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بحيرة خالد صفحات من الجمال ينساب على ضفافها السكان والزواربحيرة خالد صفحات من الجمال ينساب على ضفافها السكان والزواربحيرة خالد صفحات من الجمال ينساب على ضفافها السكان والزوار



ملف
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يقول اهلل عز وجل يف �ضورة الأنبياء “وجعلنا من املاء كل �ضيٍء حي” فاملاء هو اأ�ضا�س احلياة وعدم وجوده يعني الق�ضاء على 

جميع اأ�ضكال احلياة على الأر�س، فنحن نحتاج يف اليوم الواحد من 8-10 اأكواب من املاء، فهو  �ضريان احلياة وبدونه ل ن�ضتطيع 

العي�س، وبالرغم من ذلك تتعر�س املياه يف وقتنا احلا�ضر لعدد من الأخطار كالتلوث والتبخر والإ�ضراف والهدر.

ونظرا للمخاطر التي تهدد الكثري من الب�ضر نتيجة ندرة املياه قامت العديد من الدول باتخاذ الإجراءات الالزمة وبث برامج 

التوعية لرت�ضيد ا�ضتخدام املياه واملحافظة عليها، وكانت بلدية مدينة ال�ضارقة من الدوائر الرائدة يف احلفاظ على املياه وتطبيق 

اأف�ضل الطرق العلمية يف ا�ضتغاللها .

قامت البلدية من خالل خططها التنموية وبراجمها امل�ضتقبلية با�ضتغالل مياه الأمطار التي تعد هبه من الرحمن وا�ضتخدامها 

يف الزراعة عند احلاجة، كما حر�ضت البلدية على تطبيق اأعلى املعايري العلمية يف معاجلة مياه ال�ضرف ال�ضحي وا�ضتخدامها 

القيادة  وتوجيه  وبف�ضل هذه اجلهود ودعم  الإم��ارة  الزراعية يف  الرقعة  زيادة  الأثر يف  بالغ  له  كان  الزراعي مما  التو�ضع  يف 

الر�ضيدة اأ�ضبحت ال�ضارقة عا�ضمة البت�ضامة  الدائمة وقبلة الزوار واملكان املف�ضل لإقامة الأ�ضر والعائالت.

املنا�ضبة  النباتات  اإىل اختيار  بالإ�ضافة  املياه  ا�ضتخدام  الري لرت�ضيد  الأ�ضاليب احلديثة يف  البلدية على تطبيق  كما حر�ضت 

للبيئة الإماراتية والقادرة على حتمل درجات احلرارة املرتفعة، كما عملت البلدية على تنفيذ العديد من برامج التوعية والربامج 

الإر�ضادية حلث املواطنني واملقيمني على ال�ضتغالل الأمثل للمياه لتوا�ضل ال�ضارقة م�ضرية التطور والزدهار وحتقيق النه�ضة 

ال�ضاملة يف جميع املجالت واملحافظة على اأهم ثروة ميتلكها الإن�ضان وهى املاء.

ريــاض عبداهلل عيـــــالن
مدير عام بلدية مدينة الشارقة

الشارقة عاصمة االبتسامة الدائمة
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»واجهة المجاز المائية”  نموذج للوجهات 
السياحية التي تجمع بين سحر الطبيعة 

والشوطئ الفريدة
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الشارقة-المدينة الباسمة

عام  ب�شكل  واملنطقة  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  ت�شهد 

من  حتتها  يندرج  وما  ال�شياحة  ب�شناعة  متزايداً  اهتماماً 

يف  املقدمة  واخلدمات  ال�شياحية  واملن�شاآت  للم�شاريع  تطوير 

هيئة  اإن�شاء  ومع   2009 عام  ومنذ  ال�شارقة  ويف  ال�شدد،  هذا 

ال�شارقة لالإ�شتثمار والتطوير »�شروق« بداأت الإمارة من خالل 

الهيئة يف اإطالق جمموعة من امل�شاريع التطويرية ال�شياحية 

والتي ما لبثت اأن انتهت وافتتح اأول تلك امل�شاريع وهو »واجهة 

املجاز املائية« حتى ذاع �شيته يف اأرجاء الإمارة والدولة وحتى 

املنطقة.

ال�شياحية  الوجهات  من  العديد  وجود  من  الرغم  وعلى 

املجاز  واجهة  به  حظيت  ما  اأن  اإل  ال�شارقة  اإمارة  يف  الأخرى 

املائية من اهتمام على امل�شتوى اجلماهريي والإعالمي وحتى 

فهنالك  خفية  تكن  مل  والأ�شباب  خمتلفاً،  كان  الإقت�شادي 

العديد من املقومات التي �شاهمت يف ذلك، منها املوقع املتميز 

و�شط  املناطق حيوية يف  اأكرث  امل�شروع يف  يقع  للم�شروع حيث 

مدينة ال�شارقة على بحرية خالد )بني �شارع جمال عبدالنا�شر 

يف  القاطنني  ال�شكان  عدد  ويقدر  خالد(،  بحرية  وكورني�ش 

حميط واجهة املجاز املائية باأكرث من 100،000 ن�شمة، كما اأن 

لتلك اللم�شات التي تتميز بها م�شاريع »�شروق« واجلودة التي 

املائية  املجاز  واجهة  �شعبية  ارتفاع  يف  الكبري  الأثر  تقدمها 

وجذب الزوار اإليها من كل حدب و�شوب.

المدينة الباسمة
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إطاللة مائية تأسر قلوب الزوار

»واجهة المجاز المائية”  نموذج للوجهات السياحية 
التي تجمع بين سحر الطبيعة والشوطئ الفريدة
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كبريًا  اقباًل  املائية  املجاز  لواجهة  املجاورة  املناطق  �ضهدت  كما 

على ال�ضقق ال�ضكنية مما اأدى اإىل انتعا�س كبري وارتفاع يف اأ�ضعار 

الإيجارات ال�ضكنية والتجارية لتلك املناطق متاأثرة بزيادة الطلب 

يلبي متطلبات  ترفيهي حيوي  �ضياحي  لقربها من م�ضروع  عليها 

�ضريحة وا�ضعة يف املدينة.

التي  )�ضابقًا(،  املجاز  حديقة  ربط  على  امل�ضروع  فكرة  وقامت 

طاملا كانت مق�ضدًا ترفيهيًا مف�ضاًل ل�ضكان ال�ضارقة منذ اأكرث من 

20 عامًا، مع كورني�س بحرية خالد وال�ضتفادة من دور احلديقة 

وتعزيز  للمنطقة  التحتية  بالبنية  والرتقاء  ترفيهي  كمتنف�س 

خالل  من  اخل�ضراء  امل�ضاحات  وزيادة  الرتفيهية،  الأن�ضطة 

الهند�ضة  عامل  يف  متخ�ض�ضة  بارزة  عاملية  باأ�ضماء  الإ�ضتعانة 

والت�ضميم بهدف اإثراء اأوقات الت�ضلية للعائالت يف هذه الواجهة 

التي يقطن يف حميطها اأكرث من 100 األف ن�ضمة.

 120 نحو  ان�ضائها  تكلفة  بلغت  التي  املائية  املجاز  واجهة  وت�ضم 

املميزة  كنافورة  الرتفيهية  املرافق  من  العديد  درهم  مليون 

ال�ضارقة التي تت�ضمن عرو�س مو�ضيقية و�ضينمائية هي الأوىل من 
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نوعها يف املنطقة، و10 مطاعم ومقاٍه راقية مطلة جميعها 

توفري م�ضمار  الإدارة على  ال�ضارقة. وحر�ضت  نافورة  على 

امل�ضغر  وملعب اجلولف  امل�ضي واجلري  لريا�ضة  خم�ض�س 

اإىل  اإ�ضافة  رائعة،  فنية  بطرق  �ضممت  خ�ضراء  وم�ضاحات 

مركز األوان لالأطفال ومناطق الألعاب. وت�ضم واجهة املجاز 

املائية اأي�ضًا مناطق مغطاة خم�ض�ضة للفعاليات الرتفيهية 

والثقافية والفنية، وحديقة مرايا للفنون وم�ضاحات خ�ضراء 

للوجبات  واأك�ضاك  مميز،  معماري  بطراز  وم�ضجد  للتنزه 

اخلفيفة وامل�ضروبات وممرات للم�ضاه ومرافق عامة ، واأكرث 

من 100 موقف لل�ضيارات.

تعدد  فيه  �ضاهم  الذي  والنجاح  التاألق  هذا  �ضاهم  لقد 

اأ�ضكالها  تنوعت يف  التي  والفعاليات  املرافق  وتفرد خمتلف 

وبراجمها وعك�ضت �ضورة ناجحة يف ا�ضتقطاب اأعداد كبرية 

من الزوار وال�ضياح  والذي بلغ نحو اأكرث من 3 ماليني زائر 

داخل  العمرية من  والفئات  الآن من جميع اجلن�ضيات  وحتى  افتتاحها  منذ 

الدولة وخارجها.

املجاز  واجهة  املزروعي مدير  الواجهة  قال حممد فا�ضل   وحول ما حققته 

املائية اأن الواجهة باتت تعد احدى الأيقونات ال�ضياحية الأ�ضا�ضية يف اإمارة 

ا�ضتقطاب  عنها  نتج  وخدمات  مرافق  من  به  تتميز  ملا  وذلك  ال�ضارقة، 

واجهة  اأن  الدولة وخارجها، موؤكدًا على  الزوار من داخل  اأعداد كبرية من 

املجاز املائية باتت م�ضروع  حيوي واإ�ضافة كبرية لل�ضارقة �ضواء من الناحية 

ايجابية  تاأثريات  من  للم�ضروع  ملا  الإقت�ضادية  واأي�ضًا  والرتفيهية  ال�ضياحية 

على النواحي التجارية والإ�ضتثمارية، م�ضريًا اإىل اأن  الزوار الذين يتوافدون 

جاء  ي�ضيدون  باملكان  الذي  الواجهة  توفرها  التي  املرافق  خمتلف  اإىل 

من�ضجما مع تطلعاتهم .

ا  عفوًيّ يتحقق  ل  اأمٌر  جيد  �ضياحي  م�ضروع  اأي  قيام  اأن  املزروعي على  واأكد 

واإمنا ياأتي �ضمن خطة متكاملة طويلة الأمد �ضاملة وعلى �ضوء ذلك يتم و�ضع 
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الربامج التف�ضيلية لإن�ضاء امل�ضاريع التي حتقق 

والتنموية  الإقت�ضادية والإجتماعية  اجلدوى 

ال�ضارقة  هيئة  وفقه  وتعمل  عملت  ما  وذلك 

واجهة  يف  �ضواء  »�ضروق«  والتطوير  لالإ�ضتثمار 

املجاز املائية اأو م�ضاريعها الأخرى.

املجاز  واجهة  املزروعي  فا�ضل  حممد  واعترب 

املائية ذات طابع �ضامل لالأن�ضطة والفعاليات، 

يهم  ما  وبكل  احلياتية  اجلوانب  بكل  وتهتم 

اجلميع  وت�ضتقطب  واأنها  تر�ضي  الأ�ضرة 

والتقدم  التطور  وتن�ضد  الكبري،  قبل  ال�ضغري 

اأنها  وقال  لها مكانتها  واأ�ضبح  بعد عام،  عامًا 

ال�ضنوات  اليوم تقطف ثمار ما مت عمله خالل 

املا�ضية القليلة، والدليل هو زيادة عدد الزوار، 

م�ضوؤولية  اأمام  يجعلهم  ذلك  اأن  على  موؤكدًا 

احلفاظ  على هذا التميز والتطوير الدائم واأن 

العمل  اإىل  املقبلة  املرحلة  يف  ت�ضعى  »�ضروق« 

خالل  من  املائية  املجاز  واجهة  تو�ضعة  على 

والتي  امل�ضروع  من  الثانية  املرحلة  على  العمل 

املجاز  حديقة  من  املتبقي  اجلزء  يف  �ضتكون 

عبد  جمال  و�ضارع  البحرية  �ضارع  بني  الواقع 

النا�ضر، حيث جرى تطوير امل�ضروع يف املرحلة 

مربع،  مرت  األف   121 م�ضاحة  على  الأوىل 

واملرحلة الثانية �ضتمتد على م�ضاحة 110 األف 

مرت مربع.

جائزة  على  املائية”  املجاز  “واجهة  وحازت 

عن   2012 للعام  ال�ضياحي  للتميز  ال�ضارقة 

الإمارة،  يف  جديدة  �ضياحية  وجهة  اأف�ضل  فئة 

ومتنح اجلائزة من ِقبل هيئة ال�ضارقة لالمناء 

تطبق  من�ضاأة  لأف�ضل  وال�ضياحي،  التجاري 

طبيعة  مع  وتتنا�ضب  اجلودة  ومعايري  قيم 

واإمكانيات القطاع ال�ضياحي يف اإمارة ال�ضارقة، 

حممد  بن  �ضلطان  ال�ضيخ  �ضمو  برعاية  وذلك 

حاكم  ونائب  عهد  ويل  القا�ضمي  �ضلطان  بن 

املائية  املجاز  واجهة  م�ضروع  وميثل  ال�ضارقة. 

م�ضاريع  باإطالق  “�ضروق”  التزام  من  جزءًا 

الثقافية  املميزات  بني  مبتكر  ب�ضكل  جتمع 

املحلية والع�ضرية.

ويوؤكد القائمون على واجهة املجاز املائية، اأنها 

وهي حتت�ضن كل هذه الهتمامات لتزال ت�ضعر 

اأنها يف بداية الطريق، حيث اأنهم يدر�ضون كل 

ماهو جديد لي�ضيفوا منه مل�ضة اإليها، لذلك جتد 

وتتنوع  مرافقها،  جميع  يف  م�ضتمرة  تغيريات 

على  الدالة  والعالمات  والت�ضاميم  الأ�ضكال 

ابداع،  ب�ضكل ليخلو من  فيها  الأمكنة  خمتلفة 

وبكل مقوماتها املختلفة اجلميع متفق على اأنها 

اخلارطة  على  ب�ضمتها  ت�ضع  اأن  ا�ضتطاعت 

مما  كثريًا  لزائريها  وتوفر  للدولة،  ال�ضياحية 

يحتاجونه، وميكنهم فعاًل اأن ي�ضتذكروه.
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�ضفحاتها  على  تن�ضاب  التي  البحر  ومياه  الدافئة  ال�ضم�س  هنا 

واملكان  واجلمال  اخل�ضرة  حزام  هنا   ، ال�ضاهقة  الأبراج  ظالل 

املف�ضل لدى املقيمني والزوار لال�ضرتخاء وال�ضتجمام والتفكري 

اخلالق  وهبه  الذي  اجلمال  من  باقة  هنا  اأرادت،  اذا  والرتي�س 

لهذا املكان هنا بحرية خالد التي �ضهدت �ضل�ضلة من التطورات 

اأراد لها �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان  والتغريات والتي 

بن حممد القا�ضمي اأن تكون معلما �ضياحيا وترفيهيًا فكانت قبلة 

للزوار ومالذ للمقيمني واإطاللة تاأ�ضر  قلوب اجلميع.

بحرية  غريت  فقد  احلياة  هذه  يف  الرئي�س  الكنز  هو  املاء  ولأن 

اأ�ضالة وطيبة  يناف�ضها �ضوى  املكان وجعلته واحة ل  خالد معامل 

يبلغ طوله نحو  فاأينما حللت على �ضاطئ دائري   ، ال�ضارقة  اأهل 

خم�س كيلو مرت ياأخذك الإعجاب وت�ضرح عيونك يف جمال املكان 

، اأينما حللت جتد الب�ضا�ضة وال�ضيافة احلقيقية حتيط بك من كل 

الجتاهات التي تر�ضي كل الأذواق �ضرقا وغربا.

اأيقونة اجلمال يف هذا  ال�ضارقة على اكتمال  لقد حر�ضت بلدية 

املكان فاأحاطت به باقة من الأ�ضواق  واحلدائق بجانب احلزام 

الأخ�ضر الذي يك�ضو ال�ضاطئ من كل المتدادات بالإ�ضافة اإىل 

واملنتزه  املركزي  ال�ضوق  مقدمتها  يف  والرتفيه  الت�ضويق  اأماكن 

والتطوير)�ضروق(  لال�ضتثمار  ال�ضارقة  �ضركة  اأعادت  الذي 

كان  .ثم  الغد  �ضارقة  بطموحات  يليق  جديد  ثوب  يف  افتتاحه 

اإن�ضاء واجهة املجاز املائية لت�ضيف مزيدا من اجلمال واخلدمات 

والرتفيه على املكان مع اإطاللة �ضاحرة لنافورة مو�ضيقية مبدعة 

منت�ضف  يف  الراأ�ضية  النافورة  اإىل  ت�ضاف  جاذبة  األوان  ذات 

بف�ضل  اجلميع  قلوب  يف  ال�ضعادة  رذاذ  تقذف  والتي  البحرية 

علوها ال�ضاهق وجمالها الهادر.

 

على  خالد  بحرية  رح��اب  يف  ال�ضكان  يق�ضيها  الأوق���ات  اأ�ضعد 

املطاعم  ك��ل  يجمع  ال��ذي  الرتفيهي  امل��ك��ان  البحرية  كورني�س 

واملحال التجارية واملاركات العاملية، حيث ميثل حديقة بي�ضاوية 

الرومان�ضي  الأخ�ضر  احل���زام  ه��ذا  زرع  وق��د  البحرية،  تعانق 

باأ�ضجار النخيل، ويتمتع مبم�ضى دائري ملن اأراد ممار�ضة ريا�ضة 

ثابتة  جلو�س  مبقاعد  الكورني�س  تزويد  مت  وقد  واجل��ري.  امل�ضي 

واأعمدة اإ�ضاءة حديثة و�ضياج من الأملنيوم حلماية زائري املكان 

واأطفالهم . 

هذا  وزينت  وزرعت  ال�ضارقة  بلدية  رت  �ضجَّ ذلك،  على  عالوة 

قبلة الزائرين ومالذ المقيمين ومتعة للجميع

بحيرة خالد صفحات من الجمال ينساب على 
ضفافها السكان والزوار
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اأ�ضجار  من  جميل  بحزام  الكورني�س 

النخيل ونباتات الزينة، مما جعل هذا 

الكورني�س، بنافورته العمالقة، مع�لما 

ح�ضاريَا لي�س فقط على م�ضتوى دولة 

وعلى  بل  املتحدة،  العربية  الإمارات 

م�ضتوى الدول اخلليجية والعربية. 

مكانًا  خالد  بحرية  كورني�س  ويعد 

النهار  حلول  فمع  للكثريين،  مف�ضاًل 

فيها  تتناغم  فنية  بلوحة  اأ�ضبه  يكون 

يف  البحر  اأمواج  مع  ال�ضم�س  اأ�ضعة 

الليل  وبحلول  اأخاذة،  جمالية  �ضورة 

حيث  رائع،  منظر  اإىل  املكان  يتحول 

ي�ضفي �ضوء القمر والنجوم املتالألئة 

الذي  والهدوء  بالأبدية  اإح�ضا�ضا 

فطرت عليه الأر�س. 
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ضوءبقعة

نقطة ضوء
الشارقة-المدينة الباسمة

اأعلنت هيئة كهرباء ومياه ال�ضارقة اأنه مت البدء يف تنفيذ خطة �ضاملة 

�ضيتم  حيث  للهيئة  التابع  زلل  مياه  مب�ضنع  العمل  منظومة  لتطوير 

تزويد امل�ضنع باأحدث الأجهزة التي تعمل على تطوير املوا�ضفات كما 

اإىل  يعمل امل�ضنع على خف�س ن�ضبة ال�ضوديوم يف منتجات امل�ضنع  

تطوير المواصفات وخفض نسبة الصوديوم إلى 3 ملجرام

مياه زالل.. منظومة آلية بجودة عالية تراعى المسؤولية االجتماعية

3 ملجرام يف اللرت ليكون �ضمن اأف�ضل املنتجات العاملية، كما �ضيتم 

اإعادة هيكلة اإدارية كاملة للم�ضنع.

كهرباء  هيئة  رئي�س  الليم  را�ضد  املهند�س  الدكتور  �ضعادة  واأو�ضح 

ومياه ال�ضارقة اأن الهيئة تعمل وفقًا لتوجيهات �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 

حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�ضو  القا�ضمي،  حممد  بن  �ضلطان  الدكتور 

اإمدادات مياه �ضرب معباأة ذات جودة  ال�ضارقة، بالعمل على توفري 

عالية لل�ضكان يف اإمارة ال�ضارقة واإمارات الدولة الأخرى ودول جمل�س 

التعاون اخلليجي ومن منطلق حر�س �ضموه على ال�ضحة العامة . 
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ضوءبقعة 
واأكد اأنه مت اإعداد خطة �ضاملة لتطوير م�ضنع  مياه زلل التابع 

اإعادة  ت�ضمل  حماور  عدة  تت�ضمن  ال�ضارقة  ومياه  كهرباء  لهيئة 

الهيكلة الإدارية للم�ضنع وتطوير املنتجات واإعداد خطة ت�ضويقية 

كافة  وتوفري  امل�ضنع  منتجات  وتوزيع  نقل  منظومة  وتطوير 

وا�ضتخدام  زلل  مياه  مب�ضنع  العمل  لتطوير  الالزمة  الإمكانات 

املياه  وجودة  كفاءة  لرفع  العامل  يف  املياه  تنقية  اأجهزة  اأحدث 

املنتجة حتى يكون اإنتاج امل�ضنع من اأف�ضل املنتجات العاملية .

اأن م�ضنع مياه  اإىل  الليم  املهند�س را�ضد  الدكتور  واأ�ضار �ضعادة 

زلل ي�ضتخدم مياه اآبار طبيعية نقية من منطقة حمده حيث يتم 

معاجلتها وتنقيتها با�ضتخدام تقنيات معاجلة متطورة وتت�ضمن 

هذه التقنيات اأنظمة الرت�ضيح الفائق والرت�ضيح الكربوين املن�ضط 

مع ا�ضتخدام الأوزون ويعمل امل�ضنع بنظام ميكنة اآلية كاملة كما 

يتم حاليَا ا�ضتخدام الإن�ضان الآيل )Robot( بامل�ضنع يف اإطار 

حر�س امل�ضنع على ال�ضتفادة من التقنية احلديثة. 

نظم  اأحدث  مواكبة  على  يحر�س  زلل  مياه  م�ضنع  اأن  واأو�ضح 

املعباأة  املياه  ومعاجلة  تنقية  جمال  يف  املتطورة  التكنولوجيا 

وموا�ضلة البحث والتطوير لتحقيق اأعلى معدلت اجلودة والتميز 

لتح�ضني  احلديثة  التقنيات  من  الق�ضوى  وال�ضتفادة  بامل�ضنع 

م�ضتوى نوعية وجودة املياه الطبيعية املنتجة .

واأكد اأن هيئة كهرباء ومياه ال�ضارقة  حتر�س على اأن يعمل م�ضنع 

مياه زلل خالل املرحلة املقبلة على حتقيق الربحية مع اللتزام 

بامل�ضوؤولية املجتمعية.

بالإجراءات  اخلا�ضة  النهائية  املراحل  يف  الهيئة  اأن  اإىل  واأ�ضار 

والتي  الإماراتية  اجلودة  عالمة  على  امل�ضنع  حل�ضول  الالزمة 

ت�ضدرها هيئة الإمارات للموا�ضفات واملقايي�س.

اأن  زلل  مياه  م�ضنع  اإدارة  مدير  مبارك  ب�ضري  خمي�س  واأو�ضح 

اإ�ضراف  حتت  الكاملة  الآلية  امليكنة  بنظام  يعمل  حاليا  امل�ضنع 

فريق من املتخ�ض�ضني وذوي اخلربة بثالثة خطوط اإنتاج وذلك 

حتقيقًا لر�ضا جميع امل�ضتهلكني وحر�ضًا من امل�ضنع على توفري 

عبوات باأحجام خمتلفة تتنا�ضب مع احتياجاتهم وت�ضمل خطوط 

اإنتاجية  بطاقة  يعمل  الذي  جالون   5 عبوات  اإنتاج  خط  الإنتاج 

األفني عبوة يف ال�ضاعة الواحدة وخط اإنتاج العبوات البال�ضتكية  

ال�ضفافة )PET( ويعمل بطاقة اإنتاجية 4500 عبوة يف ال�ضاعة 

وخط اإنتاج الأكواب البال�ضتكية  ال�ضفافة )PET( ويعمل بطاقة 

اإنتاجية 25 األف كوب يف ال�ضاعة

اأو�ضحت الإح�ضاءات التي نفذتها هيئة كهرباء ومياه ال�ضارقة اأن 

اإنتاج م�ضنع مياه زلل التابع للهيئة من الأكواب زاد بن�ضبة %23 

 PET خالل الثالثة اأ�ضهر الأخرية بينما انخف�س اإنتاج عبوات

والعبوات �ضعة 5 جالون بن�ضبة %2.

واأ�ضارت عائ�ضة ال�ضيخ رئي�س �ضعبة �ضوؤون املوظفني مب�ضنع مياه 

زلل اإىل اأن خطة تطوير امل�ضنع تت�ضمن اإعادة الهيكلة الإدارية 

روؤ�ضاء  مع  اأ�ضبوعية  دورية  اجتماعات  عقد  يتم  حيث  للم�ضنع 

الالزمة  والحتياجات  التطوير  اآليات  ملناق�ضة  بامل�ضنع  الأق�ضام 

وتقدمي  امل�ضنع  يف  تعمل  التي  الب�ضرية  الكوادر  وتطوير  لتاأهيل 

احلوافز وت�ضجيعهم على بذل مزيد من اجلهد، كما �ضيتم تغيري 

والهيئة،  امل�ضنع  مكانة  مع  ليتنا�ضب  بالعاملني  اخلا�س  الزي 

امل�ضنع  منتجات  وتوزيع  نقل  منظومة  تطوير  يف  الهيئة  وبداأت 

على امل�ضرتكني.
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أخبار
المجلس

المجلس البلدي لمدينة الشارقة يكرم طلبة التدريب الصيفي

نظم موظفو اأمانة �ضر املجل�س البلدي ملدينة ال�ضارقة حفل لتكرمي الطلبة امل�ضاركني يف برنامج التدريب ال�ضيفي لعام 2014 م 

والذي اأقيم يف املقر الرئي�ضي لبلدية مدينة ال�ضارقة.

ح�ضر حفل التكرمي �ضعادة كل من  را�ضد حممد الر�ضيد نائب رئي�س املجل�س البلدي، و�ضعيد �ضيف الطنيجي رئي�س جلنة التخطيط 

عام  مدير  م�ضاعد  املن�ضوري  جا�ضم  عبدالعزيز  واملهند�س  البلدي،  املجل�س  ع�ضو  املري  حممد  ورا�ضد  والتعوي�ضات،  والتطوير 

بلدية ال�ضارقة للهند�ضة وامل�ضاريع وثابت �ضامل الطريفي اأمني �ضر املجل�س.كما مت توزيع �ضهادات التقدير والهدايا على الطالب 

امل�ضاركني مبنا�ضبة انتهاء فرتة تدريبهم ال�ضيفي، ل�ضيما واأن املجل�س البلدي ا�ضتقبل ولأول مرة طلبة التدريب ال�ضيفي والذين 

ينتمون ملراحل درا�ضية خمتلفة وذلك يف اإطار �ضيا�ضة ت�ضجيع الطلبة على ا�ضتغالل اأوقات فراغهم  بالتدريب العملي خالل فرتة 

الإجازات ال�ضيفية.                                                      
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أخبـار 
الـــــدار

قام �ضعادة ريا�س عبداهلل عيالن مدير عام بلدية مدينة ال�ضارقة بزيارة خيمة 

اإفطار ال�ضائم التي تقيمها البلدية للعمال بالتعاون مع جمعية ال�ضارقة اخلريية.

