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يوم تاريخي في الشارقة

�شهدت ال�شارقة يف الثاين من �شهر �شعبان لعام  1436املوافق الثامن ع�شر من مايو لعام  2015حدث ًا تاريخي ًا هام ًا �سيظل مر�صع ًا بحروف
من النور يف �صحائف التاريخ ،وذلك بافتتاح �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى لالحتاد حاكم
ال�شارقة –حفظه اهلل -ال�صرح املعماري اجلديد لبلدية مدينة ال�شارقة والذي جاء تتويجا مل�سرية طويلة من العمل البلدي بد�أت يف عام
 1927و�أراد القائد والوالد �أن ير�صع هذا التاريخ ويتوج هذه االجنازات التي حتققت على مدار �سنوات طويلة بهذا البنيان الفريد ليبقى
�شاهدا على عطاء �سطان اخلري والعطاء ،وا�ستكما ًال للم�سرية املباركة وال ّر�ؤية ال ّثاقبة واحلكيمة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن
حممد القا�سمي .
ً
ً
حيث تُعترب هذه التّحفة املعمار ّية التي جذبت القلوب ،والقلعة الفنية التي �أ�سرت الأب�صار ،منوذجا للإجنازات اال�ستثنائيةَ ،ومو ِئال لل ّذوق
إبداعي الذي تف ّردت به �إمارة ال�شارقةَ ،ف َغدَ تْ َم�ضرب ًا للأمثال يف مت ّيزها عن باقي املدن.
ال ّ
ف�إن كانَ َق�صر احلمرا ِء �شاهد ًا على روع ِة احل�ضارة الإ�سالمية يف الأندل�س ،ومبنى بلدية ميونخ �إحدى قالع ْ
اجلذب ال�سياحي يف �أملانيا� ،إال �أن
مل�سات �سلطان القا�سمي الإبداعية جعلت من مبنى بلدية ال�شارقة اجلديد َقلع ًة ِمعماري ًة ح�ضاري ًة فريدة ،ووجه ًة �سياحي ًة جديدة ،وحتف ًة فنيةً
نادر ًة تنب�ض مِ َبعامل اجلمال ،و�إ�ضاف ًة نوعي ًة للمنجزات احل�ضاري ِة التي ت�شهدها الإمارة بعد �أن �أ�صبح واحد ًا من �أجمل املباين احلكومية فيها.
كما ُروعي يف هذا املبنى توف ِري كل االحتياجات واخلدمات التي تل ّبي حاجة املوظفني وتَطلعات اجلمهور يف بيئ ٍة مثاليةٍ ،تُ�ساهم يف حتقيق
املزيد من التّطور ،وتعزّز م�سرية الرخا ِء والنه�ض ِة والبناء التي تَ�شهدها ال�شارقة لتحقيق ال ّرفاهية ّ
ال�شاملة للمواطنني واملُقيمني على �أَر�ضها.
وعبارات التقدير التي نعلم �أنها لن تفيكم َحقّكم وال ُجهدكم املبارك ،و ُمتابع ِتكم
كلمات ال�شكر
ِ
ونحن يف بلدية ال�شارقة نتقدم ل�سموكم بكل ِ
ُ
ّ
و�ستَظلون
ال�شخ�صية احلثيثة ،ورِعايتكم الدّائمة لبلدية مدينة ال�شارقة يف كافة مراحلها ،ودَعمكم الال حمدود للعمل البلدي ،فكنتم وما زِلتم َ
منجزات بديع ٍة َت ُبثّ فينا روح التّحدي
ِنربا�س ًا ُم�ضيئ ًا مبا َتغ ِْر�سو َنه من قيم �شاخمة ومبادئ �سامية للعمل البلدي  ..ومبا تُقدّمونه دوم ًا من
ٍ
ُر�سخُ فينا ِق َيم الوفا ِء يف �أعلى ُ�صورها .
والإراد ِة ّ
ال�صلبة ،وت ّ
ومن هذا امل ْنرب الفريد نجُ ّد ُد ال َعهد والوالء ل�سم ّوكم ب�أن َن ْ�سعى جاهدين لالرتقاء مب�ستوى َخدماتنا ِل ُن ْحدِ ث َنقْل ًة نوعي ًة جديد ًة يف تقدمي
خدمات بلدي ٍة متم ّيزة تُعزّز من م�سري ِة التّقدّم التي تَ�شهدها الإمارة ،وتحُ قّق امل�ستوى الذي ُير�ضي ُ�سم ّوكم و ُير�ضي املواطن واملقيم على �أر�ض
ٍ
�إمارتنا احلبيبة.

ريــاض عبداهلل عيـــــالن
مدير عام بلدية مدينة الشارقة
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سلطان القاسمي يفتتح المبنى الجديد
لبلدية مدينة الشارقة
الشارقة-المدينة الباسمة

افتتح �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد
القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة ،بح�سور �سمو
ال�سيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي ويل عهد ونائب
حاكم ال�سارقة ،املبنى اجلديد لبلدية مدينة ال�سارقة الواقع
مقره يف منطقة امل�سلى.

المدينة الباسمة

وكان يف ا�صتقبال �صاحب ال�صمو حاكم ال�صارقة لدى و�صوله ملقر
املبنى اجلديد لبلدية مدينة ال�صارقة ،ال�صيخ حممد بن �صعود
القا�صمي رئي�س دائرة املالية املركزية ،وال�صيخ خالد بن عبداهلل
القا�صمي رئي�س دائرة املوانئ البحرية واجلمارك ،وال�صيخ خالد

4

بن �صلطان بن حممد القا�صمي رئي�س جمل�س التخطيط العمراين،
وال�صيخ حممد بن حميد القا�صمي مدير دائرة الإح�صاء والتنمية
املجتمعية ،وال�صيخ ماجد بن �صلطان بن �صقر القا�صمي مدير
دائرة �صوؤون ال�صواحي والقرى ،و�صعادة ريا�س عبد اهلل عيالن
مدير عام بلدية مدينة ال�صارقة.
كما ح�صر الفتتاح را�صد اأحمد بن ال�صيخ رئي�س الديوان الأمريي،
ورا�صد �صلطان بن طليعة رئي�س املجل�س البلدي ملدينة ال�صارقة،
والعميد �صيف حممد الزري قائد عام �صرطة ال�صارقة ،وخمي�س
بن �صامل ال�صويدي رئي�س دائرة �صوؤون ال�صواحي والقرى،
والدكتور طارق �صلطان بن خادم رئي�س دائرة املوارد الب�صرية،
واملهند�س خليفة م�صبح الطنيجي رئي�س دائرة الإ�صكان،

حاكم الشارقة يزيح الستار عن اللوح التذكاري إيذانًا بافتتاح المبنى

المدينة الباسمة

ملف
العدد
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مشاريع
البلدية
واملهند�س علي بن �صاهني ال�صويدي رئي�س دائرة الأ�صغال العامة،
وعلي �صامل املدفع رئي�س هيئة مطار ال�صارقة الدويل ،و�صامل
الق�صري رئي�س املكتب الأكادميي ،وحممد عبيد الزعابي رئي�س
دائرة الت�صريفات وال�صيافة ،و�صامل حممد النقبي رئي�س دائرة
�صوؤون البلديات والزراعة ،وكبار امل�صوؤولني يف حكومة ال�صارقة،
وروؤ�صاء املجال�س البلدية ومديرو البلديات
باإمارة ال�صارقة.

تاريخ اإن�صائها اإىل العام .1927و�صملت الزيارة املجل�س البلدي
ملدينة ال�صارقة الذي ي�صم قاعة اجتماعات ،وغرف ًا للموظفني .
كما �صاهد �صاحب ال�صمو حاكم ال�صارقة واحل�صور فيلم ًا وثائقي ًا
�صلط ال�صوء على ال�صرح املعماري اجلميل لبلدية ال�صارقة الذي
يعد فريد ًا من نوعه على م�صتوى مباين البلديات يف العامل

بداأ حفل الفتتاح باإزاحة �صاحب ال�صمو
حاكم ال�صارقة ال�صتار عن اللوح التذكاري
اإيذان ًا بافتتاح مبنى بلدية مدينة ال�صارقة
الذي يعد مفخرة متتاز بها ال�صارقة،
و�صمم املبنى على الطراز الإ�صالمي عرب
ا�صتخدام النقو�س والزخارف الإ�صالمية.
ثم جتول بعدها �صاحب ال�صمو حاكم
ال�صارقة واحل�صور يف اأرجاء املبنى،
وا�صتمع من القائمني على املبنى حول
اخلدمات املقدمة والذي ت�صعى البلدية
من خالله اإىل توفري احتياجات املتعاملني
واجلمهور.

المدينة الباسمة

واطلع �صموه على املعر�س املقام يف بهو املبنى الذي يحوي �صور ًا
لروؤ�صاء ومديري البلدية وروؤ�صاء املجال�س البلدية منذ اإن�صائها،
و�صم املعر�س وثائق ًا تاريخي ًة تخ�س املنطقة حول املعامالت
اليومية يعود تاريخها اإىل  100عام.
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توقف �صموه يف جناح م�صروع ال�صجل التاريخي الذي ير�صد ن�صاأة
وتطور العمل احلكومي يف بلدية مدينة ال�صارقة ،حيث تعد بلدية
مدينة ال�صارقة من اأقدم البلديات يف دولة الإمارات ،اإذ يرجع

شكر وتقدير لصاحب السمو الحاكم
ويف كلمة لبلدية ال�صارقة األقاها �صعادة ريا�س عبد اهلل عيالن املدير
اليوم التاريخي لبلدية مدينة
العام قال فيهاَ :يطيب لنا يف هذا ِ
ال�صارقة خا�ص ًة  ،ولإمارة ال�صارقة عام ًة  ،اأن نرحب بكم اأجمل
ترحيب يف رواق هذا ال�صرح املعماري ال�صامخ  ،ومن قلب مدينتنا
البا�صمة ،عا�صمة الثقافة الإ�صالمية  ،وعا�صمة ال�صياحة العربية،
لنو ّثق يف تاريخنا افتتاح هذا املبنى الرفيع والذي ياأتي ا�صتكما ًل
للم�صرية املباركة وال ّروؤية ال ّثاقبة واحلكيمة ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ

الدكتور � /صلطان بن حممد القا�صمي -حفظه اهلل ورعاه... -
وقال :تُعترب هذه التّحفة املعمار ّية التي جذبت القلوب  ،والقلعة
الفنية التي اأ�صرت الأب�صار ،منوذج ًا لالإجنازات ال�صتثنائية،
إبداعي الذي تف ّردت به اإمارة ال�صارقةَ ،ف َغدَ ْت
َومو ِئ ًال لل ّذوق ال ّ
َم�صرب ًا لالأمثال يف مت ّيزها عن باقي املدن...
فاإن كانَ َق�صر احلمرا ِء �صاهد ًا على روع ِة
احل�صارة الإ�صالمية يف الأندل�س  ،ومبنى
بلدية ميونخ اإحدى قالع ْ
اجلذب ال�صياحي
يف اأملانيا  ،اإل اأن مل�صاتكم الإبداعية يا
�صاحب ال�صمو جعلت من مبنى بلدية
ال�صارقة َقلع ًة ِمعماري ًة ح�صاري ًة فريدة ،
ووجه ًة �صياحي ًة جديدة  ،وحتف ًة فني ًة نادر ًة
تنب�س ِ َبعامل اجلمال ،واإ�صاف ًة نوعي ًة
للمنجزات احل�صاري ِة التي ت�صهدها الإمارة
بعد اأن اأ�صبح واحد ًا من اأجمل املباين
احلكومية فيها.
وا�صاف :لقد ُروعي يف هذا املبنى توف ِري
كل الحتياجات واخلدمات التي تل ّبي حاجة
املوظفني وتَطلعات اجلمهور يف بيئ ٍة مثالي ٍة  ،تُ�صاهم يف حتقيق
املزيد من التّطور  ،وتعزّز م�صرية الرخا ِء والنه�ص ِة والبناء التي
تَ�صهدها ال�صارقة لتحقيق ال ّرفاهية ّ
ال�صاملة للمواطنني واملُقيمني
على اأَر�صها.موجها ال�صكر ل�صاحب ال�صمو احلاكم على هذه
املكرمة والدعم الالحمدود الذي يقدمه �صموه للبلدية.
�صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور
واأ�صار اإىل اأن توجيهات وروؤية
ِ
�صلطان بن حممد القا�صمي منذ بداي ِة الإن�صا ِء األ يكونَ مبنى
اخلدمات
تقدم فيه جمموع ٌة من
مبنى ّ
ِ
عادي ُ
البلدية جمر َد ً

ملف
العدد

تفقد معارض السجل التاريخي وصور الرؤساء والمديرين

المدينة الباسمة

سلطان القاسمي يفتتح المبنى الجديد لبلدية مدينة الشارقة

17
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مشاريع
البلدية
لفنون
للجمهور ،بل حر�س �صمو ُه على اأن يكونَ املبنى انعكا�ص ًا ِ
العمار ِة الأندل�صية ومعرب ًا عن الرثا ِء الذي تتمتع به احل�صار ُة
للتقدم
إمارات كعا�صم ٍة
الإ�صالمي ُة ،واأن يكونَ تر�صيخ ًا لو�ص ِع ال ِ
ِ
والبعد الثقايف
العاملي يف �صتى املجالت وتعبري ًا عن الدور الريادي
ِ
والإبداعي الذي تقوم به ال�صارق ُة يف م�صري ِة احل�صار ِة الإن�صانية.

المدينة الباسمة

تكريم الدوائر الحكومية
والشركات المنفذة
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وكرم �صاحب ال�صمو حاكم ال�صارقة اجلهات احلكومية وال�صركات
املنفذة يف ت�صييد مبنى بلدية مدينة ال�صارقة.
كما التقى �صموه خالل زيارته للمبنى موظفي البلدية ،وقدم
�صموه خالل اللقاء عدد ًا من الن�صائح لتطوير العمل البلدي يف
الإمارة وتقدمي اأف�صل اخلدمات للمتعاملني بالبلدية.وبدورهم
قدّم موظفو البلدية جزيل �صكرهم وامتنانهم ملا يوليه �صموه من
رعاية واهتمام لكل ما من �صاأنه الرتقاء بالعمل البلدي .وعاهد
العاملني يف البلدية �صموه على تقدمي اأف�صل اخلدمات وتطوير
الأداء وبذل كل اجلهد لتنفيذ روؤى وتوجيهات �صموه.

 200غرفة

مكتبة البلدية

�صيد مبنى البلدية على م�صاحة اإجمالية بلغت  100األف مرت
مربع ،على اأربعة طوابق منها طابق حتت الأر�س بتكلفة تبلغ نحو
 200مليون درهم ،وي�صتمل على اأكرث من  200غرفة ،تنت�صر فيه
�صرفات عدة تتوزع على الطوابق العلوية ،وم�صلى للن�صاء واآخر
للرجال ،ومكتبة وم�صرح وقاعات لإقامة الأن�صطة والفعاليات
املختلفة ،اإ�صافة اإىل مواقف لل�صيارات تت�صع لـ� 250صيارة.

قام �صاحب ال�صمو حاكم ال�صارقة بزيارة اإىل مكتبة بلدية مدينة
ال�صارقة واطلع على اخلدمات التي تقدمها .حيث ت�صم املكتبة
باقة من اأمهات الكتب يف التاريخ الإ�صالمي والعلوم الجتماعية
باأنواعها بجانب كتب الأدب والرتاث وترجمات متنوعة من
احل�صارات املختلفة بالإ�صافة اإىل ق�صم خا�س باإ�صدارات
�صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو

وروعي يف اإن�صاء املبنى حتقيق اأق�صى ا�صتغالل للطاقة الكهربائية
باملبنى با�صتخدام مفاهيم جديدة لأعمال الإ�صاءة والتكييف
والتهوية والعزل ومعاجلة مياه ال�صرف ال�صحي ،ف�ص ًال عن
توفري كل ما يتطلب من معدات املواد العازلة وال�صقل والتظليل
واإحكام منافذ الهواء وتربيد ال�صقوف والتهوية والإ�صاءة
الطبيعية ونظام التربيد ال�صم�صي وغريها من النظم الكهربائية
ال�صوئية التي �صتقلل من متطلبات الطاقة وت�صهيل اإمداداتها،
كما مت تنفيذ امل�صروع «بناء اأخ�صر» كتطبيق اأمثل ملبنى البلدية
ذاتها لكي يكون رائد ًا يف هذا املجال.

املجل�س الأعلى لالحتاد حاكم ال�صارقة وجناح اآخر لإ�صدارات
البلدية املتنوعة وغريها من الأق�صام الأخرى .كما تتميز مكتبة
البلدية ب�صهولة البحث واملطالعة من خالل توفري اأجهزة
احلا�صوب وتتيح جلميع املوظفني املطالعة وال�صتعارة وتنظيم
ور�س متنوعة للتحفيز على القراءة والطالع على كل ماهو جديد
يف خمتلف العلوم.

ملف
العدد

موظفو البلدية يعاهدون سموه على تقديم أفضل الخدمات وتحقيق رؤى وتطلعات سموه

المدينة الباسمة

صاحب السمو حاكم الشارقة وولي العهد يلتقيان رؤساء ومديري الدوائر الحكومية بالشارقة
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ملف
العدد

ولـي العـهـــد يكـرم بــلــديــة الشــارقــة لـفــوزهـــا بجـائـزتيـن فـي االتصـال الحــكـومـــي

المدينة الباسمة

البلديــة تتـــوج بجائـــزة أفضـــل تعامــل إعالمــي مـع أزمــة
علـى مستـــوى الدولــة
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مديرة إدارة االتصال في البلدية تفوز بجائزة أفضل متحدث رسمي

ملف
العدد

الشارقة-المدينة الباسمة

ندى السويدي :تتويجي بالجائزة يعكس نجاح الخطة
اإلعالمية بالبلدية ويزيد من مسؤوليتنا

علي عبيد ي�ستلم جائزة �أف�ضل متحدث �إعالمي بالإنابة عن ندى ال�سويدي

المدينة الباسمة

كرم �سمو ال�شيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي ،ويل عهد ونائب حاكم ال�شارقة ،بلدية ال�شارقة لفوزها بجائزة االت�صال احلكومي فئة �أف�ضل تعامل �إعالمي مع �أزمة
على م�ستوى دولة االمارات وفئة �أف�ضل متحدث ر�سمي على م�ستوى �إمارة ال�شارقة ،كما كرم �سموه امل�ؤ�س�سات والأفراد الفائزين بفئات الدورة الثانية من جائزة االت�صال
احلكومي ،خالل احلفل اخلتامي للجائزة ،والذي �أقيم يف قاعة اجلواهر للم�ؤمترات بال�شارقة ، ،حيث متنى �سموه جلميع العاملني يف حقول االت�صال احلكومي ،مزيد ًا من
التقدم والنجاح ،على خمتلف اجلوانب ال�شخ�صية ،واملهنية.
وهن�أ �سمو ال�شيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي ،ويل عهد ونائب حاكم ال�شارقة ،امل�ؤ�س�سات والأفراد الفائزين بفئات الدورة الثانية ،من جائزة ال�شارقة لالت�صال
احلكومي ،و�أكد �سموه خالل احلفل اخلتامي للجائزة �أن االت�صال احلكومي �صار �أمر ًا حتمي ًا ومطلب ًا مهم ًا ،و�إحدى الأدوات الرئي�سة امل�ساهمة ،يف تطوير العمل املنظم املبني
على �أهداف ،وا�سرتاتيجيات حمددة ت�ضعها اجلهات وامل�ؤ�س�سات احلكومية من �أجل حتقيق االت�صال املتبادل ،والتفاعلي مع فئات اجلمهور املختلفة ،و�أن ال�شارقة متمثلة يف
دوائرها وم�ؤ�س�ساتها احلكومية  -وانطالقا من ر�ؤى وتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة  -ت�سعى �إىل
حتقيق مفهوم االت�صال احلكومي ب�شكله الإيجابي والفعال الذي ي�صل لكل فرد يف املجتمع.

13

ملف
العدد
رياض عيالن :التتويج بالجائزة يعكس حرص البلدية على

المدينة الباسمة

التميز في تقديم الخدمات وتعزيز التواصل مع المجتمع

14

وح�ضر احلفل �إىل جانب �سمو ويل العهد نائب حاكم ال�شارقة ،ال�شيخ حممد بن �سعود
القا�سمي ،رئي�س دائرة املالية املركزية ،وال�شيخ �سلطان بن �أحمد القا�سمي ،رئي�س مركز
ال�شارقة الإعالمي ،وال�شيخ خالد بن ع�صام القا�سمي رئي�س دائرة الطريان املدين
بال�شارقة ،وال�شيخ �سلطان بن عبداهلل �آل ثاين مدير دائرة الطريان املدين ،واللواء
خمي�س مطر املزينة قائد عام �شرطة دبي ،وحممد مري الرئي�سي وكيل وزارة اخلارجية،
ويون�س خوري وكيل وزارة املالية ،وزهرة العبودي وكيل وزارة الأ�شغال ،وحممد �أحمد
ال�شحي ،وكيل وزارة االقت�صاد لل�ش�ؤون االقت�صادية وخمي�س بن �سامل ال�سويدي رئي�س
دائرة �ش�ؤون ال�ضواحي والقرى ،وطارق بن خادم ،رئي�س دائرة املوارد الب�شرية،
واملهند�س خليفة م�صبح الطنيجي ،رئي�س دائرة الإ�سكان ،وحممد علي النومان ،رئي�س
هيئة الإمناء التجاري وال�سياحي ،واملهند�س را�شد الليم ،رئي�س هيئة كهرباء ومياه
ال�شارقة ،و�سعادة ريا�ض عيالن مدير عام بلدية مدينة ال�شارقة ،و�إبراهيم العابد مدير
عام املجل�س الوطني للإعالم ،و�أ�سامة �سمرة ،مدير مركز ال�شارقة الإعالمي ،وعدد
من كبار امل�س�ؤولني احلكوميني ،والقيادات الإعالمية واالجتماعية املحلية والعربية،
وح�شد من ممثلي و�سائل الإعالم من داخل الدولة وخارجها .
وعرب �سعادة ريا�ض عبد اهلل عيالن مدير عام بلدية مدينة ال�شارقة عن �شكره ل�صاحب
ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة
و�سمو ويل العهد وال�شيخ �سلطان بن �أحمد مدير مركز ال�شارقة الإعالمي على دعمهم
ورعايتهم لهذه اجلائزة التي �ساهمت يف زيادة التناف�س بني الدوائر وامل�ؤ�س�سات من
�أجل تقدمي �أف�ضل اخلدمات وحتقيق التوا�صل الفعال والناجح مع الأفراد.
واعترب �أن فوز بلدية ال�شارقة بجائزتني يف تلك الدورة ي�أتي انعكا�سا للجهود التي يقوم
بها العاملون يف البلدية وحر�صهم على بذل مزيد من اجلهد والعطاء من �أجل �أن تكون
البلدية يف طليعة الرواد.

