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Al Madina Al Bassima

المــجــلــة اإللكترونية

الشارقة أرض الفرص
بنية تحتية متطورة - منظومة خدمات مميزة - تسهيالت للمستثمرين
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عبيد سعيد الطنيجي
مدير عام بلدية مدينة الشارقة

الشارقة أرض الُفرص
ــم  ــات وتقدي ــاوز التحدي ــى تج ــا عل ــارقة قدرته ــارة الش ــت إم أثبت
التحتيــة  بنيتهــا  بفضــل  معهــا،  التعامــل  فــي  متفــردًا  نموذجــًا 
بيئــة  لتعزيــز  تســهيالت  مــن  تقدمــه  ومــا  المتطــورة  عملهــا  ومنظومــة 
للنجــاح  مثاليــة  بيئــة  أنهــا  الشــارقة  تثبــت  آخــر  بعــد  فيومــًا  االســتثمار، 
ورفاهيــة العيــش واالســتثمار، فمــا تقدمــه مــن تســهيالت للمســتثمرين 
زيــادة الفــرص، بفضــل رؤى  يعــزز مــن مكانتهــا العالميــة ويســاهم فــي 
ودعــم وتوجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد 
القاســمي عضــو المجلــس األعلــى حاكــم الشــارقة، حيــث تتمتــع اإلمــارة 

بمرافــق خدميــة هــي األولــى مــن نوعهــا وبنيــة تحتيــة حديثــة.
تعمــل بلديــة مدينــة الشــارقة علــى تحقيــق رؤى وتطلعــات 
ــتثمار  ــم االس ــي دع ــج ف ــى ذات النه ــير عل ــارة وتس ــداف اإلم وأه
مــن خــال االعتمــاد علــى منظومــة عمــل متطــورة تســهل علــى 
المتعامليــن خصوصــًا فــي المجــال الهندســي ومــا توفــره مــن 
خدمــات رقميــة تســاهم فــي ســرعة اإلنجــاز واختصــار الوقــت والجهــد لترســخ 
البلديــة دورهــا فــي تعزيــز الجــذب الســياحي واالســتثماري والســكني فــي 

اإلمــارة بمــا يتوافــق مــع اســتراتيجيتها وأهدافهــا.
ــف  ــال النص ــوًا خ ــاء نم ــازات البن ــة إلج ــة التعاقدي ــت القيم حقق
األول مــن العــام الجــاري مقارنــة بالنصــف األول مــن العــام 
ــييد  ــاالت التش ــي مج ــة ف ــرة النوعي ــس الطف ــا يعك ــي م الماض
والبنــاء وقــدرة اإلمــارة علــى تجــاوز التحديــات وتحويلهــا إلــى فــرص 
نجــاح، كمــا عملــت البلديــة علــى تعزيــز دورهــا باالعتمــاد علــى التحــول 
الرقمــي إلنجــاز المعامــالت وتلبيــة احتياجــات المتعامليــن مــن مقاوليــن 
واستشــاريين ومهندســين لتبقــى الشــارقة دائمــًا أرض الفــرص والنجــاح 

المتميــزة. االســتثمارية  والبيئــة 



استراتيجية بلدية مدينة الشارقة
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رؤيتنا
بلدية رائدة في االستدامة وجودة الحياة

رسالتنا
مدينــة  فــي  البلديــة  أنشــطة  علــى  وا�شــراف  التنظيــم 
متكاملــة  مبتكــرة  خدمــات  منظومــة  وتقديــم  الشــارقة 
تفــوق توقعــات المعنييــن مدعومــة بكــوادر متخصصــة وبنيــة 
درجــات  أعلــى  تضمــن  نوعيــة  رقميــة متطــورة وشــراكات 

الجاهزية والمرونة. 

Pioneering Municipality in sustainability and Quality of Living

Organizing and oversighting municipal activities in the city of 
Sharjah and providing innovative and integrated services 
scheme that exceeds our stakeholders, expectations, 
supported by specialized human capital, cutting-edge digital 
infrastructure and distinctive partnerships that ensure the 
highest leves of readiness and resilience.

Our vision

استراتيجية بلدية مدينة الشارقة

Our Mission
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فحص 7 آالف أضحية وضبط 55 قصاب متجول

بلدية الشارقة: 15 ألف زائر لحدائق المدينة خالل العيد

ــق  ــارقة أن حدائ ــة الش ــة مدين ــدت بلدي أك
ــى  ــد األضح ــال عي ــتقبلت خ ــة اس المدين
ــواء  ــتمتاع بأج ــر لاس ــف زائ ــارك 15 أل المب
ومرافــق الحدائــق رفقــة العائلــة واألصدقاء، 
وخصوصــًا فــي منتــزه الشــارقة الوطنــي لتوفــر 
تعتبــر  حيــث  فيــه،  للشــواء  مخصصــة  أماكــن 

الحدائــق مــن الوجهــات الترفيهيــة التــي يقصدها 
الســكان والــزوار خــالل العيــد لمــا تمتــاز بــه مــن 
زوارهــا  تمنــح  هادئــة  وأجــواء  ســاحرة  طبيعــة 

الطبيعــة. وســط  االســترخاء  فرصــة 
ســعيد  عبيــد  أكــد  الســياق  هــذا  وفــي 
مدينــة  بلديــة  عــام  مديــر  الطنيجــي 
الشــارقة أن حدائــق مدينــة الشــارقة تعكس 
رؤى وتوجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ 
ــمي  ــد القاس ــن محم ــلطان ب ــور س الدكت
ــارقة  ــم الش ــى حاك ــس األعل ــو المجل عض
أفضــل  وتوفيــر  باإلنســان  باالهتمــام 
خصوصــًا  الحدائــق  وتوفيــر  لــه،  الخدمــات 
حدائــق األحيــاء التــي تعــزز مــن التقــارب والتعــارف 
علــى  وتحافــظ  الواحــد  الحــي  ســكان  بيــن 
خصوصيتهــم، كمــا تمتــاز هــذه الحدائــق بتوفــر 

مرافــق متنوعــة تناســب كافــة فئــات المجتمــع، 
فضــاًل عــن مــا تحتويــه مــن مســطحات خضــراء 
النفــس  فــي  تبعــث  وزهــور  وشــجيرات  وأشــجار 

واإليجابيــة. الســعادة 
وأفــاد الطنيجــي أن البلديــة وضعــت خطــة 
متكاملــة الســتقبال عيــد األضحــى وتــم 

تنفيذهــا مــن قبــل كافــة إدارات البلديــة المعنيــة 
وفــرق التفتيــش التــي كثفــت حمالتهــا وزياراتهــا 
للتعامــل مــع مالحظــات الجمهــور وكذلــك رصــد 
للمظهــر  مشــّوهات  أو  ســلبية  ســلوكيات  أيــة 
العــام، وتوفيــر غــذاء آمــن للمســتهلكين وتهيئــة 

ــا.  ــارة وزواره ــكان اإلم ــة لس ــواء المثالي األج
ــارقة  ــة الش ــة مدين ــام بلدي ــر ع ــح مدي وأوض
األطبــاء  مــن  كادر  وفــرت  البلديــة  أن 
ــص  ــارقة لفح ــلخ الش ــي مس ــن ف البيطريي
األضاحــي قبــل وبعــد الذبــح والتاكــد مــن 
بلــغ  حيــث  أمــراض،  أيــة  مــن  وخلّوهــا  ســالمتها 
عــدد األضاحــي التــي تــم فحصهــا خــالل العيــد 

أضحيــة. آالف   7 مــن  أكثــر 
وفــي ســياق متصــل أوضــح مديــر عــام 
ــش  ــرق التفتي ــارقة أن ف ــة الش ــة مدين بلدي



ة 
ــ

ــ
ــ

ـم
سـ

ــا
ــ

ـب
لـ

ة ا
ــ

ــ
ــ

ـن
ــ

ــ
دي

ــ
ـم

ــ
 ال

ـة
ــ

ــ
ـل

جـ
ــ

ــ
م

تمكنــت مــن ضبــط 55 قصابــًا متجــواًل خال 
جوالتهــا علــى كافــة مناطــق المدينــة، 
والقانونيــة  اإلداريــة  اإلجــراءات  باتخــاذ  وقامــت 
والمعــدات  األدوات  ومصــادرة  بحقهــم 
علــى  خطــراً  يشــكلون  ألنهــم  المســتخدمة، 
الذبيحــة  لعــدم خضــوع  العامــة، نظــراً  الصحــة 
لديهــم  الطبيــة  الخبــرة  توفــر  وعــدم  للفحــص، 

الذبائــح صالحيــة  علــى  للحكــم 
 لالســتهالك وعــدم درايتهــم بالشــروط الشــرعية 
األمــراض  مــن  خلّوهــم  ضمــان  وعــدم  للذبــح، 
الُمعديــة التــي مــن الممكــن أن ينقلها من خالل 
بالممارســات  يلتزمــون  ال  أنهــم  كمــا  الذبيحــة، 

الصحيــة والنظافــة الشــخصية ونظافــة المــواد 
علــى  مخاطــر  يســبب  مــا  وهــو  المســتخدمة 
التخلــص  عــدم  عــن  فضــاًل  المســتهلك،  صحــة 
الســليم مــن مخلفــات الذبــح الــذي يــؤدي إلــى 

البيئــة. تلــوث 
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بلدية الشارقة تختتم برنامج صيف ممتع وطفل منتج باإلبداع 

بتنظيم 30 ورشة تعليمية وتدريبية ورحالت متنوعة

أعلنــت بلديــة مدينــة الشــارقة عــن اختتــام 
برنامــج صيــف ممتــع وطفــل منتــج باإلبداع 
ــه  ــت فعاليات ــذي أقيم ــة وال ــخته الرابع بنس
ــام  ــدار 10 أي ــى م ــن عل ــة القرائ ــي حديق ف
لتعزيــز دور البلديــة فــي التواصــل مــع الجمهــور 
فــي  الموجــودة  الحدائــق والصــاالت  مــن خــالل 
عــدد منهــا، والتــي تزخــر بالفعاليــات المتنوعــة 
لألطفــال  وتقــدم  العــام  مــدار  علــى  والهادفــة 

تدريبيــة مختلفــة. والجمهــور ورش ودورات 
وفــي هــذا الســياق أكــد 
ــر إدارة  ــد مدي ــي عبي عل
المؤسســي  االتصــال 
فــي بلديــة مدينــة الشــارقة 
نجاحــًا  حقــق  البرنامــج  أن 
كبيــراً بمشــاركة 50 مشــاركًا مــن فئــات عمريــة 
بطريقــة  أوقاتهــم  إثــراء  خاللــه  تــم  مختلفــة، 
متميــزة مــن خالل مــا تضمنه من ورش وفعاليات 
ومســابقات ورحــالت خارجيــة، ســاهمت في تعزيز 
ــم  ــز خبراته ــاركين وتعزي ــاري للمش ــب المه الجان

وصقــل مواهبهــم نظــراً لتنــوع الفعاليــات التــي 
شــملت مختلــف التخصصــات ومجــاالت العمــل 

البلــدي.
وأوضــح مديــر إدارة االتصــال المؤسســي 
أنــه تــم تنظيــم أكثــر مــن 30 ورشــة خــال 
البرنامــج اســتهدفت كافــة المشــاركين 
كمــا تــم تنظيــم رحــالت خارجــة منهــا رحلــة إلــى 
الشــارقة  نــادي  إلــى  ورحلــة  القفــز  عالــم  مركــز 
مكتبــة  وزيــارة  النفــس،  عــن  الدفــاع  لرياضــات 
أخــرى  ورش  وتنظيــم  الشــارقة  مدينــة  بلديــة 
وإدارة  البلديــة  إدارات  مختلــف  مــع  بالتعــاون 
الترشــيد فــي هيئــة كهربــاء وميــاه وغــاز الشــارقة.
ــه تــم تنظيــم حفــل ختامــي  ــد أن وأفــاد علــي عبي
أن  إلــى  المشــاركين، مشــيراً  للبرنامــج وتكريــم 
مــن  كبيــرة  أعــداد  ســنويًا  يســتقطب  البرنامــج 
الــذي  المحتــوى  وتنــوع  لتعــدد  نظــراً  األطفــال 
يقدمــه، وخصوصــًا مــا يجــده األطفــال مــن متعــة 
وتســلية وترفيــه وتعلــم مهــارات جديــدة، وإثــراء 

أوقاتهــم بطريقــة مســلية وهادفــة.
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بلدية الشارقة تحث الجمهور على عدم إهمال المركبات 

واالهتمام بنظافتها مع بدء موسم اإلجازات

علــى  الشــارقة  مدينــة  بلديــة  أكــدت 
المركبــات  بنظافــة  االهتمــام  ضــرورة 
وعــدم إهمالهــا تفاديــًا لحجزهــا، فالمركبــات 
المهملــة تعتبــر مــن مشــّوهات المظهــر العــام 
تحــرص  لــذا  إزالتهــا،  علــى  البلديــة  تعمــل  التــي 
علــى توعيــة الجمهــور وتنظيــم زيــارات تفتيشــية 
وتوعويــة، للحــث علــى االهتمــام بهــا وغســلها 
بصــورة مســتمرة خصوصــًا فــي موســم الصيــف 