وقد �ضارك يف الإفطار مع العمال �ضعادة عبداهلل بن خادم رئي�س جمعية ال�ضارقة 

اخلريية وعدد من م�ضوؤويل بلدية مدينة ال�ضارقة.

وتاأتي هذه الزيارة تاأكيًدا للدعم الذي يقدمه م�ضوؤولو البلدية للعمال واإثراًء لروح 

املحبة والألفة التي ت�ضود اأجواء �ضهر رم�ضان الكرمي. 

مدير عام البلدية يشارك العمال إفطارهم 
في خيمة إفطار الصائم
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 أخبـار
الـــــدار

تهدف إلى نشر ثقافة اإلبداع وتكريم أصحاب اإلنجازات

بلدية الشارقة تعلن عن إطالق جائزة سنوية للموظفين المتميزين

اأعلنت بلدية مدينة ال�ضارقة عن اإطالق جائزة املوظف املتميز يف 

دورتها الأوىل وذلك �ضمن خطتها الإ�ضرتاتيجية الرامية اإىل تبني 

�ضيا�ضة حتفيز وحث العاملني فيها على مزيد من التناف�س والإبداع 

اإىل  بالإ�ضافة  اإنتاجيتهم،  وزيادة  الأفراد  اأداء  والرتقاء مب�ضتوى 

جميع  لدى  عامة  ثقافة  التميز  وجعل  املتميزين  وتقدير  رعاية 

املوظفني، باعتباره اأداة واأ�ضلوب من اأ�ضاليب اجلودة يف العمل.

مدينة  بلدية  عام  مدير  عيالن  اهلل  عبد  ريا�س  �ضعادة  وقال 

ال�ضارقة اأن هذه اجلائزة  تهدف اإىل حث  العاملني على املبادرة 

روح  وت�ضجيع  واإداريا،  ميدانيا  العمل  جميع جمالت  والبتكار يف 

املناف�ضة والتميز بني الأفراد  داخل البلدية، ون�ضر وتبني مفاهيم 

التميز والإبداع ، وامل�ضاهمة يف توفري بيئة وظروف عمل منا�ضبة 

حتفز على التطوير والتح�ضني امل�ضتمر يف تقدمي اخلدمات، م�ضريًا 

للقيادة  الثاقبة  الروؤية  ان�ضجامًا مع  ياأتي  اإطالق اجلائزة  اأن  اإىل 

الر�ضيدة، ومواكبة النقالت النوعية التي حققتها الدولة يف �ضتى 

املجالت ، ف�ضاًل عن تر�ضيخ مبادئ الريادة والتناف�ضية ومكافاأة  

اأ�ضحاب الإجناز و�ضوًل اإىل حتقيق روؤية الإمارات 2021 واأجندتها 

الوطنية.

واأكد �ضعادته اأن اجلائزة ت�ضاهم يف اإيجاد اأ�ض�س ومعايري حمددة 

لقيا�س مدى التقدم والتطور يف اأداء ونتائج العاملني، كما تعك�س 

واإملامهم  املختلفة  الإدارات  موظفي  توعية  على  البلدية  حر�س 

التي  الأعمال  تخ�س  التي  والقوانني  والأنظمة  اللوائح  بجميع 

يوؤدونها، موؤكدًا اأن اجلائزة �ضتقام �ضنويا و�ضيتم تكرمي الفائزين 

يف حفل كبري تقديًرا لأ�ضحاب التميز والإجنازات وت�ضجيًعا لكافة 

العاملني على املناف�ضة وخلق روح التحدي بينهم من اأجل البتكار 

يف تقدمي اخلدمات للجمهور.

تعترب  اجلائزة  اأن  ال�ضارقة  مدينة  بلدية  عام  مدير  واأو�ضح 

الرتقاء  اإىل  الرامية  البلدية  داخل  العمل  ملنظومة  ا�ضتكمال 

بالكوادر الب�ضرية والعمل على تطوير مهاراتهم وتعزيز التناف�ضية 

فيما بينهم من خالل التدريب والتاأهيل امل�ضتمر، وزيادة  كفاءة 

ممار�ضات  مب�ضتوى  والرتقاء  الب�ضري،  مالها  راأ�س  وفاعلية 

املوارد الب�ضرية، بالإ�ضافة اإىل خلق بيئة عمل حمفزة واحلفاظ 

زيادة  على  العاملني  وحتفيز  املوجودة  واملواهب  الكفاءات  على 

الإنتاجية بكل كفاءة وفاعلية.

امل�ضوؤول  فئة  هي  فئات  اأربع  ت�ضمل  اجلائزة  اأن  �ضعادته  وذكر 

فتخت�س  الثانية  الفئة  اأما  العليا،  القيادات  وت�ضم  املتميز 

الوظائف  يف  العاملني  وت�ضمل  املتميز   التنفيذي  باملوظف 

الإ�ضرافية، اأما الفئة الثالثة فت�ضمل املوظف الإداري املتميز وت�ضم 

كافة التخ�ض�ضات الفنية والإدارية كل يف جمال تخ�ض�ضه، والفئة 

امل�ضاندة،  الوظائف  يف  للعاملني  املتميز  باملوظف  تتعلق  الرابعة 

عدد  قبل  من  و�ضعها  مت  اجلائزة  وا�ضرتاطات  معايري  اأن  موؤكدًا 

من اخلرباء يف جمال املوارد الب�ضرية والتميز الوظيفي واجلودة  

من اأجل اأن تكون اجلائزة اأكرث ات�ضاقا مع الواقع الوظيفي وتقوم 

بدورها يف ت�ضجيع وحث العاملني على املناف�ضة والبتكار وحتقيق 

الهدف من اإن�ضائها.

 واأكد اأن عملية  تقييم ملفات املوظفني امل�ضاركني يف اجلائزة �ضتتم 

من قبل فريق متخ�ض�س موؤهل ومدرب، حيث �ضي�ضطلع الفريق 

ال�ضخ�ضية  واملقابالت  الزيارات،  منها  امل�ضوؤوليات  من  بعدد 

يف  املرفقة  وامل�ضتندات  الأدلة  على  والطالع  التحقق،  وعمليات 

امللفات امل�ضاركة، وتقدمي التغذية الراجعة بعد النتهاء من اإعداد 

يف  واملروؤو�ضني  الروؤ�ضاء   اإىل  وال�ضتماع  النهائية  التقييم  تقارير 

من  التاأكد  اإىل  تهدف  التي  الأخرى  الو�ضائل  من  وغريها  العمل 

املوظفني  مفتوح جلميع  الرت�ضح  باب  اأن  اإىل  لفتًا  املوظف.  متيز 

اعتبارًا من العا�ضر من يونيو اجلاري وحتى العا�ضر من يوليو املقبل 

من خالل زيارة املوقع اللكرتوين للبلدية لتعبئة الطلبات وتقدمي 

امل�ضتندات، على اأن تبداأ عملية الفرز والتقييم ثم اإعالن النتائج، 

وتكرمي الفائزين يف حفل كبري يقام يف �ضهر نوفمرب املقبل.

بـلـديــة مـدينــة الشــارقـة



المدينة الباسمة

18

أخبـار 
الـــــدار

ضمن استراتيجيتها لتشجيع الموارد البشرية على العطاء

بلدية الشارقة تعتمد ترقية 556 موظفًا وموظفة

اعتمدت بلدية مدينة ال�ضارقة  ترقية 556 موظفًا وموظفة، منهم 

)160( من املواطنني و)200( من الوافدين، اإ�ضافة اإىل )196( 

من العاملني بنظام املكافاأة ال�ضاملة. وقد �ضملت الرتقيات خمتلف 

اإط��ار  يف  الوظيفية  م�ضتوياتها  بجميع  البلدية  واأق�ضام  اإدارات 

ل�ضاحب  ال�ضامية  للتوجيهات  تنفيًذا  وذلك  �ضة،  املخ�ضّ املوازنة 

ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور  �ضلطان بن حممد القا�ضمي، ع�ضو املجل�س 

عهده  وويل  ورع���اه،  اهلل  حفظه  ال�ضارقة،  اإم���ارة  حاكم  الأع��ل��ى 

الأمني �ضمو ال�ضيخ  �ضلطان بن حممد بن �ضلطان القا�ضمي، نائب 

املتميزة يف  العمل  بيئة  بتوفري  التنفيذي،  املجل�س  ورئي�س  احلاكم 

دوائر حكومة ال�ضارقة وتعزيز ال�ضتثمار يف املوارد الب�ضرية للرقي 

اإ�ضرتاتيجية  مع  ومتا�ضيًا  وكّمًا  نوعًا  للجمهور  املقدمة  باخلدمات 

م�ضتوى  ورفع  الب�ضرية  امل��وارد  قطاع  لدعم  ال�ضارقة  مدينة  بلدية 

اأدائه وت�ضجيع املوظفني على بذل املزيد من اجلهد والعطاء.

وقال �ضعادة ريا�س عيالن مدير عام بلدية مدينة ال�ضارقة اأنه قد 

ال�ضروط  لكافة  املر�ضحني  ا�ضتكمال  املذكورة  الرتقيات  يف  روعي 

ال�ضارقة،  بحكومة  الب�ضرية  امل��وارد  دائ��رة  من  املعتمدة  واملعايري 

معربًا عن خال�س �ضكره  وتقديره ل�ضاحب ال�ضمو حاكم ال�ضارقة 

للموازنة  �ضموه  واعتماد  ال�ضارقة  لبلدية  الالحمدود  دعمه  على 

�ضة لها والتي كان لها بالغ الأثر يف ت�ضجيع العاملني  املالية املخ�ضّ

يف البلدية على موا�ضلة م�ضرية العطاء والتناف�س يف حتقيق اأعلى 

التنمية  اأ�ضا�س  هو  الب�ضري  العن�ضر  اأن  موؤكدًا  الإنتاج،  معدلت 

دولتنا  م�ضرية  جناح  اأ�ض�س  اأهم  واأح��د  جمتمع  اأي  يف  احل�ضارية 

احلبيبة.

 وذكر �ضعادته اأن بلدية ال�ضارقة حتر�س على الرتقاء مب�ضتوى اأداء 

كوادرها الب�ضرية وا�ضتقطاب املواطنني وتدريبهم 

وتاأهيلهم من خالل برامج متكاملة لتطوير الأداء، 

لتمكينها من مواكبة التطورات املتالحقة يف �ضتى 

املوظفني على  وتعزيز قدرات  املجالت، وتكري�س 

وخا�ضة  ومتطورة  حديثة  اإداري��ة  مفاهيم  تطبيق 

يف جمال خدمة العمالء لتقدمي اأف�ضل اخلدمات 

للجمهور، وحتقيق اأعلى معدلت الر�ضا بالإ�ضافة 

البلدية  اأن  اإىل  م�ضريًا  الإج���راءات،  تب�ضيط  اإىل 

امللكات  واإط��الق  الإب��داع،  ت�ضجيع روح  تعمل على 

والقدرات للكوادر الب�ضرية وذلك من خالل توفري 

والإبداع  التناف�س  على  املوظفني  حتفز  عمل  بيئة 

يف العطاء والإجناز. 

ومن جانبه قال  �ضعادة �ضامل حممد اجلروان م�ضاعد املدير العام 

لقطاع الدعم املوؤ�ض�ضي يف بلدية مدينة ال�ضارقة اأن البلدية للعام 

وذلك  املوظفني  من  كبري  عدد  برتقية  تقوم  التوايل  على  الثالث 

اإ�ضرتاتيجيتها الرامية اإىل حتفيز وت�ضجيع املوظفني  انطالقا من 

على مزيد من الإنتاج وخلق بيئة وظيفية جاذبة للكوادر الب�ضرية 

الوطنية، موؤكدا اأن جميع الأ�ضخا�س الذين ي�ضتحقون الرتقية مت 

ترقيتهم وفقا ملا هو متبع يف قانون اخلدمة املدنية وذلك بعد قيام 

اللجنة املخت�ضة بدرا�ضة كافة الطلبات.

يهدف  متكامل  برنامج  و�ضعت  الب�ضرية  املوارد  اإدارة  اأن  واأو�ضح 

على  يح�ضلوا  مل  الذين  املوظفني  وقدرات  مبهارات  الرتقاء  اإىل 

وذلك  املا�ضية  الفرتة  خالل  الوظيفي  الأداء  يف  جيدة  تقديرات 

على  م�ضتمرة  التدريب  وبرامج  خطط  اأن  موؤكدا  بهم،  لالرتقاء 

مدار العام لإطالع املوظفني على اأحدث الربامج العلمية والإدارية 

يف كافة التخ�ض�ضات املتعلقة بالعمل البلدي. كما و�ضعت الإدارة  

ال�ضنوات  خالل  ترقيات  على  يح�ضلوا  مل  الذين  املوظفني  جميع 

منها  حر�ضا  اجلديدة  امليزانية  يف  الرتقيات  قائمة  على  املا�ضية 

على حتفيزهم على الإنتاج وتعزيز �ضيا�ضة ال�ضتقرار الوظيفي.

التي  الإج����راءات  خ��الل  من  ا�ضتطاعت  البلدية  اأن  اإىل  واأ���ض��ار 

يف  الرائدة  الدوائر  من  تكون  اأن  املا�ضية  الفرتة  خالل  اتخذتها 

جذب وا�ضتقطاب املواطنني، حيث مت تعيني 66 مواطًنا خالل العام 

وذلك  املقبلة،  الفرتة  اآخر خالل  تعيني عدد  يتم  و�ضوف  اجلاري 

�ضعادة ريا�س عبداهلل عيالن 

مدير عام بلدية مدينة ال�ضارقة

�ضعادة �ضامل حممد اجلروان 

م�ضاعد املدير العام لقطاع 

الدعم املوؤ�ض�ضي

 بلدية الشارقة من الدوائر الرائدة 

في جذب واستقطاب المواطنين
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وكيفية  املعرفة  اإدارة  عن  تدريبية  دورة  ال�ضارقة  بلدية  نظمت   

ورفع  العمل  تطوير  املتوفرة يف  واملعلومات  البيانات  ال�ضتفادة من 

م�ضتوى الأداء وذلك �ضمن برناجمها التدريبي للعام احلايل لتطوير 

الكوادر الب�ضرية والطالع على اأحداث التقنيات والربامج العلمية 

احلديثة يف خمتلف الأعمال التي ت�ضطلع بها البلدية لتقدمي خدمة 

متميزة للجمهور.

واأو�ضح حمد احلمادي مدير 

يف  الب�ضرية  امل����وارد  اإدارة 

ال���دورة  اأن  ال�����ض��ارق��ة  بلدية 

تعريف  اإىل  تهدف  التدريبية 

اإدارة  ب��اأه��م��ي��ة  امل���وظ���ف���ني 

ال�ضتفادة  وكيفية  امل��ع��رف��ة 

املتمثلة  الثانوية  البيانات  من 

والإح�����ض��اءات  البيانات  يف 

وال�����ض��ج��الت امل��ت��وف��رة ل��دى 

يف  بها  وال�ضتعانة  اإدارة  كل 

على  وال��وق��وف  العمل  تطوير 

اإدارة  ال�ضلبيات وتالفيها يف امل�ضتقبل وتعزيز نقاط القوة لدى كل 

من اأجل رفع م�ضتوى الأداء ب�ضورة م�ضتمرة.

واأ�ضاف اأن الدورة ركزت ب�ضكل اأ�ضا�ضي على اأهمية حتويل البيانات 

الأولية والثانوية املتوفرة لدى الإدارة اإىل معرفة ميكن ا�ضتغاللها 

يف تطوير منظومة العمل والرتقاء مب�ضتوى اأداء املوظفني، م�ضرًيا 

من  املثلى  ال�ضتفادة  واآليات  �ضبل  على  ال�ضوء  �ضلطت  الدورة  اإىل 

املوارد الب�ضرية والإمكانات املادية املتاحة.

وقال احلمادي اأن الدورة التدريبية التي �ضارك فيها نحو 30 موظًفا 

وموظفة من خمتلف اإدارات واأق�ضام  بلدية ال�ضارقة وا�ضتمرت على 

لأهمية  نظرا  امل�ضاركني  من  كبري  تفاعل  �ضهدت  اأي��ام  ثالثة  مدار 

املو�ضوع وحر�س البلدية على اإطالع كوادرها الب�ضرية على التقنيات 

البلدية،  بها  تقوم  التي  املهام  �ضتى  يف  احلديثة  العلمية  والربامج 

ا من خالل  اهتماما خا�ضً التدريب  توىل  ال�ضارقة  بلدية  اأن  موؤكدًا 

متميز  ب��رن��ام��ج  و���ض��ع 

امل��وارد  لتطوير  يهدف 

الب�ضرية ب�ضكل م�ضتمر.

اإدارة  م���دي���ر  واأف�������اد 

اأن  ال��ب�����ض��ري��ة  امل�����وارد 

على  حري�ضة  البلدية 

ت��ل��ب��ي��ة الح���ت���ي���اج���ات 

للموظفني  ال��ت��دري��ب��ي��ة 

حر�ضها  م��ن  ان��ط��الق��ا 

والتطوير  التميز  على 

كوادرها  لكل  امل�ضتمر 

اأف�ضل  لتقدمي  الب�ضرية 

اأجل  من  بفاعلية  الرقابي  دوره��ا  وممار�ضة  للجمهور  اخلدمات 

احلفاظ على �ضحة و�ضالمة املجتمع.

م�ضريًا اإىل اأن بلدية ال�ضارقة تعتزم تنفيذ عدد من الربامج التدريبية 

اإميانها  من  انطالقا  خمتلفة  قطاعات  يف  اجل��اري  العام  خ��الل 

باأهمية التدريب والتاأهيل امل�ضتمر جلميع الكوادر الب�ضرية حفاظا 

مع  والتوا�ضل  اخلدمات  تقدمي  يف  وريادتها  متيزها  ا�ضتمرار  على 

اجلمهور ب�ضكل متميز، ويف نهاية الدورة التدريبية قام مدير اإدارة 

املوارد الب�ضرية بتكرمي امل�ضاركني يف الدورة.

ضمن برنامجها التدريبي المستمر لتطوير كوادرها البشرية

بلدية الشارقة تنظم دورة تدريبية عن إدارة المعرفة

بال�ضارقة.  الب�ضرية  امل��وارد  دائ��رة  مع  بالتن�ضيق 

تدريب  اإىل  يهدف  متكامل  برنامج  و�ضع  مت  كما 

العمل وم�ضاعدتهم  وتاأهيل املوظفني اجلدد على 

على اإجناز املهام املوكلة اإليهم على اأكمل وجه.

�ضمن  و���ض��ع��ت  ال��ب��ل��دي��ة  اأن  ���ض��ع��ادت��ه  وق����ال   

الحتياجات  لتلبية  متكاملة  خطة  اإ�ضرتاتيجيها 

التدريبية ملوظفيها يف خمتلف قطاعاتها، موؤكدًا 

اأن هذه الربامج �ضهدت جناحًا يف تدريب وتاأهيل 

مهاراتهم  وتطوير  الب�ضرية  الكفاءات  وتوظيف 

والبتكار  الإب����داع  على  وحتفيزهم  وخ��ربات��ه��م 

دومًا  احلر�س  مع  خمتلفة،  جم��الت  يف  والتمّيز 

والتقنية  الوطنية  ال��ك��ف��اءات  ا�ضتقطاب  على 

املتمّيزة على حد �ضواء. 

على  حتر�س  الب�ضرية  امل��وارد  اإدارة  اأن  واأو�ضح 

امل�ضتوى  ع��ل��ى  ال��ر���ض��ا  م��ع��دلت  اأع��ل��ى  حتقيق 

اخلدمات  م��ن  باقة  تقدمي  خ��الل  م��ن  الداخلي 

عرب  احتياجاتهم  وتلبية  للموظفني  املتكاملة 

امل���وارد  اإدارة  اأن  اإىل  الإدارة.م�������ض���ريًا  اأق�����ض��ام 

تتيح  ذكية  خدمة   12 اإط���الق  ب�ضدد  الب�ضرية 

دون  و�ضهولة  بي�ضر  معامالتهم  اإجناز  للموظفني 

الرجوع املبا�ضر اإىل اإدارة املوارد الب�ضرية، معتربًا 

اأن كل هذه الإجراءات تهدف اإىل خلق بيئة عمل 

مثالية لتبقى البلدية يف طليعة الدوائر احلكومية.  

عيالن: تعيين 66 مواطنًا منذ 

بداية العام حتى اآلن
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مدينة  بلدية  عام  مدير  عيالن   اهلل  عبد  ريا�س  �ضعادة  ا�ضتقبل 

ومياه  كهرباء  هيئة  رئي�س  الليم  را�ضد  الدكتور  �ضعادة  ال�ضارقة 

ل�ضرعة  اجلانبني  بني  التعاون  اآليات  تعزيز  لبحث  وذلك  ال�ضارقة 

اأف�ضل  وت��ق��دمي  امل��ع��ام��الت  اإجن���از 

اخلدمات للجمهور.

عقد  ال�����ذي  ال���ل���ق���اء  خ����الل  ومت 

بح�ضور عمر ال�ضارجي مدير اإدارة 

وخالد  البلدي  والتفتي�س  العمليات 

التنظيم  اإدارة  مدير  ال�ضام�ضي 

الإيجاري واملهند�س خليفة البقي�س 

املعلومات  تقنية ونظم  اإدارة  مدير 

من  ال��ع��دي��د  مناق�ضة  البلدية  يف 

املو�ضوعات ذات العالقة امل�ضرتكة 

ب���ني ال���ط���رف���ني  وب���ح���ث  ت��ط��وي��ر 

كافة  ال��ع��م��ل يف  اآل��ي��ات  وحت��دي��ث 

املقدمة  والعمل  اخلدمات  م�ضاريع 

ان��ط��الق��ا م��ن حر�س  ل��ل��ج��م��ه��ور، 

وامل��ي��اه  الكهرباء  هيئة  و  البلدية 

والأه����داف  ال����روؤى  ع��ل��ى  حتقيق 

ال�ضمو  ���ض��اح��ب  ي��ن�����ض��ده��ا  ال��ت��ي 

حممد  بن  �ضلطان  الدكتور  ال�ضيخ 

الأع��ل��ى  املجل�س  ع�ضو  القا�ضمي 

لالحتاد حاكم ال�ضارقة، حفظه اهلل، يف تطوير املرافق واخلدمات 

وتي�ضري و�ضولها اإىل القاطنني يف الإمارة.

وقدم �ضعادة ريا�س عبد اهلل عيالن مدير عام البلدية �ضرحًا  عن 

توفري  يف  ودوره��ا  موؤخرا  البلدية  اأطلقتها  التي  الذكية  اخلدمات 

الوقت واجلهد على املراجعني، موؤكدا على اأهمية الربط اللكرتوين 

لرتباطهما  يف  نظرا  واملياه  الكهرباء  هيئة  مع   والتن�ضيق  الكامل 

تعترب  واملياه  الكهرباء  هيئة  اأن  اإىل  م�ضريًا  العديد من اخلدمات، 

ال�ضريك ال�ضرتاتيجي الأول  للبلدية واأن تعزيز التعاون والتن�ضيق 

مما  اللكرتوين  والربط  اخلدمة  مراكز  توحيد  خالل  من  بينهما 

بالإ�ضافة  املعامالت  لإجناز  امل�ضتغرق  الوقت  اخت�ضار  يف  ي�ضاهم 

اإىل توفري اجلهد على املراجعني.

جهود  لدعم  التعاون  تفعيل  اآليات  مناق�ضة  مت  اأن��ه  �ضعادته  وذك��ر 

غري  الأم���اك���ن  يف  ال��ع��زاب  ت�ضكني  عملية  م��واج��ه��ة  يف  ال��ب��ل��دي��ة 

اإزعاج  وعدم  الجتماعي  ال�ضتقرار  على  حفاظا  لهم  املخ�ض�ضة 

ال�ضكنية. كذلك مت مناق�ضة  الأحياء  القاطنة يف  والأ�ضر  العائالت 

عملية تطوير اخلدمات الإلكرتونية مبا ل يوؤثر على قاعدة البيانات 

على حقوق جميع  الطرفني حفاظا  لدى 

املتعاملني، لفتًا اإىل اأن هناك تن�ضيق تام 

تنظيم عملية  ب�ضاأن  والهيئة  البلدية  بني 

اأنواعها  بكافة  الإي��ج��ار  عقود  ت�ضديق 

املالك  حقوق  على  احلفاظ  ي�ضمن  مبا 

وامل�ضتاأجرين.

را�ضد  الدكتور  �ضعادة  قدم  جانبه  ومن 

الليم رئي�س هيئة الكهرباء واملياه �ضرحا 

الهيئة حاليا  بها  تقوم  التي  عن اجلهود 

وتفعيل النظام املوحد لعتماد ت�ضاميم 

وخم��ط��ط��ات امل�����ض��اري��ع يف م��ك��ان واح��د 

م��وؤك��دًا  الإج�������راءات،  تب�ضيط  ب��ه��دف 

البلدية  مع  التعاون  على  الهيئة  حر�س 

اإم��ارة  ل�ضكان  اخلدمات  اأف�ضل  لتوفري 

واتخاذ  ومقيمني  مواطنني  من  ال�ضارقة 

عليهم،  للتي�ضري  ال��الزم��ة  الإج����راءات 

�ضمن  الإج���راءات  ه��ذه  اأن  اإىل  م�ضريًا 

�ضل�ضلة من املبادرات التي تبنتها الهيئة 

املتعاملني. ر�ضا  وحتقيق  الأداء   لرتقية 

الكهرباء  وهيئة  البلدية  بني  والتن�ضيق  التعاون  اأن  �ضعادته  واأك��د 

اإجراءات  اإنهاء  و�ضرعة  تطوير اخلدمات  ي�ضاهم يف  �ضوف  واملياه 

املتعاملني اخلا�ضة باعتماد ت�ضاميم وخمططات امل�ضاريع ال�ضكنية 

والتجارية والزراعية  وكذلك باقي اخلدمات الأخرى مبا يعزز من 

م�ضرية التنمية والتطور التي ت�ضهدها اإمارة ال�ضارقة.

بلدية وكهرباء الشارقة تبحثان آليات التعاون 
لسرعة إنجاز المعامالت

�ضعادة املدير العام خالل املباحثات مع رئي�س هيئة الكهرباء واملياه
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البلدية تنظم بطولة رمضانية لكرة القدم 
وتكريم الفائزين في أجواء احتفالية وترفيهية 

لإدارات  القدم  لكرة  رم�ضانية  بطولة  ال�ضارقة  مدينة  بلدية  نظمت 

الرم�ضانية  والفعاليات  الربامج  من  �ضل�ضلة  �ضمن  البلدية  واأق�ضام 

للبطولة  اخلتامي  احلفل  �ضهد  وقد  املبارك،  رم�ضان  ب�ضهر  احتفاًء 

املباراة  اأعقبت  التي  الرتفيهية  وامل�ضابقات  الفعاليات  من  العديد 

النهائية التي جمعت بني فريقي اإدارة العمليات والتفتي�س البلدي واإدارة 

املواقف العامة وانتهت بفوز الأخري بنتيجة هدف واحد مقابل ل �ضيء.

املدير  اأ�ضاد �ضعادة �ضامل اجلروان م�ضاعد  ويف بداية احلفل اخلتامي 

العام للدعم املوؤ�ض�ضي بفكرة البطولة ودورها يف تعزيز اأوا�ضر الرتابط 

اأن  موؤكدًا  فيها،  وامل�ضاركني  املوظفني  كافة  بني  الجتماعي  والتفاعل 

بطولة كرة القدم تاأتي �ضمن �ضل�ضلة من الربامج والفعاليات الرم�ضانية 

التي تنظمها البلدية احتفاًء ب�ضهر رم�ضان املبارك، ولفتًا اإىل اأن �ضهر 

يف  املوظفني  بني  والتقارب  التوا�ضل  لزيادة  مميزة  فر�ضة  رم�ضان 

اإيجابي  ب�ضكل  ينعك�س  بينهم مبا  الجتماعية  الروابط  وتعميق  البلدية 

على الأداء الوظيفي وي�ضاهم يف زيادة العطاء والإنتاج.