�سعادة ريا�ض عيالن وم�ساعد املدير العام مع فريق االت�صال امل�ؤ�س�سي

فريق االت�صال امل�ؤ�س�سي مع ال�شيخ �سلطان بن �أحمد خالل حفل التتويج

وقال ال�شيخ �سلطان بن �أحمد القا�سمي  « :منذ اليوم الأول الذي �أ�صدر فيه
�صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ،ع�ضو املجل�س
الأعلى حاكم ال�شارقة ،توجيهاته �إىل كافة امل�ؤ�س�سات احلكومية و�شبه
احلكومية العاملة يف الإمارة ،بتبني مهمة تطوير االت�صال احلكومي� ،أدركنا
�أنها خمتلفة عن �أي مهمة �أخرى ،فهي تهدف �إىل �إحداث حتول جوهري
وتاريخي يف منظومة املفاهيم التي �سوف نبني عليها �أ�س�س العالقة بني
اجلماهري واحلكومات ،وبني اجلماهري وامل�ؤ�س�سات الر�سمية وال�شعبية،
وبني اجلماهري بع�ضها ببع�ض ،مهما اختلفت املنابع الفكرية ،والآراء،
واملواقف جتاه الق�ضايا اخلا�صة والعامة ».
و�أكد رئي�س مركز ال�شارقة الإعالمي� ،أن �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور
�سلطان بن حممد القا�سمي ،مل يتوقف يوم ًا عن التوجيه نحو تعزيز وتعميم
جتربة االت�صال احلكومي ،لت�صل �إىل م�ستويات �أف�ضل ،ولتدخل م�ساحات
جديدة مل ت�صلها من قبل ،منوه ًا ب�أن املركز �سيوا�صل م�سريته ،بوحي
من هذه التوجيهات احلكيمة وال�سامية ،ليحقق املزيد من الإجنازات
والنجاحات.

ملف
العدد

و�أ�شار ال�شيخ �سلطان بن �أحمد القا�سمي� ،إىل �أن توجه �إمارة ال�شارقة على
�صعيد تعزيز الدور الريادي ملنظومة االت�صال احلكومي ،جاء متما�شي ًا مع
التوجه العام لدولة الإمارات ،واملبني على مراعاة م�صالح املواطن �أو ًال،
والت�أكيد ب�أن �إ�سعاده ي�أتي على قمة �أولويات العمل احلكومي ،منوه ًا ب�أن
التوا�صل بني احلكومة ،وال�شعب بال�شكل البناء واحل�ضاري يف دولة الإمارات
نتج عنه ثقة املواطن الإماراتي ،بحكومته وتقديره جلهودها يف �سبيل توفري
مفاتيح الرخاء والعي�ش الكرمي له وللأجيال املتعاقبة.
كما �أكد ب�أن الإمارات متتلك مناذج رائدة يف جمال االت�صال احلكومي
تت�صدرها القيادة الر�شيدة ،التي متثل قدوة على ال�صعيد العاملي ،يف كيفية
التوا�صل املبا�شر بني امل�س�ؤول وعموم النا�س.
كما �أ�شاد رئي�س مركز ال�شارقة الإعالمي ،بجميع من تقدموا مب�ساهماتهم
للم�شاركة بفئات اجلائزة املختلفة ،عار�ضني جتاربهم وخال�صة �أفكارهم

المدينة الباسمة

«تعزيز منظومة االتـ�صال»
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ملف
العدد

وممار�ساتهم لتكون مادة غنية ت�ضاف اىل �سجل املعارف والعلوم
اخلا�صة باالت�صال احلكومي.

المدينة الباسمة

«روح املناف�سة والإبداع»

16

بدوره هن�أ الفائزين بجوائز هذا العام حيث قال« :ت�سهم هذه
اجلائزة يف �إطالق روح املناف�سة والإبداع وتبادل اخلربات
وتعميمها مبا يخدم امل�صلحة العامة واخلا�صة ،ومن حق
املتميزين �أن ي�شعروا بتميزهم و�أن تتم مكاف�أتهم ،عليه من قبل
امل�س�ؤولني واملعنيني يف الدولة ،ومراكز �صنع القرار ،ومن حق
�صاحب اجلهد �أن يرى ثمرة جهده يف عيون الآخرين تقدير ًا
واعتزاز ًا ملا يقدمه من منوذج للتميز».
و�أ�ضاف ال�شيخ �سلطان بن �أحمد القا�سمي موجها حديثه
للفائزين «�إن الإبداع يف ت�صور م�ستقبل �أف�ضل للعالقات
الب�شرية ،هو يف احلقيقة جوهر الإبداع يف تطوير املنظومة
الثقافية لعملية االت�صال احلكومي ،والذي �ساهمتم فيه من
خالل م�شاركاتكم وجهودكم ،وهو ما ن�سعى �إىل اال�ستمرار

بتعزيزه واحلر�ص على ا�ستدامته يف الإمارات ب�شكل عام ويف
�إمارة ال�شارقة ب�شكل خا�ص ،من خالل جهودنا املبذولة يف تكرمي
الإبداعات ،واملبدعني الذين ي�شاركون يف عملية تطوير حمتوى
وم�ضامني عمليات االت�صال والتوا�صل ،وتقريب امل�سافات بني
خمتلف الفئات والتكتالت االجتماعية».
ومن جانبها قالت ندى �سعيد ال�سويدي مدير �إدارة االت�صال
امل�ؤ�س�سي يف بلدية مدينة ال�شارقة �أن تتويجها بجائزة �أف�ضل
متحدث ر�سمي وفوز البلدية بجائزة �أف�ضل تعامل �إعالمي مع
�أزمة على م�ستوى الدولة يعك�س جناح الإ�سرتاتيجية الإعالمية
يف البلدية وقدرتها على التعامل الفعال والتوا�صل الناجح مع
و�سائل الإعالم من ناحية واجلمهور من ناحية �أخرى ،م�ؤكدة �أن
الفوز والتتويج باجلائزة يزيد من الأعباء واملهام وامل�س�ؤوليات
على فريق االت�صال امل�ؤ�س�سي يف البلدية ،فاال�ستمرار على القمة
وموا�صلة م�شوار التقدم والنجاح يحتاج �إىل مزيد من اجلهد
والعطاء.

«فئات اجلائزة»

هذا وا�شتملت فئات الدورة الثانية جلائزة ال�شارقة لالت�صال
احلكومي الـ 12على جمموعتني ،وهي جمموعة الفئات املختارة
التي تغطي منطقة اخلليج العربي وت�ضم جائزتني ،وجمموعة
الفئات املر�شحة وت�ضم  9جوائز منها ثالث جوائز تتعلق
بالدوائر وامل�ؤ�س�سات احلكومية يف ال�شارقة ،و�ست جوائز خا�صة
بامل�ؤ�س�سات والأفراد على م�ستوى الإمارات .وغطت اجلائزة
ب�صيغتها الراهنة خمتلف العمليات االت�صالية التي تقوم بها
�إدارات االت�صال احلكومي ،من التخطيط اال�سرتاتيجي �إىل نهج
االت�صال الداخلي ،وحتى الأ�سلوب الأف�ضل للتعامل مع الأزمات،
مرور ًا باحلمالت االت�صالية التي تنفذ خلدمة امل�صلحة العامة،
و�صو ًال �إىل املنهجية الأن�سب على �صعيد ا�ستخدام مواقع التوا�صل
االجتماعي ،من خالل �أف�ضل م�شروع تخرج حول االت�صال
احلكومي.

«الفائزون»

و�أعلنت جلنة حتكيم جائزة ال�شارقة لالت�صال احلكومي برئا�سة
�إبراهيم العابد مدير عام املجل�س الوطني للإعالم بدولة
الإمارات العربية املتحدة ،عن فوز االعلإمي العماين ،خالد
الزدجايل عن فئة جائزة ال�شخ�صية الإعالمية ،يف حني ح�صدت
جمموعة �إم بي �سي جائزة الريادة الإعالمية ،وعلى �صعيد
الفئات املر�شحة نالت هيئة ال�شارقة لال�ستثمار والتطوير «�شروق»
جائزة �أف�ضل ممار�سة ات�صال حكومي على م�ستوى ال�شارقة ،يف
حني نالت ندى �سعيد ال�سويدي من بلدية مدينة ال�شارقة جائزة
�أف�ضل متحدث ر�سمي على م�ستوى �إمارة ال�شارقة،
ويف فئة �أف�ضل موقع �إلكرتوين على م�ستوى �إمارة ال�شارقة
فازت باجلائزة هيئة كهرباء ومياه ال�شارقة ،وفازت بلدية
مدينة ال�شارقة بجائزة �أف�ضل تعامل مع �أزمة على م�ستوى
دولة الإمارات ،وح�صدت وزارة االقت�صاد ،جائزة �أف�ضل خطة
ات�صال ا�سرتاتيجي ،على م�ستوى دولة الإمارات العربية املتحدة،

يف حني نالت القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة ،جائزة �أف�ضل
ممار�سة ات�صال حكومي عرب �شبكات التوا�صل االجتماعي على
م�ستوى الدولة ،وفازت القيادة العامة ل�شرطة دبي ،بجائزة
�أف�ضل �سيا�سة ات�صال حكومي داخلي على م�ستوى الدولة ،وفازت
وزارة اخلارجية ،بجائزة �أف�ضل حملة توا�صل حكومية على
م�ستوى الدولة ،و�أخري ًا ح�صد الطالب وليد عارف الأ�صبحي
خريج جامعة ال�شارقة جائزة �أف�ضل م�شروع تخرج جامعي حول
االت�صال احلكومي على م�ستوى دولة الإمارات العربية املتحدة.

«مناف�سة قوية»

وحول نتائج هذا العام� ،ألقى الدكتور �سليمان الهتالن ،الرئي�س
التنفيذي ل�شركة الهتالن ميديا ،وع�ضو جلنة حتكيم جائزة
االت�صال احلكومي ،بيان ًا بالنيابة عن اللجنة جاء فيه « :و�صلت
�إىل مركز ال�شارقة الإعالمي على مدى �أ�شهر العام املا�ضي 80
م�شاركة من م�ؤ�س�سات و�أفراد من الإمارات ب�شكل عام وال�شارقة
ب�شكل خا�ص ،وبعد قيام جلنة م�صغرة بالتحقق من تطابق

معايري كل فئة على امل�شاركة ،وجتميعها وت�صنيفها ،و�صلت �إىل
جلنة التحكيم ب�أع�ضائها الت�سعة 42 ،م�شاركة �ضمن ت�سع فئات
مر�شحة ،فكانت مرحلة الدرا�سة والتقييم ح�سب املعايري وو�ضع
الدرجات ،ثم ح�ساب املعدالت ريا�ضي ًا واملفا�ضلة و�صو ًال للتحكيم
اجلماعي للجنة� ،إ�ضافة �إىل فئتي اجلائزة املختارة ال�شخ�صية
الإعالمية والريادة الإعالمية».
و�أ�ضاف الهتالن« :لقد تناف�ست الأعمال التي كانت يف �أغلبيتها
ذات نوعية متميزة فيما بينها ،وكانت عملية املفا�ضلة �صعبة
جلهة من ي�ستحق اجلائزة يف كل فئة ،فكان الفائزون الذين
�سي�صعدون للمن�صة  ،والذين نهنئهم ،لكن الواقع يثبت �أن كل
من �شارك يف اجلائزة فائز لأنه ير�سخ لواقع جديد فيه اهتمام
حقيقي ومتيز واع باالت�صال احلكومي يف ظل واقع نحتاج فيه �إىل
ال�سعي وراء العلياء يف كل مكان».

المدينة الباسمة

ملف
العدد

17

أخبار
المجلس
في أول اجتماع له في المبنى الجديد

بلدي الشارقة يثمّ ن هدية صاحب السمو
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ال�شارقة-املدينة البا�سمة
عقد املجل�س البلدي ملدينة ال�شارقة اجتماعه ال�ساد�س لدور االنعقاد العادي الأول من الف�صل ال�سنوي العا�شر برئا�سة �سعادة
را�شد �سلطان بن طليعة رئي�س املجل�س البلدي ملدينة ال�شارقة و بح�ضور �سعادة �أع�ضاء املجل�س و�سعادة ريا�ض بن عيالن مدير
عام بلدية ال�شارقة  .كما ح�ضر االجتماع �سعادة ثابت الطريفي �أمني �سر املجل�س.
ا�ستهل �سعادة ابن طليعة االجتماع ،الذي يعترب الأول يف املبنى اجلديد للبلدية ،برفع �أ�سمى �آيات ال�شكر والعرفان ل�صاحب
ال�سمو احلاكم – حفظه اهلل  -على هديته الثمينة املتمثلة يف املبنى اجلديد لبلدية مدينة ال�شارقة ومما جاء يف كلمته :
«يطيب يل يف �أول جل�سة للمجل�س البلدي يف املبنى اجلديد �أن �أرفع �أ�سمى �آيات ال�شكر والعرفان ملقام �صاحب ال�سمو ال�شيخ
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة –حفظه اهلل -والذي تف�ضل ب�إهداء مدينتنا احلبيبة
هذا ال�صرح املعماري املميز بكل ،ما يت�ضمنه من �إبداع هند�سي ،ليكون مقر ًا لبلدية مدينة ال�شارقة � ،إن هذا ال�صرح الذي
ميثل عقد ًا جميال �ألب�سته يداه الكرميتان ملدينتا اجلميلة � ،أ�ضيف �إىل �صروح كثرية �سابقة ولن يكون الأخري ب�إذن اهلل يف
قائمة ال�صروح التي يكرمنا بها �سموه.
و�أ�ضاف :كما �إن املكرمة ال�سامية �صاحب ال�سمو احلاكم – حفظه اهلل -لي�ست بجديدة على فكره الثاقب ونظرته امل�ستقبلية
التي ت�سبق االحتياجات القادمة وت�ست�شرفها بخطى واثبة بل وحتاكي اختيار ال�شارقة كعا�صمة للثقافة الإ�سالمية وعا�صمة
لل�سياحة العربية �إذ ي�ضيف هذا ال�صرح معلم ًا بارز ًا يف دولة الإمارات العربية املتحدة ب�صورة عامة ويف مدينة ال�شارقة
ب�صورة خا�صة
لطاملا متيزت �إمارة ال�شارقة بطابعها الإ�سالمي العريق يف جميع مباين م�ؤ�س�ساتها من دوائر وهيئات حكومية وم�ساجد وكليات
وجامعات حيث ُي�س َعد الناظر و ُتبهره جمالية هذه املباين التي �أ�صبحت قبلة لل�سائحني من �شتى �أقطار العامل .
وكرر �سعادة ابن طليعة رفع �أ�سمى �آيات ال�شكر ملقام �صاحب ال�سمو احلاكم -حفظه اهلل -الذي تف�ضل بالإ�شراف واملتابعة

الد�ؤوبة ملراحل �إن�شاء هذه املبنى حيث �أن �سموه كان حري�ص ًا على متابعة بناء هذه ال�صرح
العظيم وعلى الوقوف على �أدق التفا�صيل حتى و�صل �إىل هذه امل�ستوى الرفيع .
وهن�أ �سعادة ابن طليعة �أبناء ال�شارقة واملقيمني فيها على هذا ال�صرح اجلديد داعيا ً اهلل
العلي القدير �أن ي�سدد خطى �صاحب ال�سمو احلاكم على طريق اخلري لرنى دائم ًا كل جديد
كما عودنا
وقد ناق�ش املجل�س عدد ًا من املوا�ضيع املدرجة على جدول الأعمال ومنها التقرير اخلا�ص
بنتائج ا�ستبيان الر�ضا الوظيفي ملوظفي بلدية مدينة ال�شارقة حيث �شارك فيه �أكرث من %90
من موظفي البلدية وقد ناق�ش املجتمعون �آلية تعزيز م�ستويات الر�ضى الوظيفي وتطوير بيئة
العمل والتي تنعك�س �إيجاب ًا على زيادة الإنتاجية وجودتها و�أو�صى بالتن�سيق مع دائرة املوارد
الب�شرية للوقوف على جميع املالحظات الواردة يف اال�ستبيان وذلك بهدف تذليل العقبات
التي تقف يف �سبيل النهو�ض باملوظف وادائه ملهامه الوظيفية بالوجه الأكمل
كما اطلع املجل�س على عدد من الطلبات الواردة من عدد من �أهايل مدينة ال�شارقة
بخ�صو�ص تطوير بع�ض اخلدمات يف عدد من الأحياء ال�سكنية واحلدائق العامة وقد �أو�صى
املجل�س اجلهات املعنية يف البلدية لدرا�سة الطلبات والنظر يف �إمكانية تنفيذها من خالل
التن�سيق مع الدوائر واجلهات ذات العالقة.

بلدي الشارقة يعتمد عقد مشروع عقد مقاولة لضمان حقوق المالك والمقاول واالستشاري
املتعلقة بالت�أخري يف تنفيذ الأعمال وقد اعتمد املجتمعون عقد املقاولة م�شيدين بجهود
اللجان ال�سابقة واحلالية يف املجل�س البلدي ملدينة ال�شارقة بالإ�ضافة �إىل جهود �إدارة
الهند�سة يف البلدية.
كما اطلع املجل�س على مقرتح ب�ش�أن �إن�شاء مرافق خدمية يف املنطقة املخ�ص�صة
للعزب بحيث ي�شتمل املقرتح على تخ�صي�ص �ساحات لبيع املا�شية والعلف وتوفري عيادة
بلدية قريبة ملعاجلة موا�شي العزب وتو�صيل اخلدمات وقد �أو�صى املجل�س بالتن�سيق
بني الإدارات املعنية يف البلدية وبني اجلهات املخت�صة من الدوائر واجلهات احلكومية
الأخرى لتنفيذ املقرتح مبا ي�ضمن معايري ال�سالمة يف عزب املوا�شي والأغنام.
وناق�ش املجتمعون عدد ًا من املقرتحات بال�ش�أن التنظيمي يف مدينة ال�شارقة ومنها
املالحظات الواردة من مرتادي البحر من هواة الدراجات املائية بالإ�ضافة �إىل
املالحظات املتعلقة بعمال �شركات ت�أجري الدراجات املائية وقد �أو�صى املجل�س
بالتن�سيق مع اجلهات املعنية لتنظيم العمل و�ضمان �أمن و�سالمة ومرتادي البحر.
كما ناق�ش املجل�س عدد ًا من املوا�ضيع الأخرى املتعلقة بال�ش�أن البلدي .