الســفر،  فيــه  ويكثــر  اإلجــازات  فيــه  تكثــر  الــذي 
الســاحات  فــي  المركبــات  تــرك  فــإن  بالتالــي 
الترابيــة أو المواقــف العامــة دون اهتمــام ونظافــة 
وطمــس  واألتربــة  للغبــار  تعرضهــا  إلــى  يــؤدي 

للحجــز. عرضــة  ويجعلهــا  معالمهــا 
ــد اهلل  ــل عب ــد فيص ــياق أك ــذا الس ــي ه وف
فــي  العمليــات  قســم  رئيــس  علــي  آل 
ــرص  ــة تح ــارقة أن البلدي ــة الش ــة مدين بلدي
ــام  ــرورة االهتم ــور بض ــة الجمه ــى توعي عل
ــًا، تفاديــًا  ــفر خصوص ــال الس ــم خ بمركباته
لتعرضهــا للمخالفــة والحجــز وذلــك باالســتعانة 
لغســيل  والمعتمــدة  الصحيحــة  بالطــرق 
شــخص  بــأي  االســتعانية  وعــدم  المركبــات 
يمــارس نشــاط الغســيل فــي الســاحات الترابيــة 

ألن ضبطــه يــؤدي لمخالفــة المركبــة ذاتهــا كــون 
بممارســة  لهــم  مصــرح  غيــر  األشــخاص  هــؤالء 
هــذا النشــاط كمــا أن االســتعانة بهــم قــد يــؤدي 

المركبــة. محتويــات  لســرقة 
أن  العمليــات  قســم  رئيــس  وأوضــح 
ــد  ــي الح ــاهم ف ــات يس ــام بالمركب االهتم
مــن اســتغالها بشــكل ســيئ خصوصــًا وأن 
وقوفهــا لفتــرات طويلــة يعرضها للتلف والســرقة 

مشــروعة  غيــر  ممارســات  فــي  اســتغاللها  أو 
العديــد  فهنــاك  والقوانيــن،  األنظمــة  ومخالفــة 
مــا  بالمركبــات، منهــا  الخاصــة  المخالفــات  مــن 
يســبب تشــويه المنظــر العــام بــأي شــكل مــن 
بــدون  المتروكــة  المركبــات  وهنــاك  األشــكال، 
وتــرك  العامــة،  األماكــن  فــي  مروريــة  لوحــات 
والســاحات  الشــوارع  فــي  الثقيلــة  المعــدات 

وغيرهــا. الترابيــة 
وأكــد علــى أهميــة تضافــر جهــود الجمهــور 
للحــد مــن إهمــال المركبــات، حيــث يعتبــر 
المظهــر  تعزيــز  فــي  للبلديــة  شــريكًا  المجتمــع 
الجمالــي لإلمــارة الباســمة وتوفيــر البيئــة المثالية 

والــزوار. للقاطنيــن 
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بلدية الشارقة

 تجري 109,796 فحص لياقة طبية خالل النصف األول 

من العام الجاري

ــراء  ــن إج ــارقة ع ــة الش ــة مدين ــت بلدي أعلن

109,796 فحــص لياقــة طبيــة خــال النصــف 
ــاري فــي مراكــز اللياقــة  ــام الج ــن الع األول م
الطبيــة بكافــة فروعهــا المنتشــرة فــي مختلــف 
الناصريــة  كمركــز  الشــارقة  مدينــة  مناطــق 
بالحمريــة  الحــرة  والمنطقــة  الصجعــة  ومركــز 
الدولــي  الشــارقة  بمطــار  الحــرة  والمنطقــة 
تهــدف  حيــث  الرابعــة،  الصناعيــة  والمنطقــة 
هــذه الفحوصــات إلــى تعزيــز منظومــة الصحــة 
العامــة فــي اإلمــارة واســتخراج شــهادات اللياقــة 

اإلقامــة. وتجديــد  إلصــدار  الالزمــة  الطبيــة 
ــل  ــورة أم ــدت الدكت ــياق أك ــذا الس ــي ه وف
الصحــة  خدمــات  إدارة  مديــر  الشامســي 
العامــة فــي بلديــة مدينــة الشــارقة أن 
بأفضــل  مجهــزة  الطبيــة  اللياقــة  مراكــز 
العينــات  لتحليــل  الالزمــة  والمعــدات  األجهــزة 
للمتعامــل  النتيجــة  وإعطــاء  دقيقــة  بصــورة 
مجموعــة  تقــدم  حيــث  قياســي،  وقــت  خــالل 
مــن الخدمــات كإصــدار وتجديــد بطاقــة الصحــة 
لإلقامــة،  الطبــي  الفحــص  وإجــراء  المهنيــة، 
الوبائــي. الكبــد  التهــاب  ضــد  والتطعيمــات 

مــل  أ ضحــت  و أ و
إدارة  أن  الشامســي 
الصحــة  خدمــات 
ــال  ــدرت خ ــة أص العام
مــن  األول  النصــف 

العــام الجــاري مــا يقــارب 136,761 شــهادة 

صحيــة، حيــث تعتبــر  الشــهادات الصحيــة مــن 
العمــل  ســير  تنظــم  التــي  المهمــة  الضوابــط 
فــي المنشــآت الغذائيــة والصحيــة والتــي يتــم 
الزيــارات  التدقيــق عليهــا بشــكل مســتمر خــالل 
مــن  للتأكــد  المنشــآت  هــذه  علــى  التفتيشــية 
خلــو العامليــن مــن أيــة أمــراض معديــة، واتخــاذ 
اإلجــراءات الالزمــة بحــق العامليــن فــي حــال عــدم 

انتهائهــا. بعــد  البطاقــة  تجديــد 
وأفــادت مديــر إدارة خدمــات الصحــة العامــة 
أن العيــادة البيطريــة بمنطقــة الجبيــل 
تقــدم خدمــات متنوعــة لمعالجــة حيوانــات 
ــاء بيطرييــن مــن ذوي  ــطة أطب ــة بواس الرفق
الخبــرة والكفــاءة لتقديــم الخدمــة وفــق أفضــل 
العــام  النصــف األول مــن  المعاييــر، وقــد شــهد 
أليــف،  حيــوان  ل366  التطعيــم  إجــراء  الجــاري 
األليفــة  للحيوانــات  جراحيــة  عمليــة   91 وإجــراء 

طبيــة.  استشــارة   1378 وتقديــم 
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تشمل منتجات الزراعة العضوية

بلدية الشارقة تنفذ حمالت مستمرة 

على منافذ بيع وتداول الغذاء

أكــدت بلديــة مدينــة الشــارقة حرصهــا على 
ــن  ــتهلكين م ــامة المس ــة وس ــز صح تعزي
ــتمرة  ــية مس ــارات تفتيش ــم زي ــال تنظي خ
بيــع و  الرقابــة علــى عمليــات  وإحــكام 
تــداول األغذيــة التــي تشــمل اإلســتيراد 
والتصديــر والتصنيــع والمطاعــم وشــركات 
بالتجزئــة   البيــع  ومحــات  التمويــن  
وذلــك  العضويــة،  الزراعيــة  والمنتجــات 
علــى   التدقيــق  و  التفتيــش  عمليــات  خــالل  مــن 
العضويــة  بالمنتجــات  الخاصــة  المســتندات 
وزارة  مــن  الصــادرة  المطابقــة  شــهادة   مثــل 
والتأكــد  المتقدمــة  والتكنولوجيــا  الصناعــة 
مــن وجــود العالمــة اإلماراتيــة لمنتجــات األغذيــة 
ــة علــى المنتــج وكذلــك ســحب عينــات  العضوي
خلوهــا  مــن  للتأكــد  المخبــري  للتحليــل  دوريــة 
للوائــح  المبيــدات والملوثــات ومطابقتهــا  مــن 
الفنيــة والمواصفــات القياســية المعمــول بهــا 

الدولــة. فــي 
الســياق  هــذا  وفــي 
ــر  ــر مدي ــادل عم ــد ع أك
ــامة  ــة والس إدارة الرقاب
هنــاك  أن  الصحيــة 
مــع   تنســيق   هنــاك  
وزارة التغيــر المناخــي والبيئــة فــي جوانــب 
ــورة  ــي  و بص ــل الرقاب ــن العم ــة م مختلف
خاصــة فــي جانــب الباغــات الغذائيــة التــي 
ــر  ــة وغي ــة العضوي ــاالت  األغذي ــم ح ــمل تعمي تش

العضويــة  غيــر المطابقــة  علــى جميــع الجهــات 
المختصــة فــي الدولــة  ليتــم متابعتهــا و إتخــاذ 
مــن  اإلســترداد  كعمليــات   الالزمــة   اإلجــراءات 

غيرهــا أو  اإلتــالف  او   األســواق  
وأوضــح أن فتــرات الصاحيــة للمنتجــات 
ــة  ــطة الجه ــا بواس ــم تحديده ــة  يت الغذائي
المنتجــة وفقــًا لمعاييــر علميــة محــددة 
ــة للمنتجــات  ــرات الصاحي ــف فت ــد تختل فق
العضويــة عــن غيرهــا، أمــا مــن الناحيــة الرقابيــة 
وإتخــاذ  الصالحيــة  تواريــخ  علــى  التدقيــق  يتــم 
اإلجــراءات الالزمــة  فيمــا يخــص جميــع المنتجــات 
العضويــة  المنتجــات  ذلــك  فــي  بمــا  الغذائيــة 

اإلماراتيــة. الفنيــة  اللوائــح  علــى   بنــاًء 
ــة  ــع بطاق ــب وض ــه يج ــر أن ــادل عم ــاد ع وأف
علــى المنتــج العضــوي تحتــوي علــى إســم 
المنتــج و بيانــات وعنــوان الشــركة المنتجــة  
األغذيــة  لمنتجــات  اإلماراتيــة  والعامــة 
العضويــة لتمييــزه عــن غيــره مــن المنتجــات 
لعــرض  خــاص  قســم  تخصيــص  ويُفضــل 
ضبــط   تــم  حــال  فــي  العضويــة،  المنتجــات 
منتجــات غيــر عضويــة  فــي أحــد منافــذ البيــع  تبــاع 
علــى أنهــا عضويــة يتــم ســحب المنتــج فــوراً مــن 
األســواق و إخطــار  وزارة التغيــر المناخــي والبيئــة 

الصــدد. هــذا  فــي  الالزمــة  اإلجــراءات  إلتخــاذ 
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خالل النصف األول من العام الجاري

بلدية الشارقة تنفذ 8918 زيارة تفتيشية على 

صالونات الحالقة ومراكز التجميل

تكثيــف  الشــارقة  مدينــة  بلديــة  أكــدت 
ــات الحاقة  ــية  على صالون الزيارات التفتيش
الرجاليــة ومراكــز التجميــل النســائية للتأكد 
مــن التزامهــا بــكل اإلجــراءات والتدابيــر 
لتقديــم  الصحيــة  والضوابــط  الوقائيــة 
البلديــة  حــرص  إطــار  فــي  للزبائــن،  الخدمــة 
علــى االهتمــام بصحــة وســالمة الجمهــور والتــي 
تضعهــا علــى رأس أولوياتهــا ، وقــد غطــت تلــك 
التدابيــر والمعاييــر الصحيــة، العامليــن والموقــع 

المنشــأة. فــي  التجهيــزات  وكافــة  واألدوات 
الســياق  هــذا  وفــي 
إبراهيــم  أكــدت رقيــة 
رئيــس قســم الرقابــة 
ببلديــة  الصحيــة 
أن  الشــارقة  مدينــة 
البلديــة نفــذت خــال النصــف األول مــن 
ــى  ــية عل ــارة تفتيش ــاري 8918 زي ــام الج الع
التجميــل،  ومراكــز  الحاقــة  صالونــات 
الصحيــة  المعاييــر  بكافــة  التزامهــا  مــن  للتأكــد 
والتــي  العمــل،  لســير  المنظمــة  والضوابــط 
ســارية  مهنيــة  صحــة  بطاقــات  توفيــر  تشــمل 
للعامليــن والعامالت  وتوفيــر بطاقات التحصين 
البائــي، والمحافظــة علــى  الكبــد  التهــاب  ضــد 
النظافــة العامــة للمنشــأة وعلــى نظافــة األدوات 
وتوفيرهــا  المســتخدمة  واألجهــزة  والمعــدات 

كاٍف. بعــدد 
ــتراطات  ــر واش ــاك معايي ــت أن هن  وأوضح
الجــدران  بصيانــة  االهتمــام  مثــل  أخــرى 

األدوات  وصيانــة  واألســقف  واألرضيــات 
لمكافحــة  منشــأة  مــع  والتعاقــد  والمعــدات، 
بلديــة  مــن  معتمــدة  والقــوارض  الحشــرات 
واالهتمــام   ، العقــد  وتصديــق  الشــارقة  مدينــة 
الــزي  بارتــداء  وااللتــزام  العامليــن  بنظافــة 
المناســب، وتوفيــر صنــدوق اســعافات  الموحــد 
المنتجــات  صالحيــة  مــن  والتأكــد  مجهــز،  أوليــة 
والمســتحضرات الموجــودة والمســتخدمة فــي 
المنشــأة، واالهتمــام بتوفيــر اإلضــاءة والتهويــة 
أجهــزة  علــى  الموافقــات  توفيــر  المناســبة، 