ال�ضالة  يف  اأقيمت  التي  الرم�ضانية  للبطولة  النهائية  املباراة  وعقب 

بال�ضارقة  القوز  مبنطقة  الأ�ضا�ضي  للتعليم  الأندل�س  ملدر�ضة  املغطاة 

مب�ضاركة 10 فرق متثل الإدارات والأق�ضام املختلفة ببلدية ال�ضارقة، قام 

اجلروان بتكرمي فريق املواقف العامة الذي فاز باملركز الأول، بالإ�ضافة 

مركز  على  ح�ضل  الذي  البلدي  والتفتي�س  العمليات  فريق  تكرمي  اإىل 

وكاأ�س  الهداف  كاأ�س  على  احلا�ضلني  الالعبنينْ  كال  وكذلك  الو�ضيف 

اأح�ضن لعب بالبطولة.

البلدي،  العمل  منظومة  يف  املهم  بدورهم  واعرتاًفا  اإن�ضانية  لفتة  ويف 

الذي  البلدية  عمال  فريق  املوؤ�ض�ضي  للدعم  العام  املدير  م�ضاعد  كرم 

اأدى اأداًء رائًعا خالل البطولة �ضهد به اجلميع، م�ضرًيا اإىل اأنه بالرغم 

من �ضاعات ال�ضيام الطوال خالل هذا الوقت من العام والتي تقارب 

نحو 15 �ضاعة وكذلك املجهود البدين ال�ضاق الذي يبذله العمال لأداء 

واجبات العمل اإل اأن ذلك مل يثنهم عن امل�ضاركة الفاعلة والأداء املتميز 

يف البطولة مما جعلهم بحق ي�ضتحقون كل حتية وتقدير من اجلميع.

الرتفيهية  الفعاليات  من  العديد  للبطولة  اخلتامي  احلفل  وت�ضمن 

وال�ضغار  الكبار  فيها  �ضارك  التي  والثقافية  الريا�ضية  وامل�ضابقات 

واأم�ضيات  اأجواء احتفالية  للت�ضابق يف  اأمام اجلميع  الفر�ضة  اأتاح  مما 

رم�ضانية مميزة ومكنهم من الفوز باجلوائز والهدايا التي خ�ض�ضتها 

البلدية للفائزين يف هذه امل�ضابقات.

 أخبـار
الـــــدار
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ا�ضتقبلت بلدية مدينة ال�ضارقة وفدا من بلدية راأ�س اخليمة وذلك 

لالإطالع على جتربة بلدية مدينة ال�ضارقة يف الت�ضال املوؤ�ض�ضي.

يف  املوؤ�ض�ضي  الت�ضال  اإدارة  مدير  ال�ضويدي  �ضعيد  ندى  وقالت 

مف�ضل  �ضرح  اإىل  ا�ضتمع  الزائر  الوفد  اأن  ال�ضارقة  مدينة  بلدية 

من حممد �ضالح اجل�ضمي رئي�س ق�ضم العالم والتوجيه املعنوي 

حول الدور الذي تقوم به اإدارة الت�ضال املوؤ�ض�ضي وبرامج وخطط 

العمل داخل الإدارة، موؤكدة اأن خطة العمل داخل اإدارة الت�ضال 

لتعزيز  املعايري  اأعلى  وتطبيق  علمية  برامج  على  تقوم  املوؤ�ض�ضي 

التوا�ضل والتفاعل اليجابي بني البلدية واجلمهور بجانب الدوائر 

التي  الدوائر  البلدية من  احلكومية واملوؤ�ض�ضات اخلا�ضة باعتبار 

اجلهات  من  الكثري  مع  واخلدمات  املهام  فيها  وتتقاطع  تت�ضابك 

يف املجتمع.

املوؤ�ض�ضي  الت�ضال  اإدارة  يف  العمل  اآلية  اأن  ال�ضويدي  واأكدت 

على  ال�ضارقة  مدينة  بلدية  وح�ضول  الإدارة  تتويج  يف  �ضاهمت 

م�ضابقة  يف  الأخرية  بالدورة  حكومي  ات�ضال   اأف�ضل  جائزة 

من  وا�ضعة  مب�ضاركة  حتظى  والتي  احلكومي  لالت�ضال  ال�ضارقة 

الإدارة  اأن  اإىل  م�ضرية  الدولة،  م�ضتوى  على  احلكومية  الدوائر 

تتميز بتعدد و�ضائل التوا�ضل مع اجلمهور مما كان له اكرب الأثر 

يف تعريف اجلمهور باخلدمات والجنازات التي حققتها البلدية 

بالإ�ضافة اإىل التوا�ضل الفعال على امل�ضتوى الداخلي .

راأ�س  بلدية  وفد  اأن  اإىل  املوؤ�ض�ضي  الت�ضال  اإدارة  مدير  واأ�ضارت 

كامل  �ضرح  اإىل  ا�ضتمع  امل�ضوؤولني  من  عدد  �ضم  الذي  اخليمة 

التجهيز  وكيفية  الدورية  والتقارير  واملتابعة  الر�ضد  اآليات  حول 

على  تنفيذها  يتم  التي  والربامج  التوعوية  للحمالت  والإعداد 

امل�ضتوى الداخلي واخلارجي. موؤكدة حر�س بلدية مدينة ال�ضارقة 

التجارب  من  وال�ضتفادة  كافة  الدوائر  مع  التوا�ضل  تعزيز  على 

الناجحة  لدى اجلميع.

�ضكره  عن  اخليمة  راأ�س  مدينة  بلدية  وفد  عرب  اللقاء  نهاية  ويف 

وتقديره لبلدية ال�ضارقة م�ضيدين بالجنازات التي حققتها بلدية 

املوؤ�ض�ضي  الت�ضال  اإدارة  تقوم   التي  املتميزة  والآلية  ال�ضارقة 

بتطبيقها.

بلدية الشارقة تستقبل وفدًا من رأس الخيمة لالطالع على 

تجربتها في االتصال المؤسسي

حممد اجل�ضمي رئي�س ف�ضم العالم والتوجيه املعنوي يقدم �ضرحًا لوفد راأ�س اخليمة.
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بلدية الشارقة تكثف الرقابة على األسواق خالل األعياد

الفطر  عيد  ل�ضتقبال  اخلا�ضة  ا�ضتعداداتها  ال�ضارقة  بلدية  اأنهت 

املبارك، حيث قامت من خالل اإداراتها ال�ضحية والتفتي�ضية والأمنية 

اخلا�ضة  حمالتها  مبوا�ضلة  العامة  املواقف  اإدارة  اإىل  بالإ�ضافة 

العاملة  واملوؤ�ض�ضات  واملطاعم  التجارية  واملحال  الأ�ضواق  مبراقبة 

والفواكه  واخل�ضروات  الغذائية  املواد  وجتارة  وبيع  توزيع  جمال  يف 

واللحوم ا�ضتعدادًا ل�ضتقبال العيد. 

وقال �ضعادة ريا�س عبداهلل عيالن مدير عام بلدية مدينة ال�ضارقة، 

اأن هذه ال�ضتعدادات تاأتي يف اإطار حر�س البلدية على املحافظة على 

اإدارة  توجيه  مت  اأنه  اإىل  م�ضريًا  اجلمهور،  و�ضالمة  العامة  ال�ضحة 

ال�ضحة العامة لإعداد برنامج عمل لتكثيف املراقبة خالل اأيام العيد.

تفتي�ضية  بحمالت  �ضيقومون  ال�ضحة  مفت�ضي  اأن  �ضعادته  واأ�ضاف 

واملوؤ�ض�ضات  ماركت  ال�ضوبر  وحمال  واملطاعم  الأ�ضواق  على  مفاجئة 

التزامها  من  للتاأكد  اأنواعه  بجميع  الغذاء  جمال  يف  تتعامل  التي 

ال�ضاأن،  بهذا  املتعلقة  القوانني  واتباع  ال�ضحية  وال�ضروط  باملتطلبات 

كما مت تخ�ضي�س مفت�ضني للعمل امليداين امل�ضتمر لتكثيف احلمالت 

�ضالحية  من  للتاأكد  ال�ضمك،  و�ضوق  اخل�ضار  حمال  على  التفتي�ضية 

املعرو�س فيها لال�ضتهالك.

واأكد عيالن اأن ق�ضم مراقبة نظافة املدينة بالبلدية جنح خالل الفرتة 

املا�ضية يف احلفاظ على املنظر احل�ضاري واجلمايل باملدينة ودعم 

عملية الرتقاء مب�ضتوى النظافة بها لتبقى ال�ضارقة مدينة خالية من 

الأوقات  لق�ضاء  الأمثل  واملكان  وال�ضتثمار  لل�ضياحة  وجاذبة  التلوث 

الحتفالية، م�ضريا  الأجواء  فيها  تعم  التي  العيد  خا�ضة خالل عطلة 

اإىل اأن البلدية حر�ضت على ت�ضديد الدور الرقابي وتعزيز الإجراءات 

نتائج  حتقيق  يف  �ضاهم  مما  اجلمهور،  مع  والتعاون  التوعية  ون�ضر 

اإيجابية خالل الفرتة املا�ضية.

م�ضاعفة  على  تعمل  البلدية  فرق  اأن  العام  املدير  �ضعادة  واأ�ضاف 

وتكثيف جهودها قبيل وخالل فرتة العيد ملنع املمار�ضات ال�ضلبية التي 

تكرث تزامًنا مع الحتفال بهذه املنا�ضبة العظيمة، وخا�ضة فيما يتعلق 

خالل  الأطفال  عليها  يقبل  التي  واملفرقعات  النارية  الألعاب  بحظر 

اأيام العيد، والتي متثل خطورة على حياتهم وت�ضبب احلرائق يف بع�س 

الأحيان.

اأن  اأيام العيد، قال عيالن  وفيما يتعلق بخدمة املواقف العامة خالل 

املواقف العامة مبدينة ال�ضارقة �ضتكون جمانية خالل الفرتة املمتدة 

من ال�ضبت املوافق 26 يوليو اجلاري حتى اخلمي�س 31 يوليو، لإتاحة 

اخلا�ضة  الحتفالية  بالأجواء  لال�ضتمتاع  ال�ضارقة  ل�ضكان  الفر�ضة 

اأو  اخلاطئ  الوقوف  اأو  املواقف  ا�ضتخدام  �ضوء  من  حمذًرا  بالعيد، 

املمنوع حيث �ضيتم حترير املخالفات يف مثل هذه احلالت على مدار 

ال�ضاعة وطوال اأيام الأ�ضبوع. 

كما �ضرح عيالن اأن احلدائق واملتنزهات يف الأحياء ال�ضكنية �ضتفتح 

ظهرًا،  الواحدة  حتى  �ضباحا  الثامنة  من  العيد  اأيام  طيلة  اأبوابها 

ومن ال�ضاعة الرابعة ع�ضرًا حتى العا�ضرة م�ضاًء، اأما متنزه ال�ضارقة 

الثامنة  ال�ضاعة  من  اجلمهور  ل�ضتقبال  م�ضتعدًا  ف�ضيكون  الوطني 

احلدائق  اإدارة  اأن  اإىل  م�ضريًا  م�ضاًء،  العا�ضرة  ال�ضاعة  اإىل  �ضباحًا 

يلزم  ما  كل  توفري  على  متوا�ضل  ب�ضكل  تعمل  بالبلدية  واملتنزهات 

الفعاليات  من  العديد  تنظيم  �ضيتم  كما  للزوار،  الراحة  و�ضائل  من 

والأن�ضطة الرتفيهية باحلدائق خالل اأيام عيد الفطر املبارك احتفاًل 

بهذه املنا�ضبة.

التاأكد من  البلدية �ضتعمل على  اأن  ال�ضارقة  لبلدية  العام  واأكد املدير 

مبا�ضرة،  ال�ضالة  قبل  معدة  لتكون  العيد  م�ضليات  وجاهزية  نظافة 

كما �ضيقوم اأفراد فرقة الطوارئ التي تعمل على مدار ال�ضاعة بالتوجه 

اإىل املناطق احليوية باملدينة والأماكن املزدحمة ليكونوا على ا�ضتعداد 

داعًيا  العيد،  اأيام  خالل  طارئة  ظروف  اأو  م�ضكالت  اأي  مع  للتعامل 

تقدمي  اأو  �ضكاوى  اأية  عن  والإبالغ  البلدية  مع  التعاون  اإىل  اجلمهور 

مقرتحاتهم من خالل التوا�ضل مع اخلط ال�ضاخن للبلدية على الرقم 

.993
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ضمن خطتها االستراتيجية لدعم وتدريب الكوادر البشرية المواطنة
بلدية الشارقة تستقبل 49 مشارًكا في برامجها للتدريب الصيفي والتدريب العملي للجامعات

 49 احلايل  العام  بداية  منذ  ال�ضارقة  مدينة  بلدية  ا�ضتقبلت 

الذين  الثانوية  واملرحلة  اجلامعات  طلبة  من  وطالبة  طالًبا 

اأتيحت لهم فر�ضة امل�ضاركة يف برنامج التدريب ال�ضيفي للعام 

احلايل وبرنامج التدريب العملي لطلبة اجلامعات بالبلدية. وقد 

بلغ عدد الطلبة امل�ضاركني يف برنامج التدريب ال�ضيفي 35، اأما 

 14 عددهم  بلغ  فقد  للجامعات  العملي  التدريب  يف  امل�ضاركني 

طالًبا وطالبة.

الب�ضرية  املوارد  اإدارة  اأحمد احلمادي مدير  �ضعادة حمد  وقال 

الفر�ضة  اإتاحة  على  حتر�س  البلدية  اأن  ال�ضارقة  مدينة  ببلدية 

لأكرب عدد من طلبة اجلامعات واملدار�س الثانوية للم�ضاركة يف 

اجلامعات،  لطلبة  العملي  والتدريب  ال�ضيفي  التدريب  برامج 

اإىل  تهدف  التي  ال�ضرتاتيجية  �ضيا�ضتها  مع  متا�ضًيا  وذلك 

تهيئة  وكذلك  وتطويره،  وتدريبه  الب�ضري  بالعن�ضر  الهتمام 

الطلبة لدخول معرتك احلياة العملية م�ضلحني باخلربة والعلم. 

ال�ضيفي  التدريب  برنامج  من  الهدف  اأن  اإىل  �ضعادته  واأ�ضار 

الفراغ  اأوقات  ا�ضتثمار  هو  وطالبة  طالًبا   35 فيه  �ضارك  الذي 

واملناق�ضة  املناف�ضة  روح  وتقوية  ال�ضيفية  العطلة  خالل  لديهم 

يف  اجلهد  من  املزيد  بذل  اإىل  الطلبة  داعًيا  بينهم،  والإقناع 

حياتهم الدرا�ضية و اأن ي�ضتمروا يف التوا�ضل مع الدائرة، حيث اأن 

الدائرة ترحب بهم وت�ضكر لهم جهودهم وترحب باإبداعاتهم.

العملي  التدريب  يف  امل�ضاركني  جهود  على  احلمادي  اأثنى  كما 

لطلبة اجلامعات بالبلدية والذي بلغ عددهم 15 طالًبا وطالبة 

اأروقة  اأن يكون التدريب العملي داخل  منذ بداية العام، متمنًيا 

البلدية قد �ضاهم يف نقل �ضورة واقعية لطبيعة وجمالت العمل 

يكون  واأن  البلدية،  واأق�ضام  اإدارات  خمتلف  يف  املتنوعة 

هذا التدريب قد �ضاعدهم على �ضقل مهاراتهم واأك�ضبهم 

التدريب  فر�ضة  لهم  واأتاح  الإدارية  املهارات  بع�س 

م�ضاهمته  اإىل  بالإ�ضافة  العملية،  احلياة  طبيعة  على 

العمل  وطبيعة  ال�ضارقة  بلدية  عن  فكرة  اإعطائهم  يف 

والأن�ضطة واخلدمات التي تقدمها الدائرة للمجتمع.

واعترب مدير اإدارة املوارد الب�ضرية اأن التدريب ال�ضيفي 

على  املواطنة  الكوادر  وتدريب  لتاأهيل  وطني  واجب  هو 

حتمل امل�ضوؤولية والتعرف على طبيعة الأعمال املتبعة يف 

للتعرف  الفر�ضة  للطلبة  يتيح  املوؤ�ض�ضات احلكومية مما 

على كيفية التعامل مع املراجعني واملوظفني. 

كما اأكد احلمادي اأنه ا�ضتمع باهتمام ملالحظات املتدربني 

واجهتهم  التي  وامل�ضكالت  العمل  لتطوير  ومقرتحاتهم 

واختالطهم  للواقع  ومعاي�ضتهم  تواجدهم  خالل  من 

باملوظفني واملراجعني.
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واإدارة  املوؤ�ض�ضي  الت�ضال  باإدارة  ممثلة  ال�ضارقة،  مدينة  بلدية  عت  وزَّ

مراكز البلدية، وجبات اإفطار �ضائم على قائدي املركبات يف عدد من 

طرق املدينة قبل موعد الإفطار، وذلك بالتعاون مع �ضرطة ال�ضارقة.

يف  املوؤ�ض�ضي  الت�ضال  اإدارة  مدير  ال�ضويدي  �ضعيد  ندى  وقالت 

املركبات  قائدي  على  الإفطار  وجبات  توزيع  اإن  ال�ضارقة  مدينة  بلدية 

التي  والأن�ضطة  الفعاليات  من  �ضل�ضلة  �ضمن  ياأتي  الطرق  وم�ضتخدمي 

هذه  مثل  اأن  موؤكدة  املبارك،  رم�ضان  ب�ضهر  احتفاًء  البلدية  بها  تقوم 

املبادرات تعك�س حر�س البلدية على دعم التوا�ضل الإيجابي والتفاعل 

ال�ضهر  اأجواء  ت�ضود  التي  والتعاون  الألفة  معاين  وتعزيز  اجلمهور  مع 

الف�ضيل.

بالتعاون  البلدية  واإدارة مراكز  املوؤ�ض�ضي  الت�ضال  اإدارة  اأن  واأ�ضافت   

م�ضتخدمي  على  اإفطار  وجبة   1000 بتوزيع  قامت  ال�ضارقة  �ضرطة  مع 

عبدالنا�ضر  جمال  �ضارع  مثل  بال�ضارقة  الرئي�ضية  وال�ضوارع  الطرق 

وطريق كورني�س البحرية.

ا اإىل احلد  واأكدت اأن مبادرة توزيع الوجبات على ال�ضائقني تهدف اأي�ضً

بع�س  قبل  من  الزائدة  ال�ضرعة  ب�ضبب  تنتج  التي  املرور  حوادث  من 

املغرب  اأذان  موعد  قبل  املق�ضودة  الأماكن  اإىل  للو�ضول  ال�ضائقني، 

يف  الجتماعي  الرتابط  عن  تعرّب  اأنها  عن  ف�ضاًل  الإفطار،  لتناول 

جمتمعنا.

وامليادين  ال�ضوارع  بتزيني  قامت  البلدية  اأن  اإىل  ال�ضويدي  واأ�ضارت 
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تعزيًزا للترابط االجتماعي خالل الشهر الفضيل 

بلدية الشارقة توزِّع وجبات إفطار على مستخدمي 
الطرق بالمدينة

الرئي�ضية ابتهاجا بقدوم ال�ضهر الف�ضيل و�ضعًيا اإىل توفري بيئة احتفالية 

اأن  كما  الروحانية،  وقيمه  الكرمي  ال�ضهر  ومعاين  اأجواء  مع  تتنا�ضب 

البلدية تنظم عدد من املحا�ضرات الدينية يف مباين البلدية املختلفة 

املبارك،  رم�ضان  �ضهر  مدار  على  العمال  �ضكن  مقرات  اإىل  بالإ�ضافة 

باأحكام  وتعريفهم  دينًيا  والعمال  املوظفني  تثقيف  على  منها  ا  حر�ضً

ال�ضيام والعبادات التي يلزمنا بها ديننا احلنيف.



كرمت بلدية مدينة ال�ضارقة �ضركاءها ال�ضرتاتيجيني واملتعاونني معها 

واملختربات  ال�ضحة  بقطاع  اخلا�ضة  ال�ضرتاتيجية  تنفيذ خطتها  يف 

على  ال�ضركاء يف احلفاظ  به  قام  الذي  للدور  تقديرًا  ذلك  املركزية 

ال�ضحة العامة وامل�ضاهمة يف ن�ضر الوعي ال�ضحي لدى اأفراد املجتمع.

وقال �ضعادة ريا�س عبد اهلل عيالن مدير عام بلدية مدينة ال�ضارقة 

اإن بلدية ال�ضارقة تقوم بالعديد من املهام ول ميكن اأن توؤدي ر�ضالتها 

بال�ضكل الأمثل دون ت�ضافر وتعاون جميع اجلهات واملوؤ�ض�ضات العاملة 

يف املجتمع، م�ضيدًا بالدور الذي قام به �ضركاء البلدية ال�ضرتاتيجيني 

اأفراد املجتمع مما كان له بالغ  يف ن�ضر وتعزيز الوعي ال�ضحي لدى 

الأثر يف الرتقاء باملنظومة ال�ضحية يف الإمارة .

واأكد �ضعادته خالل حفل التكرمي الذي ح�ضره �ضعادة را�ضد الر�ضيد 

نائب رئي�س املجل�س البلدي والدكتورة ب�ضمات عمر احمد عميد كلية 

العلوم ال�ضحية بجامعة ال�ضارقة وعدد كبري من الدوائر واملوؤ�ض�ضات 

برنامج  اختيار  يف  �ضاهم  التعاون  ه��ذا  اأن  واجلامعات  احلكومية 

ال�ضارقة ل�ضالمة الأغذية كاأف�ضل ق�ضة جناح من قبل منظمة ال�ضحة 

العاملية واعتبار مدينة ال�ضارقة مدينة �ضحية بف�ضل املقومات املتعددة 

امل�ضتقبل  يف  التعاون  من  مزيد  اإىل  اجلميع  داعيًا  بها،  تتمتع  التي 

ملوا�ضلة م�ضرية التقدم التي ت�ضهدها الإمارة يف جميع املجالت.

ومن جانبها قالت �ضعادة الدكتورة ر�ضا اأحمد القا�ضمي م�ضاعد املدير 

ال�ضارقة  مدينة  بلدية  يف  املركزية  واملختربات  ال�ضحة  لقطاع  العام 

يف  الكامل  بدورها  القيام   ت�ضتطيع  ل  ال�ضحية  الرقابة  اأجهزة  اإن  

حماية ال�ضحة العامة ما مل جتد العون وامل�ضاعدة من كافة قطاعات 

املجتمع  منتجني وم�ضتهلكني ودوائر حكومية و�ضركات خا�ضة، موؤكدة 

اأن التعاون وامل�ضاركة الفاعلة مع ال�ضركاء  �ضاهم يف تعزيز املواقف 

اليجابية  لدى اأبنائنا يف املدار�س ومراكز الأطفال والفتيات والنا�ضئة 

وقطاعات املجتمع كافة بالإ�ضافة اإىل احلفاظ على البيئة.

واأ�ضادت �ضعادتها بالدور الذي قدمته املوؤ�ض�ضات التعليمية يف مقدمتها 

كلية العلوم ال�ضحية بجامعة ال�ضارقة، م�ضيدة بالدعم والرعاية التي 

والفعاليات  للربامج  الكلية  عميدة  احمد  ب�ضمات  الدكتورة  قدمتها 

والأن�ضطة التي نظمتها البلدية على مدار العام.

وعرب امل�ضاركون يف حفل التكرمي عن تقديرهم للدور الذي تقوم به 

يف  �ضاهم  مما  العامة  ال�ضحة  قطاع  يف  املتميزة  وجهودها  البلدية 

و�ضالمة  الإمارة واحلفاظ على �ضحة  ال�ضحة يف  الرتقاء مبنظومة 

الدعم  وتقدمي  التعاون  موا�ضلة  على  حر�ضهم  موؤكدين  ال�ضكان، 

وامل�ضاركة الفاعلة يف الربامج والفعاليات التي تنظمها البلدية.

من  ال��ع��دي��د  ال��ت��ك��رمي  ح��ف��ل  �ضمل 

ال���دوائ���ر احل��ك��وم��ي��ة وال�����ض��رك��ات 

اخلا�ضة منها اإدارة مراكز الأطفال 

النا�ضئة  مراكز  واإدارة  والفتيات 

التعليمية،  ال�����ض��ارق��ة  وم��ن��ط��ق��ة 

وجمل�س ال�ضارقة للتعليم، وال�ضحة 

امل���در����ض���ي���ة، م���دي���ن���ة ال�����ض��ارق��ة 

ل��ل��خ��دم��ات الإن�����ض��ان��ي��ة وج��ام��ع��ة 

ال�����ض��ارق��ة واجل��ام��ع��ة الأم��ري��ك��ي��ة، 

وجمعية الحتاد الن�ضائي ، وغريها 

واخلا�ضة،  احلكومية  اجلهات  من 

ال���دائ���م معها  ل��ت��ع��اون��ه��ا  ت��ق��دي��ًرا 

فعاليات  اإجناح  الفعال يف  ودوره��ا 

واملختربات  العامة  ال�ضحة  قطاع 

املركزية بالبلدية.
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تقديرًا لدورهم في اإلنجازات الصحية التي حققتها البلدية

بلدية الشارقة تكرم شركاءها االستراتيجيين في تنفيذ برامج الصحة العامة 

�ضعادة املدير العام والدكتورة ر�ضا القا�ضمي مع املكرمني



معايل را�ضد بن فهد وزير البيئة واملياة و�ضعادة ريا�س بن عيالن مدير عام بلدية 

ال�ضارقة وامل�ضوؤولني يف �ضركة بيئة يتفقدون م�ضانع ال�ضركة وطرق املعاجلة 

ومعدات الأنتاج وي�ضتمعون اإىل �ضرح عن اإجنازات وم�ضاريع ال�ضركة. 
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إطلع على تجربة الشارقة الرائدة في جمع ومعالجة النفايات

وزير البيئة والمياه يتفقد مركز” بيئة” إلدارة النفايات 
التي  باجلهود  واملياه  البيئة  وزير  فهد  بن  را�ضد  الدكتور  معايل  اأ�ضاد 

تقوم بها بلدية مدينة ال�ضارقة و�ضركة »بيئة« يف اإيجاد احللول امل�ضتدامة 

جلمع ومعاجلة النفايات بكافة اأنواعها مما جعلها واحدة من التجارب 

معادة  موارد  اإىل  النفايات  حتويل  يف  املنطقة  م�ضتوى  على  الرائدة 

املنتجات  من  العديد  يف  ا�ضتخدامها  ميكن  التدوير 

املختلفة.

ملركز  الوزير  معايل  بها  قام  زيارة  خالل  ذلك  جاء 

ا�ضتقباله  يف  وكان  النفايات،  واإدارة  ملعاجلة  »بيئة« 

�ضعادة ريا�س عبد اهلل عيالن مدير عام بلدية مدينة 

»بيئة«  �ضركة  مدير  احلرميل  خالد  و�ضعادة  ال�ضارقة 

بيئة،وعدد  يف  التنفيذي  املدير  �ضهيل  فهد  و�ضعادة 

من امل�ضوؤولني وا�ضتمع الوزير خالل الزيارة اإىل �ضرح 

بينها وبني  القائمة  وال�ضراكة  بيئة  مف�ضل عن �ضركة 

ال�ضارقة  الذي حققته  والنجاح  ال�ضارقة  بلدية مدينة 

منذ ن�ضاأتها حتى اليوم.

البلدية  بها  تقوم  التي  اجلهود  على  معاليه  واأثنى 

ار�س  على  اإجنازات  من  حتقق  وما  بيئة  و�ضركة 

الواقع والتو�ضعات التي ت�ضهدها ال�ضركة على امل�ضتوى 

التي  املبتكرة  احللول  بف�ضل  واخلارجي  الداخلي 

مبا  النفايات  وتدوير  ومعاجلة  جمع  يف  ت�ضتخدمها 

نظافة  على  احلفاظ  وي�ضمن  للمجتمع  املنفعة  يحقق 

البيئة.

