاجت
تكـريــم
حفل وداع الثنين من موظفي البلدية القدامى

�أقامت �إدارة اخلدمات البيئية حفل وداع لكل من ال�سيد /على حمجوب  -رئي�س �شعبة املكافحة
وال�سيد /حممد رفيق – مفت�ش عام ب�شعبة النظافة العامة حيث مت تكرميهما تقدي ًرا لإخال�صهما
وتفانيهما يف العمل طوال مدة عملهما يف البلدية والتي امتدت لأكرث من � 25سنة و� 36سنة على التوايل.
متنياتنا لهما مبوفور ال�صحة والعافية

خطاك السوء
يا بوسلطان
�شعر الزميل
حممد من�صور البلو�شي

�سيدي يا بـو�سلطان يا �شيــخ ال�شيوخ ــي
خطاك ال�سـوء وخطاك ال�شــر يا قاي ـ ــدي
�سالمتك من كل عــوق ويف العدوين ــي
ع�سى ربي يبعد عن ــك ال�شر وال�شروري
ويطيل بعمـرك ويدميه طول الأزمان ــي
ويبقيك طــول االزمان لنا يا والـ ـ ـ ــدي
يقويك اهلل وتبقى �شيخنا م�ضرب الأمثالـي
�شعبــك يبكي ب�آالمك ويذرف الدموعـ ــي

المدينة الباسمة

وندعـي رب الكـون ي�شفيـك من الآهاتـ ــي
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وتبقى �شامخ الرا�س فوق الرا�س وبالأعياين

الفائزين بمسابقة العدد السابق

إجابة سؤال العدد السابق

 متى مت الإعالن عن قيام املجل�س الوطني االحتادي ؟ ( ) 1972 ما هو �أول مطار �أُن�شئ يف دولة الإمارات العربية املتحدة ؟ ( ال�شارقة ) كم عدد بلديات �إمارة ال�شارقة ،وما هي ؟ (  9بلديات )الزميل عبداهلل عادل الربميي ي�سلم اجلائزة للزميل �إبراهيم رم�ضان م�صطفى
من رقابة الأغذية ـ �إدارة ال�صحة العامة
كما فازت باجلائزة الزميلة � /أحالم �صادق �شعبان

اربح
برعاية شركة ليو للدعاية واإلعالن

مع

المدينة الباسمة

للمشاركة يرجى إرسال اإلجابات إلى

�إدارة االت�صال امل�ؤ�س�سي ببلدية مدينة ال�شارقة
على براق رقم 065162512
�أو على االمييل
ccd@shjmum.gov.ae

سؤال العدد:

 يف �أي عام حتتفل ال�شارقة باختيارها عا�صمة الثقافة للعامل الإ�سالمي ؟ متى انطلقت الدورة الأوىل مل�سابقة �أجمل حديقة التي تنظمهابلدية مدينة ال�شارقة؟

علم ًا ب�أن �آخر موعد لتلقى الإجابات  1مايو 2014

و�ستجرى القرعة بني الإجابات ال�صحيحة
بالكمبيوتر.
و�سوف يح�صل الفائزون على « �آيباد »
مقدم من �شركة ليو للدعاية والإعالن.

ملف
العدد
موسم اإلبداع

ترتدي ال�شارقة هذا العام ثوب الإبداع واجلمال كونها العا�صمة الثقافية للعامل الإ�سالمي ،فعلى مدار العام ت�شهد
الإمارة مبدنها املختلفة باقة منوعة من الفعاليات والأن�شطة والعرو�ض الإبداعية التي تعك�س العمق الثقايف والدور
الإن�ساين ومكونات الإبداع التي تتمتع بها ال�شارقة يف �شتى الفنون.
فقد حتولت ال�شارقة �إىل م�سرح مفتوح يتبارى فيه املبدعون من كل دول العامل وذلك بف�ضل مبادرات و توجيهات
�صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى لالحتاد حاكم ال�شارقة راعي الإبداع
وقائد م�سرية املبدعني يف املنطقة ككل .
وتتنوع الفعاليات والأحداث التي جعلت من الإمارة قبلة للزوار وملتقى للمتخ�ص�صني يف كل املجاالت ،ويف مقدمة
هذه الأحداث املنتدى الدويل لالت�صال احلكومي الذي �أ�صبح من�صة لقادة الفكر والر�أي والعاملني يف حقل الإعالم
واالت�صال.
وبالرغم من عمره الق�صري الذي مل يتجاوز ثالث �سنوات �إال �أنه جنح يف �أن يحتل مكانة بارزة على قائمة الأحداث
والفعاليات العاملية ،لذا كان التحول هذا العام لي�صبح املنتدى الدويل لالت�صال احلكومي ليجمع بني العاملية واملحلية.
كما جنح املنتدى يف ك�شف الأقنعة عن الكثري من املمار�سات الإعالمية اخلاطئة و�أجرب الكثري من امل�س�ؤولني على
تغيري �سيا�ستهم و�آليات التوا�صل مع اجلمهور �سواء كان االت�صال املبا�شر �أو عرب و�سائل الإعالم �أو حتى االت�صال على
امل�ستوى الداخلي للم�ؤ�س�سات وال�شركات.
كما �ساهم املنتدى يف تعريف امل�س�ؤولني بدور و�أهمية االت�صال يف جناح امل�ؤ�س�سات �سواء كانت حكومية �أو خا�صة فبدون
االت�صال الناجح والفعال ال ميكن لأي م�ؤ�س�سة �أن حتقق �أهدافها ور�سالتها ،لذا كان �شعار املنتدى هذا العام معرب ًا
عن الدور الذي يقوم به االت�صال احلكومي «�أدوار خمتلفة  . .ر�ؤية واحدة » حيث يعك�س ال�شعار �أهمية وقيمة االت�صال
احلكومي بالن�سبة لأي حكومة يف العامل.
�إن حديث ال�شيخ �سلطان بن �أحمد القا�سمي رئي�س مركز ال�شارقة الإعالمي والذي خ�ص به جملة «املدينة البا�سمة»
ب�أن خيار حكومة ال�شارقة يف جمال دعم االت�صال احلكومي بات وا�ضح ًا من خالل توفري من�صة �إعالمية متميزة تدعم
العاملني يف قطاع االت�صال يتطلب من امل�س�ؤولني و القيادات �أن يكون االت�صال احلكومي ن�صب �أعينهم لأنه املر�آة التي
يرى املجتمع من خاللها �إجنازاتهم.
ندى سعيد السويدي
مدير إدارة االتصال المؤسسي

