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Al Madina Al Bassima مــجــلــة

المجلس البلدي وبلدية مدينة الشارقة
 50 عامًا ذهبية في عهد سلطان
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ــور  ــيخ الدكت ــمو الش ــب الس ــد صاح ــي عه ــًا ف ــدار 50 عام ــى م عل
ــم  ــى حاك ــس األعل ــو المجل ــمي عض ــد القاس ــن محم ــلطان ب س
ــارقة، حققــت بلديــة مدينــة الشــارقة والمجلــس البلــدي إنجــازت واعــدة  الش
بخطــى طموحــة أســتلهمت أفكارهــا ورؤيتهــا مــن توجيهــات ورؤى حكيمــة 
لصاحــب الســمو حاكــم الشــارقة، فبفضــل دعمــه الالمحدود تمكنــت البلدية 
مــن تحقيــق األهــداف والتطلعــات لتقــدم أفضــل الخدمــات للقاطنيــن والــزوار 
ولإلمــارة الباســمة ككل، فعلــى مــدار 50 عامــًا مــرت البلديــة بمراحــل تطويريــة 

ومحطــات مهمــة فــي خدمــة الفــرد والمجتمــع.
البلديــة  حققــت  الشــارقة  حاكــم  الســمو  صاحــب  عهــد  فــي 
ــرات  ــع المتغي ــل م ــتعداد للتعام ــة االس ــن درج ــت م ــازات ورفع اإلنج
ــي  ــارة ف ــي اإلم ــاري ف ــي والحض ــو العمران ــور والنم ــت التط فواكب
شــتى المجــاالت، وال تــزال تجســد اســتراتيجيتها ورؤيتهــا ورســالتها علــى 
أرض الواقــع وتبــذل أقصــى الجهــود لتحقيــق رؤى وتوجيهــات صاحــب الســمو 
حاكــم الشــارقة ودعــم أهــداف وتطلعــات اإلمــارة والتعاون الوثيــق مع مختلف 

المســتقبل. الستشــارف  الحكوميــة  الجهــات 
الدعــم الكبيــر والالمحــدود لصاحــب الســمو حاكــم الشــارقة جعــل 
ــل  ــن أج ــة م ــة مثالي ــة ووجه ــة عالمي ــمة مدين ــارة الباس ــن اإلم م
العيــش الكريــم ومقصــد ســياحي مهــم، حيــث شــهدت حركتهــا 
واالســتثمار،  للنجــاح  خصبــة  بيئتهــا  وأصبحــت  متســارعًا  نمــواً  التطويريــة 
فالمشــاريع التنمويــة والتطويريــة ال تتوقــف ودائمــًا يســعدنا صاحــب الســمو 
المتميــزة ومــا يقدمــه مــن مشــاريع تنمويــة فــي شــتى  بمبادراتــه وأفــكاره 
مــدن اإلمــارة، قعلــى نهجــه وبحكمتــه ورؤيتــه وفكــره المســتنير تواصــل بلديــة 

مدينــة الشــارقة مســيرة تميزهــا.

عبيد سعيد الطنيجي
مدير عام بلدية مدينة الشارقة

50 عامًا من التميز



بلدية رائدة في االستدامة وجودة الحياة

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

درجات الجاهزية والمرونة. 

استراتيجية بلدية مدينة الشارقة
 2023 - 2021

Pioneering Municipality in sustainability and Quality 
of Living

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

Our vision

Our Mission

رؤيتنا

رسالتنا
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بلدية الشارقة تشارك في شهر اإلمارات لالبتكار 

بورش ابتكارية 

وتستعرض مشروع الخارطة اإليجارية

فــي  الشــارقة  مدينــة  بلديــة  شــاركت 
فــي  لالبتــكار  اإلمــارات  شــهر  فعاليــات 
إمــارة الشــارقة مــن خــالل مجموعة مــن الــورش 
التــي  المشــاريع  أبــرز  واســتعراض  االبتكاريــة 
ابتكرتهــا فــرق عملهــا ضمــن خطــط واســتراتيجية 
االبتــكار  علــى  محفــزة  بيئــة  توفيــر  فــي  البلديــة 
ــاره نهــج عمــل فــي كافــة المجــاالت، حيــث  باعتب
تحــرص البلديــة علــى المشــاركة ســنويًا فــي هــذا 
الحــدث المتميــز الســتعراض أبــرز مــا توصلــت لــه 
مــن أفــكار وابتــكارات ومشــاريع نوعيــة تــم إنجازها 
لتواكــب الخطــط والــرؤى واألهــداف الطموحــة.
ــام  ــر ع ــي مدي ــعيد الطنيج ــد س ــد عبي وأك
البلديــة  حــرص  الشــارقة  مدينــة  بلديــة 
لالبتــكار  اإلمــارات  شــهر  فــي  المشــاركة  علــى 
يعــرض  هــام  حــدث  باعتبــاره  ســنوي  بشــكل 
واألفــراد  والمؤسســات  الدوائــر  ابتــكارات  أبــرز 
ويســاهم فــي اكتشــاف المواهــب، ولــذا تحــرص 
ــه بحزمــة مــن الــورش  ــة علــى المشــاركة ب البلدي