التعاون  بتكثيف  الجتماع  خالل  معاليه  وطالب 

والتن�ضيق بني بلدية مدينة ال�ضارقة و�ضركة بيئة من ناحية ووزارة البيئة 

الناجحة والعمل على  التجارب  اأخرى لال�ضتفادة من  واملياه من ناحية 

تطوير الت�ضريعات البيئية مبا يعزز من كفاءة اجلهود البيئية التي تقوم 

بها الأطراف املختلفة للحفاظ على �ضحة و�ضالم املجتمع.

ومن جانبه قال �ضعادة ريا�س عبد اهلل عيالن اأن النجاح الذي حققته 

ياأتي  ال�ضارقة من خالل ال�ضراكة والتعاون مع �ضركة بيئة  بلدية مدينة 

الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  من  الكرمية  والرعاية  للدعم  نتيجة 

حاكم  لالحتاد  الأعلى  املجل�س  ع�ضو  القا�ضمي  حممد  بن  �ضلطان 

بتطبيقها  بيئة  �ضركة  تقوم  التي  الرائدة  واملبادرات  لالأفكار  ال�ضارقة 

يف جمع ومعاجلة وتدوير النفايات وا�ضتخدامها لأف�ضل الطرق العلمية 

حر�س  موؤكدًا  املجال،  هذا  يف  امل�ضتخدمة  واملعدات  الأدوات  واحدث 

وتطبيق  ب�ضكل م�ضتمر  العمل  تطوير منظومة  بيئة على  و�ضركة  البلدية 

الت�ضريعات التي تكفل احلفاظ على �ضحة و�ضالمة املجتمع.

واأو�ضح �ضعادته اأن قانون النظافة العامة يف ال�ضارقة �ضاهم يف حل الكثري 

من امل�ضكالت وحدد الأطر وال�ضوابط القانونية للعمل يف هذا املجال، 

احلكومية  والدوائر  اجلهات  مع  التعاون  على  البلدية  حر�س  موؤكدًا 

الأخرى لتطوير منظومة العمل البيئي وفق ارقى املعايري العاملية.

ومن جانبه قدم �ضعادة خالد احلرميل مدير عام �ضركة »بيئة« �ضرحًا 

وتدوير  معاجلة  يف  بها  تقوم  التي  واجلهود  بيئة  �ضركة  عن  مف�ضاًل 

الأمثل  احلل  توفري  يف  جنحت  بيئة  �ضركة  اأن  اإىل  م�ضريًا  النفايات، 

ملعاجلة النفايات، عن طريق ال�ضتثمار يف الآليات 

اأو�ضع مع بيئة  اآفاق  اإىل  التحتية والنطالق  والبنية 

اآمنة.

التغيري  لتحقيق  دائما  ت�ضعى  بيئة  �ضركة  اأن  واأكد 

النفايات  بتحويل  تقوم  حيث  الأف�ضل،  نحو  البيئي 

اإعادة ا�ضتخدامها  التدوير ميكن  اإىل موارد معادة 

املجالت  من  الكثري  يف  املجتمع  بوا�ضطة 

دعم  على  ال�ضركة  تعمل  وبذلك  وال�ضتخدمات، 

وم�ضاعدة الأفراد والقت�ضاد لالزدهار  وامل�ضاهمة 

الفاعلة يف موا�ضلة م�ضرية التقدم والعطاء مع اأقل 

اإىل  بالإ�ضافة  البيئية،  للموارد  ممكن  ا�ضتهالك 

النفايات  من  ال�ضتفادة  من  ال�ضارقة  اإمارة  متكني 

واإعادة اإدخال املوارد اإىل الدورة القت�ضادية.

وقدم �ضعادة املدير العام  عر�ضا عن امل�ضاريع التي 

تقوم بها ال�ضركة حاليا وامل�ضاريع امل�ضتقبلية موؤكدًا 

من  النفايات  على حتقيق حتويل  تعمل  ال�ضركة  اأن 

2015.بجانب  العام  بحلول   %100 املكبات بن�ضبة 

ا�ضتخدامها لالآليات املوفرة  للطاقة وكذلك تعتزم 

تنفيذ العديد من امل�ضاريع التي ت�ضعها على قائمة 

الرواد يف هذا املجال.

واأ�ضار اإىل اأن “بيئة” تعمل للم�ضلحة العامة والق�ضاء على املمار�ضات 

يف  املوؤ�ض�ضات  تزويد  على  تعمل  كما  عام،  ب�ضكل  باملجتمع  ت�ضر  التي 

الدولة باخلربة واملعرفة يف جمال العمل البيئي وامل�ضوؤولية الجتماعية، 

ومنحها الو�ضائل الالزمة لتحقيق ذلك من خالل املبادرات التي تقدمها 

�ضركة بيئة للمجتمع.

وزير البيئة و�ضعادة املدير العام اأثناء اجلولة
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ضمن جهودها للرقابة على الشركات العاملة في مجال مكافحة القوارض

بلدية الشارقة تصادر مبيدات حشرية غير خاضعة 
للمواصفات القياسية اإلماراتية

جمال  يف  العاملة  ال�ضركات  على  للرقابة  جهودها  �ضمن 

مكافحة القوار�س نظمت بلدية مدينة ال�ضارقة جولة تفتي�ضية 

املبيدات احل�ضرية غري اخلا�ضعة  مت خاللها �ضبط كمية من 

اإحدى  �ضبط  اإىل  بالإ�ضافة  الإماراتية  القيا�ضية  للموا�ضفات 

ال�ضركات غري املرخ�ضة تقدم خدمات للجمهور.

وقال �ضعادة املهند�س ح�ضن التفاق م�ضاعد املدير العام لقطاع 

البلدية  جهود  اأن  ال�ضارقة  مدينة  بلدية  يف  والبيئة  الزراعة 

جمال  يف  العاملة  ال�ضركات  ومتابعة  والتفتي�س  الرقابة  يف 

كبرية  كمية  وم�ضادرة  �ضبط  اأ�ضفرت عن  القوار�س  مكافحة 

من املبيدات احل�ضرية امل�ضتخدمة يف خمازن اإحدى ال�ضركات 

خا�ضعة  غري  املبيدات  هذه  اأن  واملتابعة  الفح�س  من  وتبني 

يعر�س  ا�ضتخدامها  وان  الإماراتية  القيا�ضية  للموا�ضفات 

بالتعاون  قامت  البلدية  اأن  اإىل  م�ضريًا  للخطر،  ال�ضكان  حياة 

والتن�ضيق مع اإدارة البحث اجلنائي يف القيادة العامة ل�ضرطة 

ال�ضارقة يف  �ضبط عدد من الأ�ضخا�س الذين تبني اأنهم يعملون 

لدى �ضركة مقاولت واأ�ضباغ ول عالقة لهم ب�ضركات مكافحة 

القوار�س والبع�س منهم بال اإقامة وبالرغم من ذلك يقومون 

بالتوا�ضل مع ال�ضكان وتقدمي خدمات ر�س املبيدات ومكافحة 

القوار�س.

مع  التعاون  اإىل  اجلمهور  التفاق  ح�ضن  املهند�س  �ضعادة  ودعا 

البلدية يف الإبالغ عن اأي حالت على اخلط ال�ضاخن 993 وعدم 

اأنه  اإىل  البلدية لفتا  اأي �ضركة غري مرخ�ضة من  التعاون مع 

باإمكان جميع املواطنني معرفة ال�ضركات املرخ�ضة من خالل 

يف  البيئية  اخلدمات  اإدارة  مراجعة  اأو  البلدية  على  الت�ضال 

بلدية مدينة ال�ضارقة باملنطقة ال�ضناعية الثالثة، لفتًا اإىل اأن 

البلدية ت�ضتعد اإىل اإعالن قائمة بال�ضركات املعتمدة واملرخ�ضة 

على املوقع اللكرتوين لها حتى يتمكن املواطنون واملقيمون من 

معرفة ال�ضركات املعتمدة وعدم ال�ضتعانة بال�ضركات والأفراد 

غري املتخ�ض�ضني يف هذا املجال.

على  حري�ضة  البلدية  اأن  العام   املدير  م�ضاعد  واأكد 

من  للتاأكد  م�ضتمرة  ب�ضفة  ال�ضركات  ومتابعة  مراقبة 

وجود اأ�ضخا�س متخ�ض�ضني يف هذا املجال وان املبيدات 

املعمول  القيا�ضية  للموا�ضفات  خا�ضعة  امل�ضتخدمة 

مع  التعامل  ال�ضكان من  الإمارات، حمذرا  دولة  بها يف 

الأ�ضخا�س الذين يرتددون على املنازل ويقومون بتوزيع 

حيث  القوار�س  مكافحة  خدمات  لتقدمي  من�ضورات 

العمل  بهذا  يقوم  الذي  ال�ضخ�س  اأن  من  التاأكد   يجب 

بالإ�ضافة  امل�ضتخدمة  املواد  خلطورة  نظرا  متخ�ض�س 

اإىل ح�ضول ال�ضركة على الت�ضاريح واملوافقات الالزمة 

حفاظا على �ضالمة اأفراد الأ�ضرة وعدم تعري�س حياتهم 

للخطر.

البلدية تكثف الرقابة على المسابح 
وخزانات المياه 

اأكدت بلدية ال�ضارقة انها تقوم برقابة حثيثة على امل�ضابح العامة يف الإمارة، حر�ضًا 

ل�ضروط  ومطابقتها  مياهها  �ضالحية  من  والتاأكد  ملرتاديها،  العامة  ال�ضالمة  على 

ال�ضحة العامة التي تفر�ضها البلدية على اأنواع امل�ضابح املفتوحة واملغلقة .

وبينت البلدية اأنها تقوم باأخذ عينات دورية من مياه امل�ضابح وفح�ضها يف خمتربات 

العامة  بال�ضحة  امل�ضا�س  ا�ضتخدامها من دون  واإمكانية  والتاأكد من �ضالمتها  البلدية 

ل�ضكان الإمارة، والتاأكد من وجود ن�ضب معينة من املواد الكيماوية امل�ضتخدمة يف تطهري 

مياه امل�ضابح .

بعمل  قام  الق�ضم  فاإن  ال�ضارقة،  بلدية  يف  املركزية  املختربات  اإدارة  تقارير  وبح�ضب 

فحو�س لع�ضرة م�ضابح خالل �ضهر يوليو  املا�ضي .

ودعت البلدية اجلمهور اإىل �ضرورة التوا�ضل معها يف حال ال�ضك بعدم �ضالحية اأي من 

مياه امل�ضابح العامة، عرب اخلط ال�ضاخن للبلدية اوغريها من و�ضائل الت�ضال املتعددة 

التي تربط البلدية باجلمهور. 

ودعت بلدية ال�ضارقة ال�ضكان اىل �ضرورة التوا�ضل معها يف حال ال�ضك بعدم نظافة مياه 

ا�ضتعمالها نظرًا لعدم نظافة اخلزانات،  ال�ضكنية، وعدم �ضالحية  البنايات  خزانات 

حيث كانت البلدية قد األزمت املالك ب�ضروط معينة خلزانات املياه، وذلك حر�ضا من 

البلدية على ال�ضحة العامة ل�ضكان الإمارة وتالفيا لأي اإ�ضكالت تتعلق باملياه .

اأنها تقوم با�ضتمرار بعمل جولت ميدانية تطول خمتلف اجلوانب  واأو�ضحت البلدية، 

التي مت�س اجلوانب ال�ضحية ل�ضكان الإمارة، حر�ضًا منها على ال�ضالمة العامة لل�ضكان.
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نظمت بلدية مدينة ال�ضارقة حملة للوقاية من الإنهاك احلراري 

�ضمن  ال�ضيف  ف�ضل  خالل  العمال  له  يتعر�س  قد  الذي 

برناجمها التوعوعي والتثقيفي الذي ي�ضمل جميع القطاعات يف 

املجتمع.

املوؤ�ض�ضي يف  الت�ضال  اإدارة  ال�ضويدي مدير  �ضعيد  وقالت ندى 

بلدية مدينة ال�ضارقة اإن الإدارة تقوم حاليا بتنظيم �ضل�ضلة من 

الربامج التوعوية والتثقيفية خالل ف�ضل ال�ضيف لن�ضر الوعي 

الإن�ضاءات  مواقع  يف  العاملني  وخا�ضة  العمال  بني  ال�ضحي 

ب�ضكل  لل�ضم�س  العامل  فيها  يتعر�س  التي  املواقع  من  وغريها 

مبا�ضر، م�ضرية اإىل اأن حملة الوقاية من الإجهاد احلراري التي 

لغات عن طبيعة  بعدة  للعمال  اأم�س ت�ضمنت حما�ضرات  بداأت 

الإجهاد احلراري وكيفية مقاومته وطرق العالج منه.

ت�ضمل  �ضوف  احلراري  الإجهاد  من  الوقاية  حملة  اأن  واأ�ضافت 

ال�ضارقة  يف  املقاولت  و�ضركات  امل�ضانع  من  لعدد  زيارات 

وغريه  احلراري  الإجهاد  من  الوقاية  بطرق  العمال  لتعريف 

حلرارة  املبا�ضر  التعر�س  نتيجة  ت�ضيبهم  التي  الأمرا�س  من 

العمال،  على  واملياه  الع�ضائر  توزيع  اإىل  بالإ�ضافة  ال�ضم�س، 

ال�ضارقة  بلدية  اإ�ضرتاتيجية  تاأتي �ضمن  اأن هذه احلملة  موؤكدة 

الرامية اإىل ن�ضر الوعي ال�ضحي بني جميع العاملني يف خمتلف 

القطاعات.

واأو�ضحت مدير اإدارة الت�ضال املوؤ�ض�ضي اأنه مت تدريب العمال 

بالإنهاك  اخلا�ضة  الأولية  الإ�ضعافات  على طرق  احلملة  خالل 

احلراري خالل ف�ضل ال�ضيف، كم �ضيتم عمل تدريبات مماثلة 

التوعية  حملة  اأن  اإىل  م�ضرية  وامل�ضانع،  الإن�ضائية  املواقع  يف 

العمال  على  خمتلفة  لغات  بعدة  توعية  ن�ضرات  توزيع  تت�ضمن 

وتقدمي الن�ضائح والإر�ضادات الالزمة لهم مبا ي�ضمن احلفاظ 

على �ضحتهم وحياتهم.

بلدية الشارقة تنظم حملة لتوعية العمال بطرق 
الوقاية من اإلنهاك الحراري
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البلدية تنظم حملة إلزالة القوارب 
العشوائية من الشواطئ حفاظا على 

المظهر العام

لإزالة  حملة  ال�ضارقة  مدينة  بلدية  نظمت 

التي  املائية  وال��دراج��ات  ال�ضيد  ق���وارب 

�ضواطئ  على  ع�ضوائي  ب�ضكل  و�ضعها  مت 

الإم������ارة  وامل��ه��م��ل��ة  م��ن��ذ ف����رتات طويلة 

حتويلها  مت  اأو  عنها  ال���ض��ت��غ��ن��اء  نتيجة 

ال�ضيد  واأدوات  مل���ع���دات  خم����ازن  اإىل 

وغ��ريه��ا م��ن الأ���ض��ي��اء الأخ���رى، مم��ا اأدي 

ل�ضواطئ  اجل��م��ايل  امل��ن��ظ��ر  ت�����ض��وي��ه  اإىل 

والبحرية. ال��ربي��ة  البيئة  وت��ل��وث   املدينة 

ال�����ض��ارج��ي  م�ضاعد  ���ض��ع��ادة ع��م��ر  وق���ال 

يف  العمالء  خلدمة  لقطاع  ال��ع��ام   امل��دي��ر 

احلملة  ه��ذه  اأن  ال�����ض��ارق��ة  مدينة  بلدية 

امل�ضتمرة  ال��ب��ل��دي��ة   ج��ه��ود  �ضمن  ت��اأت��ي  

املظهر  على  للحفاظ  املتوا�ضلة  وحمالتها 

اإىل  م�ضريًا  للمدينة،  واجلمايل  احل�ضاري 

عدد  بح�ضر  ق��ام��وا  البلدية  مفت�ضي  اأن  

كبري من الدراجات املائية وقوارب ال�ضيد  

ال�����ض��واط��ئ  ع��ل��ى  ع�����ض��وائ��ي  ب�ضكل  واق��ف��ة 

خ���الل ال���ف���رتة امل��ا���ض��ي��ة ن��ت��ي��ج��ة اإه��م��ال 

ال��دراج��ات  ت��اأج��ري  �ضركات  اأو  اأ�ضحابها 

اإزالتها  ب�ضرورة  لهم  اإن��ذارات  توجيه  ومت 

ق���وارب ال�ضيد  ، ك��م مت ر���ض��د ع��دد م��ن 

على  للبيع  معرو�ضة  واأخ����رى  املهجورة  

وبحرية خالد  واخلان  املمزر  بحر  �ضواطئ 

واخلان، موؤكدا اأن البلدية  �ضتقوم باتخاذ 

جتاهها. ال��الزم��ة  القانونية   الإج����راءات 

واأكد ال�ضارجي اأن البلدية �ضرعت يف تنظيم 

حملة مو�ضعة يتم من خاللها توعية اأ�ضحاب 

ال��دراج��ات  وم�ضتخدمي  ال�ضيد  ق���وارب 

املائية واأ�ضحاب حمالت التاأجري ب�ضرورة 

تق�ضي  التي  القانونية  بال�ضوابط  اللتزام 

باحلفاظ على �ضواطئ الإمارة وعدم التلوث 

بالأمكان  والل��ت��زام  الب�ضري  اأو  البيئي 

املحددة واملخ�ض�ضة لوقوف قوارب ال�ضيد 

البلدية  اأن  اإىل  م�ضريًا  املائية،  والدراجات 

املظهر  على  للحفاظ  كبرية  جهود  تبذل 

اجلمايل واحل�ضاري الذي تتمتع به الإمارة 

ونظيفة. جميلة  ال�ضواطئ  على   واحلفاظ 

والتفتي�س  العلميات  اإدارة  م��دي��ر  ودع���ا 

ال��ق��وارب  واأ���ض��ح��اب  ال�ضيادين  ال��ب��ل��دي 

البلدية  م��ع  للتعاون  امل��ائ��ي��ة  وال���دراج���ات 

واللتزام بالتعليمات وامل�ضاعدة يف احلفاظ 

على �ضواطئنا واإزالة كافة املخالفات جتنبا 

ال�ضيادين  جمعية  دع��ا  كما  ل��ل��غ��رام��ات، 

التوعية  ن�ضر برامج  البلدية يف  للتعاون مع 

ق��وارب  ت��رك  ع��دم  على  ال�ضيادين  وح��ث 

اأو  الإم���ارة   �ضواطئ  على  املهملة  ال�ضيد 

البيئة  على  حفاظا  كمخازن  ا�ضتخدمها 

واملظهر العام

بلدية الشارقة تستقبل وفًدا من وزارة العمل 

العمل  وزارة  من  وفًدا  ال�ضارقة  مدينة  بلدية  ا�ضتقبلت 

برئا�ضة �ضعادة حم�ضن الن�ضي وكيل وزارة العمل امل�ضاعد 

و�ضبل  اجلهتني  بني  التعاون  اآلية  لبحث  التفتي�س  ل�ضوؤون 

وفقا  العمال  ب�ضكن  اخلا�ضة  واملوا�ضفات  املعايري  تطبيق 

للقرار الوزاري ل�ضنة 2014 ب�ضاأن التزام املن�ضاآت بتوفري 

�ضكن للعمال التابعني لها. 

يف بداية اللقاء رحب �ضعادة عمر �ضامل ال�ضارجي م�ضاعد 

بوفد  ال�ضارقة  ببلدية  العمالء  خدمة  لقطاع  العام  املدير 

التعاون  ال�ضارقة على  بلدية  موؤكًدا حر�س   ، العمل  وزارة 

العامة  املعايري  تطبيق  اأجل  من  الوزارة  مع  والتن�ضيق 

اللقاء  العمايل واخلدمات املحلقة به. وقد ح�ضر  لل�ضكن 

البلدية،  اإدارة مراكز  املال مدير  كل من في�ضل عبداهلل 

واإبراهيم الري�س رئي�س ق�ضم ال�ضالمة والتفتي�س البلدي، 

 - العمل  بوزارة  التفتي�س  اإدارة  مدير  الزرعوين  وعادل 

الإمارات ال�ضمالية.

وقد متحور الجتماع حول بحث اآلية التعاون بني اجلهتني 

و�ضبل تطبيق املعايري واملوا�ضفات اخلا�ضة ب�ضكن العمال 

يف ال�ضارقة وفقا للقرار الوزاري ل�ضنة 2014 ب�ضاأن التزام 

املن�ضاآت بتوفري �ضكن للعمال التابعني لها. 

واأكد ال�ضارجي حر�س البلدية على التعاون مع وزارة العمل من 

اأجل تطبيق املعايري العامة ل�ضكن العمال يف ال�ضارقة، م�ضريًا 

اإىل اأن البلدية تقوم بحمالت دورية بدون انقطاع ل�ضبط اأي 

جتاوزات اأو خمالفات فيما يخ�س �ضكن العمل يف ال�ضارقة.

اأثني �ضعادة حم�ضن الن�ضي على دور البلدية الفعال  ومن 

يف  العمال  ب�ضكن  املتعلقة  والقوانني  الأنظمة  تنفيذ  يف 

الدولة  يف  العمال  �ضكنات  من  الكثري  اأن  واأكد  ال�ضارقة، 

وت�ضاهي  اخلدمات  من  عاٍل  م�ضتوى  على  اأ�ضبحت 

مثيالتها يف الدول املتقدمة.

لأجور  بالن�ضبة  كبرية  اإجنازات  حققت  الوزارة  اأن  وقال 

اإىل  ال�ضكن  من  العمال  تنقالت  ا  واأي�ضً والإقامة  العمال 

مواقع العمل وغريها من الأمور املتعلقة بال�ضاأن العمايل.
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الثاين  للعام  البلدية  الذي تنظمه  والتمور  الرطب  �ضهد معر�س و�ضوق 

حتى  املعر�س  ي�ضتمر  و�ضوف  اجلمهور   من  كبري  اإقبال  التوايل   على 

اخل�ضار مبنطقة  �ضوق  املعر�س يف   ويقام   ، املقبل  اأكتوبر  �ضهر  نهاية 

لإتاحة  والقرائن  حلوان  فرعي  التعاونية  ال�ضارقة  وجمعية  اجلبيل 

الفر�ضة اأمام املزارعني لت�ضويق منتجاتهم  بالإ�ضافة اإىل توفري الرطب 

والتمور  باأنواعها املختلفة للجمهور . 

وقال �ضعادة ريا�س عبد اهلل عيالن مدير عام بلدية مدينة ال�ضارقة اأن 

تنظيم هذا ال�ضوق واملعر�س ياأتي يف �ضياق حر�س البلدية على م�ضاعدة 

ت�ضويق  على  الدولة  اإمارات  من  وغريها  ال�ضارقة  اإمارة  يف  املزارعني 

على  ت�ضجيعهم  و  املختلفة  باأنواعها  والتمور  الرطب  من  منتجاتهم 

التو�ضع بزراعة الأ�ضناف اجليدة من التمور، وزيادة العائد القت�ضادي 

لالأ�ضر من اإنتاج وت�ضويق الرطب والتمور.

 واأكد اأن ال�ضوق واملعر�س الذي تقيمه البلدية يتميز بجمال الت�ضميم 

وتوفري كافة الحتياجات التي يحتاج اإليها الزوار والعار�ضني، لفتًا اإىل 

اأن ال�ضوق يعر�س جميع اأنواع التمور والرطب التي تتميز باإنتاجها دولة 

الإمارات وغريها من الأنواع الأخرى  القادمة من الدول املجاورة.

واأ�ضار �ضعادته اإىل اأن ال�ضوق مت افتتاحه يوم ال�ضبت املوافق الأول من 

يونيو وي�ضتمر حتى نهاية �ضهر اأكتوبر القبل، موؤكدًا اأن البلدية حري�ضة 

اأنواع الدعم والرعاية  ال�ضوق ب�ضكل �ضنوي لتقدمي كل  اإقامة هذا  على 

للمزارعني والعار�ضني انطالقا من اإ�ضرتاتيجيتها الرامية اإىل احلفاظ 

على زراعة التمور والهتمام بها، حيث تعترب النخلة ومنتجاتها  املختلفة 

رمزًا لأ�ضالة املا�ضي وم�ضدر خري للحا�ضر و�ضمانًا للم�ضتقبل، كذلك 

تعد جت�ضيدًا لو�ضية املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�ضيخ زايد بن �ضلطان 

طيب  العربية  الإمارات  دولة  موؤ�ض�س  نهيان  اآل 

اهلل ثراه باحلفاظ على املوروث البيئي والوطني 

الذي تتمتع به دولة الإمارات.

 وي�ضارك يف املعر�س وال�ضوق اأكرث من 35 حماًل 

اخل�ضار  �ضوق  يف  اأماكن  ثالثة  على  موزعة 

يف  التعاونية  ال�ضارقة  وجمعية  اجلبيل  مبنطقة 

فرعي حلوان والقرائن.

يستمر حتى نهاية أكتوبر

إقبال كبير على معرض وسوق الرطب والتمور 
الذي تنظمه البلدية
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خدمات   7 اإطالق  عن  ال�ضارقة  مدينة  بلدية  اأعلنت 

اجلمهور  اأمام  الفر�ضة  لإتاحة  وذلك  جديدة  ذكية 

التابعة  النقليات  اإدارة  خدمات  على  للح�ضول 

للبلدية دون مراجعة مكاتب البلدية لت�ضاف اإىل باقة 

ي�ضل  والتي  البلدية  تقدمها  التي  الذكية  اخلدمات 

عددها حتى الآن اإىل نحو 53 خدمة ذكية.

وقال املهند�س خليفة البقي�س مدير اإدارة تقنية ونظم 

اأر�س  ردم  ت�ضمل  اجلديدة  اخلدمات  اأن  املعلومات  

ردم  خدمات  على  احل�ضول  للمراجع  ميكن  بحيث 

الأر�س التي لي�س فيها اأي اأعمال ومن�ضوبها منخف�س 

تربة  بتوريد  البلدية   فتقوم  الطبيعي  املن�ضوب  عن 

ردم لها حتى املن�ضوب النظامي للمنطقة.

تربة وهي عبارة عن  اإزالة  الثانية فهي  اأما اخلدمة 

اأر�س فيها تراب كثري، يتم اإزالة بع�س الرتبة منها. 

عناء،  دون  البناء  من  الأر�س  �ضاحب  يتمكن  حتى 

يف  ال�ضور  لتدعيم  بردم  تتعلق  الثالثة   واخلدمة 

هذه احلالة ميكن اأن تكون القواعد اخلا�س بال�ضور 

اخلارجي ظاهره وحتتاج لكمية من الردم للتدعيم.

على  للح�ضول  الذكية  الأجهزة  عرب  الطلب  فيتم 

اخلدمة.

واخلدمة الرابعة هي ت�ضوية اأر�س حيث تقوم البلدية 

بناء على هذا الطلب بت�ضوية الأر�س الف�ضاء واإزالة 

�ضيانة طريق  اخلام�ضة هي  واخلدمة  منها.  الأتربة 

وهي عبارة عن طريق قائم يحتاج ل�ضيانة مبعدات 

من  طبقة  وفر�س  للطريق  املمهدة  البلدية  واآليات 

ح�ضى التاأ�ضي�س حتى ميكن ا�ضتخدام الطريق بي�ضر 

طريق  باإن�ضاء  ال�ضاد�ضة  اخلدمة  وتخت�س  و�ضهولة. 