المدينة الباسمة

عقد املجل�س البلدي ملدينة ال�شارقة اجتماعه ال�سابع لدور االنعقاد العادي الأول من الف�صل
ال�سنوي العا�شر برئا�سة �سعادة را�شد �سلطان بن طليعة رئي�س املجل�س البلدي ملدينة ال�شارقة
وبح�ضور �سعادة �أع�ضاء املجل�س و�سعادة ريا�ض بن عيالن مدير عام بلدية ال�شارقة  .كما ح�ضر
االجتماع �سعادة ثابت الطريفي �أمني �سر املجل�س .
ا�ستهل �سعادة ابن طليعة االجتماع برفع �أ�سمى �آيات ال�شكر والتقدير ل�صاحب ال�سمو احلاكم
حفظه اهلل  -ب�ش�أن مبادرة �سموه التي �أطلقها حتت م�سمى «�ساعة الرت�شيد» يف الأول من�شهر يوليو من كل عام خالل فرتة الظهرية وذلك يف �إطار التوعية باال�ستخدام الأمثل للطاقة
وتخفي�ض االنبعاثات الكربونية من الأجهزة الكهربائية وما يعك�س ذلك من مدى حر�صه على
احلفاظ على موارد الطاقة وعلى البيئة.
اطلع املجل�س على م�شروع عقد املقاولة لبلدية مدينة ال�شارقة والذي من �ش�أنه تنظيم العمل
بني املالك واملقاول واال�ست�شاري وي�ضمن حقوق وواجبات جميع الأطراف ويت�ضمن بنود ًا
تتعلق بااللتزامات اخلا�صة بكل طرف وقيمة العقد وطريقة الدفع واحلجوزات وحتديد مهلة
التنفيذ وفرتة ال�ضمان و�إ�صالح العيوب والتعديالت امللزمة على املقاول والبنود اجلزائية

أخبار
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شملت الجامعة القاسمية ومبناها الجديد وجزيرة العلم ومسرح المجاز

بلدية الشارقة تزرع أكثر من  2مليون زهرة خالل الفترة الماضية

المدينة الباسمة

انطالقا من توجيهات وقول �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى لالحتاد حاكم ال�شارقة ب�أنه يجب �أن يكون �أمام كل منزل
زهرة وعلى وجه كل �إن�سان ب�سمة ،انتهت بلدية مدينة ال�شارقة من زراعة �أكرث من  2مليون زهرة متنوعة خالل الفرتة املا�ضية �ضمن خطتها الإ�سرتاتيجية الرامية
�إىل ن�شر امل�ساحات اخل�ضراء وتزيني املدينة بالورود والزهور والنباتات.
وقال �سعادة املهند�س ح�سن التفاق م�ساعد املدير العام لقطاع الزراعة والبيئة يف بلدية مدينة ال�شارقة �أن البلدية انتهت م�ؤخرا من زراعة وت�شجري وتزيني عدة
مبان بالورود والزهور و�أ�شجار الزينة منها اجلامعة القا�سمية وم�سرح املجاز ومبنى البلدية اجلديد مبنطقة امل�صلى وجزيرة العلم ،بالإ�ضافة �إىل ال�شوارع وامليادين
ٍ
ً
الرئي�سية يف املدينة ،م�شريا �إىل �أن عدد الزهور التي مت زراعتها خالل الفرتة املا�ضية جتاوز  2مليون زهرة.
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المدينة الباسمة

و�أ�ضاف �سعادته �أن امل�ساحات اخل�ضراء يف مدينة ال�شارقة ت�ضاهي نظريتها يف مدن العامل املتقدمة ،حيث بلغت امل�ساحات
اخل�ضراء يف ال�شارقة نحو  13مليون مرت مربع و 60حديقة منت�شرة يف �أحياء املدينة ،م�ؤكدا �أن جتربة �إمارة ال�شارقة يف ن�شر
امل�سطحات اخل�ضراء تعد فل�سفة متميزة حيث ارتكزت على عدة معايري علمية وو�سائل تطبيقية حديثة لتنفيذها� ،سواء من حيث
اختيار �أنواع النباتات �أو طرق الري وا�ستغالل مياه ال�صرف ال�صحي ،بالإ�ضافة �إىل الت�صاميم املعمارية املبتكرة وتوظيف الذائقة
الفنية التي تتمتع بها ال�شارقة يف �إن�شاء احلدائق واملتنزهات.
و�أكد �أن البلدية قامت خالل الفرتة املا�ضية بت�شجري وتزيني ال�شوارع وامليادين ،واملباين احلكومة واملناطق املجاورة لها وكذلك
املدار�س وغريها من املرافق واملباين العامة ،الفتا �إىل �أن �إدارة الزراعة يف بلدية ال�شارقة تقوم باختيار �أنواع خمتلفة من النباتات
لزينة احلدائق وال�شوارع وفق درا�سات علمية حول هذه النباتات وقدرتها على حتمل الظروف والأجواء املناخية ،بالإ�ضافة �إىل
اعتمادها على �شبكة ري حديثة متكاملة مت ت�صميمها ب�شكل ي�ضمن ري املزروعات بطريقة علمية.
و�أو�ضح �سعادته �أن ال�شجريات التي مت زراعتها تنوعت بني �أ�شجار ثفيتيا ،الدفلة ،النتانا ،هاب�سك�س واليا�سمني ،انتجنن ،اجلهنمية،
بالإ�ضافة �إىل الزهور املو�سمية التي ت�شمل حنك ال�سبع ،قرنفل ،زينيا ،ماري قولد ،بتونيا وغريها ،وجميعها من امل�شاتل التابعة
للبلدية .ودعا التفاق اجلمهور ومرتادي احلدائق �إىل التعاون مع البلدية واحلفاظ على الزهور والنباتات ،وعدم ال�شواء واللعب
ورمي املهمالت على امل�ساحات اخل�ضراء حفاظا على جمال ونظافة املدينة.
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أخبـار
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بلدية الشارقة تعرض تجربتها البيئية في معرض ويتيكس

المدينة الباسمة

�شاركت بلدية مدينة ال�شارقة يف معر�ض تكنولوجيا املياه والطاقة والبيئة « ويتيك�س » الذي �أقيم يف املركز التجاري العاملي
بدبي يف الفرتة من � 21إىل � 23إبريل املا�ضي وذلك لعر�ض جتربتها املميزة يف احلفاظ على البيئة ،بالإ�ضافة �إىل االطالع
على التجارب امل�شاركة يف املعر�ض لال�ستفادة منها يف موا�صلة تعزيز وتطوير الأداء.
وقال �سعادة املهند�س ح�سن التفاق م�ساعد املدير العام لقطاع الزراعة والبيئة يف بلدية مدينة ال�شارقة �إن م�شاركة
البلدية ممثلة يف �إدارة اخلدمات البيئية بهذا املعر�ض ،ت�أتي يف �إطار حر�ص امل�س�ؤولني يف البلدية على عر�ض جتربتها
املميزة يف هذا املجال على مرتادي املعر�ض الذي يعد �أحد �أهم املعار�ض العاملية يف جمال اخلدمات البيئية ،حيث ي�شهد
ح�ضور ًا مكثف ًا من خمتلف ال�شركات وامل�ؤ�س�سات من حول العامل كما يعد فر�صة جيدة للقاء واحلوار حول �أحدث التقنيات
املتخ�ص�صة يف علوم البيئة.
و�أ�شار �سعادته �إىل �أن جناح البلدية يقدم للزوار العديد من الربامج وامل�شروعات التي تطبقها بلدية ال�شارقة ،منها
نظام ت�سجيل ال�شركات البيئية والإجراءات املتبعة يف هذا ال�ش�أن ،ل�ضمان التزام ال�شركات بتطبيق �أعلى معايري حماية
البيئة من امللوثات كافة ،كما يتم عر�ض نظام خدمات الت�صاريح البيئية وطرق التخل�ص من النفايات ،والتي ا�ستطاعت
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�سعادة عبدالعزيز املن�صوري وح�سن التفاق خالل م�شاركتهما يف املعر�ض

المدينة الباسمة

�أن حتقق جناح ًا كبري ًا يف جمال جودة البيئة ،كذلك يتم تقدمي عر�ض عن طرق الر�صد املختلفة لتلوث الهواء ،و�آلية قيا�س
ن�سب التلوث للت�أكد من نقاء الهواء حفاظ ًا على �صحة و�سالمة الإن�سان ،م�ؤكد ًا �أن جناح البلدية ي�شهد �إقبا ًال كبري ًا من
زوار املعر�ض ،ولقي ا�ستح�سان ًا من املتخ�ص�صني الذين حر�صوا على اال�ستماع واال�ستفادة من جتربة بلدية ال�شارقة يف هذا
املجال ،والتي تعك�س حجم التقدم والتطور الذي و�صلت �إليه ال�شارقة يف جمال احلفاظ على البيئة.
و�أو�ضح م�ساعد املدير العام �أن البلدية حققت العديد من الإجنازات يف جمال العمل البيئي حيث مت اعتماد ق�سم حماية
البيئة ببلدية مدينة ال�شارقة ك�أول جهاز تفتي�ش يعمل يف جمال التفتي�ش البيئي وتقييم املخاطر البيئية يف ال�شرق الأو�سط
طبقا للموا�صفة العاملية  ISO17020:2012من قبل نظام االعتماد الوطني  ENASالتابع لهيئة الإمارات للموا�صفات
واملقايي�س ،كما قام ق�سم حماية البيئة بتطبيق نظام �إدارة اجلودة طبقا للموا�صفة العاملية  ISO17020:2012منذ �أكرث من
عامني ،م�ؤكد ًا �أن هذا االعتماد جاء نتيجة للكفاءة العلمية والتميز يف الأداء ودقة الأعمال التي يقوم بها الق�سم يف جمال
التفتي�ش البيئي وتقييم املخاطر البيئية ،الفت ًا �إيل �أن الق�سم خ�ضع للتدقيق من جانب �أع�ضاء الفريق التابع لنظام االعتماد
الوطني ( )ENASيف كل اجلوانب التي تغطيها املوا�صفة.
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إطفاء أنوار المبنى الجديد والسوق المركزي

ت�شارك بلدية مدينة ال�شارقة يف احتفالية �ساعة الأر�ض التي يحتفل بها العامل يوم ال�سبت الأخري
من �شهر مار�س من كل عام وذلك �إميانا منها بامل�شاركة الفاعلة يف احلفاظ على البيئة وحماولة
الق�ضاء على امل�شاكل البيئية التي يواجهها كوكب الأر�ض ،وانطالقا من م�س�ؤوليتها املجتمعية
وتكري�س ثقافة تر�شيد ا�ستهالك الطاقة وتقليل انبعاث ثاين �أك�سيد الكربون.
وقال �سعادة املهند�س ح�سن التفاق م�ساعد املدير لقطاع الزراعة والبيئة يف بلدية مدينة ال�شارقة
�أن البلدية ت�شارك يف �ساعة الأر�ض من خالل عدة فعاليات متنوعة ت�شمل تخفي�ض الأنوار
اخلارجية يف مبنى البلدية اجلديد وال�سوق املركزي و�إغالق الأنوار غري ال�ضرورية يف ميدان
االحتاد وميدان ال�ساعة وواحة النخيل واملتنزهات واحلدائق وذلك ملدة �ساعة اعتبارا من ال�ساعة
الثامنة والن�صف وحتى التا�سعة والن�صف م�ساء يوم ال�سبت .

و�أفاد �أن ق�سم فعاليات احلدائق �سوف ينظم عدة فعاليات باحلدائق لتعريف اجلمهور ب�أهمية
وكيفية احلفاظ على البيئة ،الفتا �إىل �أن البلدية �ستكون لها م�شاركة وا�سعة يف هذا احلدث البيئي
من خالل التعاون والتن�سيق مع الدوائر احلكومية الأخرى.
و�أكد �أن هذه امل�شاركة من بلدية ال�شارقة تعك�س ر�ؤيتها واهتمامها بالعمل البيئي واحلر�ص على
تقدمي التوعية والإر�شاد لكافة �أفراد املجتمع من �أجل تعزيز التثقيف والتوعية البيئية.
ودعا م�ساعد املدير العام املوظفني و�شركاء البلدية الإ�سرتاتيجيني وعمالءها واجلمهور بالإمارة
للم�شاركة يف املبادرة البيئية التي ت�ساهم يف احلد من االحتبا�س احلراري وتعزيز الوعي البيئي
واحلد من التلوث.
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بلدية الشارقة تشارك في ساعة األرض بعدة فعاليات بالحدائق
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حفاظًا على حقوق المالك والمقاولين واالستشاريين

ال لإلجراءات
بلدية الشارقة تعلن عن توفير العقد الموحد الخاص باإلنشاءات تسهي ً

انطال ًقا من ر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد
القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة يف دعم خطى البناء
وتعزيز النمو االقت�صادي جن ًبا �إىل جنب مع النمو الفكري والثقايف
واالجتماعي يف ال�شارقة� ،أعلنت بلدية مدينة ال�شارقة عن تقدمي
خدمة اال�ستفادة من منوذج عقد �إن�شاءات موحد (ا�سرت�شادي)
بني املالك واملقاول والإ�ست�شاري وذلك يف �إطار حر�صها على ت�سهيل
الإجراءات والت�أكيد على حقوق جميع الأطراف وااللتزام باملعايري
الفنية املنظمة ملزاولة مهنة املقاوالت بالإمارة.
وقال �سعادة ريا�ض عبد اهلل عيالن مدير عام بلدية مدينة ال�شارقة
�إن تطبيق هذا العقد ي�ساهم يف النهو�ض بقطاع املقاوالت الهند�سية
واحلد من النزاع الذي يقع بني املقاول واملالك والإ�ست�شاري,

بالإ�ضافة �إىل حفظ و�إثبات حقوق الأطراف املتعاقدة كافة وتنظيم
�سري العمل والدفعات املالية اخلا�صة بامل�شروع.
و�أ�ضاف �سعادته �أن هذا العقد و�ضع ليكون مبثابة مرجعية �أ�سا�سية
للتحكيم الهند�سي و�سي�ساهم ب�شكل كبري يف ت�سريع عمل جلنة ف�ض
املنازعات الهند�سية نظ ًرا الحتوائه على كافة البيانات و�شروط التعاقد
املتفق عليها بني جميع الأطراف وفق القواعد القانونية املعمول بها يف
الإمارة ،م�ؤكدًا �أن تطبيق العقد �سي�سهل عمل اخلبري الهند�سي املنتدب
لعمل التقرير املوقعي للم�شروع حمل النزاع.
و�أ�شار �إىل �أن العقد املوحد ي�أتي �ضمن �سيا�سة البلدية الرامية �إىل
التطوير والتحديث وتقدمي �أف�ضل اخلدمات بي�سر و�سهولة للمتعاملني,
كما يعترب العقد وثيقة للعمل وفق الأ�صول الهند�سية املتعارف عليها
عاملي ًا ويلزم اجلميع بالتقيد بالأنظمة املعمول بها يف الإمارة والت�أمني
على املعدات والأفراد والإن�شاءات ،الفتًا �إىل �أنه ي�ساهم يف احلفاظ على
املوارد البيئية واملالية والب�شرية نظ ًرا ل�صياغة ن�سخة موحدة للعقد بعد
�أن كان هناك العديد من الن�سخ اخلا�صة بالعقود بني املالك واملقاولني
واال�ست�شاريني.
ومن جانبه قال �سعادة املهند�س عبد العزيز املن�صوري م�ساعد املدير
العام لقطاع الهند�سة وامل�شاريع يف بلدية مدينة ال�شارقة �أنه مت تطبيق
العقد املوحد ب�شكل ر�سمي بعد مناق�شته واعتماده من قبل املجل�س
البلدي ملدينة ال�شارقة ،والذي �أ�شاد بدور و�أهمية العقد يف دعم حركة
البناء والرخاء التي ت�شهدها ال�شارقة حتت قيادة �صاحب ال�سمو ال�شيخ
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي حاكم الإمارة  -حفظه اهلل-
م�شري ًا �إىل �أن وثائق هذا العقد هي كل امل�ستندات التي ت�ضمنها العقد
وامل�شار �إليها يف بنوده ومت �إقرارها واتفق عليها �أطراف التعاقد مبا ال
يخالف �أنظمة وقوانني البناء ب�إمارة ال�شارقة.
و�أو�ضح �سعادته �أن هذا العقد مت �صياغته بعد االطالع على عدة
جتارب متميزة يف هذا املجال بنا ًء على درا�سات وتو�صيات وا�ست�شارات

و�إ�ست�شارات مقدمه من الدوائر ذات ال�صلة بالإمارة ومن مكاتب
�إ�ست�شارية كربى متخ�ص�صه يف جمال �إعداد و�إبرام العقود ب�أنواعها
املختلفة من �أجل تقدمي مزيد من الت�سهيالت وتعزيز منظومة اجلودة
وتطوير الأداء وفق �أرقى املعايري املعمول بها يف هذا ال�ش�أن.
وحول ماهية العقد ودوره يف ت�شجيع املالك واملقاولني واال�ست�شاريني
على تنفيذ االعمال� ،أكد �سعادته �أن العقد حدد جمموعة من ال�شروط
العامة التي يجب على جميع الأطراف تطبيقها بالإ�ضافة �إىل ال�شروط
والإلتزامات الواجبة على كل طرف من الأطراف الثالثة املالك
واال�ست�شاري واملقاول ،كما �أوجب على اجلميع الإلتزام والتقيد التام
ب�أحكام و�شروط �إجازة البناء ال�صادرة من بلدية مدينة ال�شارقة
وبجميع النظم والقوانني املعمول بها يف هذا املجال ،الفت ًا �إىل �أن
العقد يعترب �إطار عام لل�شروط القانونية والتعاقدية ويكمن لالطراف
املتعاقدة �إ�ضافة �أي �شروط خا�صة بهم.
و�أ�ضاف �أنه يف حال وجود �أي نزاع بني الطرفني( املالك واملقاول) نتيجة
تنفيذ الأعمال ف�إنه يتم الرجوع لال�ست�شاري لتف�سري الأمر ا�ستنادًا �إىل
هذا العقد و�إعطاء قراره خالل فرتة ال تزيد عن �أ�سبوعني من تاريخ
حدوث النزاع ،ويف حال عدم ر�ضا �أي من الطرفني بقرار اال�ست�شاري
ف�إنه يتم حل النزاع عن طريق التحكيم وف ًقا للقواعد املعمول بها يف
دولة الإمارات العربية املتحدة وتكون جلنة التحكيم وف�ض منازعات
املقاولني وال�شكاوي والإقرتاحات التابعة للمجل�س البلدي ملدينة
ال�شارقة هي اجلهة املفو�ضة بالتحكيم وال�صلح ما مل يتفق الطرفان
على �أي جهة �أخرى للتحكيم.
و�أفاد املن�صوري �أنه ميكن للمالك واملقاولني اال�ستفادة من هذا العقد
كام ًال �أو اال�سرت�شاد به يف كافة عقود املقاوالت املربمة بينهم من خالل
االطالع على الن�سخة املجانية املوجودة باملوقع الإلكرتوين لبلدية مدينة
ال�شارقة www.shjmun.gov.ae :

ا�ستقبل �سعادة ريا�ض عبد اهلل عيالن مدير عام بلدية مدينة ال�شارقة �سعادة را�شد الكو�س مدير عام م�شروع ثقافة بال حدود ،وبحث الطرفان �آليات تعزيز اجلهود امل�شرتكة و�سبل تطوير التعاون
والتن�سيق بني البلدية وامل�شروع لتنفيذ عدد من الربامج التوعوية .كما قام بزيارة مكتبة البلدية ،م�شيد ًا باجلهود التي تقوم بها البلدية يف دعم م�شروع ثقافة بال حدود  ،ويف نهاية الزيارة قدم �سعادة
را�شد بن طليعه رئي�س املجل�س البلدي ملدينة ال�شارقة درع تذكاري ل�سعادة را�شد الكو�س تقدير ًا جلهوده يف �إثراء مكتبة البلدية وغريها من الأن�شطة والربامج امل�شرتكة.
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بلدية الشارقة تنجز مشروع متكامل لجمعية
الصيادين ومنزل جديد للقوارب على شاطئ الممزر

المدينة الباسمة

�أعلنت بلدية مدينة ال�شارقة عن االنتهاء من �إجناز مبنى �إداري
جديد جلمعية ال�صيادين ومنزل للقوارب على �شاطئ بحر املمزر
ال�شمايل ،وذلك يف �إطار حر�صها على دعم ال�صيادين وتوفري
البيئة الالزمة لهم ملمار�سهم �أعمالهم بي�سر و�سهولة.
وقال �سعادة ريا�ض عبد اهلل عيالن مدير عام بلدية مدينة
ال�شارقة �أن البلدية انتهت من �إجناز م�شروع متكامل خلدمة
ال�صيادين يت�ضمن �إن�شاء مبنى �إداري وم�سجد وكافترييا وغريها
من اخلدمات الالزمة لل�صيادين على �شاطئ بحر املمزر ال�شمايل
حتى يتمكن ال�صيادون من �إجناز ومتابعة �أعمالهم مع اجلمعية
بي�سر و�سهولة ،م�ؤكد ًا حر�ص البلدية على �سرعة الإجناز وتوفري
جميع االحتياجات الالزمة لل�صيادين بنا ًء على توجيهات �صاحب
ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س
الأعلى حاكم ال�شارقة بتوفري البيئة املنا�سبة لل�صيادين ملمار�سة
�أعمالهم.
و�أ�ضاف �سعادته �أن امل�شروع ت�ضمن �إن�شاء منزل للقوارب وتوفري
املواقف املنا�سبة للطرادات وقوارب ال�صيد بعد تخ�صي�ص م�ساحة
كبرية ال�ستيعاب جميع القوارب والطرادات املنت�شرة على �شواطئ
املدينة ،كما مت عمل الأ�سوار وزراعة الأ�شجار الالزمة حول
املنطقة مبا ي�ضمن احلفاظ على ممتلكات الأفراد وتنظيم �آليات
العمل ومنع الوقوف الع�شوائي للطرادات والقوارب ،م�شري ًا �إىل �أن
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البلدية قامت خالل الفرتة املا�ضية بتوجيه و�إر�شاد
ال�صيادين و�أ�صحاب القوارب و�شركات ت�أجري
الدراجات املائية مبنع و�ضع القوارب والطرادات
ب�شكل ع�شوائي على �شواطئ املدينة حفاظ ًا على
املظهر احل�ضاري وال�شكل اجلمايل لل�شارقة.
وطالبت البلدية ال�صيادين بنقل القوارب
والطرادات �إىل املوقع اجلديد الذي يتميز بتوفري
جميع اخلدمات واملكاتب الإدارية وغريها من
االحتياجات .ودعا املدير العام ال�صيادين
و�أ�صحاب القوارب والدراجات املائية �إىل التعاون
مع البلدية وااللتزام بالتعليمات ال�صادرة يف هذا
ال�ش�أن ،وامل�ساعدة يف احلفاظ على �شواطئنا نظيفة
وجميلة ،و�إزالة املخلفات كافة جتنبا للغرامات،
م�ؤكد ًا حر�ص البلدية على دعم �أن�شطة وجهود
جمعية ال�صيادين يف ن�شر برامج التوعية والتثقيف
وحث ال�صيادين على عدم ترك قوارب ال�صيد
املهملة على �شواطئ الإمارة �أو ا�ستخدامها كمخازن
حفاظا على بيئتنا البحرية والربية خالية من
التلوث.