وجــدت. إن  الكهربائيــة  التجميــل  ومعــدات 
ــة  ــة الصحي ــم الرقاب ــادت أن قس ــا أف وكم
ــارة  ــاري 1689 زي ــام الج ــة الع ــذ بداي ــذ من نف
تفتيشــية علــى محــات غســيل وكــّي 
المابــس للتأكــد مــن التزامهــا هــي األخــرى 
كتوفيــر  العمــل  وضوابــط  باشــتراطات 
والتنشــيف  الغســيل  وأجهــزة  معــدات 
واالهتمــام بنظافتهــا وصيانتهــا، وتوفيــر 
باألرضيــات،  مناســب  صحــي  صــرف 
والحاويــات الالزمــة وتوفيــر أرفــف حفــظ المالبــس 
وحمــاالت المالبــس وصيانتهــا وتوفيــر األكيــاس 
علــى  والمحافظــة  للمالبــس،  البالســتيكية 
األدوات  ونظافــة  للمنشــأة  العامــة  النظافــة 
والمعــدات المســتخدمة، والتعاقــد مــع منشــأة 
مــن  معتمــدة  والقــوارض  الحشــرات  لمكافحــة 
بلديــة مدينة الشــارقة وتصديــق العقد و االهتمام 
بنظافــة العامليــن وااللتــزام بارتــداء الــزي الموحــد 

األخــرى. االشــتراطات  مــن  والعديــد  المناســب 
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وأشــارت رئيــس قســم الرقابــة الصحيــة 
مســابح  شــملت  التفتيشــية  الزيــارات  أن 
المنشــآت الفندقيــة للتأكــد مــن توفيــر 
ــة بهــا حيــث بلــغ عــدد الزيــارات  ــروط الصحي الش
أخــذ عينــات  زيــارة، كمــا ويتــم   62 الفنــادق  علــى 
مــن أحــواض الســباحة لفحصهــا بمختبــر البيئــة 
مــن  للتأكــد  بالبلديــة  االســتهالكية  والمــواد 
صالحيــة المــاء للســباحة وقــد  بلــغ عــدد الزيــارات 
زيــارة   76 الســباحة   أحــواض  مــن  العينــات  ألخــذ 

تقريبــًا.
وقالــت : " يقــوم مفتشــو قســم الرقابــة 
مــن  والتأكــد  المنشــأة  بزيــارة  الصحيــة 
ــة  ــر الصحي ــتراطات و المعايي ــا  باالش التزامه
ــباحة، و التــي  ــواض الس ــي أح ــة ف المطلوب
تتنــّوع جوانبهــا لتشــمل المتطلبــات والشــروط 
الخاصــة مــن حيــث نظافتــه وعــدم وجــود أي آثــار 
للطحالــب فيهــا،  وتوفيــر حمامــات لالســتحمام 
قبــل النــزول للبركــة و دورات ميــاه بعــدد مناســب 
الســباحة مجهــزة  ببركــة  ، ووجــود غرفــة ملحقــة 

،و  الميــاه واالهتمــام بصيانتهــا  تنقيــة  بمعــدات 
بخزائــن،   مــزودة  المالبــس  لتبديــل  غــرف  توفيــر 
وتوفيــر فنــي ومنقــذ دائــم علــى دراية باإلســعافات 
وتوفيــر  الــرواد،  و  البركــة  علــى  لإلشــراف  األوليــة 
وســائل و أدوات اإلنقــاذ الخاصــة بالمســبح ، وجهاز 
أو أداة لقيــاس نســبة الكلور/البــروم  و الحامضيــة  
مــع ســجل خــاص لتدويــن زمــن القــراءة اليومــي 
والنســب ،  كمــا ويتــم التأكــد مــن صيانــة الجــدران 
والســيراميك واألرضيــات ونظافــة جميــع األدوات 
بنــود  إلــى  باإلضافــة   ، المســتخدمة  والفــوط 

أخــرى". واشــتراطات 
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بلدية الشارقة 

توفر 55628 موقف خاضع للرسوم

 وطرق متنوعة للسداد

أكــدت بلديــة مدينــة الشــارقة حرصهــا على 
تقديــم خدمــة المواقــف العامــة فــي كافــة 
أنحــاء ومناطق المدينــة، وإتاحتهــا  للجمهور 
ــا  ــال إخضاعه ــن خ ــات م ــة األوق ــي كاف ف
للرســوم للحــد مــن إســاءة اســتخدامها، 
المناطــق  لمختلــف  شــامل  مســح  تعمــل  كمــا 
المواقــف  إلخضــاع  تمهيــداً  الحيويــة  خصوصــًا 
للرســوم، بعــد أن تقــوم إدارة المواقــف العامــة 
المعاييــر والمواصفــات  بتجهيزهــا وفــق أفضــل 
دائمــة،  بصــورة  للجمهــور  تســخيرها  أجــل  مــن 
تماشــيًا مــع النمــو العمرانــي والســكاني الــذي 

اإلمــارة. تشــهده 
وفــي هــذا الســياق أكــد 
حامــد القائــد مديــر إدارة 
ــي  ــة ف ــف العام المواق
ــارقة  ــة الش ــة مدين بلدي
العامــة  المواقــف  أن 
ــة  ــا البلدي ــي تقدمه ــات الت ــرز الخدم ــن أب م
ــواء  ــن س ــن المتعاملي ــرة م ــريحة كبي لش
ــمة، كمــا تحــرص  ــارة الباس ــكان أو زوار اإلم س
بهــدف  األوقــات  كافــة  فــي  لهــم  إتاحتهــا  علــى 
التســهيل عليهــم وتلبيــة احتياجاتهــم وتحقيــق 
الســعادة لديهــم، كمــا أن هنــاك خطــط لزيــادة 
هــذه المواقــف بشــكل دوري علــى مــدار العــام.
وأوضــح أن هنــاك أكثــر مــن 55628 موقــف خاضــع 
للرســوم فــي مدينــة الشــارقة مجهــزة وفــق أفضــل 
بعــد  الوقــوف  خدمــة  للجمهــور  توفــر  المعاييــر، 
البلديــة  وفرتهــا  عديــدة  بطــرق  الرســوم  ســداد 

للتســهيل علــى المتعامليــن تشــمل العمــالت 
المواقــف  أجهــزة  فــي  توضــع  التــي  المعدنيــة 
يبلــغ  والتــي  الللمــس  بتقنيــة  العاملــة  العامــة 
عددهــا 1210 مواقــف، كمــا يوجــد هنــاك خدمــة 
إمكانيــة  وكذلــك  القصيــرة  النصيــة  الرســائل 
الشــارقة  تطبيــق  خــالل  مــن  الرســوم  تســديد 

الموســمية. االشــتراكات  عــن  فضــاًل  الرقميــة، 
عــدًدا  وفــرت  البلديــة  أن  القائــد  وأفــاد   
كافًيــا مــن المفتشــين للتفتيــش علــى 
عــدم  مــن  والتأكــد  العامــة  المواقــف 
إســاءة اســتخدامها، ووفرت لهم كافــة األدوات 
مهامهــم  ألداء  الالزمــة  والمركبــات  والمعــدات 
مركبــات  وفــرت  كمــا  ويســر،  ســهولة  بــكل 
المســح الرقمــي فــي إطــار حرصها على ســتخدام 
أفضــل الوســائل فــي التفتيــش علــى المواقــف 
التقنيــات  وتوظيــف  دقيقــة،  بصــورة  العامــة 
مــن  المركبــات  هــذه  تســتطيع  حيــث  الحديثــة، 
لوحــات  قــراءة  تعتليهــا  التــي  الكاميــرات  خــالل 
مــن  العامــة  المســتخدمة للمواقــف  المركبــات 
خــالل تقنيــة خاصــة ترصــد التجــاوزات الموجــودة 
وتقــدم البيانــات واإلحصــاءات عــن نســبة إشــغال 
وســائل  اســتخدام  ونســب  وأوقاتهــا  المواقــف 

المختلفــة. الدفــع 
كمــا يمكــن للكاميــرات الذكيــة التــي 
الرقمــي،  المســح  مركبــات  بهــا  تجهــز 
عبــر  تدخــل  التــي  الســيارات  أرقــام  إلــى  التعــرف 
الرســوم،  ســداد  أجهــزة  فــي  اللمــس  شاشــات 
األجهــزة،  هــذه  مــع  عملهــا  آليــة  تتوافــق  حيــث 
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مســح  يمكنهــا  و  المركبــات  لوحــات  لقــراءة 
الواحــدة،  الســاعة  فــي  مركبــة   3000 حوالــي 
حيــث تقــرأ لوحــات المركبــات التــي قــام أصحابهــا 
اإللكترونيــة  التذاكــر  خــالل  مــن  الرســوم  بســداد 
النصيــة. والرســائل  الموســمية  واالشــتراكات 

وأشــار إلــى أن هنــاك عــدد مــن التجــاوزات التــي يتم 
رصدهــا خــالل التفتيــش الدوري منهــا الوقوف دون 
ســداد الرســوم أو حجــز أكثــر مــن موقــف أو الوقــوف 
خلــف المركبــات أو االســتغالل الســيئ لمواقــف 
المحجــوزة  المواقــف  أو  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص 

وغيرهــا.
ــى أن  ــة إل ــف العام ــر إدارة المواق ــّوه مدي  ون
البلديــة تعمــل علــى إصــدار تصاريــح ترخيص 
الســاحات االســتثمارية فــي مناطــق مختلفة 
ــي  ــا ف ــع جهوده ــيًا م ــة، تماش ــن المدين م
ــر  ــز المظه ــة وتعزي ــف النظامي ــر المواق توفي

الجمالــي، حيــث تســعى البلديــة مــن خــالل هــذه 
الســاحات إلــى توفيــر المواقــف بصــورة مســتمرة 
وإضافــة المرونــة فــي اختيــار مواقــع الوقــوف، كمــا 
تعــزز مــن مكانــة اإلمــارة كبيئــة جاذبــة للســياحة 
النهضــة  مــع  وتتماشــى  والعيــش،  واالســتثمار 
العمرانيــة واالقتصاديــة والنمــو الســكاني الكبيــر.
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بلدية الشارقة تستقبل وفدًا من جامعة ملبورن األسترالية

 لالطالع على أفضل التجارب والخبرات في مجال 

التحليل المخبري  و السالمة الغذائية

اســتقبلت بلديــة مدينــة الشــارقة وفــدًا مــن 
جامعــة ملبــورن األســترالية خــال  زيــارة 
قــام بهــا الوفــد إلــى المختبــرات المركزيــة 
و إدارة الرقابــة و الســامة الصحيــة و مكتــب 
ــة، لالطــالع علــى مــا تحتويــه  ــم المطابق تقيي
مــن أجهــزة وكفــاءات بشــرية و أنظمــة تعــزز مــن 
مســيرة ريــادة البلديــة فــي مجــال تحليــل العّينــات 
و التفتيــش و تقييــم المطابقــة، حيــث اســتقبلت 
البلديــة الوفــد الزائــر بحضــور الشــيخة الدكتــورة 
المختبــرات  إدارة  مديــر  المعــال  علــي  نجــالء 

ــة الهاشــمي  ــن  الدكتــورة محدث المركزيــة كاًل م
رئيــس هيئــة الشــارقة للتعليــم الخــاص، والدكتور 
الخيــول فــي قســم  وارويــك بيلــي أســتاذ طــب 
واشــنطن،   اليــة  و  بجامعــة  البيطريــة  العلــوم 
والدكتــور جــون فيزيكيرلــي عميــد كليــة العلــوم 
البيطريــة والزراعيــة بجامعــة ملبــورن األســترالية.
الدكتــورة  الشــيخة  أكــدت  الســياق  هــذا  وفــي 
نجــالء علــي المعــال أن هــذه الزيــارة تعكــس نجــاح 
بلديــة مدينــة الشــارقة فــي اســتقطاب الجامعــات 
الناجحــة  تجاربهــا  علــى  لالطــالع  والباحثيــن 

بمجــاالت العمــل البلــدي، ومنهــا تحليــل العّينــات 
فــي مختبــرات البلديــة التــي تأسســت لتشــكل 
رافــداً لمنظومــة الصحــة العامــة فــي اإلمــارة بمــا 
يتوافــق مــع أهــداف البلديــة التــي وضعــت صحــة 
البلــدي  العمــل  أولويــات  رأس  علــى  المجتمــع 

وتطويــر البنيــة التحتيــة واإلنشــائية.
علــى  اطلــع  الزائــر  الوفــد  أن  وأفــادت 
التجربــة الرائــدة لبلديــة مدينــة الشــارقة 
علــى   والتعــرف  الصحــي  المجــال  فــي 
ببرامــج  المختصــة  الممارســات  أفضــل 

الشــارقة لســامة األغذيــة والخدمــات التــي 
ــب  ــة و مكت ــة الغذائي ــم الرقاب ــا قس يقدمه
ســبل  فــي  التباحــث  و  المطابقــة  تقييــم 
زيــارة  ضمــن  وذلــك  المشــترك  التعــاون  تعزيــز 
جامعــة  مــع  والشــراكات  البرامــج  الوفدلتطويــر 
والزراعــة  الصحــراء  علــوم  مجــاالت  فــي  الذيــد 