اأ�ضال  موجود  غري  طريق  عبارة  وهو  جديد  ترابي 

ح�ضب  تربة  توريد  اأو  ردم  تربة  اإزالة  اإما  ويتطلب 

املن�ضوب و فر�س ح�ضى التاأ�ضي�س.

وتتعلق اخلدمة ال�ضابعة  بالرتبة  الزراعية حيث يتم 

توريد عدد 2 حمولة زراعية لكل قطعة اأر�س كل �ضنه 

)وهي تربة �ضاحلة للزراعة (.

واأ�ضاف مدير الإدارة اأن اإطالق هذه اخلدمات ياأتي 

�ضمن باقة �ضاملة من اخلدمات الذكية التي تقدمها 

التقنية  ت�ضخري  على  منها  وحر�ضا  للجمهور  البلدية 

احلديثة يف م�ضاعدة املراجعني على اجناز املعامالت 

الذكية  اخلدمات  اأن  اإىل  م�ضريًا   ، و�ضهولة  بي�ضر 

اجلديدة اخلا�ضة باإدارة النقليات  ت�ضمل 7  خدمات  

الفرتة  خالل  اخلدمات  من  املزيد  اإ�ضافة  و�ضيتم، 

نحو  ال�ضاملة  البلدية  اإ�ضرتاتيجية  �ضمن  املقبلة 

للجمهور. اخلدمات  اأف�ضل  وتقدمي  الذكي  التحول 

ب�ضكل  خدماتها  تطوير  على  البلدية  حر�س  موؤكدًا 

م�ضتمر وتقدمي الت�ضهيالت الالزمة للمتعاملني معها.

واأ�ضار اإىل اأن اإطالق هذه الباقة من اخلدمات الذكية 

من  ال�ضتفادة  على  ال�ضارقة  بلدية  حر�س  يوؤكد 

كافة  القطاعات  العاملني يف  التقنية احلديثة ودعم 

النه�ضة احل�ضارية  التقدم وحتقيق  م�ضرية  ملوا�ضلة 

والعمرانية التي ت�ضهدها ال�ضارقة.

تقدم 7 خدمات ذكية جديدة للمراجعين

بلدية الشارقة تعرض استراتيجيات نحو 
التحول الذكي على المواطنين
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إضافة محطة جديدة بالحمرية ورفع كفاءة الشبكة

الشارقة تنتج 105 ماليين 
جالون يوميا من المياه 

لتلبية احتياجات السكان
الشارقة-المدينة الباسمة

اأجنزت هيئة كهرباء ومياه ال�شارقة وحدة جديدة مبحطة احلمرية لتوليد الكهرباء وحتلية املياه تعمل 

بنظام التنا�شح العك�شي وتنتج 20 مليون جالون يف اليوم لتوفري املياه النقية ملدينة ال�شارقة ومنطقة 

احلمرية بتكلفة تتجاوز 446 مليون درهم. 

اأكد �ضعادة الدكتور املهند�س را�ضد الليم رئي�س الهيئة اأن الوحدة اجلديدة �ضت�ضيف للقدرة الإنتاجية للهيئة 

التي مت  واخلطوط  يوميًا   اإىل 105 ماليني جالون  املياه  الهيئة من  اإنتاج  لي�ضل  يوميًا   مليون جالون   20

تنفيذها من احلمرية اإىل ال�ضجعة ومن ال�ضجعة اإىل حلوان  �ضت�ضاهم يف تعزيز وتقوية �ضبكة نقل وتوزيع 

املياه ورفع كفاءة ال�ضبكة يف جميع مناطق مدينة ال�ضارقة وت�ضاهم يف مواكبة التو�ضع العمراين يف ال�ضارقة 

و�ضتوؤدي لتح�ضني جودة وعذوبة املياه ، وحت�ضني �ضغط املياه على طول امل�ضار مبدينة ال�ضارقة وياأتي ذلك 

يف ظل حر�س الهيئة على تعزيز قدرات حتلية املياه وتقليل العتماد على الآبار حفاظًا على خمزون املياه 

اجلوفية من الآبار.
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من  البحر  مياه  �ضحب  م�ضروع  الهيئة  اأجنزت  وكذلك   

بتكلفة  املياه  وت�ضريف  م�ضخات  وغرفة  عميقة  منطقة 

ت�ضل اإىل 140 مليون درهم، كما انتهت الهيئة من تنفيذ 

احلمرية  منطقة  من  للمياه   ا�ضرتاتيجي  خط  متديدات 

اإىل ال�ضجعة  بقطر 900 ملم وبطول 35 كيلو مرت وبتكلفة 

تقديرية ت�ضل اإىل  50  مليون درهم .

هذه  اأن  الليم  را�ضد  املهند�س  الدكتور  �ضعادة  واأو�ضح 

والروؤية  احلكيمة  للتوجيهات  تنفيذًا  تاأتي  امل�ضاريع 

بن  �ضلطان  الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو  ل�ضاحب  امل�ضتقبلية 

ال�ضارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�ضو  القا�ضمي  حممد 

حفظه اهلل ويف اإطار امل�ضروعات التنموية واملتطورة والتي 

يرجع الف�ضل يف تخطيطها واإجنازها اإىل دعم �ضموه الال 

الأ�ضا�ضية  البنية  م�ضروعات  مب�ضتوى  لالرتقاء  حمدود 

الأ�ضا�ضية  البنية  بتطوير  الكبري  �ضموه  اهتمام  وتعك�س 

يف قطاعات الكهرباء واملياه والغاز الطبيعي لتوفري كافة 

جلميع  وال�ضتقرار  والراحة  الكرمية  احلياة  مقومات 

�ضكان اإمارة ال�ضارقة من مواطنني ومقيمني.

وال�ضيا�ضات  اخلطط  و�ضع  على  تعمل  الهيئة  اأن  واأكد 

احليوية  امل�ضروعات  لتنفيذ  الالزمة  امليزانيات  وتوفري 

والنه�ضة  والزدهار  التطور  ملواكبة  ال�ضارقة  باإمارة 

ال�ضاملة التي ت�ضهدها ال�ضارقة يف كافة املجالت وت�ضعى 

كبرية  وطفرة  نوعية  نقلة  لتحقيق  املقبلة  املرحلة  خالل 

امل�ضتويات  اأف�ضل  اإىل  الو�ضول  بهدف  عملها  جمالت  يف 

العاملية يف توفري خدمات الطاقة واملياه وخدمة امل�ضرتكني .

ا�ضرتاتيجي  م�ضروع  افتتاحه  مت  الذي  اجلديد  امل�ضروع  اأن  واأكد 

املياه  توفري  اإقت�ضادي من خالل  الأول  يركز على حتقيق هدفني 

الالزمة للتو�ضع وخدمة القطاع ال�ضناعي يف هيئة املنطقة احلرة 

ال�ضناعية  الإمارات  ومدينة  لال�ضتثمار  وال�ضارقة  باحلمرية 

خالل  من  اإجتماعي  الثاين  والهدف   ، التطور  من  مزيد  وحتقيق 

الوحدة  �ضتخدم  حيث  ال�ضارقة  مدينة  يف  �ضرب  لكل  املياه  توفري 

اجلديدة ومناطق الزبري والرحمانية وال�ضجعة وال�ضنوف ومناطق 

اأخرى.

التكنولوجية  الأ�ضاليب  اأف�ضل  توفري  على  امل�ضروع  يركز  كما 

للحفاظ على البيئة وتوفري اأحدث واأف�ضل املواد الالزمة للمحطة 

لتكون �ضديقة للبيئة ومطابقة للموا�ضفات العاملية.

املياه  وحتلية  الكهرباء  لتوليد  احلمرية  حمطة  اأن  اإىل  واأ�ضار 

اكتمال  وعند  العاملية  البيئية  النظم  لأحدث  وفقًا  ت�ضميمها  مت 

راشد الليم: تنفيذ خط استراتيجي للمياه بطول 35 كيلومتر
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الكهرباء  من  ميجاوات   2500 قدرها  بطاقة  �ضتعمل  امل�ضروع 

الحتياجات  تلبية  اأجل  من  حمالة  مياه  جالون  مليون  و140 

املحطة  وتتميز  ال�ضارقة  مدينة  يف  واملياه  للكهرباء  امل�ضتقبلية 

ببنية حتتية وت�ضهيالت �ضخمة متكن من اإقامة م�ضاريع كهرباء 

ومياه جديدة لتلبية الطلب امل�ضتقبلي على الكهرباء واملياه يف 

ال�ضارقة وعند النتهاء من امل�ضاريع  املخطط لها ، فاإن حمطة 

التابعة لهيئة كهرباء  احلمرية �ضت�ضبح هي املحطة الرئي�ضية 

ومياه ال�ضارقة لتوليد الكهرباء وحتلية املياه بال�ضارقة.

اأحوا�س  من  تتكون  اجلديدة  التحلية  وحدة  اأن  اإىل  واأ�ضار 

الرت�ضبات وتعمل هذه الأحوا�س على جتميع العوالق وال�ضوائب 

اإيقاف  لتجنب  يوؤدي  مما  الهوائية  الفقاعات  بطريقة  وذلك 

الفائقة  الفلرته  ووحدة  الأحمر  املد  وجود  حالة  يف  املحطة 

وتتكون هذه الوحدة من اأغ�ضية مهمتها فلرتة ال�ضوائب الدقيقة 

التي مل تتمكن الوحدة ال�ضابقة من اإزالتها كما تتكون من وحدة 

الإ�ضافات الكيميائية و يتم من خاللها اإ�ضافة املواد الكيميائية 

يف  التحلية  اأغ�ضية  حلماية  الأمالح  جتميع  على  ت�ضاعد  التي 

رفع  وكذلك  العك�ضي(  التنا�ضح  )وحدة  تليها  التي  الوحدة 

كل  تعترب  املرحلة  هذه  حتى  و  املنتجة  املياه  يف  الأمالح  ن�ضبة 

وحدة  هي  الأخرية  والوحدة  اأولية  معاجلة  العمليات   هذه 

الكلية من  الذائبة  الأمالح  اإزالة  تتم  وفيها  العك�ضي  التنا�ضح 

املياه بوا�ضطة م�ضخات ذات �ضغط عايل ي�ضل ال�ضغط فيها 

اإيل 70 بار وتقوم امل�ضخات ب�ضخ املياه يف اأغ�ضية التحلية والتي 

تقوم بدورها بف�ضل الأمالح الذائبة يف حدود 95% اإىل %99  

، بعد ذلك تكون املياه �ضاحلة لل�ضرب مع اإ�ضافة بع�س املواد 

الكيميائية للتعقيم. 

مت  احلمرية  حمطة  م�ضروع  من  الأوىل  املرحلة  اأن  واأو�ضح 

طاقة  غازية  توربينات   4 عدد  و�ضملت   2006 عام  تنفيذها 

و220   132 الكهربائية  واملفاتيح  ميجاوات   110 الواحد  التوربني 

 10 واحد  كل  طاقة  طوارئ  مولد   2 وعدد  بالغاز  املعزولة  ك.ف 

امل�ضتقبلية  املراحل  ل�ضتيعاب  م�ضممة  حتكم  وغرفة  ميجاوات 

و�ضبكة  ديزل  تخزين  وخزانات  �ضائل  وقود  ا�ضتقبال  وحمطة 

مكافحة حريق وملحقات اأنظمة اأخرى.

التي  احلمرية  حمطة  م�ضروع  من  الثانية  املرحلة  اأن  اإىل  واأ�ضار 

ت�ضمل وحدة حتلية مياه  افتتاحها  الهيئة من اجنازها ومت  انتهت 

البحر بالتنا�ضح العك�ضي بطاقة اإنتاج ت�ضل اإىل 20 مليون جالون 

يوميا بتكلفة 446 مليون درهم ويتم حاليا اإجراء الت�ضغيل التجريبي 

احلمرية  ومنطقة  ال�ضارقة  مدينة  �ضتغذي  والتي  املحطة  لهذه 

وم�ضروع نظام �ضحب مياه البحر وغرفة امل�ضخات وت�ضريف املياه 

بتكلفة 140 مليون درهم بالإ�ضافة اإىل خطني ا�ضرتاتيجيني للمياه 

بطول 54 كيلومرت وبتكلفة 75 مليون درهم. 

مشروع جديد لسحب المياه ومحطة ضخ وتصريف
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اإما  الزراعية  لالأر�ش  املاء  و�شول  اأنه  على  الري  يعرف 

الإن�شان  اأو عن طريق تدخل   ، الأمطار  طبيعياً عن طريق 

الو�شيلة  وهي  الري،  �شبكات  ومد  القنوات  عمل  من خالل 

ولإمداد  بالرتبة  الالزمة  الرطوبة  لتوفري  ال�شناعية 

النبات باملاء ح�شب احتياجاته املائية والذي ميكنه من النمو 

والإنتاج والقيام بعملياته احليوية .

م�شادر مياه الري :

اأ  -  مياه الآبار.   ب  -  مياه الأمطار.    ج - مياه ال�ضرف ال�ضحي 

املعاجلة .     د - مياه التحلية.

اأوًل :- الآبار

ت�ضمى املياه التحتية التي تن�ضاب يف الآبار املياه اجلوفية. 

وياأتي هذا املاء من الأمطار التي تخللت الأر�س وحتركت ببطء لأ�ضفل 

حتى و�ضلت اإىل خزان املياه اجلوفية، وهي منطقة من الرتبة وال�ضخور 

م�ضبعة باملاء. 

اإليه  الذي ت�ضل  امل�ضتوى  املاء، وهو  النطاق م�ضتوى  اأعلى هذا  وي�ضمى 

املياه يف بئر مل ت�ضخ بعد.

وميكن  ال�ضطح  من  قريًبا  الرطبة  املناطق  يف  املاء  م�ضتوى  يقع  وقد 

اأو  بالطوب  املحفورة  البئر  حتاط  ما  وعادة  باحلفر،  اإليه  الو�ضول 

الأحجار، اأو اخلر�ضانة ال�ضمنتية لُيحاَفظ على جوانبها من النهيار.

ثانياً:- مياه الأمطار

َقلَّتنْ 
َ
اأ اإَِذا  َحتَّى  َمِتِه  َرحنْ َيَدينْ   َ َبنينْ ًرا  ُب�ضنْ َياَح  الرِّ �ِضُل  ُيرنْ الَِّذي  َوُهَو   }

ِبِه ِمننْ ُكلِّ  َنا  َرجنْ خنْ
َ
َفاأ َاَء  املنْ ِبِه  َنا  َزلنْ ننْ

َ
َفاأ ٍت  َميِّ ِلَبَلٍد  َناُه  ِثَقاًل �ُضقنْ �َضَحاًبا 

ُروَن }  َتى َلَعلَُّكمنْ َتَذكَّ َونْ ِرُج املنْ َمَراِت َكَذِلَك ُنخنْ الثَّ

)�ضورة الأعراف: الآية 57(. 

          َعرف الإن�ضان منذ القدم الأمطار م�ضدرًا رئي�ضيًا، من م�ضادر 

احلياة،  بنمو  لرتباطها  لهطولها،  الرتقب  دائم  وظل  العذبة.  املياه 

وازدهارها. وُيعد ماء الأمطار من اأنقى اأنواع املياه، واأقلها احتواء على 

ال�ضوائب يف الطبيعة. 

ن وما �ضاحبه من تلوث الهواء، خ�ضو�ضًا يف املدن  ولكن مع ازدياد التمدَّ

ال�ضناعية، تعر�س ماء الأمطار للتلوث اأي�ضًا

وُتق�ّضم الأمطار، تبعًا لكميتها وحجم قطراتها املت�ضاقطة، اإىل: 

رذاذ: الأمطار التي تكون قطر قطراتها اأقل من 5 ملم، وي�ضل معدل 

الكمية املت�ضاقطة اإىل 1 ملم/ �ضاعة. 

اأمطار خفيفة: وفيها يزيد قطر القطرات املت�ضاقطة عن 5 ملم، وي�ضل 

معدل كميتها املت�ضاقطة اإىل حوايل 2.5 ملم/ �ضاعة 

اأمطار �ضديدة: وفيها يزيد قطر القطرات املت�ضاقطة عن 5 ملم، ويزيد 

معدل الكمية املت�ضاقطة عن 7.6 ملم/ �ضاعة. 

ثالثاً:- مياه ال�شرف ال�شحي املعالج

تتعدد م�ضادر ال�ضرف ال�ضحي، فهناك ال�ضرف املنزيل، وال�ضرف 

بتخفي�س  )اخلا�س  الر�ضح  وماء  الأمطار،  مياه  و�ضرف  ال�ضناعي، 

من�ضوب املياه اجلوفية( اإلخ. غالبا ما يتكون ال�ضرف اأ�ضا�ًضا من املواد 

والتي يتخل�س  ال�ضائلة من احلمامات، واملطابخ، والأحوا�س  الع�ضوية 

اأنه يف مناطق كثرية ت�ضم مياه  اأنابيب ال�ضرف. كما  منها عن طريق 

واملطاعم  وامل�ضت�ضفيات  امل�ضانع  من  ال�ضائلة  املخلفات  اأي�ضا  ال�ضرف 

حدائقنا
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طرق الري/ امل�شتخدمة يف الزراعة ومميزات وعيوب كل طريقة.

 ت
عيوب الطريقةمميزات الطريقةنوع الطريقة

-1

طريقة الري 

بالغمر.

 Flood
Irrigation

اأ-  ل حتتاج اإىل تكاليف.

ب-ل حتتاج اإىل اأعمال �شيانة.

اأ-  ن�شبة فقد املاء 

عالية.

ب-توزيع املاء غري 

متجان�ش.

ج- منو الأع�شاب ب�شكل 

كثيف.

د- حتتاج اإىل اأيدي 

عاملة كثرية.

-2

طريقة الري 

بالر�شا�شات

 Sprinkler
Irrigation

اأ-  توفر مياه الري، وعدم 

الإ�شراف.

ب-توزيع مياه الري ب�شكل 

متجان�ش.

ج- اإمكانية اإ�شافة الأ�شمدة مع 

مياه الري.

د- ت�شلح اأن ت�شتخدم يف الرتب 

الرملية.

اأ-  حتتاج اإىل تكلفة.

ب-تتاأثر بحركة الرياح.

-3

طريقة الري 

بالتنقيط

 Drip
Irrigation

اأ-احلفاظ على الرطوبة مبنطقة 

املجموع اجلذري.

جميع  يف  اإ�شتخدامها  ب-ت�شلح 

الأرا�شي امل�شتوية وغري امل�شتوية.

مع  الأ�شمدة  اإ�شافة  ج-اإمكانية 

مياه الري.

د-التوفري بالأيدي العاملة.

اأ-حتتاج اإىل تكلفة .

اأن�شداد  اإحتمالية  ب- 

النقاطات.

على  �ضلبيًا  تاأثريًا  املخلفات  هذه  وتوؤثر 

اأعمال املعاجلة.

ال�ضحي فهي  ال�ضرف  اما معاجلة مياه 

ال�ضوائب  ال�ضرف من  تنقية مياه  عملية 

واملواد العالقة وامللوثات واملواد الع�ضوية 

لت�ضبح �ضاحلة لإعادة ال�ضتخدام )غري 

الآدمي( اأو لتكون �ضاحلة للتخل�س منها 

تلوثا  ت�ضبب  اأن  دون  املائية  املجاري  يف 

ال�ضرف  معاجلة  عملية  ت�ضمتل  لها. 

وكيماوية  فيزيائية  مراحل  عدة  على 

وبيولوجية.

رابعاً:- مياه التحلية

هي حتويل املياه املاحلة اإىل مياه نقية من 

الأمالح �ضاحلة لال�ضتخدام .

و القاعدة ال�ضليمة لري النباتات هو الرى 

املزروعة  فالنباتات  احلاجة،   ح�ضب 

اأكرث  رى  اإىل  حتتاج  مك�ضوفة  اأماكن  يف 

ظلية،  اأماكن  يف  املزروعة  النباتات  من 

جتف  القوى  لل�ضوء  املعر�ضة  والنباتات 

باأماكن  املو�ضوعة  النباتات  من  اأ�ضرع 

ال�ضليم  الري  عامة  وب�ضورة  مظللة، 

الكامل  للعمق  املياه  بو�ضول  يكون 

املجموع  وانت�ضارها ح�ضب حجم  للجذور 

اخل�ضري للنبات وارتفاعه.
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مساعد المدير العام لقطاع الزراعة والبيئة

التفاق: قوانين البيئة رادعة واشتراطات مشددة ورقابة فاعلة على 
شركات المبيدات الحشرية

المدينة الباسمة

الشارقة-المدينة الباسمة

املدير  م�شاعد  التفاق  ح�شن  �شعادة  املهند�ش  ُيعد 

مدينة  بلدية  يف  والزراعة  البيئة  لقطاع  العام 

الوطنية  الب�شرية  الكوادر  من  واحداً  ال�شارقة 

وقوة  والإرادة  الطموح  من  متلك  التي  ال�شابة 

العزمية ملوا�شلة م�شرية البناء والرخاء التي و�شع 

يف  الإمارات  دولة  وجعلت  والأجداد  الآباء  لبناتها 

مقدمة دول العامل .

اإىل  لين�شم  ال�شرطة  بكلية  باللتحاق  يحلم  كان 

و�شالمته  اأمنه  على  وال�شاهرين  الوطن  حماة 

ولكن ن�شائح اإخوانه وزمالئه قادته اإىل اللتحاق 

وي�شاهم   الوطن  بناة  اأحد  ليكون  الهند�شة  بكلية 

بفاعلية يف م�شرية العطاء التي تعي�شها البالد، ثم 

اأدنوك الوطنية  للبرتول  التحق بالعمل يف �شركة 

وكانت  الكثري  فيها  تعلمت  »لقد  عنها  يقول  التي 

فر�شة لالطالع  ولقاء نخبة من اأكرب املهند�شني 

ويوؤكد  ثقل مهاراتي وخرباتي«  �شاهموا يف  الذين 

لتاأهيل  وطني  برنامج  بوجود  تتميز  ال�شركة  اأن 

اإىل  بهم  للو�شول   املواطنني  املهند�شني  وتدريب 

اأعلى امل�شتويات العلمية والعملية.
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وبعدها قرر اأن يخو�س غمار التحدي ويوا�ضل العمل والبناء 

حيث  قبلته  ال�ضارقة  مدينة  بلدية  فكانت  اأخرى  دائرة  يف 

ال�ضبكات  معاجلة  يف  اأول  مهند�س  البلدية  يف  بالعمل  التحق 

باإدارة ال�ضرف ال�ضحي  ومتكن خالل تلك الفرتة من العمل 

الإجنازات  من  الكثري  لتحقيق  البلدية  فريق  مع  والتعاون 

واإيجاد  الأر�ضية  تبطني اخلطوط   املتبعة يف  الطرق  وتطوير 

احللول البديلة  لتنظيف ال�ضبكات .

ال�ضارقة  بلدية  جنحت  لقد   « العام  املدير  م�ضاعد  وي�ضيف 

يف تطوير ورفع كفاءة معدل اأداء ال�ضبكات ومعاجلة الروائح  

اأزمة  معاجلة  مت  كما   ، جديدة  اأنظمة  تطبيق  خالل  من 

ال�ضتاء  اأمطار  ملواجهة  �ضاملة  خطة  خالل  من  الأمطار  مياه 

ال�ضري،  ال�ضكان وعدم عرقلة  الأعباء عن  ت�ضاهم يف تخفيف 

حيث مت تنفيذ م�ضروع ت�ضريف الأمطار �ضمن خطة البلدية 

الأمطار  �ضقوط  عملية  مواجهة  اإىل  الرامية  ال�ضرتاتيجة 

دون  حتول  حديثة  علمية  بطرق  وقت  اأي  يف  كبرية  بكميات 

احلركة  ان�ضيابية  على  واحلفاظ  ال�ضوارع  يف  املياه  جتمع 

و�ضالمة ال�ضكان يف جميع اأنحاء املدينة « .

التي  احليوية  امل�ضاريع  من  يعد  امل�ضروع  هذا  اأن  اإىل  م�ضريًا 

تهدف اإىل معاجلة امل�ضكالت الناجمة عن �ضقوط الأمطار باأي 

كميات من خالل حل نهائي يعتمد على �ضبكة �ضخمة ت�ضتوعب 

اأي كميات من الأمطار بدًل من احللول التقليدية القائمة على 

�ضفط املياه بوا�ضطة ال�ضيارات. 

نجحت البلدية في رفع كفاءة معدل 

أداء الشبكات ومعالجة الروائح



حوار
العدد

4646

الرئي�ضة  الطرق  جميع  يغطي  امل�ضروع  اأن  �ضعادته  وذكر 

والدورانات واأن البلدية جنحت على مدار الفرتة املا�ضية يف 

انتهت من  بعدما  ال�ضوارع  الأمطار يف  مياه  معاجلة جتمعات 

الرئي�ضية  ال�ضوارع  كافة  يف  ال�ضخ  وحمطات  ال�ضبكة  اإجناز 

واحليوية يف الإمارة.

بلدية  يف  ال�ضحي  ال�ضرف  منظومة  جناح  اأن  اإىل  واأ�ضار 

من  ال�ضديدة  والتوجيهات  الكبري  الدعم  اإىل  يعود  ال�ضارقة 

القا�ضمي  حممد  بن  �ضلطان  الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب 

ع�ضو املجل�س الأعلى لالحتاد حاكم ال�ضارقة  وتعاون الدوائر 

انت�ضار  تعزيز  يف  الأثر  بالغ  له  كان  مما  املعنية  احلكومية 

ال�ضرف ال�ضحي وتغطية املدينة بال�ضبكة  وفقا ملعايري علمية 

�ضحية،  مدينة  ال�ضارقة  مدينة  تكون  اأن  على  �ضاعدت  عاملية 

خالل  بال�ضبكة  ال�ضارقة  مناطق  كافة  ربط  يتم  اأن  متوقعا 

الفرتة املقبلة .

عمل  اآلية  تنظيم  على  حري�ضة  كانت  البلدية  اأن  اإىل  م�ضريًا 

وا�ضحة من خالل  وفق �ضوابط  ال�ضحي  ال�ضريف  �ضهاريج 

بوابة الكرتونية يتم من خاللها التحكم يف ت�ضاريح ال�ضيارات. 

موؤكدًا اأن م�ضروع البوابة اللكرتونية مبحطة تفريغ ال�ضهاريج 

بال�ضناعية اخلام�ضة، يهدف اإىل تنظيم العمل يف املحطة وفق 

اأعلى املعايري الفنية واللكرتونية والتنظيمية.

وتعترب هذه البوابة منظم اإلكرتوين لدخول ال�ضهاريج ملحطة 

اإنها  حيث   ، اخلام�ضة  ال�ضناعية  باملنطقة  ال�ضهاريج  تفريغ 

الكوبونات  �ضراء  لنظام  بديل  اإلكرتوين  دفع  بنظام  مزودة 

مزودة  اإنها  عن  ف�ضاًل  للمحطة  للدخول 

ناحية  من  ال�ضهاريج   لفح�س  بنظام 

ال�ضهاريج  تفريغ  ت�ضريح  على  التدقيق 

البوابة  تقوم  كذلك  �ضالحيته.و  وتاريخ 

دخوله  وقت  من  ال�ضهريج  بت�ضوير 

يف  ذلك  وحفظ  خروجه  حتى  للمحطة 

النظام اللكرتوين. 

للزراعة  العام  املدير  م�ضاعد  واأو�ضح 

العمل  توا�ضل  الزراعة  اإدارة  اأن  والبيئة 

الزراعية  الرقعة  يف  التو�ضع  اأجل  من 

ميادين  يف  والورود  الأ�ضجار  وزراعة 

اجلمال  من  املزيد  لإ�ضافة  املدينة  و�ضوارع 

امل�ضاحات اخل�ضراء تعترب متنف�س هام  اأن  ، موؤكدا  لل�ضارقة 

تعترب  ال�ضارقة  اأن  وخا�ضة  للزوار  جذب  ونقطة  للعائالت 

مدينة عائلية تتمتع مبوا�ضفات خا�ضة  بف�ضل املقومات التي 

متتلكها.