البلدية تن�شىء مكاتب وخدمات جديدة لل�صيادين

أخبـار
ال ـ ــدار
من خالل منحهم مهلة للدفع أو تحريك سياراتهم

المدينة الباسمة

بلدية الشارقة تؤكد حرصها على توجيه
وإرشاد السائقين قبل توقيع المخالفات
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�أكدت بلدية مدينة ال�شارقة �أن مفت�شي املواقف العامة يحر�صون على
منح مهلة كافية ل�سائقي املركبات متكنهم من حجز بطاقات املواقف �أو
حتريك �سياراتهم دون توقيع �أي عقوبات جزائية عليهم.
وقال عاطف الزرعوين مدير �إدارة املواقف العامة يف بلدية مدينة
ال�شارقة �أن جميع املفت�شني يحر�صون على تطبيق القوانني وااللتزام
باملعايري والأ�س�س التي تهدف �إىل الت�سهيل والتي�سري على ال�سائقني
وتوفري املواقف الالزمة ومنع �سوء اال�ستغالل للمواقف العامة من قبل
البع�ض ،م�ؤكد ًا �أن هناك مرونة كبرية يف التنفيذ والتعامل مع ال�سائقني.
و�أكد �أن ما ن�شر ب�ش�أن خمالفة ال�سيارات دون منحها �أي مهلة غري
�صحيح على الإطالق و�أن �إدعاء البع�ض �أن املهلة اختيارية للمفت�شني
معلومات غري دقيقة وال تعك�س الواقع الذي يتميز باملرونة التامة
وتطبيق القواعد الإر�شادية والتوعوية والتعريفية مع ال�سائقني حلثهم
على االلتزام بالقوانني قبل اللجوء �إىل حترير املخالفات.
و�أو�ضح الزرعوين �أن �آليات تطبيق املخالفات تخ�ضع لقواعد و�إجراءات
دقيقة يتم تدريب وت�أهيل املفت�شني عليها قبل العمل امليداين وال توجد
هناك �أمور اختيارية للمفت�شني ،بل قواعد و�أنظمة تهدف �إىل التي�سري
على ال�سائقني ،م�شري ًا �إىل �أن البلدية جنحت خالل الفرتة الأخرية يف
تقدمي باقة منوعة من اخلدمات للجمهور يف هذا ال�ش�أن منها حجز

املواقف عرب الر�سائل الن�صية الق�صرية ب�شكل
�سهل وب�سيط من خالل ا�ستخدام رقم واحد جلميع
املناطق اخلا�ضعة للر�سوم ،يتم من خالله �إر�سال
ر�سالة ن�صية ق�صرية حلجز املوقف ،مع ا�ستمرار
خيار الدفع عرب �أجهزة الدفع املنت�شرة يف �شوارع
املدينة ،وبذلك توفر البلدية �أمام اجلمهور �أكرث
من خيار للدفع.
و�أو�ضح مدير �إدارة املواقف العامة �أن البلدية
حري�صة على ا�ستقبال �أي �شكوى ودرا�ستها واتخاذ
الإجراء الالزم جتاهها ،الفتا �إىل �أن البلدية تقوم
ب�إلغاء املخالفة �إذا تبني �أنها متت ب�شكل غري
قانوين ،م�شدد ًا على �أن املفت�شني يقومون مبنح
املهلة التي ت�صل �إىل  10دقائق جلميع ال�سائقني
وفق �ضوابط قانونية و�آليات حمددة حل�ساب تلك
املهلة ،ولكن البع�ض ال يلتزم بذلك وعند حترير
املخالفة له يدعى �أنه مل يح�صل على املهلة علما
ب�أن املفت�شني لديهم الآليات والأجهزة حل�ساب
ومعرفة تلك املهلة.

بلدية الشارقة تنظم حمالت مكثفة لرصد المشوهات وتبديل ونظافة اللوحات اإلرشادية

�ضمن جهودها للحفاظ على املظهر احل�ضاري وال�شكل اجلمايل الذي تتميز به مدينة ال�شارقة قامت �إدارة النقليات يف بلدية
مدينة ال�شارقة بو�ضع خطة �شاملة وت�شكيل فريق عمل متخ�ص�ص يعمل وفق جدول زمني حمدد لر�صد جميع اللوحات الإر�شادية
التي حتتاج �إىل تبديل بالإ�ضافة �إىل القيام بعملية النظافة امل�ستمرة للوحات مبا ي�ضمن احلفاظ على ال�شكل اجلمايل للمدينة.
وقال �سامل �سعيد ال�سويدي مدير �إدارة النقليات يف بلدية مدينة ال�شارقة �إن البلدية تعمل ب�شكل م�ستمر على نظافة اللوحات
الإر�شادية واملرورية وغريها من املرافق العامة يف ال�شوارع وامليادين واحلدائق ،وذلك وفق جداول زمنية مت �إعدادها ب�شكل
منظم ل�ضمان تغطية جميع مناطق وطرق املدينة الرئي�سية والفرعية ،م�شري ًا �إىل �أن البلدية تقوم بر�صد امل�شوهات كافة والعمل
الفوري على �إزالتها بالتعاون والتن�سيق مع الإدارات املعنية يف البلدية وباقي الدوائر احلكومية ذات ال�صلة.
و�أو�ضح ال�سويدي �أن البلدية جنحت خالل الفرتة املا�ضية يف االرتقاء بال�شكل اجلمايل للمدينة وتعزيز الر�ؤية الب�صرية لل�سكان
والزوار مبا ي�ضمن لهم اال�ستمتاع بجماليات املدينة ،م�شدد ًا على دور اجلمهور يف التعاون مع البلدية للحفاظ على ال�شكل
اجلمايل الذي تتمتع به الإمارة م�ؤكد ًا �أن البلدية تكثف جهودها هذا العام تزامنا مع احتفاالت ال�شارقة عا�صمة لل�سياحة العربية
من �أجل احلفاظ على نظافة وجمال املدينة على مدار ال�ساعة.
و�أفاد ب�أن البلدية قامت بتوفري جميع الأدوات احلديثة التي ت�ساعد يف �سرعة ومعاجلة جميع امل�شوهات ب�أق�صى �سرعة ممكنة
بالإ�ضافة �إىل فريق عمل من املتخ�ص�صني وجهاز دائم للرقابة واملتابعة التخاذ الإجراءات الالزمة ،حيث يتم القيام ب�أعمال
الطالء والتبديل والنظافة وغريها من املهام.

يف الوقت نف�سه تقوم �إدارة مراكز البلدية مبتابعة دائمة على مدار ال�ساعة لر�صد �أي خمالفات
�أو م�شوهات �سواء على امل�ساحات اخل�ضراء �أو فيما يتعلق بالنظافة وغريها من الأ�شياء الأخرى
التي ميكن �أن ت�شوه املظهر احل�ضاري للمدينة حيث يعمل فريق التفتي�ش على �إزالة تلك
امل�شوهات ب�شكل عاجل من خالل التن�سيق واملتابعة مع جميع الإدارات املعنية.

المدينة الباسمة

ضمن جهودها للحفاظ على المظهر الحضاري والشكل الجمالي للمدينة

أخبـار
ال ـ ــدار

33

أخبـار
ال ـ ــدار

وكراس للمعاقين وكبار السن في
ٍ
بلدية الشارقة توفر سيارات”جلف”
المبنى الجديد لمساعدة المراجعين

المدينة الباسمة

�أعلنت بلدية مدينة ال�شارقة عن توفري عدة خدمات للمراجعني من بينها خدمات خا�صة لكبار ال�سن
و�أ�صحاب االحتياجات اخلا�صة يف مبناها اجلديد وذلك �ضمن جهودها لتقدمي الدعم وامل�ساعدة لهم
على اجناز �أعمالهم بي�سر و�سهولة.
وقالت ندى �سعيد ال�سويدي مدير �إدارة االت�صال امل�ؤ�س�سي يف بلدية مدينة ال�شارقة �أن البلدية وفرت
خدمة نقل املراجعني من املواقف الكائنة خلف املبنى �إىل �صاالت املراجعني عرب �سيارات اجللف وذلك
كرا�س
مل�ساعدة املراجعني على �سرعة �إجناز �أعمالهم وتخفيف �أي �أعباء عنهم ،كما مت توفري عدة ٍ
للمعاقني خلدمة �أ�صحاب االحتياجات اخلا�صة وكبار ال�سن و�إتاحة الفر�صة لهم للتنقل داخل املبنى
بي�سر و�سهولة ،م�ؤكدة �أن هذه اخلدمات ت�أتي �ضمن باقة متعددة من اخلدمات التي تقدمها البلدية
للمراجعني يف املبنى اجلديد.
و�أو�ضحت ال�سويدي �أن �إدارة البلدية تعمل على الإرتقاء باخلدمات وتوفري جميع االحتياجات التي
تكفل للمراجعني �سرعة �إجناز �أعمالهم بي�سر و�سهولة يف بيئة عمل جاذبة تتمتع بكافة مقومات الإدارة
احلديثة وذلك وفق توجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س
الأعلى لالحتاد حاكم ال�شارقة -حفظه اهلل -الذي يتابع جميع الأعمال والإجنازات التي تتم يف مبنى
البلدية اجلديد حلظة بلحظة حر�صا من �سموه على حتقيق �أعلى معايري اجلودة مبا يتنا�سب مع ال�شكل
اجلمايل للمبنى وت�صميمه احل�ضاري املتميز.
و�أكدت مدير �إدارة االت�صال امل�ؤ�س�سي �أن البلدية وفرت نحو  1000موقف جماين خلدمة اجلمهور
بجوار املبنى اجلديد لتلبية حاجات املراجعني و�إتاحة الفر�صة �أمامهم لإيقاف �سياراتهم بي�سر و�سهولة
بعيدا عن الزحام ومعاناة البحث عن مواقف ،م�ؤكدة �أن البلدية قامت بتوفري خدمة �أجهزة الدفع الآىل
لكافة الر�سوم واملخالفات وغريها من خالل توقيع �إتفاقية مع احدى ال�شركات املتخ�ص�صة يف هذا
املجال لتوفري �أجهزة الدفع الآيل لكافة الر�سوم والفواتري يف مباين البلدية ويف مقدمتها املبنى اجلديد.
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Your Zakat and Donations

ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺸﺎرﻗﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﺗﺪﻋﻮﻛﻢ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﺑﺰﻛﺎة أﻣﻮاﻟﻜﻢ وﺻﺪﻗﺎﺗﻜﻢ

Call us and our representative will come to you
or to zakat accout is
at all Sharjah Islamic Bank branches

اﺗﺼﻠﻮا ﻓﻘﻂ وﺳﻴﺤﻀﺮ ﻣﻨﺪوﺑﻨﺎ ﻻﺳﺘﻼم ﺗﺒﺮﻋﺎﺗﻜﻢ
أو إﻳﺪاﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻟﺰﻛﺎة
ﻟﺪى ﻣﺼﺮف اﻟﺸﺎرﻗﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻓﺮوﻋﻪ

Sharjah City for Humanitarian services
Invites you to Contribute

To Donate ﻟﻠﺘﺒﺮع

SMS 6196
Worth اﻟﻘﻴﻤﺔ
AED 10

06 - 566 99 66
0030-203320-004

أخبـار
ال ـ ــدار

لتدريب الموظفين على الوقاية من األخطار

بلدية الشارقة تنظم برنامج تدريبي عن الصحة والسالمة المهنية

المدينة الباسمة

نظمت بلدية مدينة ال�شارقة برناجم ًا تدريبي ًا يف جمال “ال�صحة وال�سالمة املهنية ” ،وذلك يف �إطار
جهودها الرامية �إىل تعزيز قدرات امل�ؤ�س�سات والأفراد يف جمال ال�صحة وال�سالمة املهنية.
وقال �سعادة �سامل اجلروان م�ساعد املدير العام لقطاع الدعم امل�ؤ�س�سي �أن هذا الربنامج ي�أتي �ضمن
اخلطة التدريبية ال�سنوية لالرتقاء مبهارات وقدرات العاملني يف البلدية على مواجهة املخاطر املهنية
و�إدراك طبيعة املخاطر املختلفة التي ميكن �أن تقع داخل �أو خارج مكان العمل ومعرفة �أثرها وكيفية
التعامل معها ،بالإ�ضافة �إىل تعزيز مفهوم ثقافة ال�سالمة املهنية وانعكا�ساتها على وعي و�سلوك
العاملني.
و�أكد اجلروان �أن الربنامج يهدف �إىل �إطالع املوظفني على �أحدث الربامج العلمية والتقنية والفنية
يف هذا املجال والتجارب الدولية التي ميكن اال�ستفادة منها  ،كما ي�ساهم يف متكني الأفراد من اتخاذ
الإجراءات ال�صحيحة وتفادي وقوع املخاطر وخا�صة يف حالة الطوارئ ،م�شري ًا �إىل �أن الربنامج �شهد
ح�ضور كبري من املوظفني العاملني يف البلدية من القطاعات كافة ،حر�صا من ق�سم التدريب والت�أهيل
على م�شاركة �أكرب عدد من املوظفني لال�ستفادة من هذا الربنامج املتميز.

36

استقبل  240ألف مكالمة خالل العام الماضي

البلدية تكرم الموظفين المتميزين في الخط الساخن

أخبـار
ال ـ ــدار

كرمت بلدية مدينة ال�شارقة املوظفني املتميزين يف اخلط ال�ساخن بح�ضور �سعادة را�شد بن طليعة رئي�س
املجل�س البلدي و�سعادة ريا�ض عبد اهلل عيالن مدير عام بلدية مدينة ال�شارقة و�أع�ضاء املجل�س وامل�س�ؤولني
يف البلدية .
وقال �سعادة ريا�ض عبد اهلل عيالن �إن تكرمي املوظفني املتميزين يف اخلط ال�ساخن يعك�س حر�ص �إدارة
البلدية على دعم وتقدير كل �أ�صحاب اجلهد والعطاء ،م�شري ًا �إىل �أن وراء كل عمل ناجح جهد كبري وجنود
يعملون خلف الكوالي�س ،ويف مقدمة ه�ؤالء اجلنود موظفو اخلط ال�ساخن يف بلدية ال�شارقة.
و�أكد �أن اخلط ال�ساخن ظل عرب �سنوات طويلة حلقة الو�صل بني البلدية واجلمهور  ،بل كان املر�شد
والدليل و يتلقى االت�صاالت واال�ستف�سارات وال�شكاوى واملالحظات ويتقبل كل االنفعاالت دون كلل �أو ملل
يحر�ص على �إي�صال ر�سالة البلدية للجمهور بال�شكل ال�صحيح .
و�أكد �أن موظفي اخلط ال�ساخن يعملون على مدار ال�ساعة ويتحدثون بعدة لغات ،الفت ًا �إىل �أنه مت حتديث

وتطوير �آليات العمل ب�شعبة اخلط ال�ساخن ويتم العمل حاليا على �إجراء املزيد من التطوير والتحديث
لتقدمي �أف�ضل اخلدمات للجمهور بال�سرعة الالزمة.
و�أو�ضح �سعادته �أنه مت اال�ستعانة ب�أجهزة �إلكرتونية تر�صد املكاملات كافة بعد �أن كان يتم ر�صد ال�شكاوى
واملالحظات التي يتم ت�سجيلها يف النظام فقط ،الفتا ً �إىل �أن اخلط ال�ساخن ا�ستقبل على مدار العام
املا�ضي نحو � 240ألف مكاملة تنوعت بني اال�ستف�سارات وال�شكاوى واملالحظات مت التعامل معها ومتابعة
تنفيذها والت�أكد من معاجلتها.
و�شمل التكرمي املوظفني املتميزين بالإ�ضافة �إىل الإدارة الأكرث تعاونا و�سرعة يف اال�ستجابة ملالحظات
اخلط ال�ساخن التي ت�صل من اجلمهور وهي ق�سم اخلدمات ال�صلبة ب�إدارة اخلدمات البيئية ،وعرب
املوظفون املكرمون عن �شكرهم وتقديرهم للبلدية م�ؤكدين �أن هذا التكرمي والتطوير الذي حدث يف �آليات
العمل يدفعهم نحو حتقيق املزيد من العمل والإنتاج وتقدمي �أف�ضل اخلدمات للجمهور.
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�سعادة رئي�س املجل�س البلدي و�سعادة املدير العام مع املكرمني

37

المدينة الباسمة

أخبـار
ال ـ ــدار

39

إعالن

حدائقنا
بلـديــة مدينــة الشــارقـة تـكـســو
 14ملـيــون مـتـــر مربـع بالخضـرة والجمـــال

المدينة الباسمة

ال�شارقة-املدينة البا�سمة
حتر�ص جملة «املدينة البا�سمة» على �أن تلقي ال�ضوء يف كل عدد على بع�ض الإر�شادات التي
ت�ساعد اجلمهور على زراعة النباتات واالهتمام باحلدائق .ويف هذا العدد نلقي ال�ضوء على
اجلهود التي قامت بها البلدية يف زيادة الرقعة اخل�ضراء ،وذلك تقديرا للجهود الكبرية التي
حققتها �إدارة الزراعة خالل الفرتة الأخرية.
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إعداد  :إدارة الزراعة في بلدية مدينة الشارقة

حدائقنا
�أو ًال :امل�ساحات املخ�ضرة
ت�سعى بلدية ال�شارقة �إىل ب�سط اخل�ضرة يف جميع �أنحاء ال�شارقة ملا لها من �أثر بيئي و�صحي وح�ضاري ،و�إ�ضفاء
اللم�سة اجلمالية على املكان ،لذا تعمل على تخ�ضري امل�ساحات الوا�سعة من جوانب الطرق واجلزر الو�سطية لل�شوارع،
�إ�ضاف ًة �إىل زراعة وتخ�ضري بع�ض املدار�س واملراكز واملباين وامل�ؤ�س�سات احلكومية ،و�إن�شاء احلدائق حتى قاربت
امل�ساحة املخ�ضرة الكلية ملدينة ال�شارقة �أربعة ع�شر مليون مرت مربع.
ثانياً� :شبكة الري
تعتمد بلدية ال�شارقة بالدرجة الأوىل على مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة ،ومياه الآبار� .إن نظام الري امل�ستخدم
ل�سقي احل�شائ�ش هو نظام الري بالر�شا�شات �أما نظام ري الأ�شجار وال�شجريات والنخيل والزهور املو�سمية ،فيتم
ريها عن طريق التنقيط ،لذا �أ�صبح من الواجب مد �شبكة الري جلميع مناطق الزراعة.
ثالثاً :زراعة النخيل
يحظى النخيل باهتمام خا�ص لدى املواطنني ملا لها من رمز تاريخي وتراثي ،لذا حر�صت البلدية على �إكثار زراعتها
حتى اليكاد �شارع من �شوارع مدينة ال�شارقة يخلو من النخيل ،حتى بلغ العدد الكلي للنخيـل املزروع �إىل حوايل خم�سة
وع�شرين �ألف نخلة موزعة يف جميع املناطق التجميلية ملدينة ال�شارقة.
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رابعاً :الأ�شجار
حتر�ص البلدية على ن�شر اخل�ضرة يف جميع مناطق مدينة ال�شارقة ،عليه فقد مت زراعة الأ�شجار
وال�شجريات ب�أعداد كبرية جد ًا وهي �أ�شجار و�شجريات منا�سبة لظروف البلد اجلوية ومن الأ�شجار
(ال�شري�ش ،والرول ،واللوز ،وال�سدر ،والغاف ،اللبخ ،بون�سيانا ،بلتفرم �..إلخ) ،حتى ال تكاد منطقة �أو
�شارع من مدينة ال�شارقة يخلو من الأ�شجار.
خام�ساً :امل�شاتل
يوجد لدى بلدية ال�شارقة م�شتالن هما م�شتل الفالح ،وم�شتل احلزام الأخ�ضر ،ب�إنتاجية �سنوية ت�صل
�إىل �أكرث من (� 320,000شتلة) خمتلفة يتم توزيع حوايل (� 150,000شتلة ) على املواطنني وامل�ؤ�س�سات
احلكومية واملدار�س� ،أما الباقي في�ستخدم يف م�شاريع البلدية ،وي�ساهم امل�شتالن مع ًا يف �إنتاج العديد
من �أنواع الأ�شجار مثل ( ال�شري�ش ،البون�سيانا ،الكا�سيا ،ال�سدر ،اللوز�.. ،إلخ) ،وال�شجريات (اجلرتوفا،
الإكزورا ،هب�سك�س ،الثفيتيا ،الكا�سيا ،النتانا�..،إلخ) ،واملت�سلقـات (اجلهنميـة ،اليا�سميـن ،الزفر،
�أنتجنن�..،إلخ) والزهـور املو�سميـة (الزينيـا ،مري كولـد ،بتونيـا�.. ،إلخ).
�ساد�ساً :احلدائق واملتنزهات
بلغ عدد حدائق الأحياء القائمة �إىل ( 51حديقة ) حيث ت�سعى البلدية �إىل توفري حديقة حي لكل منطقة
من مناطق مدينة ال�شارقة � ،إ�ضافة �إىل �سبع حدائق كبرية وهي ( منتزه ال�شارقة الوطني ،ومنتزه
اجلزيرة ،وحديقة املجاز ،وحديقة احلزام الأخ�ضر ،وحديقة ميدان االحتاد ،وواجهة املجاز املائية،
وميدان الرولة).
وملا لأهمية الريا�ضة يف حياة ال�شباب خا�صة واهتمامهم بكرة القدم اللعبة الأكرث �شعبية لدى ال�شباب،
لذا �سعت البلدية �إىل توفري مالعب كرة القدم يف كل حديقة من حدائق الأحياء وجتهيزها وزراعتها
باحل�شي�ش والعمل على �صيانتها الدورية ،وعليه فقد مت جتهيز مالعب كرة القدم ،ومالعب لكرة ال�سلة.
وللحيلولة دون توقف اللعب على �أر�ضيات مالعب كرة القدم من �أجل �أعمال ال�صيانة الدورية ،لذا �سعت
البلدية بتغيري �أر�ضيات املالعب �إىل �أر�ضيات احل�شي�ش ال�صناعي.
كما �أن ق�سم احلدائق واملتنزهات ببلدية ال�شارقة حري�ص كل احلر�ص على احلفاظ على دميومة ون�ضارة
احلدائق وذلك من خالل توفري كادر زراعي متخ�ص�ص يقوم ب�أعمال الري وق�ص احل�شي�ش وت�شكيل
الأ�شجار وتهذيبها وخدمة النخيل ،وزراعة الزهور املو�سمية�.. ،إلخ ،من الأعمال الزراعية.
كما خ�ص�صت بلدية ال�شارقة يف كل حديقة م�شرفة اجتماعية تكون حلقة الو�صل ما بني طلبات �أو
مقرتحات زوار احلديقة وبني �إدارة البلدية� ،إ�ضاف ًة �إىل عملها على تذليل �أي �صعوبات �أو م�شاكل قد
ت�صادف الزائر.