الحيــوان. وعلــوم  البيطــرة  وعلــوم 
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ــة  ــرات المركزي ــر إدارة المختب ــت مدي وأوضح
ــت  ــة قدم ــارقة أن البلدي ــة الش ــة مدين ببلدي
للوفــد الزائــر شــرحًا وافيــًا  عــن الــدور الرقابي 
الخدمــات  و  الغــذاء  ســامة  فــي  الرائــد 
ــرة،  ــة والبيط ــر االغذي ــي مختب ــة ف المقدم
لســالمة  الشــارقة  برنامــج  عــن  تعريفــي  وعــرض 
منظمــة  فــي  نجــاح  كقصــة  المســجل  الغــذاء 
بجولــة  اصطحابــه  تــم  كمــا  العالميــة،  الصحــة 
ميدانيــة فــي قســم مختبــر األغذيــة لالطــالع علــى 
و  الكيميائيــة  والفحوصــات  الفنيــة   التجهيــزات 

البيولوجيــة. و  الفيزيائيــة 
وأشــاد الوفــد الزائــر بإمكانيــات بلديــة مدينة 

ــة  ــات المختلف ــل العين ــي تحلي ــارقة ف الش
فــي مختبــر األغذيــة والبيطــرة وفــي مختبــر 
ــواد  ــر م ــتهاكية ومختب ــواد االس ــة والم البيئ
ــاء، بفضــل مــا تحتويــه مــن أجهــزة متطــورة  البن
والمعاييــر  المواصفــات  أفضــل  وفــق  وحديثــة 
بإشــراف  التحليــل  فــي  بالدقــة  وتمتــاز  العالميــة 
كادر عمــل متميــز، لمواكبــة التطــور الحاصــل فــي 
مجــال التحليــل والتدقيــق، وابتــكار أســاليب جديــدة 
فــي التدقيــق و الرقابــة فــي العمــل تماشــيًا مــع 
تشــهدها  التــي  والســكانية  العمرانيــة  الطفــرة 

اإلمــارة الباســمة.
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تشمل أحمال الزالزل والرياح وقوة تحمل التربة

بلدية الشارقة : تطوير وتحديث المعايير اإلنشائية 

بصورة مستمرة للمباني ودراسة التحديثات 

المستجدة على األكواد العالمية

أكــدت بلديــة مدينــة الشــارقة حرصهــا على 
ــاء  ــييد والبن ــر التش ــر معايي ــث وتطوي تحدي
النهضــة  لمواكبــة  مســتمرة  بصــورة 
ــا  ــارة وبم ــي اإلم ــكانية ف ــة والس العمراني
ــة، لتحقيــق  ــر العالمي ــع المعايي ــى م يتماش
رؤى وتوجهــات اإلمــارة فــي تعزيــز دورهــا كوجهــة 
كبيــرة  وتســهيالت  خدمــات  تقــدم  اســتثمارية 
الشــاملة  النهضــة  ومواكبــة  للمســتثمرين، 
وخصوصــًا فــي المجــال الهندســي وفــق أعلــى 
أبنيــة  وتوفيــر  العالميــة  والممارســات  المعاييــر 

متميــزة. عالميــة  بمواصفــات 
الســياق  هــذا  وفــي 
ــدس  ــيخ المهن ــد الش أك
اهلل  عبــد  بــن  محمــد 
بــن ماجــد القاســمي 
تراخيــص  إدارة  مديــر 
أن  الشــارقة  مدينــة  بلديــة  فــي  البنــاء 
البلديــة تقــدم مــن خــال قطــاع الهندســة 
ودراســة  التدقيــق  خدمــة  والمبانــي 
قبــل  واعتمادهــا  المشــاريع  مخططــات 
اصــدار إجــازات البنــاء، يتــم خاللهــا التدقيــق 
والصحيــة  المعماريــة  المخططــات  علــى 
واإلنشــائية لضمــان الســالمة العامــة للمشــاريع، 
حيــث أن التدقيــق اإلنشــائي يشــمل دراســة تأثيــر 
أحمــال الــزالزل علــى المبانــي والتــي تتــم وفــق 
أعلــى المواصفــات والمعاييــر واألكــواد العالمية 

الشــأن.  بهــذا  المعتمــدة 

المعاييــر  تعتمــد  البلديــة  أن  وأوضــح 
كأســاس  الــزالزل  لمقاومــة  العالميــة 
لترخيــص المبانــي، وكمــا خصصــت مجموعــة 
ــق  ــاءة لتدقي ــة الكف ــية عالي ــوادر الهندس ــن الك م
ســالمتها  مــن  والتأكــد  المبانــي  مخططــات 
المعاييــر  ألفضــل  ومطابقتهــا  اإلنشــائية 
اإلنشــائية، ومــن أبــرز هــذه المعاييــر أحمــال الــزالزل 
المــواد  وجــودة  التربــة  تحمــل  وقــوة  والريــاح 
الخرســانية، واســتخدام مــواد وأنظمــة بنــاء ذات 
مســبقًا. ومعتمــدة  محــددة  عاليــة  مواصفــات 
وأفــاد مديــر إدارة تراخيــص البنــاء أن الفريــق 
بشــكل  يقــوم  المختــص  الهندســي 
المســتجدة  التحديثــات  بدراســة  مســتمر 
العالميــة، لضمــان تحقيــق  علــى األكــواد 
الــزالزل  مقاومــة  فــي  المبانــي  وكفــاءة  جــودة 
ويجعلهــا مهيــأة لمقاومــة حركــة الــزالزل وتحمــل 
التــي  األرضيــة  الهــزات  وأن  األرضيــة.  الهــزات 
لــم يكــن لهــا  وقعــت فــي الســنوات الماضيــة 
أن  يذكــر  وكمــا  المبانــي  علــى  يذكــر  تأثيــر  أي 
لمناطــق  الدولــي  التصنيــف  وحســب  الدولــة 
الــزالزل مــن المناطــق )اآلمنــة زلزاليــًا( والمعاييــر 
فــي  المطبــق  البنــاء  ونظــام  والمواصفــات 
اإلمــارة يتماشــى مــع المعاييــر العالميــة فــي هــذا 
المجــال كإجــراء احتــرازي معمــول بــه فــي مختلــف 

المتقدمــة. العالميــة  المــدن 
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المجلس البلدي

يعقد اجتماع تنسيقي مع المجلس االستشاري

 إلمارة الشارقة

ــارقة  ــة الش ــدي لمدين ــس البل ــد المجل عق
برئاســة ســعادة ســالم علــي المهيــري 
االستشــاري  المجلــس  مــع  تنســيقيًا  اجتماعــًا 
ميحــد  علــي  ســعادة  برئاســة  الشــارقة  إلمــارة 
ــور  ــعادة الدكت ــاع س ــر االجتم ــد حض ــويدي وق الس
نائــب  الكتبــي  حمــوده  بــن  ســالم  عبــداهلل 
كال  مــن  األعضــاء  مــن   وعــدد  المجلــس  رئيــس 
المجلســين كمــا حضــر االجتمــاع ســعادة  عبيــد 
مدينــة  بلديــة  عــام  مديــر  الطنيجــي  ســعيد 
عــام  أميــن  الجــروان  ســعيد  أحمــد  و  الشــارقة، 

االستشــاري.  المجلــس 
يأتــي هــذه االجتمــاع فــي إطــار جهــود 
لتعزيــز  الســعي  فــي  الشــارقة  بلــدي 
ومناطــق  مــدن  مجالــس  كافــة  بيــن  التعــاون 
إمــارة الشــارقة وتوحيــد الجهــود بهــدف االرتقــاء 
بالمعاييــر فــي كل األمــور المتعلقــة بالظــروف 

 . الشــارقة  إمــارة  لســكان  الحياتيــة 
وفــي كلمتــه الترحيبيــة، أشــاد ســعادة 
بــه  يقــوم  بمــا  المهيــري  علــي  ســالم  
المجلــس االستشــاري مــن تطويــر للقوانيــن مــن 
خــالل المراجعــة المســتمرة  لهــا كمــا أشــاد بــدوره 

والجهــات  المؤسســات  أداء  تطويــر  فــي  الرائــد 
أعمالهــا  آليــة  مراجعــة  خــالل  مــن  الحكوميــة 
ومناقشــتها فــي الجلســات البرلمانيــة المفتوحة 
مــن جهتــه توجــه ســعادة ميحــد الســويدي 
هــذا  لعقــده  البلــدي  للمجلــس  بالشــكر 
لجــان  دور  تفعيــل  علــى  وحرصــه  االجتمــاع 
المجلــس البلــدي مــن خــالل التنســيق مــع لجــان 
المجلــس االستشــاري وتبــادل المالحظــات بمــا 

العامــة.  المصلحــة  يخــدم 
وخــال االجتمــاع تــم عــرض اســتعراض 
البلــدي  المجلــس  لجــان  مهــام 
الائحــة  فــي  الــواردة  واالختصاصــات 
التنفيذيــة للمجالــس البلديــة إلمــارة الشــارقة 
بنــاء علــى القــرار رقــم )33( لســنة 2005 للمجلــس 
التنفيــذي إلمــارة الشــارقة  حيــث جــرى تبــادل اآلراء 
وإعــداد  المهــام  بعــض  تفعيــل  كيفيــة  حــول 
مقترحات بشــأن مراجعة  هذه المهام بالتنســيق 
مــع دائــرة شــؤون البلديــات والمجالــس البلديــة 

الشــارقة.  إمــارة  ومناطــق  لمــدن 
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المجلس البلدي

يجدد عهده لصاحب السمو حاكم الشارقة بخدمة 

أبناء مدينة الشارقة

رقــم  األميــري  المرســوم  علــى  بنــاء 
تشــكيل  إعــادة  بشــأن   2022 لســنة   )17(
ــد  ــارقة ، عق ــة الش ــدي لمدين ــس البل المجل
المجلــس اجتماعــه الثالــث مــن الفصــل الســنوي 
علــي  ســالم  ســعادة  برئاســة  عشــر  الســابع 
ســعادة  بحضــور  المجلــس  رئيــس  المهيــري 
الطنيجــي  مصبــح  خليفــة  المهنــدس  الدكتــور 
رئيــس دائــرة الزراعــة والثــروة الحيوانيــة وســعادة 
بــن عبــداهلل الزعابــي  رئيــس  الدكتــور ســليمان 
االجتمــاع  حضــر  كمــا  البلديــات،  شــؤون  دائــرة 
ســعادة  أعضــاء المجلــس وســعادة عبيــد ســعيد 
الشــارقة  مدينــة  بلديــة  عــام  مديــر  الطنيجــي 
المجلــس.  ســر  أميــن  بوخاطــر  ماجــد  وســعادة 
االجتمــاع  المهيــري  علــي  ســالم  ســعادة  افتتــح 
والعرفــان  والتقديــر  الشــكر  آيــات  أســمى  برفــع 
إلــى صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان 
بــن محمــد القاســمي عضــو المجلــس األعلــى 
الثقــة  علــى  اهلل-  حفظــه   - الشــارقة  حاكــم 
الغاليــة التــي أوالهــا ســموه للمجلــس مــن خــالل 
مكرمــة  هــي  الثقــة  هــذه  أن  مؤكــداً  التجديــد 
منحهــا ســموه ألعضــاء المجالــس البلديــة لمــدن 
ــة.  ــارة الحبيب ــة اإلم ــارقة  لخدم ــارة الش ــق إم ومناط
للدكتــور  الجزيــل  بالشــكر  ســعادته  وتوجــه 
قدمــه  لمــا  الطنيجــي  خليفــة  المهنــدس 
البلديــة  المجالــس  عمــل  لتعزيــز  جهــود  مــن 
والتنســيق بشــكل مســتمر مــع المجالــس  خــالل 
توليــه رئاســة دائــرة شــؤون البلديــات بالوكالــة 
الغاليــة  الثقــة  لــه  مبــاركا  الســابقة  الفتــرة  فــي 
التــي أواله إياهــا صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة 

- حفظــه اهلل- مــن خــالل تعيينــه رئيســًا لدائــرة 
الحيوانيــة.  والثــروة  الزراعــة 

التهنئــة  آيــات  بأســمى  المهيــري  تقــدم  كمــا 
الثقــة  بمناســبة  الزعابــي   ســليمان   للدكتــور   
الغاليــة التــي أواله إياهــا صاحــب الســمو حاكــم 
الشــارقة - حفظــه اهلل- مــن خــالل تعيينــه رئيســًا 
لدائــرة شــؤون البلديــات مؤكــدأ علــى أهميــة دور 
الدائــرة فــي تطويــر عمــل المجالــس والبلديــات 

فــي إمــارة الشــارقة. 
المرســوم  فــي  جــاء  مــا  علــى  وبنــاء 
األميــري، جــرى انتخــاب نائــب رئيــس المجلــس 
وذلــك باالقتــراع الســري وبحضــور أغلبيــة األعضــاء 
حيــث ترشــح كل مــن ســعادة األعضــاء الدكتــور 
عبيــداهلل بــن حمــوده الكتبــي وعائشــة المطــوع  
ووليــد بــن ديمــاس وبعــد تســاوي األصــوات بيــن 
االتفــاق  تــم  ديمــاس  وبــن  الكتبــي  مــن   كل 
الكتبــي  حمــوده  بــن  عبــداهلل  د.  تســمية  علــى 
نائبــًا لرئيــس المجلــس  وتوّجــه الكتبــي  بجزيــل 
الشــكر  لســعادة الرئيــس واألعضــاء علــى منحــه 
األصــوات مؤكــدأ أن الميــزة الرئيســية فــي العمل 
وتغليــب  الجهــود  تكاتــف  فــي  هــي  المجلــس 