ح�ضن  املهند�س  اأفاد  البيئية  اخلدمات  اإدارة  يخ�س  وفيما 

التفاق اأن قانون اخلدمات البيئية �ضاهم ب�ضكل كبري يف تنظيم 

عمل �ضركات املبيدات احل�ضرية لفتا اإىل اأن البلدية جنحت 

من خالل اإعادة هيكلة هذا القطاع واإن�ضاء اإدارة متخ�ض�ضة 

للخدمات البيئية بعد اأن كانت ق�ضم �ضاهمت يف تطوير الأداء 

وتعزيز الرقابة على ال�ضركات بالإ�ضافة اإىل دورها يف توجيه 

الواجب  بالإجراءات  واملقيمني  املواطنني  وتوعية  واإر�ضاد 

اتخاذها جتاه التعامل مع املبيدات احل�ضرية و�ضرورة التعامل 

مع ال�ضركات املعتمدة فقط حفاظا على �ضالمة وحياة ال�ضكان.

مشروع الصرف الصحي 

ساهم في جعل الشارقة

مدينة صحية عالمية
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واأكد اأن القوانني اخلا�ضة بالبيئة قوانني رادعة لكافة ال�ضركات 

لتحقيق  املبيدات  جمال  يف  بالعمل  نف�ضه  له  ت�ضول  من  وكل 

وال�ضرتاطات  باملعايري  التقيد  دون  املالية  الأطماع  بع�س 

اأن هناك عقوبات  البلدية، موؤكدًا  التي حتددها  والإلتزامات 

�ضارمة على املخالفني.

الكبرية  للجهود  تتويجًا  ياأتي  امل�ضاريع  تنفيذ هذه  اأن  واأو�ضح 

البنية  تطوير  اأجل  من  ال�ضارقة  مدينة  بلدية  بها  تقوم  التي 

التحتية واخلدمية يف الإمارة ودعم عملية النه�ضة العمرانية 

اأف�ضل  واحل�ضارية التي ت�ضهدها ال�ضارقة، حيث  يتم تطبيق 

العاملية،  املعايري  اأرقى  وفق  املحطات  يف   احلديثة  التقنيات 

واأ�ضار اإىل  اإن هذه امل�ضاريع توؤكد �ضعى بلدية ال�ضارقة ملوا�ضلة 

م�ضرية التطوير والتحديث وبناء املرافق والبنى التحتية لتبقى 

ال�ضارقة متميزة بخدماتها ومعززة ببنيتها التحتية احلديثة، 

اإن�ضاء جمموعة من  ال�ضارقة حر�ضت على  بلدية  اأن  موؤكدًا   

التي �ضاهمت يف دعم منو  املتميزة  التحتية  والبنى  امل�ضاريع  

الإمارة اقت�ضاديا و�ضياحيا واجتماعيا وغريها من املجالت .

قوانين رادعة لشركات المبيدات 

الحشرية حفاظًا على سالمة السكان
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حر�ضت بلدية مدينة ال�ضارقة على اإعادة هيكلة اخلدمات املقدمة 

حاليا بن�ضبة 100% انطالقا من حر�ضها على �ضهولة و�ضرعة اجناز 

املعامالت  وتقليل التكاليف .

اعتماد  م��ن  البلدية  يف  املعلومات  ون��ظ��م  تقنية  ادارة  ومتكنت 

ا�ضرتاتيجيتها للعقل الذكي لثالث �ضنوات مقبلة والتي ارتكزت على 

واخلارجية،  الداخلية  البيئة  )حتليل  منها  املنهجيات  من  العديد 

ال�ضرتاتيجية،  الأه��داف  املرجعية،  املقارنات  والر�ضالة،  الروؤية 

تقليل  على  معتمد  اداري  وهيكل  تنفيذية  خطة   ، الأداء  موؤ�ضرات 

ن�ضبة التكاليف والهدر وحتقيق �ضرعة اجناز املعامالت بن�ضبة%60 

مدينة  لبلدية  الب�ضرية  امل���وارد  2014-2016.وا���ض��ت��ث��م��ار  خ��الل 

ال�ضارقة يف تطوير اخلدمات اللكرتونية والذكية بن�ضبة 70% خالل 

البلدية بن�ضبة  2014-2016. وتقليل ن�ضبة املتعاملني من مراجعي 

63% خالل 2016-2014.

ور�ضالة احلوكمة، من خالل  روؤية  وتاأثري يف حتقيق  دور  لها  وكان 

الرتقاء يف تقدمي اخلدمات وتعزيز التناف�ضية بني خمتلف الدوائر 

بال�ضكل  اخلدمة  على  احل�ضول  عملية  وت�ضهيل  املتعامل،  خلدمة 

املطلوب خالل الفرتة الزمنية املحددة، كما ت�ضاعد التقنية احلديثة  

واإجراء حت�ضينات جوهرية يف  امل�ضتدام،  النمو  الدائرة يف حتقيق 

مع  يتما�ضى  الدارية مبا  الأ�ضاليب  وتطوير  اخلدمات،  تقدمي  اآلية 

بالتوفري  القرار  اتخاذ  عملية  وحت�ضني  احلديثة،  ال�ضرتاتيجيات 

مفاهيم  وتطبيق  ال��ق��رار،  متخذي  ي��دي  ب��ني  للمعلومات  ال��دائ��م 

يف  وال�ضفافية  الأداء  على  الدائمة  الرقابة  خالل  من  )احلوكمة( 

اإعالن النتائج، وتعزيز دور بلدية مدينة ال�ضارقة لتطوير خدماتها 

يف حتقيق ر�ضا املتعاملني.

وي��ت��وف��ر ل���دى ال��ب��ل��دي��ة ح��ال��ي��ا ال��ع��دي��د م���ن ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات منها 

تطبيق)بلديتي(على الهواتف الذكية التي حتتوي على )50( خدمة 

ذكية و) 32 ( خدمة الكرتونية، اأما بالن�ضبة لالأنظمة اجلديدة فاإن 

هناك العديد منها تعنى باملتعاملني: م�ضروع اإدارة معلومات البناء، 

عالقات  اإدارة  م�ضروع  الذكية،  الهواتف  على  املفت�ضني  م�ضروع 

احلقيقة  وم�ضروع  املكانية  البيانات  وم�ضروع   ،  )crm(العمالء

املدجمة.

وعلى  الهواتف  تطبيقات ذكية على  توفري  البلدية من  كما متكنت 

املوقع الإلكرتوين للبلدية من خالل �ضمان عمل الأنظمة والربامج 

خالل  من  حمايتها  �ضمان  وكذلك  تطويرها  وخطط  اللكرتونية 

اأف�ضل الربامج العاملية، كما عملت البلدية على �ضمان كفاءة البنية 

التحتية الأ�ضا�ضية لكافة م�ضاريعها الإلكرتونية.

كذلك تبنت ادارة تقنية ونظم املعلومات العديد من املبادرات يف 

للتحفيز  متكاملة  منهجية  و�ضعت  حيث  املوظفني  حتفيز  جم��ال 

بلدية الشارقة تعيد هيكلة الخدمات 
االلكترونية لتصبح أكثر فاعلية

حرصا منها على سرعة إنجاز كافة المعامالت
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بني  والتحدي  التناف�س  روح  زرع��ت  خاللها  من  والتي  والتكرمي 

املوظفني بهدف الو�ضول اىل اأف�ضل ما قد تقدمه حكومة ال�ضارقة 

)رئي�س  وت�ضمل  املتعاملني،  خلدمة  ال�ضارقة  مدية  ببلدية  متمثلة 

عمل  فريق  املجهول-  املوظف  املتميز-  املوظف  املتميز-  الق�ضم 

متميز- اأف�ضل خدمة متميزة(.

قامت البلدية باإعادة هيكلة اخلدمات املقدمة بن�ضبة 100% والتي 

اأولوياتها  وو�ضعت  الإل��ك��رتون��ي��ة،  اخل��دم��ات  اإىل  حتويلها  �ضيتم 

للخدمات الأكرث ا�ضتخداما بهدف حتويلها اإىل خدمات ذكية، كما 

حددت بلدية مدينة ال�ضارقة باأن عام 2016 هي مرحلة اإجناز كافة 

اخلدمات الذكية، مكونه بوابة واحدة يتم من خاللها تقدمي كافة 

برنامج  تطبيق  خالل  ومن  الذكية  الهواتف  عرب  وذلك  اخلدمات 

اإدارة عالقة العمالء.

يف  التوقعات  يفوق  ب�ضكل  الل��ك��رتوين  الرتا�ضل  نظام  �ضاهم  كما 

وخ�ضو�ضا  املعامالت  اإجناز  �ضرعة  يف  واأي�ضا  املايل  الهدر  عملية 

ونظم  تقنية  اإدارة  اأجنزت  كما  واخلارجية،  الداخلية  املرا�ضالت 

الإج��ازات  نظام  واهمها:  اخلدمات  من  العديد  موؤخرا  املعلومات 

اللكرتوين، نظام اإدارة املهام اللكرتوين ،وخدمة بياناتي، ونظام 

احل�ضور والن�ضراف اللكرتوين، والربيد اللكرتوين على الهواتف 

الذكية والعديد من اخلدمات التي حققت توفري يف املوارد املالية.

الأر�ضفة  نظام  يف  املعامالت  كافة  اإجن��از  من  البلدية  متكنت  كما 

اللكرتونية وفق اأف�ضل الأنظمة واملعايري العاملية وميكن الرجوع اىل 

كافة املعامالت من خالل نظام الر�ضفة اللكرتونية يف وقت زمني 

قيا�ضي.

وقد حر�ضت البلدية على ال�ضتعانة باف�ضل التجارب العاملية املعنية 

بالطالع  البلدية   فريق من  قام  حيث 

ع��ل��ى ال��ع��دي��د م���ن اف�����ض��ل ال��ت��ج��ارب 

العاملية مثل جتربة �ضنغافورة وماليزيا 

الرائدتني يف هذا املجال واي�ضا جتربة 

بع�س الدول الوروبية حتى مت التو�ضل 

ذك��ي  ال���ك���رتوين  تطبيق  اف�����ض��ل  اىل 

يتواءم مع بيئة بلدية مدينة ال�ضارقة
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محطات الصرف الصحي في 
الشارقة معالجة علمية 
واستغالل أمثل للمياه

مياه الصرف الصحي المعالجة ساهمت في توسيع الرقعة الخضراء

ال�شارقة على ال�شتفادة  اأثمن واأغلي ما ميلكه الإن�شان حر�شت بلدية مدينة  املاء  لأن 

من كل قطره مياه وا�شتغالل مياه ال�شرف ال�شحي يف اأغرا�ش الزراعة  لزيادة الرقعة 

اخل�شراء يف الإمارة ف�شرعت منذ وقت مبكر يف اإن�شاء حمطات ال�شرف ال�شحي.

وقال املهند�س جعفر على ح�ضن مدير اإدارة ال�ضرف ال�ضحي يف بلدية مدينة ال�ضارقة اإن حمطة املعاجلة 

الرئي�ضية مبدينة ال�ضارقة )ال�ضناعية اخلام�ضة(  تعترب من اأقدم واأهم املحطات التي مت اإن�ضاوؤها عام 

1978، بحيث ت�ضتقبل املخلفات ال�ضائلة من املناطق ال�ضكنية وال�ضناعية مبدينة ال�ضارقة وتتم معاجلتها 

وفق نظم املعاجلة الثالثية وطبقا للموا�ضفات واملعايري املعتمدة عامليا حتقيقا لأهدافها الرئي�ضة املتمثلة 

يف حماية ال�ضحة العامة واملحافظة على البيئة، واإنتاج مياه معاجلة �ضاحلة لغر�س اإعادة ال�ضتخدام 

الع�ضوية  املخلفات  من  تبقى  ما  وا�ضتخدام  ال�ضارقة،  مبدينة  اخل�ضراء  وامل�ضطحات  املزروعات  ري  يف 

)احلماأة( من مراحل املعاجلة بعد جتفيفها يف اأغرا�س الت�ضميد وا�ضت�ضالح الرتبة الزراعية.
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وتعترب مياه ال�ضرف ال�ضحي عبارة عن مزيج من )خملفات ال�ضوائل 

اإ�ضافة  وال�ضناعية،  والتجارية  ال�ضكنية  املن�ضاآت  عن  الناجتة  املياه  اأو 

اإىل املياه اجلوفية ومياه الأمطار(. ويتم جتميع مياه ال�ضرف ال�ضحي 

والتجارية  املنزلية  الأغرا�س  ا�ضتعمالت  ،ت�ضمل مياه  من عدة م�ضادر 

ال�ضناعية. ال�ضتعمالت  ومياه  واملطاعم.  والفنادق  كاملدار�س  وغريها 

ت�ضريف  ب�ضبكة  ال�ضحي  ال�ضرف  �ضبكة  دمج  حالة  يف  الأمطار  ومياه 

مياه الأمطار.واملياه املت�ضربة من عدة م�ضادر وخا�ضة اجلوفية.حتتوي 

هذه املياه على عدة عنا�ضر �ضلبة وذائبة ، ميثل املاء فيها ن�ضبة %99.9 

قابلة  ع�ضوية  مواد  عالقة،  مواد   : اأهمها  ملوثات  عن  عبارة  والبقية 

للتحلل، كائنات حية م�ضببة لالأمرا�س، مواد مغذية للنبات نرتوجني ، 

فو�ضفور، بوتا�ضيوم، مواد ع�ضوية مقاومة للتحلل، معادن ثقيلة، اأمالح 

معدنية ذائبة.

معاجلة مياه ال�شرف ال�شحي 

 واو�ضح املهند�س جعفر اأن عملية معاجلة مياه ال�ضرف ال�ضحي ت�ضمل 

فيها  يتم  التي  واحليوية  والكيميائية  الفيزيائية  العمليات  من  جمموعة 

اإىل درجة  تقليلها  اأو  الدقيقة  والكائنات  والع�ضوية  ال�ضلبة  املواد  اإزالة 

مقبولة، وقد ي�ضمل ذلك اإزالة بع�س العنا�ضر الغذائية ذات الرتكيزات 

تلك  تق�ضيم  وميكن  املياه  تلك  يف  والنيرتوجني  الفو�ضفور  مثل  العالية 

العمليات ح�ضب درجة املعاجلة اإىل:-

املعاجلة التمهيدية:

حيث تتجمع مياه ال�ضرف ال�ضحي القادمة من ال�ضبكات الفرعية يف 

اأحياء املدن اإىل حمطات ال�ضخ الرئي�ضي ومن ثم اإىل حمطة املعاجلة 

الرئي�ضية بال�ضناعية اخلام�ضة، حيث متر خالل امل�ضايف لتنظف املياه 

الزيوت وال�ضحوم والدهون والرمال وال�ضخور، كما  اإزالة  عن طريق 

اأو  والألومنيوم  بال�ضتيكية  اأكواب  )مثل  الكبرية  العائمة  املواد  حتجز 

قطع القما�س التي يتخل�س منها يف موا�ضري ال�ضرف( وذلك حلماية 

اأجهزة املحطة ومنع ان�ضداد الأنابيب. ومن خالل هذه العملية فاإنه 

اإىل  اإ�ضافة  للتحلل  القابلة  الع�ضوية  املواد  من   %10  -5 اإزالة  ميكن 

كافية  الإزالة  من  الن�ضب  هذه  تعد  ول   . العالقة  املواد  من   %  20-2

الغر�س لإعادة ا�ضتعمال املياه يف اأي ن�ضاط .

املعاجلة الأولية :

الع�ضوية  املواد  اإزالة  هو  املعاجلة  هذه  من  الغر�س  اأن  اإىل  واأ�ضار   

عملية  خالل  من  للف�ضل  القابلة  الع�ضوية  غري  ال�ضلبة  واملواد 

 %  50  –  35 اإزالة  املعاجلة  من  املرحلة  هذه  يف  وميكن  الرت�ضيب. 

–70 % من املواد  اإىل 50  اإ�ضافة  من املواد الع�ضوية القابلة للتحلل 

العالقة وحتى هذه الدرجة من املعاجلة فاإن املاء ل يزال غري �ضالح 

لال�ضتعمال .

الرت�ضيب  اأحوا�س  على  الأولية  باملعاجلة  اخلا�ضة  الوحدة  حتتوي 

التمهيدية،  املعاجلة  وحدة  يف  املوجودة  املرافق  اإىل  بالإ�ضافة 

 Poly مثل  الكيميائية  املواد  لبع�س  تغذية  وحدات  على  واأي�ضا 

خللط تلك املواد. اأجهزة  اإىل  اإ�ضافة   Electrolyte
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مشاريع
البلدية

املعاجلة الثانوية :

الع�ضوية  للمواد  اأحيائي  هذه املرحلة من املعاجلة عبارة عن حتويل 

 Activated املحفزة(  )احلماأة  اأمثلتها  ومن  حيوية.  كتل  اإىل 

Sludge Process  وتتم عن طريق عملية التهوية )�ضخ كميات 
الهوائية  البكترييا  لتن�ضيط  الكتل احليوية  الأوك�ضجني مع  كافية من 

حتى تقوم بدورها(. 

اأحوا�س  اىل  املياه  تنتقل    Sedimentation  : الرت�ضيب 

احلو�س  من  املتبقية  الع�ضوية  املواد  تر�ضيب  يتم  حيث  و  الرت�ضيب 

املتبقية   املواد  اك�ضدة  و  تهويتها  يتم  حتى  مك�ضوفة  تكون  و  ال�ضابق 

وتخمر املواد العالقة املتبقية.

الرت�ضيح الرملي : Sand Filtration :عبارة عن عملية التنقية 

ت�ضمح بتمرير املياه خالل مواد حبيبية )الرمل( ب�ضماكة ل تقل عن 

50 �ضم ويتم من خالل هذه العملية اإزالة معظم اجل�ضميات العالقة 

والكائنات اأحادية اخلاليا والبكرتيا والتي مل يتم تر�ضيبها يف اأحوا�س 

الرت�ضيب نظرًا ل�ضغر حجمها اإ�ضافة اإىل اإزالة املواد ال�ضلبة املتبقية.

عملية التطهري:  من خالل املعاجلة الثانوية يتم اإزالة ما يقارب %90 

بعدها  العالقة.  املواد  اإىل 85% من  اإ�ضافة  للتحلل  القابلة  املواد  من 

تتم عملية التطهري من خالل حقن حملول الكلور اإىل حو�س التطهري 

حيث ترتاوح اجلرعة ما بني 5 –10 مليجرام للرت الواحد وعادة ما 

تكون فرتة التطهري ملدة 15 دقيقة كحد اأدنى.

معاجلة احلماأة: يتم نقل ومعاجلة احلماأة من اأحوا�س الرت�ضيب حيث 

بوا�ضطة  حجمها  وتقليل  تركيزها  احلماأة  لزيادة  هذه  تكثيف  يتم 

عن  منها  ال�ضارة  املواد  لإزالة  املكثفة  احلماأة  ته�ضم  ثم  الرت�ضيب 

امللوثة  املواد  اإزالة  على  التهوية  تعمل  حيث  بالهواء  تغذيتها  طريق 

املتبقية وتتم تهوية الها�ضمات بوا�ضطة موزعات ذات فقاعات كبرية 

واأكرث  كثافة  اأكرث  احلماة  تكون  اله�ضم  عملية  انتهاء  مع  احلجم. 

اأر�ضي  خط  عرب  املتبقية  احلماأة  نقل  فيتم  ال�ضلبة  للمواد  تركيز 

ال�ضائلة  احلماأة  هذه  ن�ضر  يتم  حيث  احلماأة  جتفيف  اأحوا�س  اإىل 

كمّيـة الميـاه المعـالجة حتى النصف األول من سنة 2014 :
Average Incoming Flow

معدل المياه الداخلة
222015 M3/ Day

Design Capacity

سعة المحطة
229900 M3/ Day

Irrigation

أغراض الزراعة
99155 M3/ Day

Sea Discharge

التخلص للبحر
114094 M3/ Day

Sludge Production

نسبة الحمأة المنتجة
400 Tons/ Day with 18%  dryness

اأهم امل�ضارع احلديثة التي تخدم نظام حتلية املياه ال�ضرف ال�ضحي:-

يجري حالياً تنفيذ �شبكة مياه املعاجلة :-

 حلديقة البديع.     احلديقة الوطنية      متديد خط حلديقة الطي   حديقة النوف   حديقة القرائن

تنقل  ثم  الأحوا�س.  �ضطح  علي 

جتفيفها  ليتم  ال�ضماد  م�ضنع  اإىل 

باحل�ضائ�س  وخلطها  كافية  لدرجة 

ومن ثم تنقل لال�ضتفادة.

املعاجلة  عملية  تكتمل  وبذلك 

ال�ضحي  ال�ضرف  املياه  وت�ضبح 

اأغرا�س  يف  لال�ضتخدام  �ضاحلة 

يف  وال�ضماد  وال�ضناعة.  الزارعة 

وبا�ضتخدامنا  الزراعة.  اأغرا�س 

يف  ن�ضاهم  املعاجلة  للمياه 

اجلوفية.  املياه  على  املحافظة 

يف  ن�ضاهم  الأ�ضمدة  وا�ضتعمال 

وتقليل  الوطني  الإنتاج  زيادة 

العتماد على الأ�ضمدة امل�ضتوردة. 
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الصحة 
والحياة

الشارقة-المدينة الباسمة

على  واحلا�ضلة  عامليا  ال��رائ��دة  املختربات  من  الأغ��ذي��ة  خمترب  يعد    

الربيطانية  الهيئة  م��ن   ISO/ IEC 17025 اجل���ودة  �ضهادة 

لإعتماد اخلدمات املخربية  »UKAS« يف حتاليل اأنواع خمتلفة من 

الأغذية املتواجدة يف الأ�ضواق وامل�ضتورده للدولة وكذلك الأغذية املنتجة 

حمليًا طبقًا ملوا�ضفات دولة الإمارات العربية املتحدة. 

حيث يقوم املخترب على اإ�ضتقبال عينات املياه املعباأه )5 جالون( واملياه 

...اإلخ( وكذلك  امل�ضانع  الفنادق،  املدار�س،  املعباأه )ومنها: مياه  غري 

مياه الينابيع الطبيعية ،ويتم حتليلها على ثالث مراحل:- 

المرحلة األولى: 
تفح�س العينة فيزيائيًا للتاأكد من خلوها من اأي �ضوائب اأو روائح 

ومطابقتها للبطاقة الغذائية.

المرحلة الثانية: 
التحليل امليكروبي )الكائنات الدقيقة( يتم فح�س عينات املياه 

يف املخترب وفقا ملوا�ضفة دولة المارات العربية املتحدة والتي 

تت�ضمن فح�س العدد الكلي للبكترييا وبكترييا الكوليفورم وبكترييا 

ال�ضيدومون�س ارجينوزا، بال�ضافة اىل فحو�ضات اأخرى جترى ح�ضب 

الطلب كفح�س بكترييا ال�ضاملونيال حيث يتم احلكم على العينة 

مبطابقتها مع املوا�ضفة.  كما اأدخلت تقنية اليدك�س التي اأدت بدورها 

اىل تقليل الوقت واجلهد.

المرحلة الثالثة: 
التحليل الكيميائي للعينة، وي�ضمل على: 

الكلورايد  وتركيز  امل��اء  ونقاوة  الأم��الح  كمية  تركيز  فح�س 

.)Auto Titrator( بجهاز م�ضتحدث

 )Ion Chromatography( بجهاز  الأيونات  فح�س 

ومنها تركيز الربومات يف املياه.

22 عن�ضر بجهاز )ICP-MS( بتقنية البالزما،  فح�س 

وغريها من الفحو�ضات الالزمة.

لذلك جترى جميع التحاليل يف املخترب بناًء على مطابقتها للموا�ضفات 

جاهدين  ون��ع��م��ل   . امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  ل��دول��ة  القيا�ضية 

لال�ضتمرارية يف التاأكد من نقاوة املياه لأي م�ضادر جديدة نحو �ضالح 

الفرد واملجتمع.

 كما ي�ضعدنا التوا�ضل مع اأفراد املجتمع، يدا بيد، نحو �ضحة و�ضالمة 

اأفراد املجتمع.