لقاء
العدد

الناتج المحلي إلمارة الشارقة يتخطى 90مليار

الشارقة تحقق معدل نمو قياسي
يصل إلى  ٪ 8,5خالل السنوات
الخمس الماضية
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قال �شعادة عبد اهلل بن هده ال�شويدي رئي�س دائرة التنمية االقت�شادية يف ال�شارقة
اإن الدائرة حققت منواً مبعدل عالٍ خالل ال�شنوات املا�شية مع متيزه باال�شتدامة
حيث �شجلت ال�شارقة منواً خالل ال�شنوات الع�شر االأخرية مبعدل متو�شط تراكمي
يقدر بحوايل  ،%11مع تاأثري قليل لالأزمة العاملية على اقت�شاد االإمارة  ،كما حقق
الناجت املحلي منو و�شل اإىل معدل قيا�شي يف ال�شنوات اخلم�س االأخرية لريتفع
الأكرث من  %8يف العام  2013وهي اأعلى ن�شبة زيادة يف الدولة .ويتوقع اأن يتعدى
الناجت املحلي االإجمايل الإمارة ال�شارقة يف نهاية العام 2015حاجز الـ  90مليار
درهم بعد اأن �شجل النمو االقت�شادي يف العام  2014ن�شبة الـ  %8.5وهي اأعلى ن�شبة
زيادة على م�شتوى االإمارات ،و بذلك يعد منو الناجت املحلي يف ال�شارقة من اأعلى
املعدالت حملياً وعربياً بل ودولياً ،يف الوقت نف�شه متت ال�شيطرة على معدالت
الت�شخم بحيث ترتواح من  4اإىل  5يف املئة ،كما حققت الدائرة العديد من
االإجنازات تعك�س الطموحات التي تتطلع اإليها اإمارة ال�شارقة وتعك�س
اجلهود الكبرية والدعم الذي تقدمه القيادة الر�شيدة لتبقى ال�شارقة
يف م�شاف املدن املتميزة يف املجاالت كافة.

جملة « املدينة البا�ضمة» تلقى ال�ضوء على املزيد
من االجنازات وامل�ضاريع والطموحات التي تقوم بها
الدائرة من خالل هذا احلوار.

ما هو حجم النمو االقت�شادي الذي حققته
ال�شارقة يف العام املا�شي وما هو توقعاتكم
بالن�شبة لل�شنوات املقبلة؟
عال خالل
اقت�ضاد اإمارة ال�ضارقة ينمو مبعدل ٍ
ال�ضنوات املا�ضية مع متيزه باال�ضتدامة يف معدالت
النمو حيث �ضجلت ال�ضارقة منو ًا خالل ال�ضنوات
الع�ضر االأخرية ملعدل متو�ضط تراكمي يقدر بحوايل
 ،%11مع تاأثري قليل لالأزمة العاملية على اقت�ضاد
االإمارة والتي �ضجلت اأكرب معدل ا�ضتعادة اقت�ضادية،
عال يف زيادة منو الناجت املحلي و�ضل اإىل
ومع معدل ٍ
معدل قيا�ضي يف ال�ضنوات اخلم�س االأخرية لريتفع
الأكرث من  %8يف العام  2013وهي اأعلى ن�ضبة زيادة
يف الدولة .ويتوقع اأن يتعدى الناجت املحلي االإجمايل
الإمارة ال�ضارقة يف نهاية العام  2015حاجز الـ 90
مليار درهم بعد اأن �ضجل النمو االقت�ضادي يف العام
 2014ن�ضبة الـ  %8.5وهي اأعلى ن�ضبة زيادة على
م�ضتوى اإمارات الدولة ،بل وهي اأعلى من توقعات
النمو االقت�ضادي التي ن�ضرت يف الدولة يف العام
 ،2014و بذلك يعد منو الناجت املحلي يف ال�ضارقة من
اأعلى املعدالت حملي ًا وعربي ًا بل ودولي ًا ،وباالإ�ضارة
اأي�ض ًا اإىل متو�ضط النمو االقت�ضادي (الرتاكمي)
خالل ال�ضنوات الع�ضر االأخرية يف ال�ضارقة وهو ما
يعني ا�ضتدامة اقت�ضاد االإمارة.

لقملفاء
العدد

لقاء
العدد

وبذلك ميتاز اقت�ضاد االإمارة بالتحكم ب�ضورة ممتازة يف
اأي اختالالت هيكلية باالإ�ضافة اإىل حتقيقه الأعلى ن�ضبة دخل
لل�ضناعة يف مدخوالت الناجت املحلي على م�ضتوى دول جمل�س
التعاون اخلليجي مع االعتماد املتناق�س على ال�ضادرات
البرتولية و الغاز والنمو املتزايد لل�ضادرات ال�ضلعية.
ويعود اجلزء االأكرب للنمو يف اإمارة ال�ضارقة اإىل وجود حوايل
 65،000رخ�ضة اأعمال فاعلة بنهاية العام  2014تتنوع بني
االأن�ضطة ال�ضناعية والتجارية واملهنية حققت معدل منو يف
 2014يف الطلب على اال�ضتثمار اجلديد مبقدار  %5و  %6،5يف
معدل النمو لتجديد رخ�س االأعمال يف  2014وباإجمايل معدل
منو للرخ�س املتواجدة يف االإمارة بن�ضبة  %6،3بنهاية العام
.2014
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متلك اإمارة ال�شارقة اأكرب عدد من املن�شاآت ال�شناعية على
م�شتوى الدولة فكم عدد تلك املن�شاآت؟ وماهي املزايا التي
تقدمها الدائرة جلذب املزيد من امل�شتثمرين يف ال�شناعات
املختلفة؟

48

اإمارة ال�ضارقة هي اإمارة جاذبة لال�ضتثمارات ال�ضناعية ومنذ
حقبة الثمانينيات حيث متيزت باأكرب عدد من املناطق ال�ضناعية
املق�ضمة ح�ضب القطاعات واالأن�ضطة ،وقد و�ضلت اإىل  19منطقة
�ضناعية متركز فيها عدد من ال�ضناعات املتميزة على امل�ضتوى
املحلي واخلليجي ومتثل نقطة انطالق بقوة ت�ضدير واإعادة
ت�ضدير هائلة بالن�ضبة للدولة ،حيث �ضجلت املن�ضاآت ال�ضناعية
ن�ضب منو قيا�ضية خالل ال�ضنوات الع�ضر املا�ضية.
وقد توجت املن�ضاآت ال�ضناعية بنمو قدره  %8يف العام 2010
وارتفع اإىل  %10للعام  2013وهي اأعلى ن�ضبة زيادة يف رخ�س

تنسيق وتعاون مشترك بين
البلدية والدائرة لتحقيق
طموحات اإلمارة
االأعمال ال�ضناعية يف الدولة ،كما احتلت ال�ضارقة تقليدي ًا املرتبة
االأوىل والثانية من حيث عدد العمال يف املن�ضاآت ال�ضناعية وهي
زيادات تتنا�ضب مع زيادة اال�ضتثمار ال�ضناعي حيث و�ضلت اأي�ض ًا
اال�ضتثمارات ال�ضناعية لنمو عددي حافظ على ن�ضبة  %8من
النمو يف العام 2014
وقد توجهت االإمارة خالل الفرتة املا�ضية اإىل توجيه اال�ضتثمارات
احلكومية على البنية التحتية بغر�س دعم الطاقة ال�ضناعية يف
االإمارة باالإ�ضافة اإىل توجيهات �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور
�ضلطان بن حممد القا�ضمي ع�ضو املجل�س االأعلى حاكم ال�ضارقة
حفظه اهلل ورعاه باإن�ضاء اإدارة لل�ضوؤون ال�ضناعية بالدائرة لت�ضع
روؤية متكاملة على م�ضتوى االإمارة يف تطوير القطاع ال�ضناعي
باالإ�ضافة اإىل اتخاذ دائرة التنمية االقت�ضادية منحنى اأو�ضع من
خالل الت�ضبيك خالل ال�ضنتني املا�ضيتني مع القطاع ال�ضناعي
ومتكينه من ا�ضتخدام اإجراءات اأ�ضرع لت�ضجيل املن�ضاآت من
خالل اخلدمات الذكية واأي�ض ًا من خالل مكاتب ت�ضهيل املنت�ضرة
جغرافي ًا على م�ضتوى االإمارة.

تعترب العالقة بني البلدية ودائرتكم املوقرة من العالقات
املتميزة يف تنفيذ املهام املنوطة بهما يف خدمة املجتمع
،فما هي اأهم املهام امل�شرتكة وتطلعاتكم لتحقيق

املزيد من االإجنازات ؟
عالقة دائرة التنمية االقت�ضادية مع البلديات عالقة متميزة
حيث اأن هناك اأدوار تكاملية للطرفني الرتباط بع�س االأعمال
باالدارات ذات ال�ضلة يف كل منها واأهم االأعمال امل�ضرتكة هي :
الرخ�ضة التي متار�س ن�ضاط املطاعم ( الكافترييا ) وجتارة
املواد الغذائية يتم التن�ضيق بني الطرفني حيث تقوم البلديات
مبنح املوافقات ال�ضحية الالزمة وتقوم الدائرة بالرتخي�س كما
يقوم مفت�ضو الطرفني مبراقبة هذه املن�ضاآت واتخاذ االإجراءات
�ضد املخالف منها .
كما اأن هناك تن�ضيق كبري يف املن�ضاآت التي متار�س ن�ضاط
املقاوالت واال�ضت�ضارات يف جمال البناء والت�ضييد حيث تقوم
البلديات مبراقبة الن�ضاط من الناحية الفنية والدائرة من
الناحية االإدارية والت�ضغيلية كما اأن هناك تن�ضيق كبري بني
الطرفني يف مراقبة اأ�ضواق االإمارة .
كما اأن بني الدائرة والبلدية ربط اإلكرتوين ما يتيح للبلدية
ا�ضتخدام نظام الدائرة لر�ضد املخالفات على املن�ضاآت
االقت�ضادية اخلا�ضعة لرقابتها مما يعترب من اأقوى االأمثلة على
التن�ضيق احلكومي الفعال ونتطلع يف امل�ضتقبل للعمل من خالل
فريق عمل واحد لتنفيذ املهام امل�ضرتكة .

تعترب معدالت الت�شخم اإحدى امل�شكالت التي تواجه
الكثري من االقت�شاديات العاملية ،فكم ن�شبة الت�شخم يف
ال�شارقة وماهي اإجراءاتكم ملواجهة زيادة الت�شخم؟
ترتاوح ن�ضبة الت�ضخم يف اإمارة ال�ضارقة حول معدالت ال  % 5و %4
و هي معدالت ممتازة طبق ًا للمعايري العاملية و اإن كان الت�ضخم

حققت الدائرة االقت�شادية
معدالت متميزة خالل الفرتة
املا�شية ب�شاأن اإ�شدار الرخ�س
اجلديدة والتجديد للمن�شاآت
القائمة ،فما هي اأ�شباب الزيادة؟
وماهي احلوافز التي يتم
تقدميها جللب املزيد من
املن�شاآت؟
يرجع ذلك اإىل الزيادة يف
الت�ضهيالت املقدمة للم�ضتثمرين
وخا�ضة اخلدمات االلكرتونية
التى مت اطالقها يف االآونة االأخرية

اعتمدت الدائرة على التقنية احلديثة يف الكثري من
مهامها فما هي اأهم االإجراءات التي يتم تطبيقها حالياً
عرب التقنية احلديثة ؟ وكيفية ت�شخري الدائرة للتقنية
لتعزيز خدماتها و�شهولة التفاعل مع امل�شتثمرين؟
�ضخرت دائرة التنمية االإقت�ضادية يف ال�ضارقة اإلتقنيات احلديثة
يف تنفيذ جميع اإجراءات العمل لديها .ولعل اهم جماالت هذا
التطبيق هي املهام الرئي�ضية املوكلة للدائرة واملتعلقة بالتخطيط
االقت�ضادي وترخي�س املن�ضاآت االقت�ضادية واالأمور القانونية
املتعلقة بها ومراقبة االأ�ضواق وحماية حقوق امل�ضتهلك واإ�ضدار
الت�ضاريح التجارية ،ناهيك عن تطبيق تقنية املعلومات يف
اإجراءات الدائرة الداخلية.
و مواكبة ال�ضرتاتيجية احلكومة الرامية لت�ضهيل االإجراءات
وتقلي�س وقت اإجناز املعاملة قامت الدائرة باإطالق العديد من
الباقات و احلزم االإلكرتونية و الذ كية وقد اأ�ضحى اأمام املتعامل
العديد من اخليارات و القنوات الإجناز املعاملة حيث ميكنه
احل�ضول على خدمات الدائرة من خالل االأجهزة الذكية وبوابة
الدائرة على ال�ضبكة العنكبوتية (االإنرتنت )كما ميكنه اأي�ض ًا
اإمتام معامالته من خالل مكاتب اخلدمة (مكاتب الطباعة)
واالأجهزة الذاتية يف مقرات الدائرة باالإ�ضافة اإىل الطريقة
التقليدية من خالل �ضباك اخلدمة يف مقرات الدائرة و الذي
انعك�س اإيجاب ًا على ر�ضا املتعامل.
اأما على �ضعيد تطبيق اف�ضل املمار�ضات و املعايري العاملية يف
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ال يوؤثر على القدرة ال�ضرائية و ال
على الطاقة اال�ضتثمارية ب�ضبب
وجود �ضيولة يف اقت�ضاد االإمارة
نتيجة تدفق اال�ضتثمارات الداخلية
و اخلارجية و ارتفاع م�ضتوى
املعي�ضة و زيادة االإنفاق احلكومي
اال�ضتثماري واالقت�ضادي ،واأي�ضا
مراعاة حكومة ال�ضارقة وبف�ضل
مبادرات �ضاحب ال�ضمو – حفظه
اهلل ورعاه – بالبعد االجتماعي
يف عملية التنمية ليتحقق اأف�ضل
منوذج للتنمية امل�ضتدامة تراعي
االأبعاد االقت�ضادية واالجتماعية
مع ًا.

حيث بلغ عدد اخلدمات االإلكرتونية املتوفرة يف بوابة الدائرة
 61خدمة اإ�ضافة اإىل عدد  41خدمة اإلكرتونية على تطبيقات
الهواتف الذكية.
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جمال تقنية املعلومات واالمن املعلوماتي فقد حازت الدائرة
ق�ضب ال�ضبق على م�ضتوى االإمارة فقد ح�ضلت الدائرة على
عدة �ضهادات عاملية يف جمال اجلودة و التي منها �ضهادات
اجلودة موا�ضفة ( )ISO 20000و التي تعنى بالتنظيم
االإجرائي املتعارف عليها دولي ًا و �ضهادة اجلودة موا�ضفة
( )27000املتخ�ض�ضة باالأمن املعلوماتي.

حققت ال�شارقة قفزات كبرية خالل ال�شنوات املا�شية يف
النمو االقت�شادي ،فما هي اأهم املالمح الرئي�شية مل�شتقبل
اال�شتثمار بال�شارقة واأبرز القطاعات امل�شتهدفة وكيفية
الرتويج لها؟

ارتفاع نسبة التوطين إلى ٪92
في ظل التدريب والتأهيل
المستمر للكوادر الوطنية
يعترب قطاع الت�ضييد االأ�ضرع من حيث ارتباطه ب�ضكل اأمامي
وخلفي مع القطاعات االأخرى و قد زادت رخ�س البناء يف االإمارة
العام املا�ضي واحلايل ،كما اأن هناك منو يف اإمارة ال�ضارقة يف

اال�ضتثمار العقاري التاأجريي والتمويلي من قبل البنوك ،و يتوقع
اأن ي�ضتمر يف العام  2015مع زيادة الطلب.
ومن اأهم القطاعات التي تتميز بالنمو االقت�ضادي يف اإمارة
ال�ضارقة هو قطاع امل�ضروعات غري املالية الذي منا من %5
اإىل  %8ومع منو قطاع الكهرباء والغاز واملاء الذي حدثت فيه
طفرة يف منوه بالناجت املحلي لالإمارة من  %1اإىل  %12.5ب�ضبب
اال�ضتثمارات التي و�ضعتها احلكومة يف هذا القطاع باالإ�ضافة اإىل
ت�ضاعف منو قطاع جتارة اجلملة والتجزئة و خدمات االإ�ضالح
من  %2اإىل  %4كموؤ�ضر حيوي على زيادة الطلب واال�ضتهالك يف
االإمارة ،باالإ�ضافة اأي�ضا اإىل منو قطاع املطاعم والفنادق من %2
اإىل  %3و قطاع النقل والتخزين واالت�ضاالت من  %3اإىل %6.5
و الطفرة يف قطاعي اخلدمات احلكومية من  %2اإىل %11.2
وقطاع امل�ضروعات املالية باالإمارة من  %5اإىل  ،%16.2باالإ�ضافة
اإىل التوقعات بنمو قطاع البيئة يف ال�ضارقة بن�ضبة � %15ضنوي ًا
(قطاعات الطاقة املتجددة ،واإدارة النفايات ،وكفاءة ا�ضتخدام
الطاقة).

المدينة الباسمة

وتعترب قطاعات ال�ضياحة والثقافة من اأهم القطاعات الواعدة
باإعالن �ضاحب ال�ضمو عن م�ضاريع البنية التحتية يف االإمارة
ومنها م�ضاريع الكهرباء و الطرق والبنية التحتية للطريان وتطوير
مدينة ال�ضارقة واملدينة اجلامعية وافتتاح م�ضرح املجاز واالإعالن
عن ال�ضارقة عا�ضمة للثقافة االإ�ضالمية باالإ�ضافة اإىل الفعاليات
التي اأقامتها االإمارة والتي كان لها االأثر يف زيادة تدفق ال�ضياحة
و باالأخ�س العربية وبالتايل زيادة الرخ�س املرتبطة باالأن�ضطة
ال�ضياحية ومنها الفنادق وم�ضتلزماتها واالأن�ضطة الرتفيهية.
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ويتوقع يف العام  2015اأن ي�ضتمر نف�س التاأثري لزيادة معدالت
النمو ال�ضابق االإ�ضارة اإليها لتكتمل �ضورة القطاعات االأكرث منو ًا
يف اإمارة ال�ضارقة.

املوؤهالت العلمية :
بكالوريو�س اإدارة عامة � /شيا�شة
جامعة االمارات بالعني 1988
املنا�شب التي تقلدها :
 -1غرفة جتارة و�شناعة ال�شارقة من  1988اىل
 ،1999مدير �شوؤون الع�شوية و املعامالت .
 -2املجل�س اال�شت�شاري الإمارة ال�شارقة من  1999اىل ،2012اأمني عام املجل�س اال�شت�شاري .
 -3دائرة التنمية االقت�شادية بال�شارقة  ،2012رئي�س الدائرة .
الع�شويات :
 -1ع�شو املجل�س التنفيذي الإمارة ال�شارقة . 2012
 -2ع�شو جمل�س اإدارة هيئة االإمارات للمقايي�س . 2012
 -3ع�شو جلنة التن�شيق و التعاون االقت�شادي . 2012

مع زيادة النمو ال�شكاين واالقت�شادي تطلب االأمر تعزيز اإجراءات الرقابة ؟ فما هي
اإالجراءات التي تقوم بها الدائرة لر�شد املن�شاآت املخالفة وتطبيق القوانني حفاظاً على
امل�شتهلكني وامل�شتثمرين معاً؟
االإجراءات التي تقوم بها الدائرة لر�ضد املن�ضاآت املخالفة لتعزيز اإجراءات الرقابة هي تكثيف
عمليات الرقابة من خالل احلمالت التفتي�ضية الدورية – والتطوير امل�ضتمر يف االأنظمة االإلكرتونية

امل�شتهلكني  ،فما هي اليات التوا�شل
والتفاعل مع امل�شتهلكني وكيفية التعاطي ماهي ن�شبة التوطني يف الدائرة وتطلعاتكم
امل�شتقبلية ب�شاأن تعزيز وتطوير املوارد
مع �شكاوى امل�شتهلكني ؟
اآليات التوا�ضل مع امل�ضتهلكني عرب املواقع الب�شرية الوطنية واالرتقاء بها؟
التوا�ضل االجتماعي ككل باالإ�ضافة اإىل تكثيف
ن�ضر االأخبار عن طريق و�ضائل االإعالن املختلفة
واأي�ض ًا عن طريق املوقع اخلا�س بحماية
امل�ضتهلك والذي اأ�ض�س حديث ًا ،اأما اآلية التعامل
مع ال�ضكاوى فيتم ا�ضتقبال ال�ضكوى على مدار
ال�ضاعة عرب عدة و�ضائل متاحة ومنها االت�ضال
على مركز ال�ضارقة لالت�ضال  80080000اأو
عن طريق املوقع اخلا�س بحماية امل�ضتهلك اأو
اأي و�ضيلة اأخرى ت�ضل اإلينا.

ن�ضبة التوطني  %92وذلك حتى
دي�ضمرب 2014م ،ومن منطلق حر�س الدائرة
على اأهمية تاأهيل القيادات امل�ضتقبلية يف
الدائرة ،مت اطالق برنامج (الطليعة) العداد
القيادات امل�ضتقبلية الذي يهدف اإىل تنمية
معارف ومهارات امل�ضاركني باملهارات القيادية
االأ�ضا�ضية والتخ�ض�ضية ومتكني قيادات ال�ضف
الثاين والثالث مبا يحقق تنمية القدارت
وحت�ضني االأدوار

ما هو الدور الذي تقوم بها الدائرة بالتعاون
مع البلدية وال�شرطة يف مواجهة الباعة
اجلائلني و�شبط ال�شلع املقلدة واالجراءات
التي يتم اتخاذها جتاه املخالفني ؟

وتعمل الدائرة على و�ضع اخلطط التطويرية
لزيادة الكفاءة واالإنتاجية وتاأهيل العاملني
وتزويدهم بكل ما هو جديد من املعلومات
واملهارات بهدف التطوير ون�ضر الوعي ورفع
م�ضتوى التكيف للموظفني ،من خالل تنظيم
الربامج التدريبية وم�ضاركة موظفي الدائرة
فيها ب�ضكل عام حيث تت�ضمن اخلطط
التطويرية (دورات تدريبية ،ور�س عمل ،ندوات،
حما�ضرات ،اأم�ضيات ،ملتقيات ،موؤمترات،
حلقات علمية).