وتســتعرض  الفئــات  مختلــف  تســتهدف  التــي 
مشــاريعها االبتكاريــة التــي تســاهم فــي تعزيــز 
والتســهيل  الخدمــات  بتقديــم  الريــادي  دورهــا 

المتعامليــن. علــى 
وأوضــح أن البلديــة تقــوم مــن خــالل فريــق 
االبتــكار علــى متابعــة كافــة المشــاريع 
االبتكاريــة وتعزيــز مفهــوم االبتــكار كهــدف 
األفــكار  تطبيــق  وتســهيل  للبلديــة  اســتراتيجي 
واالســتفادة  إبرازهــا  علــى  والعمــل  المبتكــرة 
مــن  االبتــكار  علــى  محفــزة  بيئــة  وإرســاء  منهــا، 
كافــة  فــي  والتطويــر  البحــث  تشــجيع  خــالل 
برامــج  واقتــراح  تنظيــم  عــن  فضــاًل  المجــاالت، 
تدريبيــة وتعليميــة لموظفــي البلديــة فــي مجــال 
دور  ترســخ  التــي  األهــداف  مــن  وغيرهــا  االبتــكار 

المجــال. فــي هــذا  البلديــة 



ة 
ــ

ــ
ــ

ـم
سـ

ــا
ــ

ـب
لـ

ة ا
ــ

ــ
ــ

ـن
ــ

ــ
دي

ــ
ـم

ــ
 ال

ـة
ــ

ــ
ـل

جـ
ــ

ــ
م

مــن جانبهــا أفــادت ريــم 
عبــد اهلل الروســي مديــر 
ــة المعلومات  إدارة تقني
البلديــة  اســتعرضت  أن 
الخارطــة  منصتهــا  علــى 
علــى  متوفــرة  تفاعليــة  منصــة  وهــي  اإليجاريــة 
تتيــح للمتعامــل  للبلديــة،  اإللكترونــي  الموقــع 
يحتاجهــا  التــي  المعلومــات  علــى  الحصــول 
التخــاذ القــرار المناســب خــالل البحــث عــن عقــار 
الجغرافــي  الموقــع  حيــث  مــن  ســواء  لاليجــار، 
وحســب  للعقــار  اإليجاريــة  القيمــة  متوســط  أو 
المنصــة  توفــر  حيــث  المؤجــرة،  العيــن  وصــف 
إعــدادت  حســب  البيانــات  كافــة  للمتعامــل 
واختيــار  بمعرفتــه  إدخالهــا  يتــم  والتــي  البحــث 
الوقــت  توفيــر  فــي  يســاهم  مــا  لــه  المناســب 

بــكل ســهولة  أمامــه  الخيــارات  والجهــد وحصــر 
ويســر.

وأشــارت إلــى أن البلديــة شــاركت بعــدد من ورش 
العمــل االبتكاريــة عبــر تقنيــات االتصــال المرئــي 
تــم  المشــاركين،  ومهــارات  مواهــب  لصقــل 
تقديمهــا بطريقــة إبداعيــة مــن خــالل التطبيــق 
ورشــة  الــورش  هــذه  شــهدت  حيــث  العملــي، 
الجيولوجــي المبتكــر، والتــي تناولــت األســاليب 
االبتكاريــة فــي التعــرف علــى التربة، وورشــة عالم 
الكائنــات الحيــة الدقيقــة تناولــت الحديــث عــن 
األســاليب االبتكاريــة فــي التعامــل مــع الكائنــات 
التــي  التدويــر  إعــادة  وورشــة  الدقيقــة،  الحيــة 
تناولــت األســاليب االبتكاريــة فــي إعــادة التدويــر.