الخاصــة.  علــى  العامــة  المصلحــة 
بجزيــل  -واألعضــاء  الرئيــس  توّجــه  كمــا 
درويــش  بــن  علــي  الدكتــور  لســعادة  الشــكر 
منّوهيــن  المجلــس  لرئيــس  الســابق  النائــب 
اللجــان خــالل فتــرة  فــي تطويــر عمــل  بجهــوده 
الفصــل  مــن  الرئيــس  نائــب  منصــب  توليــه 
. عشــر   الســابع  حتــى  عشــر  الثالــث  الســنوي 
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بمشاركة "البلدية" و "الشرطة " و "التنمية االقتصادية"

"بلدي الشارقة" يعقد اجتماعًا مشتركًا لمناقشة 

الجهود المشتركة في تعزيز المظهر الجمالي لإلمارة

عقــد المجلــس البلــدي لمدينــة الشــارقة 
اجتماعــًا مــع بلديــة مدينــة الشــارقة والقيــادة 
ــة  ــرة التنمي ــارقة ودائ ــرطة الش ــة لش العام
والتنســيق  التعــاون  لتعزيــز  االقتصاديــة 
ــس  ــي تعك ــع الت ــف المواضي ــي مختل ــترك ف المش
حــرص كافــة الجهــات فــي تقديــم أفضــل الخدمــات 
الســلوكيات  كافــة  علــى  والقضــاء  للجمهــور، 
الجمالــي  المظهــر  علــى  والحفــاظ  الســلبية، 
جاذبــة  كمدينــة  اإلمــارة  دور  لتعزيــز  والحضــاري، 
لســكانها  توفــر  والســياحة  واالســتثمار  للعيــش 
وزوارهــا البيئــة المثاليــة وكافــة مقومــات الســعادة.
حضــر االجتمــاع كل مــن ســعادة ســالم علي 
ــة  ــدي لمدين ــس البل ــس المجل ــري رئي المهي
الشــارقة، وســعادة اللواء ســيف الزري الشامســي 
القائــد العــام لشــرطة الشــارقة، وســعادة الدكتــور 
والخدمــات  المخالفــات  لجنــة  رئيــس  النمــر  خالــد 
البلــدي،  المجلــس  فــي  البيئــة  وحمايــة  الصحيــة 
وخالــد بــن فــالح الســويدي مســاعد المديــر العــام 
مدينــة  بلديــة  فــي  المتعامليــن  خدمــة  لقطــاع 
التســجيل  إدارة  مديــر  الخميــري  وفهــد  الشــارقة، 
والترخيــص فــي دائــرة التنمية االقتصاديــة، وأعضاء 
مــن  المســؤولين  مــن  وعــدد  البلــدي،  المجلــس 

الجهــات المشــاركة فــي االجتمــاع.
علــي  ســالم  أكــد  الســياق  هــذا  وفــي 
لمدينــة  البلــدي  المجلــس  أن  المهيــري 
ــذ  ــى تنفي ــرص عل ــرص كل الح ــارقة يح الش
الشــيخ  الســمو  صاحــب  وتوجيهــات  رؤى 
الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي 
عضــو المجلــس األعلــى حاكــم الشــارقة، فــي 

الحكوميــة  للجهــات  الموطنيــن  صــوت  ايصــال 
ــز التعــاون مــع كافــة الجهــات  والمســؤولين وتعزي
لتقديــم أفضــل الخدمــات، ورفع مقترحــات وطلبات 
المواطنيــن للجهــات الحكوميــة ومتابعــة إنجازهــا، 
التــي  وبحــث العديــد مــن المواضيــع المشــتركة 
لهــم  الراحــة  توفيــر  بهــدف  المجتمــع  أفــراد  تهــم 

لديهــم. الســعادة  معــدل  ورفــع 
وأوضــح رئيــس المجلــس البلــدي أن االجتمــاع 
ــتركة  ــع المش ــن المواضي ــد م ــش العدي ناق
ــلبية التــي قــد  ــلوكيات الس ــض الس ــا بع منه
تســبب إزعاجــًا للقاطنيــن كقيــادة الدراجــات الناريــة 
غيــر المرخصــة أو الدراجــات الهوائيــة فــي مناطــق 
متفرقــة مــن المدينــة، حيــث يأتــي االجتمــاع ضمــن 
الجهــود المشــتركة لمناقشــة ســبل القضــاء على 
مثــل هــذه الســلوكيات وتعزيــز المظهــر الحضــاري 
تبــذل  حيــث  دائمــة،  بصــورة  لإلمــارة  والجمالــي 
كافــة الجهــات المعنيــة جهــوداً كبيــرة فــي رصــد 
الالزمــة  اإلجــراءات  واتخــاذ  الســلبية  الســلوكيات 

حيالهــا.
مــن جانبــه أكــد ســعادة اللــواء ســيف الــزري 
ــارقة  ــرطة الش ــام لش ــد الع ــي القائ الشامس
وعقــد  المشــترك،  التعــاون  أهميــة  علــى 
مثــل  لرصــد  المعنيــة  الجهــات  بيــن  االجتماعــات 
القضــاء عليهــا،  لبحــث ســبل  الســلوكيات  هــذه 
ووضــع الحلــول المناســبة لهــا بمــا يضمــن العمــل 
كافــة  بهــا  تشــترك  متكاملــة  منظومــة  ضمــن 
الجهــود لخدمــة اإلمــارة الباســمة، والحفــاظ علــى 

المجتمــع. أمــن وأمــان وســالمة 
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خالل النصف األول من العام الجاري

بلدية الشارقة: 9.344  مليار درهم القيمة التعاقدية 
إلجازات البناء

ــو  ــن نم ــارقة ع ــة الش ــة مدين ــت بلدي أعلن
القيمــة التعاقديــة إلجــازات البنــاء فــي 
ــن  ــف األول م ــال النص ــارقة خ ــة الش مدين
العــام الجــاري حيــث بلغــت 9.344  مليــار درهــم، 
البنــاء  لرخــص  التعاقديــة  القيمــة  بلغــت  فيمــا 
التــي صــدرت بهــا شــهادات إنجــاز حوالــي 3.263 
لإلمــارة  الكبيــر  الــدور  يعكــس  مــا  درهــم،  مليــار 
الباســمة فــي جــذب المســتثمرين وتقديــم كافــة 
التســهيالت لهــم ووضــع الخطــط الالزمــة لتجــاوز 

التحديــات. كافــة 

ســعيد  عبيــد  أكــد  الســياق  هــذا  وفــي 
مدينــة  بلديــة  عــام  مديــر  الطنيجــي 
ــًا  ــد نموذج ــمة تع ــارة الباس ــارقة أن اإلم الش
ــل  ــم بفض ــتوى العال ــى مس ــه عل ــذى ب يحت
لصاحــب  الحكيمــة  والتوجيهــات  الــرؤى 
الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد 
القاســمي عضــو المجلــس األعلــى حاكــم 
مكانــة  لتعزيــز  الالمحــدود  ودعمــه  الشــارقة، 
اإلمــارة عالميــًا، حيــث تشــهد اإلمــارة طفــرة نوعيــة 

فــي كافــة المجــاالت وحــراكًا اقتصاديــًا ملحوظــًا.

ــق  ــي حق ــة والمبان ــاع الهندس ــاد أن قط وأف
ــف األول  ــال النص ــازات خ ــن اإلنج ــد م العدي
مــن العــام الجــاري بمختلــف المجــاالت، 
ــة  ــة التحتي ــر البني ــق بتطوي ــا يتعل ــا م منه
معــدل  ارتفــاع  فــي  ســاهم  ممــا  والخدميــة، 
إصــدار   تــم  حيــث  اإلمــارة،  فــي  الهندســي  النمــو 
مــن   أكثــر  وتنظيــم  هندســيًا،  10،650تصريحــًا 
37،721 زيــارة تفتيشــية لمختلــف مناطــق مدينــة 
المقدمــة  المعامــالت  شــهدت  كمــا  الشــارقة، 
بالنصــف  مقارنــًة  ملحوظــًا  اســتقراراً  إلكترونيــًا 
المعامــالت  عــدد  وبلــغ   2021 العــام  مــن  األول 
خــالل  12،266معاملــة  إلكترونيــًا  المقدمــة 

الجــاري. العــام  مــن  األول  النصــف 

البنــاء  تراخيــص  إدارة  أن  إلــى  ونــّوه 
ــات  ــاد مخطط ــة اعتم ــزت  1824 معامل أنج
هندســية ، كمــا قامــت بإصــدار 1265  إجــازة بنــاء، 
هندســية،  مخططــات  اعتمــاد  شــهادة  و1169 



ة 
ــ

ــ
ــ

ـم
سـ

ــا
ــ

ـب
لـ

ة ا
ــ

ــ
ــ

ـن
ــ

ــ
دي

ــ
ـم

ــ
 ال

ـة
ــ

ــ
ـل

جـ
ــ

ــ
م

الثقافــة  وتطويــر  تعزيــز  علــى  اإلدارة  وحرصــت 
وكل  بالبلديــة  العمــل  فريــق  لــدى  الهندســية 
فضــاًل  اإلمــارة،  مســتوى  علــى  االختصــاص  ذوي 
بمختلــف  جامعــي  طالــب  تدريــب31   عــن 
الهندســة  منهــا  الهندســية،  التخصصــات 
وهندســة  المدنيــة  والهندســة  المعماريــة، 
الطاقــة المتجــددة وفــق برنامــج تدريبــي متكامــل 
علــى  اإلدارة  وتحــرص  شــاملة،  تدريبيــة  بخطــة 
بمختلــف  الجامعييــن  الطلبــة  تدريــب  وضــع 
أولوياتهــا  رأس  علــى  الهندســية  تخصصاتهــم 

 . ية لســنو ا

ــي  ــة المبان ــة ورقاب ــح أن إدارة الهندس وأوض
خــال النصــف األول مــن العــام الجــاري 
توصيــل  شــهادة   1591 بإصــدار  قامــت 
يضمــن  مــا  إنجــاز،  شــهادة  و  خدمــات 
الســكنية  الوحــدات  توفــر  اســتمرارية 
والتجاريــة والصناعيــة الجاهــزة لاســتغال، 
ويخلــق حالــة مــن الحــراك االقتصــادي والنمــو فــي 
معــدالت االســتثمار فــي اإلمــارة، مشــيًرا  إلــى أن  
المواقــع  لمالحظــات  الســريع  االســتالم  خدمــة 
ــي  ــب الليل ــح الص ــدار تصري ــة إص ــائية وخدم اإلنش
الفتــا  إقبــااًل  شــهدت  اإللكترونــي  الموقــع  علــى 
إنجــاز  تــم  حيــث  البنــاء،  مقــاوالت  شــركات  مــن 
"تعديــل  معاملــة    270 وتقديــم  معاملــة   56
ســريع للمواقــع الســكنية "، وإصــدار70 تصريحــًا  
الليلــي"،  "الصــب  الذكيــة  الخدمــة  بواســطة 

والصناعيــة. التجاريــة  بالمناطــق 
وأكــد أن الجهــود متواصلــة للتدقيــق علــى ضبــط 
المفاجئــة  الزيــارات  خــالل  مــن  الخرســانة  جــودة 
علــى المواقــع اإلنشــائية أثنــاء صــب الخرســانة، 
ويتــم تنظيــم حمــالت تفتيشــية علــى المواقــع 
قيــد اإلنشــاء لالطــالع علــى األعمــال اإلنشــائية 

وجــودة العمــل بهــذه المشــاريع.

خــال  والهــدم  الصيانــة  قســم  وقــام 
ــدار  ــاري بإص ــام الج ــن الع ــف األول م النص
242 تصريــح صيانــة للمبانــي الســكنية 
هــدم،  تصريــح   44 و  والصناعيــة،  والتجاريــة 
المبانــي  حملــة  فــي  جهــوده  القســم  وكــرس 
المهجــورة حيــث  بلــغ عــدد المعاينــات للمواقــع 
 45 وإغــالق  تنظيــف  و  معاينــة   196 المهجــورة 
بيتــًا مهجــوراً  و هــدم 15 مبنــى مهجــور مــن قبــل 
هــذه  فــي  متواصلــة  الجهــود  تــزال  وال  البلديــة، 

مهجــور. موقــع   127 مــع  للتعامــل  الحملــة، 

األول  النصــف  خــال  القســم  واســتقبل 
ــز  ــن مرك ــة م ــاري 37 معامل ــام الج ــن الع م
االتصــال، تــم اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة حيالهــا، 
المنازعــات  فــض  للجنــة  فنيــًا  تقريــراً   30 إنجــاز  و 
اإليجاريــة، و 75 تقريــراً فنيــًا للجنــة التحكيــم وفــض 
عــن  اإلنشــائية، فضــاًل  المواقــع  فــي  المنازعــات 
إطــالق حملــة تنظيــف أســطح المبانــي بمدينــة 
فــوري  تصريــح  إصــدار90   تــم  حيــث  الشــارقة، 
 ، الواجهــات  صيانــة  لحملــة  التابعــة  للمبانــي 
مناطــق  مختلــف  ســنويًا  الحملــة  تشــمل  حيــث 
علــى  والحفــاظ  المشــّوهات  إلزالــة  المدينــة 

العــام. المظهــر 

ــال  ــية خ ــح الهندس ــم التصاري ــام قس وق
ــاز  ــاري بإنج ــام الج ــن الع ــف األول م النص
ــادي  ــاء ع ــق بن ــة ماح ــة إلضاف 182 معامل
بالمناطــق الســكنية والزراعيــة والصناعيــة، 
التجاريــة  للمحــالت  ديكــور  تصريــح  و492 
وتوصيــل  ســياج  تصاريــح  و806  والصناعيــة 
القســم  اســتقبل  كمــا  البنــاء،  لغــرض  مؤقــت 
وتــم  االتصــال،  مركــز  مــن  تحســين  فرصــة   240
اتخــاذ االجــراءات الالزمــة حيالهــا، و يقــوم القســم 
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الســكنية  بالمناطــق  تفتيشــية  حمــالت  بتنظيــم 
المظهــر  علــى  للمحافظــة  والصناعيــة  والتجاريــة 
علــى  والمتابعــة  والتدقيــق  لإلمــارة،  الجمالــي 
والمتابعــة  الشــارقة،  بمدينــة  البرجيــة  الرافعــات 
يتــم  كمــا  اإلنشــاء،  قيــد  المشــاريع  علــى  الدوريــة 
والعمــل  المقدمــة  الخدمــات  ومتابعــة  التدقيــق 
علــى تطويرهــا والتأكــد مــن ســرعة إنجازهــا ســعيًا 
للوصــول لســعادة جميــع المتعامليــن ورضاهــم.