تعترب بلدية ال�ضارقة و�ضرطة ال�ضارقة من اأهم
ال�ضركاء اال�ضرتاتيجيني لدى دائرة التنمية
االقت�ضادية وخا�ضة يف جمال مكافحة الغ�س
التجاري والتقليد والتقارير امل�ضجلة تفيد بوجود
ذلك التعاون امل�ضتمر مع بلدية ال�ضارقة من
ناحية فح�س العينات يف املختربات التابعة
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سيرة ذاتية

التي ت�ضاعد املفت�س يف العمليات الرقابية و للبلدية واأي�ض ًا ال�ضرطة ويف عمليات اتالف تلك
الب�ضائع امل�ضادرة واأي�ض ًا يف مكافحة الباعة
تثقيف املجتمع ون�ضر التوعية بني اجلمهور .
تقوم الدائرة بدور رائد يف حماية املتجولني حيث يكمن دور الدائرة يف االإبالغ عن
اأي باعة متجولني وذلك باالت�ضال بالرقم 993
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فحوار
عددالعدد

 ٪ 100نسبة التوطين بالبلدية في الوظائف القيادية

تدريب نحو ألف موظف و 61طالب خالل العام الماضي
دورات تدريبية على مدار العام
واتفاقيات مع الجامعات لالستفادة من برامجها
العلمية
الشارقة-المدينة الباسمة
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ق�لت رمي الرو�س ��ي رئي�س ق�س ��م التدريب والت�أهيل يف بلدية مدينة
ال�س�رق ��ة اإن بلدي ��ة ال�س�رق ��ة وانطالق ��� م ��ن حر�سه ��� عل ��ى ت�سجيع
الك ��وادر الوطنية ال�س�بة املوؤهلة لاللتح�ق مبج�الت العمل الواعدة
وان�سج�م ��� م ��ع م�بداأته من تنفيذ �سي��س ��ة التوطني خالل ال�سنوات
امل��سي ��ة ق�م ��ت بتنفيذ خط ��ة التوطني بنج ���ح بن�سب ��ة كبريه خالل
الع ���م امل��س ��ي حيث و�سلت ن�سبة التوط ��ني اإىل  %60يف البلدية بني
الوظ�ئف االإدارية بينم� بلغت الن�سبة  %100بني القي�دات العلي� ،مم�
يوؤكد حر�س البلدية على ت�أهيل الكف�ءات الوطنية املتميزة ل�سن�عة
ق ���دة امل�ستقب ��ل  ،واأن التوطني واالعتم�د عل ��ى �سواعد وكف�ءات اأبن�ء
الوط ��ن يف ك�ف ��ة جوانب العم ��ل ي�س ��كل اأولوية ق�س ��وى لدين� وذلك
ان�سج�م� مع توجه�ت القي�دة الر�سيدة للدولة.
واأ�س�ف ��ت خ ��الل ح ��وار له� م ��ع “جملة املدين ��ة الب��سم ��ة” اأن ق�سم
التدري ��ب والت�أهي ��ل يق ��وم بو�س ��ع خط ��ط متك�مل ��ة لتدري ��ب جميع
الع�مل ��ني يف البلدي ��ة عل ��ى كل م�هو جديد يف جم ���ل العمل البلدي
من اأجل تقدمي اأف�سل اخلدم�ت للجمهور.

حوارمل
العدد
العد

م�ذا حقق ق�سم التدريب وال�ت�أهيل يف جم�ل تنفيذ اإ�سرتاجتية التوطني ؟
التوطني هو الركيزة الأ�شا�شية التي اأخذتها اإدارة املوارد الب�شرية على عاتقها من خالل تنفيذ عدة
برامج تدريبيه وتاأهيلية ل�ش ��تقطاب الكفاءات املواطنة ،حي ��ث بذلت البلدية جهود كبرية ومميزة
جلذب الكوادر الوطنية وت�شجيعها على اللتحاق بالبلدية ،خ�شو�شا واأن هناك قيادة ر�شيدة واعية
وبيئ ��ة عمل اإبداعية ومميزة للموظفني ،الأمر الذي �شاه ��م برفع ن�شب التوطني يف الوظائف ب�شكل
يتوافق مع م�شتوى طموح الدائرة وو�شل اإىل اأكرث من  %60ب�شكل عام و  %100بني الوظائف الإدارية
والقيادية ببلدية مدينة ال�شارقة .
اإدارة امل ��وارد الب�شري ��ة عينت  147مواطنا عل ��ى م�شتوى الدائرة طوال الع ��ام  2014من بينهم 21
م ��ن املواطنني اخلريجني اجلدد الذين التحقوا بالعمل معن ��ا بعد فرتة تدريبية وذلك �شمن تنفيذ
خطة متكاملة للتوطني تهدف اإىل جذب وتوظيف و�شمان ا�شتمرار تعزيز املوارد الب�شرية املواطنة
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كم عدد تعيين�ت املواطنني خالل ع�م  2014؟
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به ��دف تنمي ��ة الق ��درات الذاتي ��ة
ورف ��ع م�شتوي ��ات كفاءته ��ا اإىل اأعلى
امل�شتويات مبا يواكب تطلعات الإدارة
العليا.

ك ��م عدد املوظف ��ني والطلبة الذي
مت تدريبه ��م م ��ن خ ��الل ق�س ��م
الت�أهيل والتدريب ؟
بلغ عدد املوظف ��ني امللتحقني بدورات
تدريبية خالل الع ��ام  2014اإىل 931
موظ ��ف بالإ�شاف ��ة اإىل  61طالب مت
تدريبه ��م ب� �اإدارات بلدي ��ة ال�شارق ��ة
املختلفة العام املا�شي .

ه ��ل يوج ��د لق�س ��م التدري ��ب
والت�أهي ��ل اتف�قي ���ت م ��ع ج�مع�ت
واأك�دميي�ت علمية ؟

م�هو دور ق�سم الت�أهيل والتدريب ببلدية ال�س�رقة ؟
ق�ش ��م التاأهي ��ل والتدري ��ب م�ش� �وؤول عن تاأهي ��ل وتدري ��ب املوظفني
احلالي ��ني بالإ�شاف ��ة اإىل الطلب ��ة واخلريجني اجل ��دد انطالقا من
حر�ص بلدية ال�شارقة على تقدمي خرباتها وفتح مكاتبها وموؤ�ش�شاتها
املختلفة اأمام طلب ��ة اجلامعة لال�شتفادة منها وامل�شاهمة يف القيام
بالأعم ��ال وامله ��ام املختلف ��ة عل ��ى اأر�ص الواق ��ع ،ولدين ��ا اإميان اأن

التدري ��ب امليداين يلعب دور هاما يف تاأهيل وجتهيز الطلبة للدخول
اإىل �شوق العمل بي�شر و�شهولة.
وق ��د نظم ق�ش ��م التاأهي ��ل والتدريب ع ��دة برامج لتدري ��ب و تاأهيل
الطلب ��ة خللق كوادر ب�شرية وطنية جدي ��دة واإتاحة الفر�شة اأمامهم
لاللتح ��اق بوظائ ��ف ممي ��زة بع ��د التخ ��رج بالإ�شاف ��ة اإىل اإع ��داد
دورات تدريبي ��ة تطويرية تخ�ش�شية ملوظف ��ي بلدية ال�شارقة وذلك

بالفع ��ل لدين ��ا العديد م ��ن اتفاقيات
التعاون م ��ع موؤ�ش�شات علمية خمتلفة
اأبرزه ��ا اأكادميي ��ة العل ��وم ال�شرطية
بال�شارق ��ة  ،حي ��ث مت اإع ��داد برامج
تاأهيلي ��ة للحرا� ��ص احلالي ��ني ببلدية
ال�شارقة وذلك بهدف تاأهيلهم ب�شكل كامل ملواجهة حتديات العمل
وو�ش ��ل الع ��دد اإىل  150حار� ��ص بالرب
م ��ع جامعة ال�شارق ��ة وغريها من اجلامع ��ات واملوؤ�ش�شات التعليمية
الأخ ��رى حر�شا من البلدي ��ة على تبادل اخل ��ربات وال�شتفادة من
الكفاءات العلمية يف تلك اجلامعات.

بقعة
ض ــوء
بلدية الشارقة تعلن عن إطالق خدمة تصديق عقود
اإليجار التجارية عبر الموقع اإللكتروني

المدينة الباسمة

�أعلنت بلدية مدينة ال�شارقة عن تفعيل خدمة ت�صديق عقد الإيجار
التجاري عرب موقعها الإلكرتوين  ،وذلك بعد النجاح الذي حققته جتربة
ت�صديق العقود ال�سكنية �إلكرتونيا والتي يتم تطبيقها منذ �أكرث من
عام ,وذلك تلبي ًة لرغبة عمالء االدارة من مكاتب عقارية وم�ست�أجري
الوحدات ال�سكنية �أو التجارية حول التحول الذكي للحكومة.
وقال خالد ال�شام�سي مدير �إدارة التنظيم الإيجاري يف بلدية مدينة
ال�شارقة �أن البلدية �أطلقت باقة من اخلدمات اجلديدة انطالقا من
حر�صها على �سرعة �إجناز املعامالت وتخفيف الأعباء عن املراجعني،
وذلك بعد توجيه �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد
القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى لالحتاد حاكم ال�شارقة بزيادة عدد
جلان ف�ض املنازعات وذلك حتت �إ�شرف امل�شرف العام للجان ف�ض
املنازعات الإيجارية الخت�صار زمن التقا�ضي و�سرعة الإجناز ،بالإ�ضافة
ا�ستحداث جلان لل�صلح بني املالك وامل�ست�أجرين للم�ساعدة يف ت�سوية
اخلالفات بينهم قبل تقدمي ال�شكاوى الر�سمية من كال الطرفني ،كما
�سيتم �إن�شاء مكتب ب�إدارة التنظيم الإيجاري لت�سليم وت�سلم �أمانات ف�ض
املنازعات وذلك �إخت�صار ًا للجهد والوقت املبذولني يف تقدمي وا�ستالم
الدفعات الإيجارية بني طريف العالقة ،و�أ�ضاف ال�شام�سي �أنه جاري
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خالد ال�شام�سي مدير �إدارة التنظيم الإيجاري

تنفيذ �إجراء �إن�شاء وحدة خا�صة ب�شرطة ال�شارقة ملحقة بلجان ف�ض
املنازعات الإيجارية تكون مبثابة مركز �شرطة م�صغر للت�سهيل على
املراجعني واخت�صار الإجراءات واملرا�سالت و�سرعة تنفيذ الأحكام،
ويف �إطار توثيق عقود الإيجار متت مراعاة الزيادة يف عدد مراجعي
االدارة والعمل على توفري عدد اكرب من منافذ اخلدمة يف االمارة
يف مناطق خمتلفة ومراكز خدمة حيوية للتقليل من االقبال املتزايد
للخدمة.
و�أ�ضاف ال�شام�سي �أن البلدية قامت خالل العام املا�ضي بت�صديق �أكرث
من � 270ألف عقد �إيجار ،داعي ًا املالك وامل�ست�أجرين �إىل �سرعة ت�صديق
عقودهم ل�ضمان حقوق جميع الأطراف ،حيث يعترب العقد املوثق هو
الوثيقة الأ�سا�سية التي يعتد بها عند التقا�ضي ،كما �شدد على �ضرورة
اطالع امل�ست�أجرين واملالك على القانون ومعرفة حقوقهم وواجباتهم
جتنبا للجوء �إىل املنازعات الق�ضائية ،حيث يوفر القانون احلماية
الالزمة للم�ست�أجرين وي�ضمن حقوق املالك ،ولكن عدم الدراية الكافية
الطراف العالقة الإيجارية بالقانون يرفع ن�سبة الق�ضايا الإيجارية يف
الإمارة.
وحث ال�شام�سي مالك وم�ست�أجري الوحدات العقارية يف الإمارة
ب�ضرورة الإطالع وزيادة الوعي فيما يخ�ص قانون الإيجار وخا�صة فيما
يتعلق بفرتة احلماية (� 3سنوات) و�إتخاذ االجراء ال�صحيح وتوقيت
تقدميه جلهة املنازعات الق�ضائية مل�ساهمته ب�شكل كبري يف تفادي
اخلو�ض يف هذه املنازعات واحلد منها.
و�أكد �أن خدمة ت�صديق العقود متوفرة يف مبنى البلدية الرئي�سي ومبنى

�إدارة التنظيم الإيجاري ،ومراكز البلدية ومراكز ت�سهيل
و�أكرث من  14مركز خلدمات رجال الأعمال ،بجانب
خدمة العقد الذكي للمكاتب العقارية امل�شرتكة يف
اخلدمة والتي تتيح لهم توثيق عقودهم على مدار ال�ساعة
خالل عدة دقائق ،كما �أ�صبح ب�إمكان املكتب العقاري �أو
�صاحب العقار امل�شرتك يف اخلدمة ت�صديق املئات من
العقود عرب عملية واحدة ال ت�ستغرق دقائق معدودة
بعدما كان يق�ضي املراجعون الكثري من الوقت واجلهد
من �أجل ت�صديق عقود الإيجار.
و�أفاد مدير �إدارة التنظيم الإيجاري �أن هذا التحول
االلكرتوين ي�أتي يف �إطار �إ�سرتاتيجية البلدية الرامية
�إىل تطبيق التقنيات احلديثة واال�ستفادة منها يف �إجناز
املعامالت تنفيذا لتوجيهات القيادة الر�شيدة يف الدولة
وال�سعي نحو التحول الإلكرتوين الكامل خالل الفرتة
املقبلة.
و�أ�شار �إىل �أن �إدارة التنظيم الإيجاري تقدم عدد من
الطلبات الإلكرتونية ت�صل �إىل نحو  40طلب منها طلب
�إيداع البدل النقدي يف البلدية ،وطلب فتح ملف تنفيذ،
وطلب ا�ستخراج براءة الذمة ،وطلب معاينة العني
امل�ؤجرة ،وطلب مهلة ق�ضائية  ،وطلبات احلجز وغريها
من اخلدمات املتعلقة باملنازعات واخلدمات الإيجارية
التي تقدمها البلدية.

المدينة الباسمة

بقعة
ضــوء
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نصـائ ــح إلكترونـ ــية

 إدارة تقنية ونظم المعلومات: إعداد

âfÎf’G áµÑ°T ≈∏Y Qƒ¡ªé∏d á«fhÎµdE’G äÉeóÿG øe ábÉH ≥∏£J ábQÉ°ûdG ájó∏H
,Ωƒj ó©H Éeƒj ÉgOóY OGOõj »àdGh á«còdGh á«fhÎµdE’G äÉeóÿG øe ójõŸG Ëó≤àd ÉgOƒ¡L ábQÉ°ûdG áæjóe ájó∏H π°UGƒJ á«còdG Iõ¡LC’Gh âfÎfE’G áµÑ°T ÈY Qƒ¡ªé∏d äÉeóÿG Ëó≤Jh ÊhÎµdE’G ∫ƒëàdG ƒëf á«eGôdG É¡à«é«JGÎ°SEG øe ÉbÓ£fG
:âfÎfE’G áµÑ°T ∫ÓN øe É¡«∏Y ∫ƒ°ü◊G Qƒ¡ªé∏d øµÁ »àdG á«còdGh á«fhÎµdE’G äÉeóÿG AÉª°SCÉH áªFÉb »∏j Éª«ah

( …QÉéjE’G º«¶æàdG IQGOEG ) AÓª©dG áeóN ´É£b
á«còdG h á«fhÎµdE’G äÉeóÿG

áeóÿG øY IòÑf
.Ú©dG ‘ IOƒLƒŸG äGRƒéëŸG AGô°ûd ¢üî°T …CG øe Ωó≤j Ö∏W

áeóÿG º°SG
º°üNh äGOƒLƒŸG AGô°T Ö∏W
äGó°UÎŸG øe É¡àª«b

áeóÿG øY IòÑf

áeóÿG º°SG

Ö∏W Ëó≤àH ôLCÉà°ùŸG Ωƒ≤j QÉéjE’G äÉYÉaO øe á©aO ¥É≤ëà°SG ádÉM ‘
ájQÉéjE’G äÉYRÉæŸG ¢†a º°ù≤H AÓª©dG áeóN áÑ©°T ‘ QÉéjE’G ´GójEG
»°VÉ≤dG Ωƒ≤j Égó©H ájQÉéjE’G äÉYRÉæŸG ¢†a ¿É÷ »°VÉb ≈∏Y ¢Vô©jh
OóYh §°ùb ∫hCG ¿Éc GPEG ∂dòH ∂dÉŸG ¿ÓYEG ºàjh ´GójE’G ≈∏Y íjô°üàdÉH
.Ωƒj ((30)) …QÉéàdG ó≤©dG ‘ h Ωƒj ((15 )) »æµ°ùdG ó≤©dG ‘ á∏¡ŸG ΩÉjCG

…ó≤f ∫óH ´GójEG áeóN

ájó∏ÑdG áæjõN ‘ ™aO OGó°Sh ¬àeP ‘ ó°UÎŸÉH ,√ó°V òØæŸG ΩGõàdG óæY
.≠∏ÑŸG ±ô°üd Ö∏£dG Gòg òØæŸG Ωó≤j

äÉ≤ëà°ùŸG ±ô°U Ö∏W

á≤aGƒe ∫ÉM ‘ √RGƒéH RƒéëŸG RGƒ÷G ∫GóÑà°S’ ¢üî°T øe Ωó≤j Ö∏W
.»°VÉ≤dG

ôØ°S RGƒL ∫GóÑà°SG Ö∏W

.ºµ◊G ò«Øæàd ,ò«ØæàdG ¤EG Ögòj ºµ◊G Qhó°U ÚM

…ò«ØæJ ∞∏e íàa Ö∏W

ióMEG ‘ ¬àeP ‘ ó°UÎŸÉH √ó°V òØæŸG QÉ£NEG ºàj ÜÉ°ùàM’G AGôLEG óæY
.á«∏ëŸG ∞ë°üdG

∫’óà°S’G Ωó©d ô°ûædG Ö∏W

.»æØdG º°ù≤dG áÑWÉîŸ ò«ØæàdG º°ùb øe Qó°üoj Ö∏W

IôLCÉà°ùŸG Ú©dG áæjÉ©e Ö∏W

.á«°†≤dG ¥ÓZE’ òØæŸG πÑb øe Ωó≤j Ö∏W

.á«eƒµ◊G ôFGhódG áÑWÉîŸ ò«ØæàdG º°ùb øe Qó°üoj Ö∏W

áÑWÉfl Ö∏W

á«dÉŸG äGó°UÎŸG ÜÉ°ùàM’ »°VÉ≤dG ¤EG Ωó≤J ádÉ°SQ

.√AGô°T ™aQ óæY ∂dÉŸG óæY πZÉ°T øe Ú©dG ¬∏¨°ûJ Ée ßØM

äGOƒLƒŸG π≤f

.ôLCÉà°ùŸG AÓNE’ òØæŸG πÑb øe Ωó≤j Ö∏W ƒgh ,Ú©dG øe ôLCÉà°ùŸG AÓNEG

.IôLDƒŸG Ú©dÉH äGOƒLƒŸG áª«b Oóëj ôjô≤J

º««≤J ôjô≤J

.( √ó°V òØæŸG ΩÓà°SG ΩóY ) ∫hC’G ¿ÓYE’G ôjô≤J ¿Éc ∫ÉM ‘

øe É¡àª«b ôjô≤J ó©H äGRƒéëŸG AGô°ûd ôLCÉà°ùŸG hCG ∂dÉŸG øe Ωó≤j Ö∏W
.º«≤ŸG πÑb

äGRƒéfi ™«H hCG AGô°T Ö∏W

.ôLCÉà°ùŸG hCG ∂dÉŸG ≈∏Y áÑJÎŸG ájQÉéjE’G äGó°UÎŸG OGó°ùd Ωó≤j Ö∏W

äÉ≤ëà°ùŸG ´GójEG Ö∏W

.ôLCÉà°ùŸG hCG ∂dÉŸG ≈∏Y áÑJÎŸG ájQÉéjE’G äGó°UÎŸG OGó°ùd Ωó≤j Ö∏W

á«FÉ°†≤dG á∏¡ŸG AÉ¨dEG Ö∏W

.äÉ≤ëà°ùŸG hCG AÓNE’G ‘ ójóL πLBG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d √ó°V òØæŸG øe Ö∏W
.√ó°V òØæŸG ±ôW AÓNE’ »°VÉ≤dG ¤EG òØæŸG πÑb øe Ωó≤J ádÉ°SQ
.¬àeP ‘ ‹ÉŸG ó°UÎŸG §«°ù≤àd »°VÉ≤∏d ôLCÉà°ùŸG πÑb øe Ωó≤j Ö∏W

kÉ«FÉ¡f kGójó°ùJ iƒYódG ójó°ùJ Ö∏W
äGó°UÎŸG ÜÉ°ùàM’ Ö∏W
ájÈ÷G Iƒ≤dÉH ºµ◊G ò«ØæJ Ö∏W
≥°ü∏dÉH ¿ÓYE’G Ö∏W
á«FÉ°†b á∏¡e Ö∏W
áeP IAGôH IOÉ¡°T êGôîà°SG Ö∏W
äÉ≤ëà°ùŸG §«°ù≤J Ö∏W
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áeóÿG øY IòÑf
.OGó°ùdÉH á∏¡ŸG hCG IôLDƒŸG Ú©dÉH AÉ≤ÑdÉH á«FÉ°†≤dG á∏¡ŸÉH ∂dÉŸG á≤aGƒe Ö∏W
.ájQÉéjE’G äÉ≤ëà°ùŸG §«°ù≤àH ôLCÉà°ùŸG Ö∏W ≈∏Y á≤aGƒŸÉH ∂dÉŸG ¬eó≤j Ö∏W
.iƒYódG ±GôWCG ≈∏Y ájƒ°ùàdG ¢Vô©d ∂dÉŸG hCG ôLCÉà°ùŸG ¬eó≤j Ö∏W
.»°VÉ≤dG IOÉ©°S ≈∏Y ¬°VôY ºàjh ô°ùdG ÚeCG hCG ò«ØæàdG QƒeCÉe ¬∏ª©j ôjô≤J

áeóÿG øY IòÑf

áeóÿG º°SG

áeóÿG º°SG

á«FÉ°†≤dG á∏¡ŸG ≈∏Y á≤aGƒŸG Ö∏W

É¡àª«b ôjó≤àd Ö∏£dG Gòg Ωó≤j äGOƒLƒŸG AGô°T ‘ òØæŸG áÑZQ óæY º««≤J
.ó°UÎŸG øe É¡ª°üNh