اإعداد :اإدارة املختربات املركزية

تستخدم أحدث أنواع األجهزة وطرق متطورة في التحليل

مختبرات بلدية الشارقة حماية ووقاية وضمان لجودة وصالحية المياه
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تهدف إلى تقليل ا�خطاء والتكاليف ا�تمتة الطريق ا�مثل لحماية البيانات 
وتقديم الخدمات

 á«YÉæ°üdG  áà“C’ÉH  á«dB’G  áYÉæ°üdG  á«ª°ùJ  øµª«a  …ô°ûH"  πNóJ  ¿hóH  É«JGP  πª©j  A»°T  πc  ≈∏Y  ≥∏£j  çóëà°ùe  í∏£°üe  ƒg  :…QGO’G  πª©dG  º¶f  áæµ«e  hCG   Automation ا�تمتة
 É¡æµd äƒHhôdG ´GƒfCG øe ´ƒæc Èà©J ,¿É°ùfE’ øe ’óH äB’’G ≈∏Y GOÉªàYG ÌcCG πeÉ©ŸG π©L ¤EG ±ó¡J á«∏ªY »gh .ÊƒjõØ∏àdG åÑdG  áà“CGh ,ájQGOE’G ∫ÉªYC’G áà“CG ‘ ≈àM »æ©J »gh .Óãe

 ä’B’G OƒLh ºZôH ≥HÉ°ùdG »Øa ,äGôŸG äÉÄÃ πbCG âbhh ¿É°ùfE’G øe ÈcCG ábOh áYô°ùH πª©dG ádB’G ™«£à°ùJ å«M êÉàfE’G IOÉjR ¤EG áà“C’G ±ó¡J .É¡∏ªY á∏ªµàd ¿É°ùfE’G ¤EG áLÉëH âdGR Ée

.¿É°ùfE’G ój ≈∏Y áHƒ∏£ŸG ábódÉH øµj ⁄ êÉàfE’G ∂dòch êÉàfEÓd πjƒW âbh ¤EG êÉà– âfÉc É¡æµd

وصف ا�تمتة
 ‘ äÉ«›ÈdGh äÉªµëàŸG hCG äÉ÷É©ŸG ≈∏Y á«æÑŸG Iõ¡LC’Gh ôJƒ«ÑªµdG ΩGóîà°SG »g áà“C’G 

 πµ°ûH ∫ÉªYC’Gh äGAGôLE’G Ò°S ÚeCÉJ πLCG øe á«eóÿGh ájQÉéàdGh á«YÉæ°üdG äÉYÉ£≤dG ∞∏à

 πµ°ûH πª©Jh Ò°ùJ ä’B’Gh äGAGôLE’G π©L øa »g áà“C’G .øµ‡ CÉ£N πbCÉHh º«∏°Sh ≥«bO ‹BG

.»FÉ≤∏J

 ™æe ƒg á«eóÿG äÉ°ù°SDƒŸG h á«eƒµ◊G ôFGhódG ≈a áà“C’G áª¶fG ≥«Ñ£J øe ≈°ù«FôdG ±ó¡dG

 iƒà°ùe ôaƒJ ≈àdG ájQGOE’G äÉeƒ∏©ŸG äÉ«›ôH h º¶f ≥«Ñ£J ≥jôW øY ∂dPh …QGOE’G OÉ°ùØdG

 áª«∏°S äÉfÉ«H ôaƒJ áª¶fC’G √ò¡a ∂dòc ´É«°†dG h ∞∏àdG h πjó©àdG øe äÉfÉ«Ñ∏d ™ØJôe ájÉªM

.ôJÉaódG h ¥GQh’G ΩGóîà°SG øY ÓjóH ábódG h á«aÉØ°ûdÉH ™àªàJ Ú«fƒfÉ≤dG Ú©LGôª∏d

أهم ا�نظمة الحاسوبية المستخدمة في أتمتة المكاتب :
 operating systems π«¨°ûàdG áª¶fCG -

email ÊhÎµ«d’G ójÈdG -

»Jƒ°üdG ójÈdG ΩÉ¶f -

 video conference …ƒjóØdG ´ÉªàL’G ΩÉ¶f -

 document management system ≥FÉKƒdG IQGOG ΩÉ¶f -

البرامج الجاهزة المهمة التي تمثل اساس العمل في المكاتب المئتمتة:- 
. word ¢Uƒ°üædG á÷É©e èeÉfôH -1

 data base .äÉfÉ«ÑdG óYGƒb -2

desktop ÖJÉµŸG áà“CG ‘ áeóîà°ùŸG èeGÈdG çóMG øe Èà©jh »ÑàµŸG ô°TÉædG -3

.á«fÉ«H Ωƒ°SQh äÉ££h á«FÉ°üMG ∫hGóL AÉ°ûfÉH Ωƒ≤Jh :excel èeGôH -4

. ΩÓa’Gh Qƒ°üdGh ≈≤«°SƒŸGh äGƒ°U’G ™e πeÉ©àJ »àdG èeGÈdG »gh -:IOó©àŸG §FÉ°SƒdG èeGôH -5

. äÉµÑ°ûdGh ä’É°üJ’G èeGôH -6

  انتقادات 
 äGôFÉ£dG •ƒÑg áÑbGôe á«∏ªY áà“CG πãe á«FÉæãà°S’G ä’Éë∏d áÑ°ùædÉH ÉeCG , kÓãe á«Ñ£dG áà“C’ÉH ≥∏©àj Éª«a á°†Øîæe âdGR ’ ‹B’G Ö°SÉ◊ÉH á≤ãdG ¿CG ’EG áà“C’G ƒëf åjó◊G ¬LƒàdG ™e

 πNóJh kÉeÉ“ èeÉfÈdG πªY ±É≤jEG Ωõ∏à°ùJ ádÉ◊G √òg .áKQÉc ‘ ÖÑ°ùàj óbh ,A»°T ‘ óYÉ°ùoj ’ ΩÉ¶ædÉa •ƒÑ¡dG äÓéY ‘ π∏ÿ â°Vô©J äGôFÉ£dG óMCG ¿CG Éæ°Vôa ƒ∏a ,É¡æ«H ≥«°ùæàdGh

.π°UÉ◊G π∏ÿG πX ‘ πª©dG ∫ÉªcE’ ¿É°ùfE’G

 ¿CG øµÁ ’ ,áà“C’G ¿CG ≈∏Y π«dO ÈcCG »g á«dB’G äÉaGô°üdG ¿C’ π°üëj ¿CG øµÁ ’ A»°ûdG Gòg ,IóFÉa ¿hO øe GƒëÑ°üjh º¡ØFÉXh äÉeƒ∏©ŸG º¶f ¥ô°ùJ ¿CG øe ±ƒN º¡jód áà“C’G »°VQÉ©e

.á«dB’G äÉaGô°üdG øe IOÉØà°S’G ¬«∏Y äQò©J øe áeóÿ ±ô°üdÉH Ú°üà ÚØXƒe áKÓK hCG ¿ÉæKG ¬«a óLƒj ∂æH ´ôa πc ¿ƒc ∞FÉXƒdG ¥ô°ùJ

 ô°ûÑdG AÉ£NCG ,ô°ûÑdG ™æ°U øe π°UC’G ‘ »g áà“C’G á«∏ªY ≥≤– »àdG èeGÈdGh ¬JGP ‘ ‹B’G Ö°SÉ◊G ¿CG ’EG IÒÑc á≤jô£H ájô°ûÑdG IÉ«M §«°ùÑJ ‘ äóYÉ°S ¿EGh áà“C’G ¿CG ¤EG áaÉ°VE’ÉH

âbƒdG á«MÉf øe ∫ƒWCG á«∏ªY ¤EG êÉà– ‹B’G Ö°SÉ◊G AÉ£NCGh ,Iô°TÉÑe É¡ë«ë°üJ øµÁ

  اسباب ومبررات ا�تمتة
 ¿ÉH äÉeƒµ◊G øe ójó©dG äCGóH äÉæ«©Ñ°ùdG §°SGhG ‘h ä’ÉéŸG √òg ™e πeÉ©à∏d ójóL ΩÉ¶f ∑Éæg íÑ°UG »bQƒdG Qƒ£àdGh äÉeƒ∏©ŸG ‘ Qƒ£àdG ÖÑ°ùH -:á«bQƒdGh á«JÉeƒ∏©ŸG IhÌdG

. ¥Qh ¿hóH ád’G ™°†J ⁄h »bQƒdG πª©dG ¢ü∏≤J ⁄ áãjó◊G É«LƒdƒæµàdG øµdh ¥Qh ¿hóH ÖàµŸG ‘ πª©dG π©éjh »bQƒdG πª©dG ¤G áLÉ◊G ¢ü∏≤«°S Ωó≤àdG

 Ö°SÉ◊G ô©°S ¿Éc ó≤d , QÉ©°S’G ¢VÉØîfGh ™°SGƒdG É¡eÉîà°SGh Ö°SGƒ◊G Qƒ¡X øY áÄ°TÉædG äGÒ«¨àdG øe AõL áà“’G -:∞«dÉµàdG á∏bh √QÉ°ûàfG áYô°Sh »LƒdƒæµàdG Qƒ£àdG

. åjó◊G Ö°SÉ◊G RÉ¡L ¬H RÉàÁ »àdG á∏FÉ¡dG äÉ«fÉµe’G ≈∏Y IhÓY äGQ’hódG øe §≤a äÉÄŸG ió©àj ’ ¿’G ÉeG äGQ’hódG ±’G øjó≤Y πÑb »°üî°ûdG

 ‘ ∫ÉªY’G ádhGõe âëÑ°UGh äÓ°UGƒŸGh ä’É°üJ’G πFÉ°Sh π°†ØH IÒ¨°U ájôb ¤G ∫ƒ–h ⁄É©dG ô¨°U âbƒdG ôe Éª∏c -:äÉª¶æª∏d ájQÉéàdG ∞FÉXƒdG áeóN ‘ áà“C’G á«dÉ©a

. ™jô°Sh ôªà°ùe πµ°ûHh . IQÉéàdGh ∫ÉªY’G ∫OÉÑJ ‘ IƒéØdG π«∏≤J øe åjó◊G âbƒdG ‘ áà“C’G âæµ“ PG øµ‡ âbh ô°übG ‘ ⁄É©dG

. êÉàf’G ‘ áYô°ùdG IOÉjõd á«dÉY äGQÉ¡e hP πªY ¤G áLÉ◊G ≥∏îJh QôµàŸG »æ«JhôdG πª©dG øe Ú∏eÉ©dG IóYÉ°ùe -:Ò«¨àdG ‘ áÑZôdG

. á«∏«°üØàdG á«HÉéjE’G •É≤ædG øe ÉgÒZh AÓª©dG AÉ°VQEG , ∞«dÉµàdG π«∏≤J , AÉ£NC’G π«∏≤J , á«LÉàfE’G IOÉjR : É¡ªgCG IOó©àe óFGƒa ¤EG Oƒ≤à°S áà“C’G

نصـائـــح إلكترونــــية

إعداد : إدارة تقنية ونظم المعلومات



 á«YÉæ°üdG  áà“C’ÉH  á«dB’G  áYÉæ°üdG  á«ª°ùJ  øµª«a  …ô°ûH"  πNóJ  ¿hóH  É«JGP  πª©j  A»°T  πc  ≈∏Y  ≥∏£j  çóëà°ùe  í∏£°üe  ƒg  :…QGO’G  πª©dG  º¶f  áæµ«e  hCG   Automation ا�تمتة
 É¡æµd äƒHhôdG ´GƒfCG øe ´ƒæc Èà©J ,¿É°ùfE’ øe ’óH äB’’G ≈∏Y GOÉªàYG ÌcCG πeÉ©ŸG π©L ¤EG ±ó¡J á«∏ªY »gh .ÊƒjõØ∏àdG åÑdG  áà“CGh ,ájQGOE’G ∫ÉªYC’G áà“CG ‘ ≈àM »æ©J »gh .Óãe

 ä’B’G OƒLh ºZôH ≥HÉ°ùdG »Øa ,äGôŸG äÉÄÃ πbCG âbhh ¿É°ùfE’G øe ÈcCG ábOh áYô°ùH πª©dG ádB’G ™«£à°ùJ å«M êÉàfE’G IOÉjR ¤EG áà“C’G ±ó¡J .É¡∏ªY á∏ªµàd ¿É°ùfE’G ¤EG áLÉëH âdGR Ée

.¿É°ùfE’G ój ≈∏Y áHƒ∏£ŸG ábódÉH øµj ⁄ êÉàfE’G ∂dòch êÉàfEÓd πjƒW âbh ¤EG êÉà– âfÉc É¡æµd

وصف ا�تمتة
 ‘ äÉ«›ÈdGh äÉªµëàŸG hCG äÉ÷É©ŸG ≈∏Y á«æÑŸG Iõ¡LC’Gh ôJƒ«ÑªµdG ΩGóîà°SG »g áà“C’G 

 πµ°ûH ∫ÉªYC’Gh äGAGôLE’G Ò°S ÚeCÉJ πLCG øe á«eóÿGh ájQÉéàdGh á«YÉæ°üdG äÉYÉ£≤dG ∞∏à

 πµ°ûH πª©Jh Ò°ùJ ä’B’Gh äGAGôLE’G π©L øa »g áà“C’G .øµ‡ CÉ£N πbCÉHh º«∏°Sh ≥«bO ‹BG

.»FÉ≤∏J

 ™æe ƒg á«eóÿG äÉ°ù°SDƒŸG h á«eƒµ◊G ôFGhódG ≈a áà“C’G áª¶fG ≥«Ñ£J øe ≈°ù«FôdG ±ó¡dG

 iƒà°ùe ôaƒJ ≈àdG ájQGOE’G äÉeƒ∏©ŸG äÉ«›ôH h º¶f ≥«Ñ£J ≥jôW øY ∂dPh …QGOE’G OÉ°ùØdG

 áª«∏°S äÉfÉ«H ôaƒJ áª¶fC’G √ò¡a ∂dòc ´É«°†dG h ∞∏àdG h πjó©àdG øe äÉfÉ«Ñ∏d ™ØJôe ájÉªM

.ôJÉaódG h ¥GQh’G ΩGóîà°SG øY ÓjóH ábódG h á«aÉØ°ûdÉH ™àªàJ Ú«fƒfÉ≤dG Ú©LGôª∏d

أهم ا�نظمة الحاسوبية المستخدمة في أتمتة المكاتب :
 operating systems π«¨°ûàdG áª¶fCG -

email ÊhÎµ«d’G ójÈdG -

»Jƒ°üdG ójÈdG ΩÉ¶f -

 video conference …ƒjóØdG ´ÉªàL’G ΩÉ¶f -

 document management system ≥FÉKƒdG IQGOG ΩÉ¶f -

البرامج الجاهزة المهمة التي تمثل اساس العمل في المكاتب المئتمتة:- 
. word ¢Uƒ°üædG á÷É©e èeÉfôH -1

 data base .äÉfÉ«ÑdG óYGƒb -2

desktop ÖJÉµŸG áà“CG ‘ áeóîà°ùŸG èeGÈdG çóMG øe Èà©jh »ÑàµŸG ô°TÉædG -3

.á«fÉ«H Ωƒ°SQh äÉ££h á«FÉ°üMG ∫hGóL AÉ°ûfÉH Ωƒ≤Jh :excel èeGôH -4

. ΩÓa’Gh Qƒ°üdGh ≈≤«°SƒŸGh äGƒ°U’G ™e πeÉ©àJ »àdG èeGÈdG »gh -:IOó©àŸG §FÉ°SƒdG èeGôH -5

. äÉµÑ°ûdGh ä’É°üJ’G èeGôH -6

  انتقادات 
 äGôFÉ£dG •ƒÑg áÑbGôe á«∏ªY áà“CG πãe á«FÉæãà°S’G ä’Éë∏d áÑ°ùædÉH ÉeCG , kÓãe á«Ñ£dG áà“C’ÉH ≥∏©àj Éª«a á°†Øîæe âdGR ’ ‹B’G Ö°SÉ◊ÉH á≤ãdG ¿CG ’EG áà“C’G ƒëf åjó◊G ¬LƒàdG ™e

 πNóJh kÉeÉ“ èeÉfÈdG πªY ±É≤jEG Ωõ∏à°ùJ ádÉ◊G √òg .áKQÉc ‘ ÖÑ°ùàj óbh ,A»°T ‘ óYÉ°ùoj ’ ΩÉ¶ædÉa •ƒÑ¡dG äÓéY ‘ π∏ÿ â°Vô©J äGôFÉ£dG óMCG ¿CG Éæ°Vôa ƒ∏a ,É¡æ«H ≥«°ùæàdGh

.π°UÉ◊G π∏ÿG πX ‘ πª©dG ∫ÉªcE’ ¿É°ùfE’G

 ¿CG øµÁ ’ ,áà“C’G ¿CG ≈∏Y π«dO ÈcCG »g á«dB’G äÉaGô°üdG ¿C’ π°üëj ¿CG øµÁ ’ A»°ûdG Gòg ,IóFÉa ¿hO øe GƒëÑ°üjh º¡ØFÉXh äÉeƒ∏©ŸG º¶f ¥ô°ùJ ¿CG øe ±ƒN º¡jód áà“C’G »°VQÉ©e

.á«dB’G äÉaGô°üdG øe IOÉØà°S’G ¬«∏Y äQò©J øe áeóÿ ±ô°üdÉH Ú°üà ÚØXƒe áKÓK hCG ¿ÉæKG ¬«a óLƒj ∂æH ´ôa πc ¿ƒc ∞FÉXƒdG ¥ô°ùJ

 ô°ûÑdG AÉ£NCG ,ô°ûÑdG ™æ°U øe π°UC’G ‘ »g áà“C’G á«∏ªY ≥≤– »àdG èeGÈdGh ¬JGP ‘ ‹B’G Ö°SÉ◊G ¿CG ’EG IÒÑc á≤jô£H ájô°ûÑdG IÉ«M §«°ùÑJ ‘ äóYÉ°S ¿EGh áà“C’G ¿CG ¤EG áaÉ°VE’ÉH

âbƒdG á«MÉf øe ∫ƒWCG á«∏ªY ¤EG êÉà– ‹B’G Ö°SÉ◊G AÉ£NCGh ,Iô°TÉÑe É¡ë«ë°üJ øµÁ

  اسباب ومبررات ا�تمتة
 ¿ÉH äÉeƒµ◊G øe ójó©dG äCGóH äÉæ«©Ñ°ùdG §°SGhG ‘h ä’ÉéŸG √òg ™e πeÉ©à∏d ójóL ΩÉ¶f ∑Éæg íÑ°UG »bQƒdG Qƒ£àdGh äÉeƒ∏©ŸG ‘ Qƒ£àdG ÖÑ°ùH -:á«bQƒdGh á«JÉeƒ∏©ŸG IhÌdG

. ¥Qh ¿hóH ád’G ™°†J ⁄h »bQƒdG πª©dG ¢ü∏≤J ⁄ áãjó◊G É«LƒdƒæµàdG øµdh ¥Qh ¿hóH ÖàµŸG ‘ πª©dG π©éjh »bQƒdG πª©dG ¤G áLÉ◊G ¢ü∏≤«°S Ωó≤àdG

 Ö°SÉ◊G ô©°S ¿Éc ó≤d , QÉ©°S’G ¢VÉØîfGh ™°SGƒdG É¡eÉîà°SGh Ö°SGƒ◊G Qƒ¡X øY áÄ°TÉædG äGÒ«¨àdG øe AõL áà“’G -:∞«dÉµàdG á∏bh √QÉ°ûàfG áYô°Sh »LƒdƒæµàdG Qƒ£àdG

. åjó◊G Ö°SÉ◊G RÉ¡L ¬H RÉàÁ »àdG á∏FÉ¡dG äÉ«fÉµe’G ≈∏Y IhÓY äGQ’hódG øe §≤a äÉÄŸG ió©àj ’ ¿’G ÉeG äGQ’hódG ±’G øjó≤Y πÑb »°üî°ûdG

 ‘ ∫ÉªY’G ádhGõe âëÑ°UGh äÓ°UGƒŸGh ä’É°üJ’G πFÉ°Sh π°†ØH IÒ¨°U ájôb ¤G ∫ƒ–h ⁄É©dG ô¨°U âbƒdG ôe Éª∏c -:äÉª¶æª∏d ájQÉéàdG ∞FÉXƒdG áeóN ‘ áà“C’G á«dÉ©a

. ™jô°Sh ôªà°ùe πµ°ûHh . IQÉéàdGh ∫ÉªY’G ∫OÉÑJ ‘ IƒéØdG π«∏≤J øe åjó◊G âbƒdG ‘ áà“C’G âæµ“ PG øµ‡ âbh ô°übG ‘ ⁄É©dG

. êÉàf’G ‘ áYô°ùdG IOÉjõd á«dÉY äGQÉ¡e hP πªY ¤G áLÉ◊G ≥∏îJh QôµàŸG »æ«JhôdG πª©dG øe Ú∏eÉ©dG IóYÉ°ùe -:Ò«¨àdG ‘ áÑZôdG

. á«∏«°üØàdG á«HÉéjE’G •É≤ædG øe ÉgÒZh AÓª©dG AÉ°VQEG , ∞«dÉµàdG π«∏≤J , AÉ£NC’G π«∏≤J , á«LÉàfE’G IOÉjR : É¡ªgCG IOó©àe óFGƒa ¤EG Oƒ≤à°S áà“C’G
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 á«YÉæ°üdG  áà“C’ÉH  á«dB’G  áYÉæ°üdG  á«ª°ùJ  øµª«a  …ô°ûH"  πNóJ  ¿hóH  É«JGP  πª©j  A»°T  πc  ≈∏Y  ≥∏£j  çóëà°ùe  í∏£°üe  ƒg  :…QGO’G  πª©dG  º¶f  áæµ«e  hCG   Automation ا�تمتة
 É¡æµd äƒHhôdG ´GƒfCG øe ´ƒæc Èà©J ,¿É°ùfE’ øe ’óH äB’’G ≈∏Y GOÉªàYG ÌcCG πeÉ©ŸG π©L ¤EG ±ó¡J á«∏ªY »gh .ÊƒjõØ∏àdG åÑdG  áà“CGh ,ájQGOE’G ∫ÉªYC’G áà“CG ‘ ≈àM »æ©J »gh .Óãe

 ä’B’G OƒLh ºZôH ≥HÉ°ùdG »Øa ,äGôŸG äÉÄÃ πbCG âbhh ¿É°ùfE’G øe ÈcCG ábOh áYô°ùH πª©dG ádB’G ™«£à°ùJ å«M êÉàfE’G IOÉjR ¤EG áà“C’G ±ó¡J .É¡∏ªY á∏ªµàd ¿É°ùfE’G ¤EG áLÉëH âdGR Ée

.¿É°ùfE’G ój ≈∏Y áHƒ∏£ŸG ábódÉH øµj ⁄ êÉàfE’G ∂dòch êÉàfEÓd πjƒW âbh ¤EG êÉà– âfÉc É¡æµd

وصف ا�تمتة
 ‘ äÉ«›ÈdGh äÉªµëàŸG hCG äÉ÷É©ŸG ≈∏Y á«æÑŸG Iõ¡LC’Gh ôJƒ«ÑªµdG ΩGóîà°SG »g áà“C’G 

 πµ°ûH ∫ÉªYC’Gh äGAGôLE’G Ò°S ÚeCÉJ πLCG øe á«eóÿGh ájQÉéàdGh á«YÉæ°üdG äÉYÉ£≤dG ∞∏à

 πµ°ûH πª©Jh Ò°ùJ ä’B’Gh äGAGôLE’G π©L øa »g áà“C’G .øµ‡ CÉ£N πbCÉHh º«∏°Sh ≥«bO ‹BG

.»FÉ≤∏J

 ™æe ƒg á«eóÿG äÉ°ù°SDƒŸG h á«eƒµ◊G ôFGhódG ≈a áà“C’G áª¶fG ≥«Ñ£J øe ≈°ù«FôdG ±ó¡dG

 iƒà°ùe ôaƒJ ≈àdG ájQGOE’G äÉeƒ∏©ŸG äÉ«›ôH h º¶f ≥«Ñ£J ≥jôW øY ∂dPh …QGOE’G OÉ°ùØdG

 áª«∏°S äÉfÉ«H ôaƒJ áª¶fC’G √ò¡a ∂dòc ´É«°†dG h ∞∏àdG h πjó©àdG øe äÉfÉ«Ñ∏d ™ØJôe ájÉªM

.ôJÉaódG h ¥GQh’G ΩGóîà°SG øY ÓjóH ábódG h á«aÉØ°ûdÉH ™àªàJ Ú«fƒfÉ≤dG Ú©LGôª∏d

أهم ا�نظمة الحاسوبية المستخدمة في أتمتة المكاتب :
 operating systems π«¨°ûàdG áª¶fCG -

email ÊhÎµ«d’G ójÈdG -

»Jƒ°üdG ójÈdG ΩÉ¶f -

 video conference …ƒjóØdG ´ÉªàL’G ΩÉ¶f -

 document management system ≥FÉKƒdG IQGOG ΩÉ¶f -

البرامج الجاهزة المهمة التي تمثل اساس العمل في المكاتب المئتمتة:- 
. word ¢Uƒ°üædG á÷É©e èeÉfôH -1

 data base .äÉfÉ«ÑdG óYGƒb -2

desktop ÖJÉµŸG áà“CG ‘ áeóîà°ùŸG èeGÈdG çóMG øe Èà©jh »ÑàµŸG ô°TÉædG -3

.á«fÉ«H Ωƒ°SQh äÉ££h á«FÉ°üMG ∫hGóL AÉ°ûfÉH Ωƒ≤Jh :excel èeGôH -4

. ΩÓa’Gh Qƒ°üdGh ≈≤«°SƒŸGh äGƒ°U’G ™e πeÉ©àJ »àdG èeGÈdG »gh -:IOó©àŸG §FÉ°SƒdG èeGôH -5

. äÉµÑ°ûdGh ä’É°üJ’G èeGôH -6

  انتقادات 
 äGôFÉ£dG •ƒÑg áÑbGôe á«∏ªY áà“CG πãe á«FÉæãà°S’G ä’Éë∏d áÑ°ùædÉH ÉeCG , kÓãe á«Ñ£dG áà“C’ÉH ≥∏©àj Éª«a á°†Øîæe âdGR ’ ‹B’G Ö°SÉ◊ÉH á≤ãdG ¿CG ’EG áà“C’G ƒëf åjó◊G ¬LƒàdG ™e

 πNóJh kÉeÉ“ èeÉfÈdG πªY ±É≤jEG Ωõ∏à°ùJ ádÉ◊G √òg .áKQÉc ‘ ÖÑ°ùàj óbh ,A»°T ‘ óYÉ°ùoj ’ ΩÉ¶ædÉa •ƒÑ¡dG äÓéY ‘ π∏ÿ â°Vô©J äGôFÉ£dG óMCG ¿CG Éæ°Vôa ƒ∏a ,É¡æ«H ≥«°ùæàdGh

.π°UÉ◊G π∏ÿG πX ‘ πª©dG ∫ÉªcE’ ¿É°ùfE’G

 ¿CG øµÁ ’ ,áà“C’G ¿CG ≈∏Y π«dO ÈcCG »g á«dB’G äÉaGô°üdG ¿C’ π°üëj ¿CG øµÁ ’ A»°ûdG Gòg ,IóFÉa ¿hO øe GƒëÑ°üjh º¡ØFÉXh äÉeƒ∏©ŸG º¶f ¥ô°ùJ ¿CG øe ±ƒN º¡jód áà“C’G »°VQÉ©e

.á«dB’G äÉaGô°üdG øe IOÉØà°S’G ¬«∏Y äQò©J øe áeóÿ ±ô°üdÉH Ú°üà ÚØXƒe áKÓK hCG ¿ÉæKG ¬«a óLƒj ∂æH ´ôa πc ¿ƒc ∞FÉXƒdG ¥ô°ùJ

 ô°ûÑdG AÉ£NCG ,ô°ûÑdG ™æ°U øe π°UC’G ‘ »g áà“C’G á«∏ªY ≥≤– »àdG èeGÈdGh ¬JGP ‘ ‹B’G Ö°SÉ◊G ¿CG ’EG IÒÑc á≤jô£H ájô°ûÑdG IÉ«M §«°ùÑJ ‘ äóYÉ°S ¿EGh áà“C’G ¿CG ¤EG áaÉ°VE’ÉH

âbƒdG á«MÉf øe ∫ƒWCG á«∏ªY ¤EG êÉà– ‹B’G Ö°SÉ◊G AÉ£NCGh ,Iô°TÉÑe É¡ë«ë°üJ øµÁ

 كيفية االستخدام ا�مثل للخدمات ا�لكترونية والذكيـة:

 .áeóN πµd Ióæ°ùŸG •hô°ûdG h äÉª«∏©àdG IAGôb IQhô°V ™e áeóÿG áeó≤e IAGôb ≈∏Y ¢UôMEG

 .áeóÿG èFÉàf ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ‘ ÒNCÉJ …C’ kÉÑæŒ ∂dPh  áeóÿG ≈∏Y Ëó≤àdG ó©H »JCÉJ »àdG äGƒ£ÿG IAGôb ≈∏Y ¢UôMEG

.‹ÉàdG QõdG ≈∏Y §¨°†dG hCG QGôªà°S’G QGôb PÉîJEG πÑb á«¡«ÑæàdG πFÉ°Sô∏d kGó«L ¬ÑàfEG

.ÊhÎµdE’G ™aódG ádÉM ‘ ∂d ™Lôªc ÊhÎµdE’G ™aódG ∫É°üjEÉH ®ÉØàM’G ≈∏Y ¢UôMEG

.∂©e π°UGƒàdG á«∏ªY π«¡°ùàd ∂dP h í«ë°U πµ°ûH á«°üî°ûdG ∂JÉfÉ«H ∫ÉNOEG ≈∏Y ¢UôMEG

.∞JÉ¡dG ºbQh ÊhÎµd’G ójÈdG πãe äÉeƒ∏©ŸG ¢†©H ó«cCÉJ ‘ ï°ùædG á«°UÉN ΩGóîà°SG ΩóY ≈∏Y ´É£à°ùŸG Qób ™æàeG

 .áeóÿG ΩÉ“EG πÑb Ωƒ°üîŸG ≠∏ÑŸG áª«b øe ócCÉJ ,™aódG Ö∏£àJ »àdGh á«fhÎµdEG áeóN ≈∏Y Ëó≤àdG óæY

.RÉ¡÷G ∂àeRÓe ΩóY óæY áeóÿG øe êhôÿG π«é°ùàH âªb ∂fCÉH hCG áëØ°üdG ¥ÓZEG øe ócCÉJ , ™aódG øe AÉ¡àfE’G óæY

QÈe hCG ±ôX …C’ äÉjÎ°ûŸG äÉbÉ£H ∞∏N áHƒàµŸG hCG ∫ƒNó∏d Ωóîà°ùJ »àdG AGƒ°S ájô°ùdG ∂eÉbQG øY í°üØJ’ áaÉ°VG

ÊhÎµd’G ójÈdG hCG ™bGƒŸG »∏Y ∫ƒNó∏d áeóîà°ùŸG ájô°ùdG äÉª∏µdG Ò«¨àH ºb
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نصـائـــح إلكترونــــية



ودعم  عليها  املحافظة  من  وبدًل  واجلمال  البت�ضامة  مدينة  ال�ضارقة 

ان  نالحظ  بال�ضارقة  الرتقاء  يف  احلكومية  واجلهات  الدوائر  جهود 

بع�س ا�ضحاب قوارب ال�ضيد والدراجات املائية  يقومون برتكها على 

القوارب  هذه  بتحويل  يقوم  الخر  والبع�س  طويلة  لوقات  ال�ضاطىء 

العام  للمظهر  ول  باملكان  عابىء  غري  ال�ضيد  لدوات  م�ضتودعات  اىل 

لذا قامت البلدية بحملة مو�ضعة لزالة كافة املخالفات التي مت و�ضعها 

ب�ضكل ع�ضوائي على �ضواطئ الإمارة  واملهملة  منذ فرتات طويلة نتيجة 

املدينة  ل�ضواطئ  اجلمايل  املنظر  على  حفاظا  وذلك  عنها  ال�ضتغناء 

واأن تبقى خالية من تلوث البيئة الربية والبحرية.ولكن يجب ان تكون 

يف  ي�ضاركوا  حتى  والدراجات  القوارب  اأ�ضحاب  من  نابعة  املبادرات 

احلفاظ على املدينة وبدًل من امل�ضاهمة يف تلويثها.