المقاوليــن  تصنيــف  قســم  وأصــدر 
مــن  األول  النصــف  خــال  واالستشــاريين 
العــام الجــاري ، شــهادات تصنيــف الســتكمال 
المبانــي  مقــاوالت  شــركات  ترخيــص  إجــراءات 
وإصــدار  جديــدة،  رخــص   105 لـــ  المختلفــة  بفئاتهــا 
672  شــهادة تصنيــف للتجديــد، وإصــدار 52 شــهادة 
مكاتــب  ترخيــص  إجــراءات  الســتكمال  تصنيــف 
االستشــارات الهندســية المتخصصــة فــي تصميــم 
كمــا  المختلفــة،  بفئاتهــا  اإلمــارة  فــي  المبانــي 
تــم إصــدار 336 شــهادة تصنيــف للتجديــد، و 1002 
ــت  ــا قام ــارة، كم ــي اإلم ــل ف ــدس للعم ــة مهن بطاق

لجنــة تصنيــف المقاوليــن واالستشــاريين باإلمــارة 
خــالل النصــف األول مــن العــام الجــاري بترفيــع 23 

استشــارية.  ومكاتــب  مقــاوالت  شــركة 
وأشــار مديــر عــام بلديــة مدينــة الشــارقة  إلــى 
أن البلديــة تعمــل مــن خــال قطــاع الهندســة 
والمبانــي علــى تحديــث وتطويــر معاييــر 
ــة  ــتمرة لمواكب ــورة مس ــاء بص ــييد والبن التش
ــارة  ــي اإلم ــكانية ف ــة والس ــة العمراني النهض
العالميــة،  المعاييــر  مــع  يتماشــى  وبمــا 
تعزيــز دورهــا  فــي  اإلمــارة  رؤى وتوجهــات  لتحقيــق 
وتســهيالت  خدمــات  تقــدم  اســتثمارية  كوجهــة 
ــاملة  ــة الش ــة النهض ــتثمرين، ومواكب ــرة للمس كبي
أعلــى  وفــق  الهندســي  المجــال  فــي  وخصوصــًا 
أبنيــة  وتوفيــر  العالميــة  والممارســات  المعاييــر 

متميــزة. عالميــة  بمواصفــات 
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أعلنــت بلديــة مدينــة الشــارقة عــن 

زيــادة نســبة العقــود اإليجاريــة بمدينــة 

ــف األول  ــي النص ــبة 6% ف ــارقة بنس الش

مــن العــام الجــاري، مقارنــة بالنصــف األول 

البلديــة  الماضــي، حيــث وفــرت  العــام  مــن 

لتصديــق  والطــرق  الوســائل  مــن  العديــد 

تختصــر  ســهلة  بطريقــة  العقــود  هــذه 

الوقــت والجهــد علــى المتعامليــن وتجســد 

اســتراتيجيتها فــي تعزيــز الجــذب الســياحي 

والســكني. واالســتثماري 

وفــي هــذا الســياق 

أكــد علــي أحمــد أبــو 

إدارة  مديــر  غازييــن 

اإليجــاري  التنظيــم 

مدينــة  بلديــة  فــي 

العــام  مــن  األول  النصــف  أن  الشــارقة 

166،199عقــد  تصديــق  شــهد  الجــاري 

 133،531 منهــا  أنواعــه،  بمختلــف  إيجــار 

و75  تجــاري  عقــد   32،593 و  ســكني،  عقــد 

النمــو  نســبة  يعكــس  مــا  اســتثماري،  عقــد 

والزيــادة فــي عقــود اإليجــار بمدينــة الشــارقة، 

ويجســد حــرص البلديــة علــى تقديــم كافــة 

علــى  واالعتمــاد  للمتعامليــن  التســهيالت 

التحــول الرقمــي فــي تقديــم الخدمــات مــا 

ســاهم فــي إنجــاز أكبــر قــدر مــن المعامــالت 

قياســي. وقــت  خــالل 

وأوضــح أبــو غازييــن أن عقــد اإليجــار 

هــو وثيقــة رســمية معتمــدة مــن قبــل 

لتنظيــم  عليهــا  ومتعــارف  البلديــة 

مــن  العاقــة  أطــراف  بيــن  العاقــة 

مؤجــر ومســتأجر حيــث أنــه مــن خالهــا 

ــه وفقــًا للقوانيــن  ــرف حق ــن كل ط يضم

ــًا  ــارقة، ودائم ــة الش ــي مدين ــا ف ــول به المعم

الجمهــور  توعيــة  علــى  البلديــة  تحــرص  مــا 

بأهميــة تصديــق هــذا العقــد بحيــث ال يعتــد 

يكــن  لــم  حــال  فــي  رســميًا  يعتبــر  وال  بــه 

قبلهــا. مــن  مصدقــًا 

 وأشــار مديــر إدارة التنظيــم اإليجــاري 

إلــى أن خدمة تصديــق العقــود اإليجارية 

اإللكترونــي  الموقــع  علــى  متوفــرة 

ــة، بحيــث أصبحــت خيــاراً مــن خيــارات  للبلدي

بــكل  إنجازهــا  ويتــم  للمتعامــل  التصديــق 

ســهولة ويســر باتبــاع الخطــوات المطلوبــة 

وتعبئــة البيانــات الالزمــة ثــم إنجــاز الخدمــة، 

خــالل  مــن  العقــود  تصديــق  يمكــن  كمــا 

خدمــات  يقــدم  خارجــي  خدمــة  مركــز   12

ــهادات  ــدار ش ــة وإص ــود اإليجاري ــق العق تصدي

بــراءة الذمــة والعديــد مــن الخدمــات األخــرى 

المؤجــر  بيــن  العالقــة  بتنظيــم  الخاصــة 

والمســتأجر.

مقارنة بالنصف األول من العام الماضي 2021

بلدية الشارقة: 6 % نسبة الزيادة في عقود اإليجار 
خالل النصف األول من العام الجاري 2022
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عــن  الشــارقة  مدينــة  بلديــة  أعلنــت 

المركزيــة  مختبراتهــا  تجديــد  إعــادة 

نظــام  علــى  الدولــي   لاعتمــاد 

مــن  التحليــل  فــي  الفنيــة  الجــودة 

ــوكاس"  ــة "الي ــاد البريطاني ــة االعتم هيئ

للمــرة ال23 علــى التوالــي، بعــد إنجــاز 

كافــة أعمــال التدقيــق الســنوي علــى الجــودة 

البيئــة  ومختبــر  األغذيــة  لمختبــر  الفنيــة 

والمــواد االســتهالكية، مــا ســاهم فــي تجديــد 

وتتويجــًا  البلديــة،  بمختبــرات  الهيئــة  ثقــة 

فــي  الكبيــر  ودورهــا  المتواصلــة  إلنجازاتهــا 

ــارة،  ــي اإلم ــة ف ــة العام ــة الصح ــز منظوم تعزي

بيئــة  وتوفيــر  بالمســتهلكين  واالهتمــام 

لهــم. وســليم  آمــن  غــذاء  و  صحيــة 

وفــي هــذا الســياق 

الشــيخة  أكــدت 

نجــاء  الدكتــورة 

علــي المعــا مديــر 

المختبــرات  إدارة 

ــارقة  ــة الش ــة مدين ــي بلدي ــة ف المركزي

أنــه تــم إنجــاز التدقيــق الســنوي علــى نظــام 

الجــودة الفنيــة لمختبــر األغذيــة ومختبــر البيئــة 

و المــواد االســتهالكية فــي مجــال التحاليــل 

والميــاه  الغذائيــة   للمنتجــات  المخبريــة 

علــى  والحصــول  البيئيــة،  المخلفــات  و 

االعتمــاد الدولــي للعــام ال23 علــى التوالــي،  

علــى  األغذيــة  مختبــر  حصــل   1999 فمنــذ 

فــي  حكومــي  مختبــر  كأول  االعتمــاد  هــذا 

الشــرق األوســط، وهــو مــا يعــزز مــن إنجــازات 

بلديــة مدينــة الشــارقة فــي كافــة المجــاالت 

وخصوصــًا المجاليــن الصحــي واالقتصــادي 

وأهدافهــا. اســتراتيجيتها  مــع  يتوافــق  بمــا 

ــواد  ــر م ــح مختب ــم من ــه ت ــت أن وأوضح

ــزو 17025  ــام أي ــي نظ ــاد ف ــاء االعتم البن

ــها  ــة نفس ــن الهيئ ــل م ــاص بالتحلي الخ

النوعيــة  الطفــرة  يعكــس  مــا   ، مــرة  ألول 

فــي دقــة طــرق الفحــص وموثوقيــة النتائــج 

بفضــل الكــوادر البشــرية المؤهلــة وتحديــث 

تحتويهــا  التــي  الفحــص  أجهــزة  وتطويــر 

وفقــًا للمواصفــات والمعاييــر العالميــة، بمــا 

وضعــت  التــي  البلديــة  أهــداف  مــع  يتوافــق 

صحــة المجتمــع علــى رأس أولويــات العمــل 

التحتيــة واإلنشــائية. البنيــة  البلــدي وتطويــر 

ونّوهــت الشــيخة الدكتــورة نجــاء علــي 

المعــا إلــى أن مختبــرات البلديــة تحتوي 

ــل  ــق أفض ــة وف ــورة وحديث ــزة متط أجه

ــة .  ــر العالمي ــات والمعايي المواصف

حصول مختبر مواد البناء على نظام الجودة الفنية في التحليل األيزو 

17025 ألول مرة

بلدية الشارقة تعلن إعادة تجديد االعتماد الدولي 
"اليوكاس" لمختبراتها للعام 23 تواليًا



بسمـة! 
ويـن سايـرة؟

بلدية الشارجة، 
أبغي أصدق عقد ا�يجار.

وليش ما تصدقينه على 
موقع البلدية، بدل ما تروحين 

وتعبين نفسج. 

تصديق عقود ا�يجار عبر الموقع ا�لكتروني 
لبلدية مدينة الشارقة



!�وا
يستوي أصدقه أونالين؟

إنزين، الحين بصدق العقد أونالين ويزاهم 
ا� خير بلدية الشارجة دوم يسهلون على 

الناس ويوفرون الخدمات بطريقة رقمية 
تختصر الوقت والجهد.

هيه، والخدمة وايد سهلة، بس 
تدخلي على خدمات التنظيم ا�بجاري 

وتختاري خدمة التصديق وبعدين 
تسوي حساب مستخدم وتنجزي 

الخدمة في دقائق.
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صاحــب  وتوجيهــات  لــرؤى  تنفيــذًا 

ــن  ــلطان ب ــور س ــيخ الدكت ــمو الش الس

المجلــس  عضــو  القاســمي  محمــد 

األعلــى حاكــم الشــارقة، فــي المحافظــة 

وصيانــة  الفطريــة  والحيــاة  البيئــة  علــى 

التنــوع الحيــوي فــي اإلمــارة، نظمــت دائــرة 

شــؤون البلديــات بالتعــاون مــع بلديــة مدينــة 

تشــجير  مبــادرة  البطائــح  وبلديــة  الشــارقة 

محميــة المنتثــر فــي منطقــة البطائــح تعزيــزاً 

الحفــاظ  فــي  المجتمعيــة  للمســؤولية 

الحيــوي،  والتنــوع  الصحراويــة  البيئــة  علــى 

المظهــر  لتعزيــز  الزراعــة  علــى  والتشــجيع 

وتحقيــق  لإلمــارة  والجمالــي  الحضــاري 

البيئيــة. االســتدامة 

البلديــات  شــؤون  دائــرة  واحتفــت 

بمبــادرة تشــجير محميــة المنتثــر بحضور 

كل مــن الشــيخ ماجــد بــن ســلطان 

دائــرة  رئيــس  القاســمي  صقــر  بــن 

وســعادة  والقــرى،  الضواحــي  شــؤون 

الزعابــي  ســرحان  بــن  ســليمان  الدكتــور 

وســعادة  البلديــات،  شــؤون  دائــرة  رئيــس 

مصبــح  بــن  خليفــة  المهنــدس  الدكتــور  

والثــروة  الزراعــة  دائــرة  رئيــس  الطنيجــي 

الحيوانيــة، وســعادة ســالم علــي المهيــري 

الشــارقة،  لمدينــة  البلــدي  المجلــس  رئيــس 

حليــس  بــن  اهلل  عبــد  محمــد  وســعادة 

الكتبــي رئيــس المجلــس البلــدي لمنطقــة 

البطائــح، وســعادة عبيــد ســعيد الطنيجــي 

وســعادة  الشــارقة  مدينــة  بلديــة  عــام  مديــر 

عبــد اهلل ســلطان بــن ســلومه الكتبــي مديــر 

إمــارة  البطائــح ومــدراء بلديــات مــدن  بلديــة 

الشــارقة ولفيــف مــن المســؤلين مــن الدوائــر 

فــي  الحكوميــة  والمؤسســات  والهيئــات 

الشــارقة.