äGRƒé◊G º««≤J Ö∏W

äÉ≤ëà°ùŸG §«°ù≤J ≈∏Y á≤aGƒŸG Ö∏W

≠dÉÑŸG OGó°ùd √ó°V òØæŸG áHÉéà°SG ΩóY ∫ÉM ‘ ò«ØæàdG »°VÉ≤d Ωó≤j Ö∏W ƒg
.¬àeP ‘ Ió°UÎŸG á«dÉŸG
äÉ≤ëà°ùŸG §«°ù≤àH ôLCÉà°ùŸG Ö∏W ≈∏Y ¬à≤aGƒe Ωó©H ∂dÉŸG ¬eó≤j Ö∏W
.ájQÉéjE’G

√ó°V òØæŸG ¢ùÑM Ö∏W

Úaô£dG ÚH ájƒ°ùàdG Ö∏W

¬Áó≤J ” Ö∏W …CG ìƒ°Vh ΩóY ¿CÉ°T ‘ ôLCÉà°ùŸG hCG ∂dÉŸG ¬eó≤j Ö∏W
.»°VÉ≤dG øe môeCÉH ∂dPh kÉ≤HÉ°S

ôjô≤J

äÉ≤ëà°ùŸG §«°ù≤J ¢†aQ Ö∏W
ôeC’G í«°VƒJ Ö∏W

.IôLDƒŸG Ú©∏d ∫É≤àfE’G óæY ò«ØæàdG QƒeCÉe ¬Ñàµj …òdG ôjô≤J

ò«ØæàdG QƒeCÉe ôjô≤J

»àdG äGAGôLE’Gh äÉfÉ«ÑdG ¢Uƒ°üîH ôLCÉà°ùŸG hCG ∂dÉŸG πÑb øe Ωó≤j Ö∏W
.ò«ØæàdG äGAGôLEG É¡«dEG âdBG

.ájQÉéjE’G äÉ≤ëà°ùŸG §«°ù≤àH ôLCÉà°ùŸG Ö∏W ≈∏Y ¬à≤aGƒe Ωó©H ∂dÉŸG ¬eó≤j Ö∏W

§«°ù≤J ¢†aQ Ö∏W

.á«æ«Y ≠dÉÑe …CG ≈∏Y õéë∏d ôLCÉà°ùŸG hCG ∂dÉŸG ¬eó≤j Ö∏W

.IQGOE’G ≈æÑe ¤EG ´ƒLôdG ¿hO √AÉ¡àfG ïjQÉJh QÉéjE’G ó≤Y ádÉMh ™°Vh øY ΩÓ©à°S’G

QÉéjE’G äÉeƒ∏©e ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G
AÉHô¡µdG ÜÉ°ùM ºbQ ΩGóîà°SÉH

.√ÓYCG √ôcP ” ∞«æ°üJ â– êQóæJ ’ äÉÑ∏W

øe ∂dPh IQGOE’G ≈æÑe ¤EG ´ƒLôdG ¿hO ájQÉéjE’G iƒYódG π«°UÉØJ øY ΩÓ©à°S’G
ôaƒJh ôLCÉà°ùŸG ∞JÉg ºbQh ∂dÉŸG ∞JÉg ºbQh iƒYódG ´ƒf ójó–h iƒYódG ºbQ ∫ÓN
äGQGôbh áeó≤ŸG äÉÑ∏£dÉc äGAGôLE’G áaÉc á©HÉàeh QOÉ°üdG ºµ◊G ≈∏Y ´ÓWE’G áeóÿG
.IQOÉ°üdG äÉfÓYE’Gh »°VÉ≤dG

ájQÉéjE’G iƒYódG øY ΩÓ©à°S’G

≈æÑe ¤EG ´ƒLôdG ¿hO ¬H á°UÉÿG QÉ≤©dG ‘ IôLDƒŸG ¿ƒ«©dG ™°Vh øY ΩÓ©à°S’G
ôLCÉà°ùŸG º°SG áaô©e øµÁ å«M ïjQÉàdGh á«µ∏ŸG óæ°S ºbQ ≥jôW øY IQGOE’G
.Ú©dG ´ƒfh ºbQh ó≤©dG ádÉMh AÉHô¡µdG ÜÉ°ùM ºbQh ó≤©dG ájÉ¡f ïjQÉJh

øY QÉéjE’G Oƒ≤Y ádÉM øY ΩÓ©à°S’G
¬îjQÉJh á«µ∏ŸG óæ°S ºbQ ≥jôW

äGQGôbh áeó≤ŸG äÉÑ∏£dÉc äGAGôLE’G áaÉc á©HÉàeh QOÉ°üdG ºµ◊G ≈∏Y ´ÓWE’G áeóN ôaƒJh ∞JÉ¡dG ºbQh …ò«ØæàdG ∞∏ŸG ºbQ ∫ÓN øe ∂dPh IQGOE’G ≈æÑe ¤EG ´ƒLôdG ¿hO ájò«ØæàdG á«°†≤dG π«°UÉØJ øY ΩÓ©à°S’G
.IQOÉ°üdG äÉfÓYE’Gh »°VÉ≤dG

ájò«ØæàdG ÉjÉ°†≤dG øY ΩÓ©à°S’G

ôeC’G ¬ª¡j øŸ IOÉ¡°T Ö∏W
õé◊G Ö∏W
ò«ØæàdG º∏≤d iôNCG äÉÑ∏W

…ó∏ÑdG ¢û«àØàdG h äÉ«∏ª©dG IQGOEG
á«còdG h á«fhÎµdE’G äÉeóÿG
áæjóe ájó∏H ≥jôW øY ÉgõéM ºàj »àdG äÉÑcôŸG ™«ªL ¢üîJ áeóN
øY IRƒéëŸG äÉÑcôŸG øY åëÑdG π¡°ùàd Qƒ¡ª÷G áeóîH Ωƒ≤J h ábQÉ°ûdG
øe π«∏≤àdG h ó¡÷G h âbƒdG Òaƒàd ( âfÎfE’G ) á«JƒÑµæ©dG áµÑ°ûdG ≥jôW
. ¥QƒdG ΩGóîà°SG
∂dPh ádhódG äGQÉeE’ á©HÉàdG ájQÉéàdG äBÉ°ûæŸG ™«ª÷ áMÉàe áeóÿG √òg
IQÉeEG ‘ á«FGò¨dG ÒZ º¡©FÉ°†H ™jRƒJ •É°ûf ádhGõÃ º¡JÉÑcôŸ ìÉª°ùdÉH
.ábQÉ°ûdG
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∂Ñ°ûdÉH IRƒéëŸG äÉÑcôŸG ∂a
á«FGòZ ÒZ OGƒe ™jRƒJ íjô°üJ
¥Gƒ°SC’G íjQÉ°üJ øY ΩÓ©à°S’G

å«M øe Qƒ¡ª÷G áeóîH Ωƒ≤J h ábQÉ°ûdG áæjóe ájó∏H ≥jôW øY áeóN
á∏bôY Öæéàd Oófi âbƒH á«YÉæ°üdG ≥WÉæŸG ‘ äÉjhÉ◊G ∫GõfEG á«∏ªY º«¶æJ
( âfÎf’G ) á«JƒÑµæ©dG áµÑ°ûdG ≥jôW øY ΩÉ©dG ô¶æŸG ¬jƒ°ûJh Ò°ùdG
. ¥QƒdG ΩGóîà°SG øe π«∏≤àdG h ó¡÷G h âbƒdG Òaƒàd
á`` ` Mƒ∏dG º`` bQ á£°SGƒH •

IóYÉ`` `≤dG º`` `bQ á£°SGƒH •

äÉjhÉ◊G ∫GõfEG íjô°üJ
äGRƒéëŸG øY ΩÓ©à°S’G ºàj
º°ùb äÉØdÉfl øY ΩÓ©à°S’G
¥Gƒ°SC’G áHÉbQ
∫Éª©dG äÉbÉ£H øY ΩÓ©à°S’G
ájó∏ÑdG ¥Gƒ°SCG øª°V

áeÉ©dG ∞bGƒŸG IQGOEG
á«còdG h á«fhÎµd’G äÉeóÿG

áeóÿG øY IòÑf

áeóÿG º°SG

áeóÿG øY IòÑf

áeóÿG º°SG

iƒµ°ûdG ádÉM øY ÊhÎµd’G ΩÓ©à°S’G
∞bGƒŸG äÉØdÉfl ≈∏Y

≈∏Y ¢VGÎY’G ‘ ¿ƒÑZôj øjòdG , äÉÑcôŸG ÜÉë°UC’ áMÉàe áeóÿG √òg
.äÉÑcôŸG áØdÉfl

áØdÉfl ≈∏Y ¢VGÎYG Ö∏W
∞bGƒŸG
≥jôW øY ∞bGƒŸG äÉØdÉfl øY ΩÓ©à°S’G
ájQÉéàdG á°üNôdG ºbQ

(»°ù°SDƒŸG ∫É°üJ’G IQGOEG ) ΩÉ©dG ôjóŸ ™HÉàdG ´É£≤dG
á«còdG h á«fhÎµd’G äÉeóÿG
.ΩÉ©dG ôjóŸG ™e π°UGƒà∏d Ωó≤J áeóN

.…hÉµ°ûdGh äÉMGÎb’G ∫ÉÑ≤à°S’ áeó≤e áeóN

ΩÉ©dG ôjóŸG ™e π°UGƒJ
øNÉ°ùdG §ÿG ‘ iƒµ°T øY ΩÓ©à°S’G

.ájó∏Ñ∏d äÉÑ∏£dG Ëó≤J Ú©LGôŸG ≈∏Y πq¡°ùàd Ωó≤J áeóN

…hÉµ°ûdG h äÉMGÎb’G
»à∏°SGôe áeóN

™jQÉ°ûŸGh á°Sóæ¡dG ´É£b
á«còdG h á«fhÎµd’G äÉeóÿG

áeóÿG øY IòÑf
äÉeóN π«°UƒJ IOÉ¡°T h ,á«FÉ°ûfE’G ™bGƒª∏d âbDƒe êÉ«°S íjô°üJ QGó°UEG
.AÉæÑdG ¢Vô¨d âbDƒe

√Qhó°U ïjQÉJ øe ô¡°TG áà°S äGƒa ó©H ÊÉÑª∏d áfÉ«°üdG íjô°üJ ójóŒ
.áæ°S πÑbh

QGó°UEG ïjQÉJ øe äGƒæ°S ¢ùªN äGƒa πÑb ≈æÑe á«MÓ°U IOÉ¡°T QGó°UEG
.RÉ‚E’G IOÉ¡°T

áeóÿG º°SG
äÉeóN π«°UƒJh êÉ«°S íjô°üJ
AÉæÑdG ¢Vô¨d âbDƒe

áeóÿG øY IòÑf
ïjQÉJ øe áæ°S äGƒa ó©H á«æµ°ùdG ≥WÉæŸÉH …OÉ©dG AÉæÑdG IRÉLEG ójóŒ .äGƒæ°S ¢ùªN πÑb h ÉgQhó°U
øe ô¡°TCG áà°S äGƒa ó©H á«YGQõdG ≥WÉæŸÉH …OÉ©dG AÉæÑdG IRÉLG ójóŒ .äGƒæ°S çÓK πÑb h ÉgQhó°U ïjQÉJ

áeóÿG º°SG
…OÉ©dG AÉæÑ∏d AÉæÑdG IRÉLEG ójóŒ

áfÉ«°üdG íjô°üJ ójóŒ

AÉ¡fEG IOÉ¡°T hCG RÉ‚C’G IOÉ¡°T ¿Éjô°S ádÉM ≈a AÉæH IRÉL’ ÚeCÉJ OGOÎ°SG .áaÉ°V’G ∫ÉªYG
áàbDƒe ájQÉªãà°SG ∞bGƒe hCG ,QƒµjódG hCG ,áfÉ«°üdG íjô°üàd ÚeCÉJ OGOÎ°SG .(ôjƒ£àdG ó«b) á©HÉàŸGh ¢û«àØàdG º°ùb øe IQOÉ°U …OÉY AÉæH IRÉLEG hCG

ÚeÉJ OGOÎ°SG

≈æÑe á«MÓ°U IOÉ¡°T

á«°Sóæg äGQÉ°ûà°SG Öàµe πÑb øe áeó≤e äÉ££fl ≈∏Y ¢û«àØJ ôjô≤J
.§≤a áªFÉ≤dG ÊÉÑª∏d ,™bGƒdÉH É¡à≤HÉ£Ÿ

…QÉ°ûà°S’G äÉ££fl ≈∏Y ¢û«àØJ ôjô≤J
áªFÉ≤dG ÊÉÑª∏d ™bGƒdÉH É¡à≤HÉ£Ÿ
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.óYƒe ójóëàd ∞JÉ¡dÉH iQÉ°ûà°S’G ™e ájó∏ÑdG ¢Sóæ¡e π°UGƒàj .™bƒŸÉH iQÉ°ûà°SÓd ôjô≤àdG º«∏°ùàH ájó∏ÑdG ¢Sóæ¡e Ωƒ≤j ¢û«àØàdG ó©H -

…QÉ°ûà°S’G äÉ££fl ≈∏Y ¢û«àØJ ôjô≤J
AÉ°ûfE’G ó«b ÊÉÑª∏d ™bGƒdÉH É¡à≤HÉ£Ÿ

´hô°ûŸ ,(á«FÉ°ûfEG - á«ë°U – ájQÉª©e) äÉ££fl OÉªàYG á∏eÉ©e ∫ÉNOEG
™«ªL ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H ,AÉ°ûfE’G ó«b hCG á«æÑe ¢VQC’ m¿ÉÑe áaÉ°VEG hCG ójóL
.ájó∏ÑdG äÉ≤ëà°ùe OGó°S h áHƒ∏£ŸG ≥FÉKƒdG

π«ª©dG πÑb øe AÉæÑdG OGƒe Èàfl ‘ Ö∏£dG ádÉM øY ΩÓ©à°S’G
.áæ«Y πµd ¢üëØdG ádÉM ≈∏Y ´ÓWÓd (∫hÉ≤ŸG - …QÉ°ûà°S’G – ∂dÉŸG)

Èàfl ‘ Ö∏£dG ádÉM øY ΩÓ©à°S’G
AÉæÑdG OGƒe

.´hô°ûŸG ∫hÉ≤e πÑb øe AÉ°ûfE’G ó«b ™bƒŸ »FÉ°ûfG ≥«bóJ Ö∏W ∫ÉNOG

äÉfÉ«H ≈∏Y ´ÓWÓd Qƒ¡ª÷G πÑb øe ÚdhÉ≤ŸG äÉØdÉfl øY ΩÓ©à°S’G
.ÉgOƒLh ∫ÉM ‘ áØdÉîŸG

ÚdhÉ≤ŸG äÉØdÉfl øY ΩÓ©à°S’G

≈∏Y ´ÓWÓd Qƒ¡ª÷G πÑb øe ÚjQÉ°ûà°S’G äÉØdÉfl øY ΩÓ©à°S’G
.ÉgOƒLh ∫ÉM ‘ áØdÉîŸG äÉfÉ«H

äÉfÉ«H ≈∏Y ´ÓWÓd ¢Sóæ¡ŸG πÑb øe ∫hÉ≤e ¢Sóæ¡e ™jQÉ°ûe øY ΩÓ©à°S’G
AÉæÑdG IRÉLEG ºbQ - ¢VQC’G ºbQ - á≤£æŸG) ¬àbÉ£H ≈∏Y á∏é°ùŸG ™jQÉ°ûŸG ™«ªL
(AÉæÑdG π«°UÉØJ -

- ¢Sóæ¡e ™jQÉ°ûe øY ΩÓ©à°S’G
∫hÉ≤e

≈∏Y ´ÓWÓd ¢Sóæ¡ŸG πÑb øe …QÉ°ûà°SG ¢Sóæ¡e ™jQÉ°ûe øY ΩÓ©à°S’G
ºbQ - ¢VQC’G ºbQ - á≤£æŸG) ¬àbÉ£H ≈∏Y á∏é°ùŸG ™jQÉ°ûŸG ™«ªL äÉfÉ«H
(AÉæÑdG π«°UÉØJ - AÉæÑdG IRÉLEG

RÉ‚EG IOÉ¡°T øY ΩÓ©à°S’G

≥jôW øY ¬JÉfÉ«H ≈∏Y ´ÓWÓd Qƒ¡ª÷G πÑb øe ≈æÑe ádÉM øY ΩÓ©à°S’G
ºbQ - …QÉ°ûà°S’G h ∫hÉ≤ŸG º°SG) √OƒLh ∫ÉM ‘ á≤£æŸG ºbQ h ¢VQC’G á©£b ºbQ
(AÉæÑdG øe ¢Vô¨dG - AÉæÑdG ∞°Uh - á≤£æŸG º°SG - AÉæÑdG IRÉLEG áæ°S h

≥jôW øY ¬JÉfÉ«H ≈∏Y ´ÓWÓd Qƒ¡ª÷G πÑb øe RÉ‚E’G IOÉ¡°T øY ΩÓ©à°S’G
øe ¢Vô¨dG - IOÉ¡°ûdG ´ƒf) √OƒLh ∫ÉM ‘ á≤£æŸG ºbQ h ¢VQC’G á©£b ºbQ
(AÉæÑdG ∞°Uh - á≤£æŸG º°SG - IOÉ¡°ûdG áæ°S h ºbQ - AÉæÑdG

äÉ££fl OÉªàYG á∏eÉ©e ∫ÉNOEG
(á«FÉ°ûfEG – á«ë°U – ájQÉª©e)
»FÉ°ûfEG ≥«bóJ Ö∏W
äÉØdÉfl øY ΩÓ©à°S’G
ÚjQÉ°ûà°S’G
- ¢Sóæ¡e ™jQÉ°ûe øY ΩÓ©à°S’G
…QÉ°ûà°SG
≈æÑe ádÉM øY ΩÓ©à°S’G

≥jôW øY ∞bGƒŸG äÉØdÉfl øY ΩÓ©à°S’G
ájQÉéàdG á°üNôdG ºbQ

( áeÉ©dG áë°üdG IQGOEG ) áeÉ©dG áë°üdGh äGÈàîŸG ´É£b
á«còdG h á«fhÎµdE’G äÉeóÿG

áeóÿG º°SG

áeóÿG øY IòÑf
:á«ë°üdG ábÉ«∏dG IOÉ¡°T

âÑãJ IOÉ¡°T ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ¿hO ÉgójóŒ hCG Iôe ∫hCG áeÉbE’G äGAGôLEG ‘ Éeób »°†ŸG ºàj ’ . IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO ‘ πª©dG hCG áeÉbE’G äGAGôLEG ΩÉ“E’ á«°SÉ°SC’G äÉÑ∏£àŸG øe á«ë°üdG ábÉ«∏dG IOÉ¡°T Èà©J
.áeÉ©dG áë°üdG ≈∏Y Gô£N πµ°ûJ »àdG ¢VGôeC’G øe áeóÿG ÖdÉW ƒ∏N

á«ë°üdG IQÉªà°S’G áeóN

ájõcôŸG äGÈàîŸG IQGOEG
á«còdG h á«fhÎµd’G äÉeóÿG

áeóÿG øY IòÑf
π«dÉ– èFÉàf øY ΩÓ©à°S’G
ájòZC’G Èàfl ‘ äÉæ«©dG
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É¡à≤HÉ£e ióe øe ó«cCÉàdGh ¿ƒdÉZ 5 Üô°ûdG √É«e äÉæ«Y π«∏– .á«ŸÉ©dG hCG á«JGQÉeE’G äÉØ°UGƒª∏d
á∏°UÉMh UKAS á«fÉ£jÈdG OÉªàY’G áÄ«g øe óªà©e ájòZC’G Èàfl .1999 ΩÉY òæe ISO 17025:2005 OÉªàY’G IOÉ¡°T ≈∏Y

áeóÿG º°SG
Üô°ûdG √É«e áæ«Y π«∏–

قفشات
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على الرغم من اجلهود التي تبذلها بلدية مدينة ال�شارقة للحفاظ على
ال�شواطىء وتوفري مر�سى خا�ص للقوارب مبنطقة املمزر يتوفر فيه كافة
االحتياجات الالزمة وامل�ساحات املخ�ص�صة ال�ستيعاب جميع القوارب
�إال �أن بع�ض اال�شخا�ص الزالوا ي�صرون على خمالفة القوانني وت�شويه
املظهر العام من خالل و�ضع قوارب ال�صيد �أو النزهة اخلا�صة بهم
يف �أماكن غري خم�ص�صة لذلك مما ي�شوه املظهر اجلمايل لل�شواطىء،
وت�ؤكد البلدية �أن احلفاظ على ال�شواطىء ونظافتها يحتاج �إىل ت�ضافر
اجلميع والتزام �أ�صحاب القوارب بالتعليمات والقوانني ليكونوا القدوة
واملثل ،فتقدم الأمم يحتاج �إىل جهود كل �أفرادها وااللتزام بقوانينها
وخا�صة �أن البدائل متوفرة ب�شكل يتم�شى مع التطور الذي ت�شهده
الإمارات وما حتققه من �إجنازات.

تعترب املوا�صالت العامة �أحدى الركائز الرئي�سية لتقدم املدن وتطورها
حول العامل ،فكلما كانت املوا�صالت العامة متوفرة ب�شكل �أ�سهل و�أف�ضل
كانت احلياة �أ�سهل ،وبالرغم من اجلهود التي تبذلها دولة الإمارات يف
توفري وتطوير املوا�صالت العامة �إال �أن �سلوكيات بع�ض ال�سائقني حتتاج
�إىل تهذيب وتطور يتوافق مع التطور والتغري الإيجابي الذي ت�شهده
الدولة ،حيث يلج�أ الكثري من قائدي املركبات اخلا�صة �إىل عرقلة
حركة املوا�صالت العامة نتيجة لعدم االلتزام بخط ال�سري �أو ايقاف
املركبة ب�شكل �صحيح ،حيث يقوم بع�ض ال�سائقني �إيقاف مركباتهم
يف عر�ض الطريق والنزول لق�ضاء بع�ض االحتياجات غري عابئني مبا
ي�سببونه من زحام وتكد�س ومعاناة للآخرين ،وت�سعى البلدية من خالل
مفت�شي املواقف التخاذ االجراء الالزم جتاه ه�ؤالء املخالفني ولكن عند
توقيع العقوبات عليهم يتعللون ب�أن املفت�شني كل غر�ضهم املخالفات
متنا�سني ما ارتكبوه يف حق املجتمع من خمالفات نتيجة لعدم االلتزام
واالن�ضباط.