القوارب تشوه جمال الشواطئ

املنا�ضب  مكانه  لكل عمل  وبالطبع  مقال  مقام  لكل  ال�ضعبي  املثل  يقول 

النا�س  بع�س  قيام  الأخرية  الفرتة  يف  لوحظ  ولكن  كذلك  طعام  ولكل 

العامة مما  الأماكن  الأ�ضماك يف احلدائق وعلى احل�ضائ�س يف  بتناول 

برتك  لقيامهم  نظرا  بالتلوث  املكان  وي�ضيب  لل�ضيق  الآخرين  يعر�س 

بقايا الأ�ضماك يف املكان واحلاجة اىل تنظيف م�ضاعف لإزالة الروائح 

يف  البلدية  بها  تقوم  التي  اجلهود  من  وبالرغم  البقايا  من  وغريها 

اأن  اأن الوعي والإح�ضا�س  بامل�ضوؤولية يجب  اإل  خدمات النظافة العامة 

يكون نابعا من ال�ضخ�س ذاته.

تصادم في البر والبحر
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قفشات
المدينة الباسمة

ال�ضارقة واجلهات احلكومية  بلدية  بها  التي تقوم  بالرغم من اجلهود 

الدراجات  ركاب  وع�ضاق  البحر  ملرتادي  مثالية  بيئة  توفري  الأخرى يف 

ينقل  بل  الطرقات   على  بالتهور  ليكتفى  ال�ضباب  بع�س  اأن  اإل  املائية 

هذا التهور اإىل املياه فقد لوحظ يف الفرتة الخرية وقوع بع�س حالت 

 ، للخطر  ال�ضباب  اأرواح  يعر�س  مما  املائية   الدرجات  بني  الت�ضادم 

لذا يجب على ال�ضباب اللتزام حفاظا على حياتهم وان يكون اللتزام 

وتطبيق  بالقانون  اإكراها  يكون  اأن  قبل  ت�ضرفاتهم  كل  يف  �ضلوك 

العقوبات اجلزائية على املخالفني.

أكل األسماك في األماكن العامة



ملف
مـن مـكتـبــة المـديـنــة    العدد

ي�شرب هذا الكتاب اأغوار اأر�ش الإمارات العربية املتحدة ليك�شف 

من  تختزنه  عما  دقيقة  موثقة  واإح�شاءات  هادئة  علمية  مبنهجية 

مياه جوفية، متثل ثروة ا�شرتاتيجية.

كما ي�شلط ال�شوء على ال�شيا�شات املائية للدولة وما حتظى به ق�شية 

املياه من اهتمام وعناية من طرف �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 

)كان  جائزة  حامل   – اهلل  حفظه   – الدولة  رئي�ش  نهيان  اآل  زايد 

الكربى للبيئة واملياه( ل�شنة 2004.

جمل�ش  ودول  بالإمارات  اجلوفية  املياه  و�شع  يف  الكتاب  ويف�شل 

مبينا  وا�شتخداماتها،  تواجدها  واأماكن  كمياتها  حيث  من  التعاون 

كيفية حمايتها واملحافظة عليها يف وقت يعاين فيه العامل من ندرة 

مائية تتهده على اأكرث من �شعيد وباأكرث من خطر.

اأحد مو�شوعات ال�شراع يف القدمي  وقد كانت ق�شية املياه ومل تزل 

�شببا  الب�شري  التاريخ  عرب  والكالأ  املاء  عن  البحث  وكان  واحلديث 

العن�شر  هو  فاملاء  العامل،  من  كثرية  بقاع  يف  احل�شارات  ظهور  يف 

الأ�شا�شي حلياة الكائنات احلية ومن دونه تنعدم مقومات ال�شتمرار 

والوجود الإن�شاين.

لقد كان لدولة الإمارات العربية املتحدة جتربة رائدة يف تعاطيها مع 

بف�ضل  وذلك  املياه،  ندرة  من  املتزايد  القلق  خ�ضم  يف  املائية  املوارد 

الأ�ض�س  خالل  من   – اهلل  رحمه   – زايد  ال�ضيخ  له  املغفور  توجيات 

النظرية والعلمية التي كر�ضها يف �ضيا�ضة الدولة يف جمال احلفاظ على 

وح�ضن  املائية  املوارد 

ا�ضتغاللها وقد تاأ�ضى به 

وم�ضى على دربه �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 

اهلل  حفظه   – اآل نهيان رئي�س الدولة  خليفة بن زايد 

ورعاه – وجعل املياه ركنا اأ�ضا�ضًيا يف عملية التنمية.

تو�ضيع  اإىل  الرامية  اجلهود  اعتبارنا  يف  ن�ضع  “ونحن   : �ضموه  فقال 

وا�ضعة  م�ضاحات  ا�ضت�ضالح  طريق  عن  اخل�ضراء  الزراعية  رقعتنا 

الأمن  بهدف حتقيق  وذلك  الالزمة  املائية  املوارد  وتدبري  الأر�س  من 

الغذائي ل�ضعبنا يف امل�ضتقبل القريب والبعيد مًعا.”

جمال  يف  بها  امل�ضي  مت  التي  الرائدة  امل�ضرية  خطوات  عزز  اأنه  كما 

النهو�س باحتياجات الدولة وقطاعاتها املختلفة من املاء، وترجم ذلك 

الغذائي.  بالأمن  املت�ضلة  تلك  اأو  املائية  امل�ضاريع  ومتابعة  تطوير  يف 

املتخ�ض�ضة  العلمية  واملراكز  املعاهد  اإقامة  ت�ضجيع  على  �ضموه  وعمل 

لأنه يرى اأن اخلربة املحلية القدمية لبد اأن تت�ضلح بالعلم احلديث.

وقد قام �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بدعم امل�ضروعات املائية والإمنائية 

يف الكثري من الدولة العربية لإميانه الرا�ضخ باأن التنمية والأمن القومي 

العربي هما �ضاأن يعني كامل الأمة العربية.

البالغ  واهتمامه  الت�ضحر  مكافحة  يف  خليفة  ال�ضيخ  بجهود  واعرتافا 

الدويل  املياه، فقد قرر موؤمتر كان  الإمنائية واحلفاظ على  بامل�ضاريع 

اخلا�س بالبيئة واملياه يف يوليو 2004 منح �ضموه جائزة “كان الكربى 

إعداد: أحمــد نعيـــم
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واملياه  للبيئة  العاملية  كان  جائزة  �ضموه  ت�ضلم  كما  واملياه”.  للبيئة 

واملدن والتي منحتها منظمة �ضبكة البحر الأبي�س املتو�ضط التابعة 

مدينة  اإىل  امل�ضتدام  والتطوير  املائية  للموارد  اليون�ضكو  لرئا�ضة 

اأبوظبي للدور الإيجابي الكبري الذي تقوم به املدينة يف جمال معاجلة 

مياه ال�ضرف ال�ضحي والت�ضجري والق�ضاء على الت�ضحر.

تعريف املياه اجلوفية وم�شادرها

املياه اجلوفية هي املياه التي تقع حتت �ضطح الرتبة وتختزن يف م�ضامات 

الأر�س بني �ضخر الأدمي والرمل واحل�ضي وغريها من مكونات الرتبة. 

وت�ضمل املياه اجلوفية كل املياه املخزونة حتت �ضطح الأر�س.

اإىل طبقات الأر�س ال�ضفلية هي امل�ضدر  وتعترب مياه الأمطار النافذة 

الرئي�س للمياه اجلوفية �ضمن دورة املياه الكونية املعروفة، وكذلك ماء 

ال�ضهري  تبلور  مراحل  بعد  اأعلي  اإىل  ي�ضعد  الذي  املاء  وهو  ال�ضهري 

املختلفة. كما يوجد اأي�ضا املاء املقرون وهو املاء الذي ي�ضاحب عملية 

تكوين الر�ضوبيات يف املراحل املبكرة ويحب�س بني اأجزائها وم�ضامه.

كميات  ر�ضح  من  مبا�ضر  ب�ضكل  ال�ضحلة  اجلوفية  املياه  معظم  تتكون 

�ضغرية من مياه الأمطار والثلوج الذائبة اإىل الطبقة التي تلي ال�ضطح. 

اأما املياه اجلوفية البعيدة الغور فقد مت�ضكها م�ضام الرتبة فتظل راكدة 

لآلف بل ملاليني ال�ضنني وبع�س هذا النوع من املياه يحتوي على كميات 

كبرية من الأمالح املذابة. 

اإىل باطن الأر�س بحوايل 40% من كمية  التي ت�ضل  وتقدر كمية املاء 

ال�ضخور  بنفاذية  اجلوفية  املياه  م�ضري  ويرتبط  املت�ضاقطة  الأمطار 

للماء وبدرجة تاأثرها بالفعل الهدام الناجت عنه. 

وميكن القول اإن املياه اجلوفية يف الإمارات تنتمي اإىل م�ضدرين هما:

فعال  ت�ضقط  التي  الأمطار  مياه  فائ�س  من  مياه جوفية حملية جمعت 

داخل حدود الإمارات ال�ضمالية.

المياه الجوفية في اإلمارات
صادر عن: مركز شؤون اإلعالم – اإلمارات العربية المتحدة
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ومياه جوفية جاءت من مناطق ممتدة وراء اإقليمها اجلغرايف لنحدار 

يف  اجلبلية  املرتفعات  مثل  تكويناتها  ونفاذية  ال�ضخرية  الطبقات 

�ضلطنة عمان ونطاق الرف العربي املتحرك يف و�ضط اجلزيرة العربية.

اأماكن تواجد املياه اجلوفية:

والذي  الأر�ضية  الق�ضرة  من  العلوي  اجلزء  يف  اجلوفية  املياه  توجد 

ال�ضخري  ال�ضق  منطقة  ق�ضمت  وقد  ال�ضخري،  ال�ضق  مبنطقة  يعرف 

اإىل ق�ضمني:

نطاق التهوية:

ال�ضخري حيث متتلئ معظم  ال�ضق  العلوي من منطقة  وي�ضمل اجلزء 

الفراغات ال�ضخرية فيه بالهواء ويحتوي جزئًيا على بع�س املاء.

نطاق الت�شبع: 

ويلي نطاق التهوية اإىل اأ�ضفل وفيه تكون م�ضامات ال�ضخور مملوءة كليا 

املياه  ا�ضم  النطاق  هذا  يف  املوجودة  اجلوفية  املياه  على  ويطلق  باملاء 

املاء  من�ضوب  با�ضم  الت�ضبع  لنطاق  العلوي  ال�ضطح  ويعرف  الأر�ضية، 

الأر�ضي.

التكوينات املائية يف دولة الإمارات

وا�ضعة  وهي  الرابع  اجليولوج  الزمن  تتبع  احل�شوية:  التكوينات   .1

جماري  ويف  وال�ضرقية(  الغربية  )البهادا  احل�ضى  �ضهل  يف  النت�ضار 

عدد كبري من الوديان.

)احلياة  الثالث  اجليولوجي  الزمن  تتبع  الرملية:  التكوينات   .2

احلديثة( وهي ت�ضمل تكوينات الفار�س و�ضهيل وهي معروفة يف املناطق 

الغربية ويرتاوح �ضمكها من 100 اإىل 200 م.

3. التكورينات اجلريية املت�شققة من الزمن اجليولوجي الثالث: وقد 

مت التعرف على التكوينات اجلريية يف البئر املحفورة يف ليوا وكانت بها 

مياه ماحلة وهذا التكوين ميتد مل�ضافات بعيدة خارج احلدود من ناحية 

الغرب ويظهر على ال�ضطح يف دولة قطر ويف الإقليم ال�ضرقي من اململكة 

العربية ال�ضعودية.

4. التكوينات اجلريية املت�شققة من الزمن اجليولوجي الثاين وهي 

ت�شمل ما يلي:

- تكوينات ال�ضم�ضة واجلويزة وهي وا�ضعة النت�ضار يف املنطقة الزراعية 

الغربية ومياهها من النوع املالح.

الغربية  الزراعيى  املناطق  يف  معروفة  وهي  ومتامة  الو�ضيع  تكوين   -

ولكنها بعيدة عن العمق وتظهر فوق ال�ضطح عند راأ�س اخليمة.

- تكوينات امل�ضندم وهي وا�ضعة النت�ضار يف املنطقة الزراعية ال�ضمالية 

ولها اإمكانات مائية متو�ضطة.

5. التكوينات اجلريية املت�شققة التي تتبع الزمن اجليولوجي الأول: 

الزراعية  املنطقة  النت�ضار يف  وا�ضع  روؤو�س اجلبال وهو  تكوين  وت�ضمل 

ال�ضمالية واإمكاناتها املائية كبرية.

مظاهر املياه اجلوفية 

تظهر املياه اجلوفية يف اأ�ضكال خمتلفة تعك�س طبيعة تكوينها ومكوناتها 

ومنها خزانات املياه اجلوفية والينابيع والآبار والأفالج.

الرتكيب  على  الإمارات  يف  مياهها  وتدفق  الينابيع  ظهور  ويتوقف 

وكمية  بالنك�ضارات  تاأثره  ومدى  الينبوع  ملنطقة  العام  اجليولوجي 

التغذية من مياه الأمطار.

الينابيع يف الإمارات

وتنق�ضم عيون وينابيع الإمارات من حيث النوعية اإىل ق�ضمني هما:

وال�ضت�ضفاء  املزروعات  وت�ضتخدم مياهها يف ري  ينابيع حارة كربيتية 

الغمور  وعني  الغيل  وعني  وعني م�ضب  الفاي�ضة  مثل عني  وال�ضتحمام 

المدينة الباسمة

حيث  املعدل  عن  مياهها  حرارة  درجة  بارتفاع  تتميز  التي  خت  وعني 

ت�ضل اإىل 40 ويرجع ذلك اإىل �ضعود املياه من اأعماق �ضحيقة ت�ضل اإىل 

300 مرت عن طريق الفوالق وال�ضقوق.

ينابيع وعيون مياه عذبة وت�ضتخدم يف ال�ضرب والزراعة مثل عني الوريعة 

ال�ضيجي  وعني  الع�ضيلي  وعني  حتا  وعني  م�ضفوت  وعني  م�ضايف  وعني 

وعني البثنة وعني احليل وعني الفرفار وعني حبحب وعني ال�ضخنة وعني 

واحة ليوا. ويعترب نبع الوريعة من الينابيع الن�ضطة يف املنطقة ال�ضرقية 

الفيوليت  �ضخور  يف  ال�ضخرية  الت�ضققات  من  العام  طوال  ويتدفق 

ويعترب من املوارد املائية الأ�ضا�ضية يف تغذية املياه اجلوفية. 

الآبار )الطوي( يف الإمارات

ال�ضائعة  الو�ضيلة  وهي  الإمارات  اأنحاء  جميع  يف  بكرثة  منت�ضرة  الآبار 

ال�ضحراء  وبدو  الواحات  �ضكان  حفر  وقد  اجلوفية  املياه  ل�ضتخراج 

وي�ضل عمق  املوؤقتة،  ومنها  الثابتة  منها  الع�ضور  مر  الآبار على  مئات 

تلك الآبار يف بع�س الأحيان اإىل 60 مرًتا. وتقع اأغلب الآبار يف الإمارات 

�ضهل  الأودية ويف  املمتدة من قاعدة اجلبال عند خمارج  الأرا�ضي  يف 

الباطنة مبحاذاة �ضاحل عمان ويف املنطقة بني خليج عمان وجبال عمان 

التي  الرملية  ال�ضحراء  يف  اأو  مبا�ضرة  الغرب  اإىل  احل�ضوي  وال�ضهل 

ت�ضمل القطاع الغربي من اأرا�ضي دولة الإمارات بعيدا عن جبال عمان.

الأفالج:

على  اأو  الأر�س  باطن  يف  حمفورة  للمياه  ناقلة  قناة  عن  عبارة  الفلج 

يكون  اجلوفية  للمياه  الناقل  النظام  وهذا  الإن�ضان،  قبل  من  �ضطحها 

الفلج  منه يف  املياه  تن�ضاب  الفلج حيث  باأم  ي�ضمى  بئر  اأو  نبع  م�ضدره 

وعادة ما تكون الأفالج يف املناطق اجلبلية اأو مناطق ال�ضهول عند اأقدام 

اجلبال حيث يرتفع من�ضوب املياه اجلوفية وي�ضتفاد من الأفالج يف ري 

املزروعات.
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 ÈàîŸ …ƒæ°ùdG ‹hódG OÉªàY’ÉH á≤ãdG ójóŒ áÑ°SÉæÃ ájõcôŸG äGÈàîŸGh áeÉ©dG áë°üdG

."¢SÉcƒj" á«fÉ£jÈdG OÉªàY’G áÄ«g øe ájòZC’G

 π«dÉëàdG IOƒL IOÉ¡°T ≈∏Y π°üëj …òdG §°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æe ‘ ∫hC’G ƒg ájòZC’G Èà ó©jh 

.1999 ΩÉY ‘ á«fÉ£jÈdG áÄ«¡dG øe á«ŸÉ©dG IôjÉ©ŸGh

تهــــنئــة

تـــــكريم

تهــــنئــة
 -  óªMCG óª óeÉM áªWÉa / á∏«eõdG Åæ¡f

 áÑ°SÉæÃ -  ájô°ûÑdG OQGƒŸG IQGOEG

OÉ°üàb’Gh ¿ƒfÉ≤dG ‘ ¢SƒjQƒdÉµH IOÉ¡°T ≈∏Y É¡dƒ°üM

ìÉéædG h ¥ƒØàdG øe ójõŸÉH É¡d ÉæJÉ«æ“

نبارك للزميل محمد يوسف بن صندل  
بقدوم مولوده الجديد ” عبدا� “

إدارة الصحة العامةإدارة المواقف العامة

نبارك للزميل فراس جهاد العبدا�
بقدوم مولوده الجديد ” جهاد “

ا�دارة المالية

نبارك للزميل أحمد عبدالغفور
بقدوم مولوده الجديد ” محمد “

البلدية تبارك للزميل بالل الحمداني شفاءه وعودته إلى العمل

 áeRC’G øe ¬FÉØ°T ó©H ájó∏ÑdÉH ¬∏ªY ¤EG ,ájô°ûÑdG OQGƒŸG IQGOEÉH ∞Xƒe ,ÊGóª◊G óª áØ«∏N ∫ÓH π«eõdG OÉY

.á«MGôL á«∏ª©d ÉgôKEG ≈∏Y ™°†Nh ≈Ø°ûà°ùŸG ¬à∏NOCG »àdG á«Ñ∏≤dG

 õY ¤ƒŸG á«YGO ,≈aÉ©e kÉŸÉ°S ¢VôŸG ¢TGôa IQOÉ¨Ã áÁôµdG ¬Jô°SCGh ∫ÓH π«eõdG Åæ¡J ábQÉ°ûdG áæjóe ájó∏H Iô°SCG

.á«aÉ©dG ÜÉ«K ¬°ùÑ∏jh áë°üdG ¬«∏Y ≠Ñ°ùj ¿CG πLh

تهنئة بالشفاء

المدينة الباسمة

72



عقد قران

 ´É£b øe ¿hQÉg ƒH ˆGóÑY áØdR / á∏«eõdG Åæ¡f

 áÑ°SÉæÃ ™jQÉ°ûŸG h á°Sóæ¡dG

É¡fGôb ó≤Y

تكريم وراست علي خان
 ó©H πª©dG øY óYÉ≤J …òdG ¿ÉN »∏Y â°SGQh /ó«°ùdG ábQÉ°ûdG áæjóe ájó∏H âe qôc

 Gòg AÉL óbh ,ájó∏ÑdÉH ™jQÉ°ûŸG IQGOEG ‘ É kØXƒe øjó≤©dG ÜQÉ≤j Ée ≈°†eCG ¿CG

 AÉ£Yh mó¡L øe ¬eób ÉŸ G kô¶f ¬d Égôjó≤Jh Égôµ°T øY ájó∏ÑdG øe G kÒÑ©J ËôµàdG

                           .ájó∏ÑdÉH ¬∏ªY IÎa ∫GƒW

تهنئة إدارة المختبرات المركزية بمناسبة تجديد الثقة بمختبر 
ا�غذية

 ´É£b ‘ Ú∏eÉ©dG ™«ªL øe äÉµjÈàdG ¥QCGh á«Ñ∏≤dG ÊÉ¡àdG Ö«WCG ájõcôŸG äGÈàîŸG IQGOEG â≤∏J

 ÈàîŸ …ƒæ°ùdG ‹hódG OÉªàY’ÉH á≤ãdG ójóŒ áÑ°SÉæÃ ájõcôŸG äGÈàîŸGh áeÉ©dG áë°üdG

."¢SÉcƒj" á«fÉ£jÈdG OÉªàY’G áÄ«g øe ájòZC’G

 π«dÉëàdG IOƒL IOÉ¡°T ≈∏Y π°üëj …òdG §°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æe ‘ ∫hC’G ƒg ájòZC’G Èà ó©jh 

.1999 ΩÉY ‘ á«fÉ£jÈdG áÄ«¡dG øe á«ŸÉ©dG IôjÉ©ŸGh

تهــــنئــة

تـــــكريم

تهــــنئــة
 -  óªMCG óª óeÉM áªWÉa / á∏«eõdG Åæ¡f

 áÑ°SÉæÃ -  ájô°ûÑdG OQGƒŸG IQGOEG

OÉ°üàb’Gh ¿ƒfÉ≤dG ‘ ¢SƒjQƒdÉµH IOÉ¡°T ≈∏Y É¡dƒ°üM

ìÉéædG h ¥ƒØàdG øe ójõŸÉH É¡d ÉæJÉ«æ“
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تـــــكريم

االتصال المؤسسي تكرم عبدالمنان

 ¢TG qôa – ≈∏Y ”ÉM ¿ÉæŸGóÑY /π«eõdG »°ù°SDƒŸG ∫É°üJ’G IQGOEG âe qôc

.∫ÉªYCG øe ¬æe Ö∏£j Ée AGOCG ‘ ¬°UÓNEGh πª©dG ‘ ¬«fÉØàd -

تكريم أحمد علي

 ∫É°üJ’G IQGOEG ‘ kÓ°SGôe πªY …òdG »∏Y óªMCG /ó«°ùdG ábQÉ°ûdG áæjóe ájó∏H âe qôc

 øY ájó∏ÑdG øe G kÒÑ©J ËôµàdG Gòg AÉL óbh ,øjó≤©dG øY ójõJ IóŸ »°ù°SDƒŸG

 .ájó∏ÑdÉH ¬∏ªY IÎa ∫GƒW AÉ£Yh mó¡L øe ¬eób ÉŸ G kô¶f ¬d Égôjó≤Jh Égôµ°T

á«aÉ©dGh áë°üdG ΩGhóH ¬d ÉæJÉ«æ“

تكريم مفتشي المواقف العامة المتميزين
 :ºgh øjõ«ªàŸG áeÉ©dG ∞bGƒŸG »°ûàØe øe G kOóY ábQÉ°ûdG áæjóe ájó∏H âe qôc

,π«YÉª°SEG »∏Y óªMCGh ,∞°Sƒj ¿ÉfóY ôªYh ,óª º«gGôHEG º°SÉLh ,ÜÉjP ¢ùfƒj π«∏N

 .πª©dG ‘ º¡«fÉØJh º¡°UÓNEGh Iõ«ªàŸG ºgOƒ¡÷ G kôjó≤J ∂dPh 

 Úe qôµŸG Ú°ûàØŸG ¤EG ábOÉ°üdG áÄæ¡àdÉH Ωó≤àf ¿CG Éfô°ùj ájó∏ÑdÉH Ú∏eÉ©dG ™«ªL º°SÉH

.ìÉéædGh ≥«aƒàdG ΩGhO º¡d ≈æªàfh



ملف
العدد

يقول �ضيخ الإ�ضالم ابن تيمية الإخال�س هلل يجعل ينابيع احلكمة تنفجر من قلب امل�ضلم على ل�ضانه، فاإذا 

كان العبد �ضادق يف اأفعاله واأقواله فاإن اهلل يجعل احلكمة تن�ضاب من �ضدره ويراها اجلميع يف ثنايا كالمه، 

فال�ضدق ا�ضتواء الل�ضان على الأقوال وال�ضدق يف الأعمال ا�ضتواء الأفعال على الأمر واملتابعة كا�ضتواء الراأ�س 

على اجل�ضد، وال�ضدق جناة وبرهان وطريق احلق واخلري اإىل قلوب النا�س، وقد اأنعم اهلل عز وجل على دولة 

الإمارات بقيادة  ر�ضيدة تتمتع بكل ال�ضفات واخل�ضال احلميدة �ضادقه مع نف�ضها و�ضعبها فا�ضتقر حبها يف 

قلوب اجلميع من مواطنني ومقيمني.

بع�س  وبالرغم من ذلك جند  النعم عليهم  واإغداق  املواطنني  احتياجات  وتلبية  توفري  قيادة حتر�س على   

واللتزام  وال�ضدق  الأمان  دائرة  بعيدا عن  احلقيقة  �ضرب  ويغرد خارج  الن�س  هذا  يخرج عن  امل�ضوؤولني  

فيدعي اأنه فعل هذا وذاك واأجنز تلك امل�ضاريع واتخذ تلك الإجراءات وهو من كل ذلك اأبعد ما يكون عن 

الواقع فيقع يف بحور الكذب ويجد نف�ضه يف دائرة القيل والقال لعدم اللتزام باحلقيقة يف الأقوال والأفعال.

هوؤلء امل�ضوؤلون يف حاجة اإىل ال�ضدق مع اأنف�ضهم قبل ال�ضدق مع اجلمهور واملراجعني فال�ضدق وحده هو 

الطريق اإىل القلوب والنجاة من كل العواقب والآثام وبه تعزز الثقة بني امل�ضوؤول واجلمهور وي�ضبح التاأخري 

مقبول طاملا هناك مربرات منطقية واأعذار حقيقية.

فعلم الإدارة احلديث الذي و�ضعه الغرب ي�ضتمد معظم قيمه واأ�ض�ضه من نهج الإ�ضالم القومي، حيث يوؤكد 

علم الإدارة اأن ال�ضدق اأف�ضل طريقة ملواجهة الأزمات مع احلكمة يف عر�س املو�ضوع حتى يتمكن امل�ضوؤول من 

ال�ضيطرة على القلوب، فلماذا  يخرج بع�س امل�ضوؤولني عن اإطار الدين احلنيف وعلم الإدارة احلديث وكالهما 

يحثنا على حتري احلقيقة يف التوا�ضل مع النا�س. 

اإن هوؤلء امل�ضووؤلني يف حاجة اإىل تعلم اأ�ض�س القيادة وارت�ضاف احلكمة من �ضيوخنا الذين  يقدمون منوذجا 

احلكمة  راأ�س  لنا  ويجعلهم  ال�ضحة  عليهم  يدمي  اأن  اهلل  وندعو  ال�ضعب،  مع  والتالحم  العطاء  من  فريدا 

والطماأنينة وال�ضالم والعي�س يف �ضعادة ورخاء.

الصدق

ندى سعيد السويدي
مدير إدارة االتصال المؤسسي