بالتعاون مع بلدية مدينة الشارقة وبلدية منطقة البطائح

دائرة شؤون البلديات تنظم مبادرة تشجير 

محمية المنتثر بمنطقة البطائح

 بزراعة 5 آالف شجرة
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ســعادة  أكــد  الســياق  هــذا  وفــي 

الدكتــور ســليمان بــن ســرحان الزعابــي 

دائــرة  حــرص  تعكــس  المبــادرة  هــذه  أن 

االســتراتييجين  البلديــات والشــركاء  شــؤون 

صاحــب  وتوجيهــات  رؤى  تحقيــق  علــى 

الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد 

حاكــم  األعلــى  المجلــس  عضــو  القاســمي 

وصــون  حمايــة  إلــى  الراميــة  الشــارقة  إمــارة 

التنــوع البيئــي ونشــر التوعيــة المجتمعيــة، 

تعتبــر  التــي  بالزراعــة  الكبيــر  واالهتمــام 

البلــدي لمــا لهــا مــن  العمــل  أولويــات  مــن 

تزخــر  أبعــاد جماليــة ونفســية وبيئيــة، حيــث 

اإلمــارة بمســاحات واســعة مــن المســطحات 

المتنوعــة  والشــجيرات  واألشــجار  الخضــراء 

والزهــور.

وأشــار الزعابــي إلــى أن محميــة المنتثــر 

ــة،  ــة الجذاب ــا الصحراوي ــاز بطبيعته تمت

الشــارقة  طريــق  علــى  تقــع  حيــث 

كلــم   9.4 مســاحتها  وتبلــغ  -مليحــة، 

مربــع ، كمــا أنــه تــم تصنيفهــا كحــزام أخضــر 

أشــجار  مــن  يقــارب مليــون شــجرة  مــا  يضــم 

زراعتهــا خــالل  الغــاف والســدر، والتــي تمــت 

تقــام  التــي  المتنوعــة  التشــجير  حمــالت 

ســنويًا، مشــيراً إلــى أنــه تمــت زراعــة أكثــر مــن 

5 آالف شــجرة مــن أشــجار الســدر والغــاف خــالل 

المبــادرة. هــذه 

كمــا ثمــن ســعادة رئيــس دائــرة شــؤون 

والجهــود  البنــاء  التعــاون  البلديــات 

الكبيــرة التــي قامــت بهــا بلديــة مدينــة 

تنفيــذ  فــي  البطائــح  وبلديــة  الشــارقة 

هــذه المبــادرة وإنجــاز أعمــال الزراعــة وتوفيــر 

الشــتالت الزراعيــة ومــا صاحبهــا مــن أعمــال 

وغيرهــا. الــري  شــبكات  وتوفيــر  تســويات 

ــعيد  ــد س ــعادة عبي ــد س ــه أك ــن جانب م

الطنيجــي مديــر عــام بلديــة مدينــة 

الشــارقة  مدينــة  بلديــة  أن  الشــارقة 

ــرص  ــرًا وتح ــًا كبي ــة اهتمام ــي الزراع تول

ــى  ــة عل ــاريع الزراعي ــذ المش ــى تنفي عل

وتوجيهــات  لــرؤى  تنفيــذاً  العــام  مــدار 

صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن 

األعلــى  المجلــس  عضــو  القاســمي  محمــد 

حاكــم الشــارقة، وتعزيــز التعــاون مــع مختلــف 

زراعيــة  ومشــاريع  أعمــال  لتنفيــذ  الجهــات 

عمــل  كادر  البلديــة  وفــرت  حيــث  مشــتركة، 
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ثقيلــة  ومركبــات  ومعــدات  وأدوات  مؤهــل 

وخفيفــة خــالل مشــاركتها فــي مبــادرة تشــجير 

. المنتثــر  محميــة 

وأوضــح الطنيجــي أن البلديــة قامــت 

وتوفيــر  الترابيــة  التســويات  بأعمــال 

ــاف  ــدر والغ ــجار الس ــن أش ــتلة م 2000 ش

أعمــال  تنفيــذ  تــم  كمــا  مشــاتلها،  مــن 

خزانــات  وتركيــب  الالزمــة  الــرّي  شــبكات  مــد 

الــرّي  وشــبكات  خطــوط  تغذيــة  لضمــان  

المطلوبــة  بالكميــات  الســاعة  مــدار  علــى 

الخزانــات  الــرّي، حيــث تعتبــر هــذه  مــن ميــاه 

ذات طاقــة تخزينيــة تضمــن توفيــر الكميــات 

الــرّي. ميــاه  مــن  الالزمــة 

وفــي ســياق متصــل أوضــح ســعادة 

ــي  ــلومة الكتب ــن س ــلطان ب ــد اهلل س عب

المبــادرة  مديــر بلديــة البطائــح أن هــذه 

تجســد االهتمــام الكبيــر والعمــل المشــترك 

لنشــر التوعيــة وثقافــة الحفــاظ علــى البيئــة 

المســؤولية  وحمــل  التطــوع  ثقافــة  وتعزيــز 

هــذه  نجــاح  يعكــس  حيــث  المجتمعيــة، 

المبــادرة االهتمــام الكبيــر والتعاون المســتمر 

التــي  الحكوميــة  الجهــات  مختلــف  بيــن 

مشــتركة،  عمــل  منظومــة  ضمــن  تعمــل 

وتعزيــز المظهــر الحضــاري والجمالــي لإلمــارة 

بالمحميــات  الواســع  االهتمــام  عــن  فضــاًل 

الخضــراء. الرقعــة  ونشــر  الطبيعيــة 

ــود  ــي الجه ــلومة الكتب ــن س ــن ب وثم

التــي قامــت بهــا دائــرة شــؤون البلديات 

ــارقة للمســاهمة فــي  ــة الش ــة مدين وبلدي

األشــجار  أعــداد  وزيــادة  المبــادرة  هــذه  نجــاح 

فــي محميــة المنتثــر وتعزيــز التعــاون بشــكل 

فــي  خصوصــًا  البطائــح  بلديــة  مــع  مســتمر 

تنفيــذ المشــاريع الزراعيــة، كمــا ثمــن جهــود 

كافــة الجهــات والمؤسســات المشــاركة فــي 

هــذه المبــادرة التــي تعتبــر حدثــًا بيئيــًا مهمــًا 

الفــرد والمجتمــع وكافــة  يرســخ دور  ومتميــزاً 

المؤسســات فــي المحافظــة علــى البيئــة.
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 إعــــالن
من خدماتنا  لتطوير  المستمرة  جهودنا  إطار   في 
 أجل إسعاد متعاملينا و أفراد المجتمع كاّفة يسرّنا

   أن نعلن عن إطالق الخدمة ا�لكترونية

خدماتنا  إلى  بالدخول  تفّضلوا  الخدمة،  لطلب 
ا�لكترونية والذكية 

اتّباع  ثم  والمتنزهات  الحدائق  خدمات  واختار 
الخطوات المطلوبة �نجاز الخدمة.    

على موقعنا ا�لكتروني:   

   طلب إصدار أو تجديد بطاقة دخول الحدائق
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المبيدات الحشرية غير المرخصة

ــتخدام المبيدات  اس

غيــر  الحشــرية 

وخاصــة  المرخصــة، 

غيــر  أفــراد  قبــل  مــن 

يعــرض  متخصصيــن 

للخطــر  النــاس  حيــاة 

وقــد يؤدي إلى الوفاة، 

األطفــال  وخاصــًة 

لــم  الذيــن  الصغــار 

مناعتهــم  بعــُد  تقــَو 

لمقاومــة الســموم القاتلــة المنبعثــة مــن 

التوعيــة  مــن  وبالرغــم  المبيــدات،  تلــك 

المســتمرة بهــذا الخطــر القاتــل، إال أن هنــاك 

بعــض النــاس مــا زال يتهــاون فــي اســتخدام 

يتعامــل  أو  عشــوائي  بشــكل  المبيــدات 

مــع شــركات أو أفــراد غيــر مرخصيــن للقيــام 

معرضيــن  الحشــرات  مكافحــة  بأعمــال 

حياتهــم وحيــاة أســرهم وجيرانهــم للخطــر. 

لذلــك ندعــو أفــراد المجتمــع إلــى االمتنــاع 

القانونيــة  غيــر  الممارســة  هــذه  عــن 

فــي  الشــارقة  مدينــة  بلديــة  مــع  والتعــاون 

التصــدي لممارســي هــذا النشــاط بشــكل 

عنهــم. اإلبــالغ  خــالل  مــن  قانونــي  غيــر 

اإلساءة إلى لغتنا الجميلة

اللغــات  أثــرى  مــن  العربيــة  لغتنــا 

نكــون  أن  وعلينــا  وأغناهــا،  الحيــة 

وكتابتهــا  اســتخدامها  علــى  حريصيــن 

ونطقهــا بطريقــة ســليمة، ولكــن مــا نــراه 

مــن أخطــاء لغويــة علــى اللوحــات اإلعالنيــة 

التجاريــة،  لألنشــطة  التعريفيــة  واللوحــات 

وكذلــك الكتابــات الركيكــة علــى الفواتيــر 

وغيرهــا يدعونــا جميعــًا إلــى وقفــة حاســمة 

للدفــاع عــن لغتنــا الجميلــة واالمتنــاع عــن 

يشــوهها. مــا  كل 

ــات  ــرادًا ومؤسس ــًا أف ــف جميع فلنتكات

ــا  ــي مكانته ــة ف ــة العربي ــع اللغ لوض

ــا. ــق به ــي تلي الت
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عرقلة حركة السير

ياحــظ تزاحــم بعــض الســيارات أمــام 

والكافتيريــات  والمحــال  المطاعــم 

وتقــف بطريقــة عشــوائية وأحياًنــا في 

عــرض الطريــق عندمــا ال يجــد أصحابهــا 

أمــام  لانتظــار  مناســبًا  مكانــًا 

ــا، مــا يتســبب فــي  الكافتيري

وإزعــاج  الســير  حركــة  عرقلــة 

الطريــق  ومســتخدمي  المــارة 

كثيــًرا  أن  عــن  فضــاًل  اآلخريــن، 

المحــال  تلــك  مرتــادي  مــن 

يســتخدم بــوق الســيارة أو مــا 

يســمى فــي اللهجــة المحليــة 

بالهــرن لتنبيــه عمــال المحــل 

أو الكافتيريــا مســببين إزعاًجــا 

للســكان. كبيــًرا 

ولذلــك نهيــب بمرتــادي تلــك األماكــن 

أن يراعــوا قواعــد المــرور وآداب الطريــق 

وعــدم إزعــاج الســكان.
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بقعــة ضــوء
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حملــة  الشــارقة  مدينــة  بلديــة  نظمــت 

لرصــد وإزالــة اللوحــات اإلعالنيــة العشــوائية 

وغيــر المصــرح بهــا فــي عــدد مــن المناطــق 

وذلــك  بالمدينــة،  والصناعيــة  الســكنية 

للقضــاء  المســتمرة  جهودهــا  إطــار  فــي 

علــى مشــوهات المظهــر العــام والحفــاظ 

لإلمــارة  والحضــاري  الجمالــي  الوجــه  علــى 

الباســمة.

وأوضــح عبيــد ســعيد الطنيجــي مديــر عــام 

التــي  الحملــة  أن  الشــارقة  مدينــة  بلديــة 

أطلقتهــا البلديــة مؤخــًرا اســتمرت لمدة ثالثة 

أســابيع وغّطــت مناطــق الصجعــة والســيوح 

للحمــالت  اســتمرارًا  وتأتــي  والرحمانيــة، 

البلديــة  التــي تحــرص  التفتيشــية والرقابيــة 

المشــوهات  مــن  للحــد  تنظيمهــا  علــى 

والممارســات الســلبية فــي مدينــة الشــارقة، 

بمــا يعــزز مكانتهــا كمدينــة جاذبــة للســكان 

والمســتثمرين. والســياح 

تنظيــم  فــي  مســتمرة  البلديــة  أن  وأكــد 

وتكثيــف حمالتهــا التفتيشــية والرقابيــة على 

مــدار العــام للحفــاظ علــى المظهــر الجمالي 

والمؤسســات  األفــراد  وتوعيــة  للمدينــة، 

بالقوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا فــي هــذا 

الشــأن.