المواصــالت العـامــة

حديقة مبنى بلدية الشارقة

تعترب احلديقة الأمامية وامل�ساحات اخل�ضراء اخللفية ملبنى بلدية
ال�شارقة اجلديد متنف�س هام لل�سكان والزوار لال�ستمتاع بالأوقات
يف �أجواء مثالية وبيئة حماطة بالزهور ومنت�شر فيها كل �أنواع الورود
باال�ضافة �إىل جمال املبنى وت�صاميمه الع�صرية و�أبعاده التاريخية �إال
�أن بع�ض رواد احلديقة اليلتزمون باحلفاظ على النظافة وجمال املكان
فيلقون املخالفات دون �إح�سا�س منهم باجلهد الذي بذل حتى يكون هذا
املكان بتلك ال�صورة اجلمالية ،كما يلج�أ البع�ض �إىل النوم وترك بقايا
الأطعمة مما ي�ستوجب توقيع املخالفات عليهم ،وبالرغم من اجلهود
التوعوية والإر�شادية التي تقوم بها البلدية �إال �أن البع�ض الزال ي�صر
على ت�شويه جماليات املكان.

فعاليات
ﺗﻜﺮﻳﻢ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ
ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻲ
á≤HÉ°ùe ‘ IõFÉØdG ∫ÉªYC’G ÜÉë°UCG ábQÉ°ûdG áæjóe ájó∏H âeôc
»YÉªàL’G ÉgQhO QÉWEG ‘ ∂dPh 2015 ΩÉ©d ‘GôZƒJƒØdG ôjƒ°üàdG
ô¡¶ŸG RGôHEG ≈∏Y ôjƒ°üàdG ∫É› ‘ ÚYóÑŸGh ÚHƒgƒŸG ™«é°ûàd
ôjƒ°üJ ∫ÓN øe ábQÉ°ûdG IQÉeE’ …QÉ°†◊G πµ°ûdGh ‹Éª÷G
⁄É©e øe ÉgÒZh øjOÉ«ŸGh äÉMÉ°ùdGh áØ∏àîŸG ≥FGó◊Gh äÉgõæàŸG
.IQÉeE’G É¡H ™àªàJ »àdG ∫Éª÷G
ájó∏H ‘ »°ù°SDƒŸG ∫É°üJ’G IQGOEG ôjóe …ójƒ°ùdG ó«©°S ióf âdÉbh
øe É°UôM …ƒæ°S πµ°ûH ΩÉ≤J ±ƒ°S á≤HÉ°ùŸG √òg ¿CG ábQÉ°ûdG áæjóe
Qƒ°üdG •É≤àdÉH ôjƒ°üàdG ‘ ÚHƒgƒª∏d á°UôØdG áMÉJEG ≈∏Y ájó∏ÑdG
±ƒ°S ájó∏ÑdG ¿CG ¤EG IÒ°ûe ,ábQÉ°ûdG ‘ ∫Éª÷G øeÉµe RÈJ »àdG
É¡d á©HÉàdG ∫É°üJ’G πFÉ°Shh É¡JÉYƒÑ£e ‘ Iõ«ªàŸG Qƒ°üdG Ωóîà°ùJ
‘ Iõ«ªàŸG Qƒ°ü∏d ¢Vô©e º«¶æJ ºà«°S Éªc ,Qƒ¡ª÷G ≈∏Y É¡°Vô©d
.ójó÷G ájó∏ÑdG ≈æÑe
‘ ácQÉ°ûŸG Úª«≤ŸGh ÚæWGƒŸG πµd ≥ëj ¬fCG …ójƒ°ùdG äócCGh
Qƒ°üdG ¿ƒµJ ¿CG •ô°ûHh ÚaÎëŸG hCG IGƒ¡dG øe GƒfÉc AGƒ°S á≤HÉ°ùŸG
∂∏e ¿ƒµJ ¿CGh ábQÉ°ûdG ‘ ∫Éª÷Gh IQÉ°†◊G ⁄É©e øY IÈ©e
’h áãjóM ¿ƒµJ ¿Gh É¡«∏Y áHÉàµdG hCG ™«bƒàdG øe á«dÉNh ¬°ùØf Qƒ°üª∏d
. áãjó◊G äÉ«›ÈdG ∫ÓN øe É¡H ÖYÓàdG ºàj
ábQÉ°ûdG áæjóe ájó∏H ÉgQó°üJ »àdG "áª°SÉÑdG áæjóŸG "á∏› Ωƒ≤Jh
äÉ«dÉªL ¢ùµ©J »àdGh á≤HÉ°ùŸG ‘ IõFÉØdG Qƒ°üdG øe OóY ô°ûæH
.ábQÉ°ûdG
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فعاليات
ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﺸﺎرﻗﺔ ﺗﻜﺮم
اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم
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ال�صراع حقيقة من حقائق احلياة التي يواجهها الإن�سان يوميا،
وعندما ي�شعر الإن�سان بال�صراع ي�سعى من �أجل �إيجاد طريقة
للتعامل مع املوقف امل�سبب ،ومل تعد الأ�ساليب القدمية لإدارة
ال�صراعات �صاحلة لال�ستخدام اليوم ،فقد تعقدت العالقات ب�شكل
ي�صعب معه ا�ستخدام الت�أثري االجتماعي فقط يف حل ال�صراعات بني
الأفراد داخل املجتمع �أو امل�ؤ�س�سة.
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يقدم هذا الكتاب جمموعة من املهارات التي يتمكن امل�س�ؤولون من خاللها
من ال�سيطرة على ال�صراعات داخل املنظمات و�إيجاد احللول املنا�سبة لها
وتالفيها يف امل�ستقبل.
وقد حاول الكاتب من خالل هذا الكتاب �أن يقدم للقارئ ن�صائح مفيدة
وحقائق علمية ت�ساعد املنظمات والعاملني فيها على اال�ستثمار ال�صحيح
والأمثل جلهودهم يف الإدارة الإيجابية لل�صراع.
و�أ�شار الكاتب يف مقدمة كتابه �إىل �أن ال�صراع لي�س بالأمر احلديث فقد كان
وال يزال حمل اهتمام املهتمني بالعلوم الإدارية وعلم النف�س واالجتماع ،ومن
ال�صعب االهتمام بالتطوير الإداري دون �أن ي�شمل ذلك درا�سة �أثر ال�صراع
على ال�سلوك الإن�ساين ،فنتائجه البدنية والنف�سية ال ميكن جتاهلها ،ولذلك
تتحمل الإدارة املتميزة م�س�ؤولية حتجيم ال�صراعات �إىل �أدنى م�ستوياتها
وال�سعي الدائم �إىل ت�صفية الأجواء بني العاملني.
كما نوه الكاتب �إىل �أن لل�صراع نتائج �إيجابية ميكن ا�ستثمارها وتنميتها
ل�صالح امل�ؤ�س�سة ،وهناك العديد من مهارات �إدارة ال�صراع مثل مهارات
التفاو�ض و�إدارة الأزمات والعمل اجلماعي والتفكري االبتكاري والقيادة
و�إدارة الأداء واالت�صال والعر�ض والتقدمي واحلوار واملناق�شات وال�ضغوط
الإدارية.

سنة اإلصدار2008 - 2007 :

وقد عرف الكاتب ال�صراع ب�أنه خالف بني �شخ�صني �أو �أكرث تبدو
م�صاحلهم �أو اهتماماتهم غري متوافقة ،وم�صطلح ال�صراع يف العلوم
الإن�سانية يرتبط مبفهوم العالقة االجتماعية �أو االرتباط والتعلق
املتعادل بني الأفراد وميكن ح�صر ال�صراع من خالل هذا املفهوم يف
ثالث درجات:
• ال�صراع الداخلي (تنازع النف�س داخل الفرد).
• ال�صراع داخل اجلماعة (النزاع بني �أفراد اجلماعة الواحدة).
• ال�صراع التنظيمي (النزاع داخل امل�ؤ�س�سة).
ويحدث ال�صراع عندما يكون هناك تعار�ض بني امل�صالح التي تتحول
�إىل �صراع حول الأهداف ويف نف�س الوقت يكون هناك اختالف يف القيم
وتتحول �إىل �صراع بني الأ�ساليب املختلفة لكل فرد.

مراحل ال�صراع:

عادة ما ي�سري ال�صراع خالل �أربع مراحل وهي:
املرحلة الأوىل :ال�صراع الكامن
وين�ش�أ ال�صراع الكامن غالبا عندما يحدث التغري وقد يكون �سببه
التمويل �أو امليزانية �أو التوجيهات الإدارية والأهداف ال�شخ�صية �أو
�إ�سناد �أعمال �إ�ضافية لأ�شخا�ص حمملني ب�أعباء ثقيلة.
املرحلة الثانية :ال�صراع املت�صور
ويف هذه املرحلة يدرك الأفراد امل�شكلة حتى و�إن كانوا غري قادرين على
حتديدها بدقة ،وتبدو مظاهر هذه املرحلة وا�ضحة عليهم من خالل
عدم التوافق والتوتر واال�ضطراب.
املرحلة الثالثة :ال�صراع املح�سو�س
وتطفو اخلالفات يف الر�أي �أو امل�صالح املتعار�ضة على ال�سطح يف هذه

العوامل امل�ؤثرة يف ال�صراع:

هناك جمموعة من املتغريات ت�ؤثر على جمرى �أي �صراع وهي:
• موا�صفات �أطراف ال�صراع
• تطور العالقة بني �أطراف ال�صراع
• �أ�سباب ال�صراع
• املحيط االجتماعي
• م�صالح الأفراد واجلماعات املت�صارعة
• اال�سرتاتيجيات امل�ستخدمة من �أطراف ال�صراع

�أ�سباب ال�صراع:

• الوقت :حيث �أن �إجناز العمل ب�سرعة قد ي�ؤدي �إىل جتاهل بع�ض
الأمور �أو التغا�ضي عنها مما ي�ساعد على ظهور ال�صراع.
• اخلربة :اعتقاد بع�ض الأفراد ب�أنهم هم وحدهم من ميلكون
اخلربة واملعرفة وجتاهل خربات الآخرين.
• الإميان :بع�ض النا�س يتقبلون املعلومات على �أنها حقيقة دون
فح�صها والت�أكد منها.
• الذات :بع�ض النا�س يعانون من ت�ضخم الذات �أو الدونية مما ي�ؤدي
�إىل ن�شوب ال�صراع مع الآخرين.

الفرد وال�صراع الداخلي:

يواجه الإن�سان �صراعات عديدة يف حياته ال�شخ�صية واملهنية وهذا
ال�صراع غالبا ما يكون بني قيمه اخلا�صة وبني القيم املحيطة به والتي
جتعله يف �صراع دائم معها.
وال ي�ستطيع الفرد �أن يتنازل عن قيمه �أو حتى جزء منها ب�سهولة وي�ستمر
يقاوم ويعاين حتى ي�ستطيع �أن ي�صل �إىل نوع ودرجة من التوافق بني ما
يحمل من قيم وبني القيم الأخرى املحيطة به والتي ال ي�ستطيع جتاهلها،
وقد ي�ضطر �إىل تقدمي بع�ض التنازالت ومبقدار ما �سوف يقدمه �سوف
تكون املعاناة النف�سية وال�صراع مع النف�س يف مرحلة التفاو�ض معها.

طرق مواجهة ال�صراع مع الآخرين

يف مواقف ال�صراع التي تن�ش�أ بني الفرد واجلماعة يتجه كل فرد نحو
ت�أكيد الذات و�إ�شباع اهتماماته �أو التعاون مع الآخرين لتحقيق عالقة
مر�ضية ،وهذه الأمور ميكن التو�سع فيها عن طريق خم�س طرق حمددة
للتعامل مع ال�صراع:
 التناف�س :وهو �سلوك توكيدي غري متعاون ويتج�سد يف �سعي الأفرادنحو م�صاحلهم على ح�ساب الغري.
 التوافق :وهو عك�س التناف�س ويتكون من �سلوكيات غري تعاونية وهوا�سرتاتيجية مفيدة عندما يكون �أكرث �أهمية لل�شخ�ص الآخر وتلبية
احتياجات الآخرين.
 التجنب� :سلوك غري متعاون حيث ي�سعى ال�شخ�ص �إىل جتنب ال�صراعبطرق دبلوما�سية.
 -التعاون وامل�شاركة :وهو عك�س التجنب وهذه الطريقة حلل ال�صراع

�إدارة ال�صراع التنظيمي

عندما تظهر ال�صراعات يف التنظيم فالبد للإدارة �أن تتدخل بحيث
يكون ال�صراع عند احلد املقبول ويختلف دور الإدارة عندما يزيد
ال�صراع عن احلد امل�سموح به �أو االنخفا�ض عن احلد امل�سموح به.
وميكن للإدارة عندما يزيد ال�صراع عن احلد امل�سموح به �أن تتخذ
�إجراءات معينة مثل ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات الإنتاج من خالل حماولة
�إقناع الأطراف املت�صارعة باحللول ال�سليمة والبعد عن ال�صدام
وت�صعيد املواقف ،كما ميكن ا�ستخدام �أ�سلوب ال�سلطة حيث تتحمل
الإدارة م�س�ؤوليتها وت�ستخدم ال�سلطة الر�سمية يف �إجبار �أحد الأطراف
�أو كليهما على قبول حل معني.
وميكن �أي�ضا ا�ستخدام �أ�سلوب الو�ساطة من خالل اال�ستعانة بطرف
ثالث يتمتع بقوة النفوذ والت�أثري يف الآخرين حيث ميكنه ذلك من لعب
دور الو�سيط .وكذلك ا�ستخدام �أ�سلوب التفاو�ض وغالبا ما ينجح هذا
الأ�سلوب يف حل ال�صراع ب�شكل جذري �إذا كان هناك اجتاه �إيجابي لدى
الطرفني لقبول فكرة التفاو�ض.
�أما عندما يقل ال�صراع عن احلد امل�سموح به ف�إن على الإدارة �أن تتدخل
لتن�شيط ال�صراع بني العاملني وذلك لل�سماح مبوجود املناف�سة والتحدي
من �أجل حتقيق الأهداف املخططة.
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املرحلة وتبد�أ الأطراف املت�صارعة يف الرتكيز على �إدارة ال�صراع.
املرحلة الرابعة :ال�صراع الظاهر
ينتقل ال�صراع �إىل مرحلة ال�صراع الظاهر �أو يقوم الأفراد املت�صارعون
بالتخطيط وال�سعي من �أجل �إحباط بع�ضهم البع�ض ،وي�ستخدمون من
�أجل ذلك ما ميلكون من �أ�ساليب تتنا�سب مع قيمهم وي�سعون �إىل حتقيق
�أهداف تتنا�سب �أي�ضا مع م�صاحلهم ويف هذه املرحلة يكون ال�صراع
وا�ضحا.

• الإفراط يف احل�سا�سية :قد ي�ؤدي الإفراط يف احل�سا�سية �إىل جتنب
املواجهة �أو امل�شاركة الفاعلة.

تتطلب مهارات يف االت�صاالت والتفاو�ض واالبتكار من جانب كل فرد
من �أجل �إيجاد حل مفيد ير�ضي الطرفني.
 االتفاق (امل�صاحلة) :االتفاق يعني ال�سعي وتقدمي بع�ض التنازالتللو�صول �إىل نقطة التقاء مع الطرف الآخر ،وهذه النقطة متثل احلد
الأدنى الذي ميكن �أن يكون مقبوال لكال الطرفني.
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ﻧﻬﻨﺊ اﻟﺰﻣﻴﻞ أﺣﻤـــﺪ اﻟﺠـــــﺮوان
ﺑﻘﺪوم ﻣﻮﻟﻮده اﻟﺠﺪﻳﺪ ”ﺣــــﺴﻦ “
إدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

ﻧﻬﻨﺊ اﻟﻤﻬﻨﺪس ﻋﻘﻴﻞ ﺳﻌﺪون
ﺑﻘﺪوم ﻣﻮﻟﻮدﺗﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪة ” ﻣﺮﻳﻢ“
إدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

ﻧﻬﻨﺊ اﻟﺰﻣﻴﻞ ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﻴﺪ
ﺑﻘﺪوم ﻣﻮﻟﻮده اﻟﺠﺪﻳﺪ ” أﺣﻤــــﺪ“

ﻧﻬﻨﺊ اﻟﺰﻣﻴﻞ ﻓﻬﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻼ
ﺑﻘﺪوم ﻣﻮﻟﻮده اﻟﺠﺪﻳﺪ ” ﻣﺤﻤــــﺪ“
إدارة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ

إدارة اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ

ﻧﻬﻨﺊ اﻟﺰﻣﻴﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ
ﺑﻘﺪوم ﻣﻮﻟﻮده اﻟﺠﺪﻳﺪ ” ﺣﻤﺪان“

ﻧﻬﻨﺊ اﻟﺰﻣﻴﻞ ﻓﻬﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺎل ا
ﺑﻘﺪوم ﻣﻮﻟﻮده اﻟﺠﺪﻳﺪ ” ﺳﻴـــــﻒ“

إدارة اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ

ﻧﻬﻨﺊ اﻟﺰﻣﻴﻞ ﻧﺎﺟﻲ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺴﺎﻋﺪي
ﺑﻘﺪوم ﻣﻮﻟﻮدﺗﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪة ” ﻣﺮﻳﻢ “
إدارة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت و اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﺒﻠﺪي

إدارة اﻟﻨﻘﻠﻴﺎت

ﻧﻬﻨﺊ اﻟﺰﻣﻴﻞ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ ﻫﺪه
ﺑﻘﺪوم ﻣﻮﻟﻮدﺗﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪة ” ﺣــــﻮر “
إدارة اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ

ﻧﻬﻨﺊ اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﺣﻨﺎن ﺟﺎﺳﻢ ﺟﺎﺑﺮ
ﺑﻘﺪوم ﻣﻮﻟﻮدﻫﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ ” ﺧﺎﻟــــﺪ“
إدارة اﻟﺰراﻋﺔ و اﻟﺤﺪاﺋﻖ

ﺗﻜﺮﻳﻢ

إدارة اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻜﺮم ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰﻳﻦ

ﺗﻬــــﻨﺌــﺔ
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الفائزون بمسابقة العدد السابق

إجابة سؤال العدد السابق

تعترب بلدية ال�شارقة اأحد اأقدم البلديات يف الدولة ومنطقة اخلليج العربي ففي
اأي عام مت اإن�شاء بلدية ال�شارقة؟
( ) 1927
الفائز الثاين ال�شيد عبدالفتاح ح�شن
الفائز االأول �شالح ال�شريف

اربح
سؤال العدد:

مع

المدينة الباسمة

فازت بلدية مدينة ال�شارقة بجائزتني يف جائزة االت�شال احلك�مي لعام 2015-2014
تقديراً جله�دها،فما هي الفئات التي فازت بها البلدية؟

للمشاركة يرجى إرسال اإلجابات إلى

اإدارة االت�شال امل�ؤ�ش�شي ببلدية مدينة ال�شارقة على
براق رقم 065162512
اأو على االمييل
ccd@shjmun.gov.ae

علماً باأن اآخر م�عد لتلقى االإجابات  1اأغ�شط�س 2015
و�شتجرى القرعة بني االإجابات ال�شحيحة بالكمبي�تر.

ملف
العدد

في حضرة صاحب السمو

مل يكن افتتاح �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى لالحتاد حاكم ال�شارقة ملبنى بلدية
مدينة ال�شارقة جمرد �إفتتاح مبنى ،بل كان يوم ًا م�شهود ًا يف تاريخ ال�شارقة والعمل البلدي ،فبعد االفتتاح ،كان لقاء الوالد والأب
احلاين ب�أبنائه يف رحاب �صرحه املعماري ،حيث جل�س اجلميع ي�ستمعون �إىل الدرر التي ينرثها �سلطان عليهم كال�سيول املاطرة
التي متد اجلميع بثمار اخلري وتزرع فينا الأمل وت�شحذ الهمم من �أجل بناء م�ستقبل �أف�ضل واالرتقاء املتوا�صل بال�شارقة.
لقد هتفت القلوب قبل االل�سنة بحب �سلطان جتدد له الوالء وتعاهده على ا�ستكمال م�سرية العطاء وحتقيق ر�ؤيته وتنفيذ توجيهاته
ال�سامية ،ون�ؤكد لكم يا�صاحب ال�سمو �إننا نعجز عن �شكرك وعن رد جمائلك ومكارمك التي ي�شهد بها اجلميع وتتخطى حدود
الوطن �إىل �أق�صى بالد العامل �شرقا وغرب ًا.
ومل يكن هذا املبنى الفريد �سوى حلقة جديدة يف م�سل�سل عطاياكم ال�سخية ،فقد جعلتم من ال�شارقة لوحة فنية جميلة ،يبدو فيها
مبنى بلدية ال�شارقة وردة يافعة و�سط ب�ستان اجلمال .ومل يكن لهذه الإجنازات �أن تتحقق لوال ر�ؤيتكم احلكيمة وحر�صكم املتوا�صل
على تقدمي كل ماهو جميل لأبنائكم.
�إننا فعال ملحظوظون بك يا �صاحب ال�سمو و�إننا لنفخر بلقائكم ون�سعد بر�ؤياكم ،ف�أنت �أبونا وويل �أمرنا وقدوتنا والقلب الرحيم
والقائد احلكيم واملعلم الذي ننهل منه العلم والثقافة واحلكمة واملنطق فلنا الفخر كل الفخر بك يا �صاحب ال�سمو ،ونعاهدك �أن
ن�سري على نهجك ونتبع خطاك من �أجل حتقيق ر�ؤياك لتبقى ال�شارقة م�شرقة بعطائك.

ندى سعيد السويدي
مدير إدارة االتصال المؤسسي