الحمــودي  عبيــد  علــي  أكــد  جهتــه،  ومــن 

مديــر إدارة االتصــال المؤسســي فــي البلديــة 

الحملــة  فــي  المشــاركة  التفتيــش  فــرق  أن 

مــا  تنوعــت  لوحــة   50 نحــو  وأزالــت  رصــدت 

بيــن لوحــات عشــوائية علــى حــرم الطريــق، 

ولوحــات إعالنيــة غيــر مصــرح بهــا، إضافــة إلــى 

اللوحــات اإلعالنيــة المشــوهة للمنظر العام 

اللوحــات  أن  إلــى  الفًتــا  أنواعهــا،  بمختلــف 

فقــط  تتبــع  ال  وإزالتهــا  حصرهــا  تــم  التــي 

قائمــة  تجاريــة  محــالت  أو  إعالنيــة  شــركات 

بالمناطــق المســتهدفة، وإنمــا العديــد منهــا 

أفــراد وشــركات ذات أنشــطة متنوعــة  يتبــع 

ومشــاريع صغيــرة لــم تعــد موجــودة بتلــك 

المناطــق.  

غّطت مناطق الصجعة والسيوح والرحمانية

بلدية الشارقة تنظم حملة لرصد وإزالة اللوحات 

اإلعالنية العشوائية
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الشــارقة  مدينــة  بلديــة  أطلقــت 

حملــة إلزالــة الملصقــات العشــوائية 

ــاون  ــام بالتع ــر الع ــوهة للمظه والمش

ــارقة  ــرطة الش ــة لش ــادة العام ــع القي م

ومجموعــة بيئــة، ومركــز الشــارقة للتطــوع، 

لتعزيــز  المســتمرة  جهودهــا  إطــار  فــي 

لإلمــارة  والحضــاري  الجمالــي  المظهــر 

كافــة  نظافــة  علــى  والمحافظــة  الباســمة 

الســلبية  الســلوكيات  ورصــد  مرافقهــا، 

ومشــّوهات المظهر العــام واتخاذ اإلجراءات 

الالزمــة حيالهــا ومتابعــة ورصــد وضبــط مــن 

الملصقــات. هــذه  مثــل  بتوزيــع  يقــوم 

ــعيد  ــد س ــد عبي ــياق أك ــذا الس ــي ه وف

الطنيجــي مديــر عــام بلديــة مدينــة 

الشــارقة، أن الحملــة انطلقــت مــن منطقــة 

النهــدة وستشــمل مختلــف مناطــق مدينــة 

الشــارقة إلزالــة الملصقــات العشــوائية فــي 

الكهربــاء  وأعمــدة  الجســور  وعلــى  األنفــاق 

للمظهــر  تشــويهًا  تســبب  حيــث  وغيرهــا 

خــالل  ومــن  البلديــة  حرصــت  لــذا  العــام، 

الشــركاء  مــع  وبالتعــاون  التفتيــش  فــرق 

الحملــة  هــذه  تنظيــم  علــى  االســتراتيجيين 

وشــركائها  البلديــة  حــرص  تعكــس  التــي 

ــر  ــاري وتوفي ــارة الحض ــر اإلم ــز مظه ــى تعزي عل

بلدية الشارقة تطلق حملة إلزالة الملصقات 

العشوائية المشّوهة للمظهر العام
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بيئــة مثاليــة للقاطنيــن والــزوار ، مشــيراً إلــى 

أن البلديــة رصــدت األماكــن التــي تكثــر فيهــا 

األدوات  بتوفيــر  وقامــت  الملصقــات  هــذه 

إلزالتهــا. الالزمــة  العمــل  وفــرق 

دور  تعكــس  الحملــة  أن  وأوضــح 

البلديــة فــي المحافظــة علــى مظهــر 

ــش  ــات التفتي ــال حم ــن خ ــة م المدين

ــد  ــوم لرص ــدار الي ــى م ــتمرة عل المس

كافــة الســلوكيات الســلبية والتعامــل 

الجمهــور،  وباغــات  ماحظــات  مــع 

مــن  دائمــًا  تكثــف  التفتيــش  ففــرق 

ــز مظهــر المدينــة الحضــاري  جهودهــا لتعزي

والجمالــي، واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة بحــق 

الجمهــور  أفــراد  وتوعيــة  التجــاوزات  كافــة 

والقوانيــن  باللوائــح  االلتــزام  بأهميــة 

فــي  النظافــة  علــى  المحافظــة  خصوصــًا 

المناطــق. مختلــف 

ونــّوه إلــى البلديــة تنظــم حمــات 

لرصــد  يوميــة  تفتيشــية  وزيــارات 

ــى  ــلبًا عل ــر س ــي تؤث ــلوكيات الت الس

المظهــر  وعلــى  والمجتمــع  الفــرد 

إلمــارة  الحضــاري  فالوجــه  ككل،  العــام 

الشــارقة أولويــة لــدى بلديــة مدينــة الشــارقة 

عليــه. للمحافظــة  الجهــود  وتكــرس 
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الصحة و الحياة 



نصائح صحية 
ا محترًفا لتكون رياضّيً

ــي،  ــم اليوم ــن برنامجه ــة ضم ــة الرياض ــى ممارس ــون عل ــراد يواظب ــن األف ــد م العدي

ــوا  ــل أن يكون ــن أج ــن م ــي، ولك ــاة صح ــلوب حي ــاع أس ــل اتب ــن أج ــط م ــس فق لي

ــربهم  ــم وش ــة بأكله ــة خاص ــوا عناي ــم أن يعتن ــؤالء عليه ــن، وه ــن محترفي رياضيّي

ــم. ــل حياته ــص تفاصي ــا يخ ــم وكل م ــات نومه وأوق

ــا  ــون رياضًي ــي أن يك ــب ف ــن يرغ ــة لم ــح الصحي ــض النصائ ــدم بع ــي نق ــا يل وفيم

ــا: محترًف



- ال تفــوت أوقــات وجبــات الطعــام )قبــل وبعــد التمريــن( وحتــى خــال 

. ر لنها ا

- تنــاول جميــع وحــدات الماكــرو األساســية )البروتيــن والكربوهيــدرات 

والدهــون األساســية الصحيــة والفيتامينــات والمعــادن(.

- النوم جيًدا وتنظيم وجبات الطعام.

- اشرب ما يكفي من الماء لترطيب الجسم قبل وبعد التمرين.

ــعور  ــى الش ــاعدتك عل ــن لمس ــة بالبروتي ــار غني ــة اإلفط ــل وجب - اجع

ــول. ــدة أط ــبع لم بالش

- أضف قطعة من الفاكهة إلى وجبة اإلفطار كمصدر لأللياف.

- اختر وجبات خفيفة صحية بين وجبات الطعام.

- تناول ثاث قطع على األقل من الفاكهة يوميًا.

- تناول ما يكفي من الخضار خال فترتي الغداء والعشاء.

ــاعات  ــن 2-3 س ــد ع ــدة تزي ــدون أكل لم ــى ب ــك أو تبق ــوع نفس - ال تج

ــية. ــك الرئيس ــن وجبات بي

- تنــاول مــا يكفــي مــن البروتيــن ســوف يســاعدك علــى زيــادة كتلــة 

العضــات بشــكل أســرع.

- الحليب مصدر جيد لتعويض الملح المفقود أثناء التمرين.

- الكربوهيــدرات مصــدر جيــد للطاقــة )يحــل محــل الطاقــة المفقــودة 

أثنــاء التمريــن(.

- الدهــون الصحيــة مصــدر جيــد لمســاعدة فــي الحفــاظ علــى بشــرتك 

وشــعرك وأظفــارك فــي حالــة جيــدة.



ة 
ــ

ــ
ــ

ـم
سـ

ــا
ــ

ـب
لـ

ة ا
ــ

ــ
ــ

ـن
ــ

ــ
دي

ــ
ـم

ــ
 ال

ـة
ــ

ــ
ـل

جـ
ــ

ــ
م

األمن االلكتروني 
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مخاطر استخدام األجهزة الذكية 
في مكان العمل

ــماعات  ــرات والس ــت الكامي ــد أصبح لق

حياتنــا  مــن  جــزًءا  والميكروفونــات 

الهواتــف  بفضــل  اليوميــة  المهنيــة 

الذكيــة وأجهــزة الكمبيوتــر اللوحيــة 

ــديدة  ــا الش ــم أهميته ــة، ورغ والمكتبي

والمهنيــة،  الشــخصية  حياتنــا  فــي 

إال أنهــا تتســبب أيضــا فــي تعريضنــا 

للكثيــر مــن المخاطــر، فعندمــا يتــم 

الشــخصي،  الهاتــف  جهــاز  اختــراق 

المكتبــي  أو  اللوحــي  الكمبيوتــر  أو 

يســتطيع مختــرف الجهــاز االطــاع علــى 

ــا  ــجيلها، كم ــة وتس ــات الداخلي المكالم

ــر  ــل مق ــد داخ ــن بع ــول ع ــا التج يمكنه

العمــل بحريــة.

فالموظفــون عندمــا يلتقطــون صــور لهــم 

داخــل مكاتبهــم ويشــاركونها علــى منصــات 

الحقيقــة  فــي  فإنهــم  المختلفــة،  التواصــل 

يشــاركون معلومــات حساســة وســرية عــن 

صــور  مثــل  بهــا  يعملــون  التــي  المؤسســة 

بالمؤسســة  العامليــن  وهويــات  المكاتــب 

وغيرهــا،  الداخليــة  والملفــات  والمســتندات 

حيــث أن خلفيــات الصــور التــي يتــم التقاطهــا 

فــي مــكان العمــل تعد كنــًزا مــن المعلومات 

متاًحــا لمحترفــي اإلجــرام اإللكترونــي، ممــا 

ــأي  ــن ب ــروري للعاملي ــن الض ــل م يجع

ــادات  ــى اإلرش ــوا عل ــة أن يطلع مؤسس

يتعلــق  فيمــا  للمؤسســة  الداخليــة 

ــا: ــة، ومنه ــزة الذكي ــتخدام األجه باس

والســماعة  الكاميــرا  إعــدادات  فحــص   -

والميكروفــون فــي األجهــزة الذكيــة باســتمرار، 

قبــل  مــن  بهــا  التحكــم  عــدم  مــن  والتأكــد 

آخريــن.

الذكيــة  للتطبيقــات  الســماح  عــدم   -

إال  وبياناتــه  الهاتــف  ملفــات  إلــى  بالدخــول 

فقــط. خاصــة  حــاالت  فــي 

- عــدم التــردد فــي التواصــل مــع إدارة تقنيــة 

أمــن المعلومــات  المعلومــات أو موظفــي 

فــي المؤسســة عــن الشــك فــي أي اختــراق 

الذكيــة. باألجهــزة 
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ــاالت  ــي مج ــة ف ــات متنوع ــارقة خدم ــة الش ــة مدين ــدم بلدي تق

ــة  ــات اإلعاني ــل اللوح ــر أفض ــال توفي ــن خ ــان م ــة واإلع الدعاي

ــة وتمتــاز هــذه  ــم المتنوع ــج لخدماته ــل التروي ــن أج ــن م للمعنيي

اعتمــاد  عــن  فضــاًل  ومتميــزة  حيويــة  مواقــع  فــي  بتواجدهــا  اللوحــات 

دور  يكــرس  مــا  لتشــغيلها  الشمســية  الطاقــة  علــى  منهــا  البعــض 

البلديــة فــي تعزيــز ثقافــة الترشــيد واالعتمــاد علــى الطاقــة النظيفــة 

اللوحــات  هــذه  تخضــع  كمــا  القادمــة،  واألجيــال  االســتدامة  أجــل  مــن 

لرقابــة دائمــة مــن قبــل البلديــة للتأكــد مــن مطابقــة المحتــوى لمــا هــو 

معمــول بــه حســب النظــم والقوانيــن.

ــات  ــارقة حم ــة الش ــة مدين ــم بلدي ــر تنظ ــب اآلخ ــى الجان عل

مســتمرة لرصــد اللوحــات اإلعانيــة المشــوهة للمظهــر العــام 

ــورة  ــددة بص ــن مح ــي أماك ــا ف ــض بوضعه ــوم البع ــي يق والت

وعملهــا  نشــاطها  توقــف  شــركات  يتبــع  فبعضهــا  حضاريــة،  غيــر 

فــي المنطقــة التــي تتواجــد بهــا اللوحــات وأخــرى تتبــع ألفــراد يروجــون 

ــارة  ــي لإلم ــر الجمال ــز المظه ــق تعزي ــن منطل ــذا وم ــة، ل ــات مختلف لخدم

وتعزيــز دورهــا كمدينــة جاذبــة للعيــش والســياحة واالســتثمار تنظــم 

البلديــة حمــالت مســتمرة لرصــد اللوحــات المشــوهة والتعامــل معهــا 

البلديــة،  قبــل  مــن  المعتمــدة  اللوحــات  اســتخدام  علــى  والتشــجيع 

لتبقــى الشــارقة دائمــًا مدينــة تزخــر بالبهجــة والســعادة والجمــال.

الترويج بصورة حضارية

علي عبيد الحمودي
مدير إدارة االتصال المؤسسي
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رئيس التحرير 
عبيد سعيد الطنيجي 

مدير التحرير 
علي عبيد احلمودي 

متابعة وإشراف 
مرية ثاين السويدي 

سكرتير التحرير 
أحمد راغب يحيى

تدقيق لغوي 
أحمد نعيم الباز 

تصوير 
علي سعيد العيوين 

تصميم وإخراج 
مرمي علي املرزوقي 