دار
 ال

ـار
ــ

ــ
بـ

أخ
 

متوفرة على الموقع اإللكتروني ويمكن إنجازها بسهولة

بلدية الشارقة تطلق خدمة إصدار وتجديد 
بطاقات الحدائق إلكترونيًا

أعلنــت بلديــة مدينــة الشــارقة عــن تحويــل 
خدمــة إصــدار وتجديــد بطاقــات دخــول 
علــى  وإتاحتهــا  إلكترونيــة  إلــى  الحدائــق 
جهودهــا  إطــار  فــي  اإللكترونــي،  موقعهــا 
وفــق  خدماتهــا  وتحســين  لتطويــر  المســتمرة 
تقديــم  علــى  وحرصهــا  الرقميــة،  المنظومــة 
علــى  والتســهيل  عاليــة  جــودة  ذات  خدمــات 
المتعامليــن وإســعادهم، حيــث تعمــل البلديــة 
بكافــة إداراتهــا علــى تعزيــز دورهــا فــي التحــول 
إلكترونيــة  إلــى  الخدمــات  وتحويــل  الرقمــي 
تماشــيًا مــع رؤى وتوجهــات اإلمــارة فــي المجــال 

الرقمــي.
إصــدار  خدمــة  أن  البلديــة  وأوضحــت 
وتجديــد بطاقــات دخــول الحدائــق موقعهــا 
زيــارة  للمتعامــل  يمكــن  حيــث  اإللكترونــي 
الموقــع والضغــط علــى "خدماتنــا اإللكترونيــة 
الحدائــق  "خدمــات  اختيــار  ثــم  والذكيــة" 
أو  إصــدار  طلــب  "خدمــة  واختيــار  والمتنزهــات" 
القيــام  ثــم  الحدائــق"،  دخــول  بطاقــات  تجديــد 
بالعمليــة بــكل ســهولة ويســر بعــد توفيــر كافــة 
المطلوبــة،  الملفــات  وإرفــاق  الالزمــة  البيانــات 

الخدمــة هــذه  تمّكــن  حيــث 
 القاطنين في مدينة الشارقة

 من الدخول إلى حدائق
 األحياء السكنية.

وأشــارت البلديــة إلــى أنــه تــم إصــدار 
حوالــي 1650 بطاقــة دخــول إلــى الحدائــق 
خــالل الربــع األخيــر مــن العــام الماضــي تزامنــًا مــع 
قــرار إعــادة فتــح الحدائــق فــي المناطــق الســكنية 
بشــكل كامــل، و 246 بطاقــة خــالل شــهري ينايــر 
وفبرايــر مــن العــام الجــاري، حيــث تشــرف البلديــة 
المرافــق  أفضــل  بهــا  تتوفــر  حديقــة   67 علــى 
المتنوعــة  كالمالعــب  والخدمــات  الخدميــة 
والمماشــي  األطفــال  ألعــاب  ومناطــق 
يتــم  التــي  المغلقــة  والصــاالت  المطاطيــة 
الفعاليــات  مختلــف  لتنظيــم  اســتغاللها 
واألنشــطة والــدورات والــورش، فضــاًل عــن تمّيــز 
ذوي  لألشــخاص  صديقــة  بأنهــا  الحدائــق  هــذه 

الســن. وكبــار  اإلعاقــة 
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بلدية الشارقة 

تنظم أكثر من 16 ألف زيارة تفتيشية على المنشآت 

الصناعية في 2021

أعلنــت بلديــة مدينــة الشــارقة عــن تنظيــم 
ــى  ــية عل ــارة تفتيش ــف زي ــن 16 أل ــر م أكث
مختلــف المنشــآت الصناعيــة والمهنيــة 
البيئيــة  بالمعاييــر  التزامهــا  مــن  للتأكــد 
عمــل  لســير  المنظمــة  والقوانيــن  واللوائــح 
البلديــة بجــوالت  تلــك المنشــآت، حيــث تقــوم 
التأكــد  خاللهــا  يتــم  ومفاجئــة  دوريــة  تفتيشــية 
التصاريــح  باســتخراج  المنشــآت  قيــام  مــن 
البيئيــة  كالتصاريــح  األعمــال  لمزاولــة  الالزمــة 
مــن  وغيرهــا  النفايــات  مــن  التخلــص  وتصاريــح 
التصاريــح بجانــب التأكــد مــن تطبيــق المنشــآت 
للممارســات اآلمنــة التــي تســهم فــي الحفــاظ  
تأثيــر  مــن  وتحــد  فيهــا  العامليــن  ســالمة  علــى 

المحيطــة. البيئــة  علــى  أنشــطتها 
الســياق،  هــذا  وفــي 
المهيــري  عمــر  أكــد 
الرقابــة  إدارة  مديــر 
الصحيــة  والســالمة 
بالوكالــة فــي بلديــة 
مدينــة الشــارقة أنــه تــم إصــدار أكثــر مــن 29 
الماضــي،  العــام  خــالل  بيئــي  تصريــح  ألــف 
و6450 تصريــح اعتمــاد مركبــات نقــل النفايــات 
 13 تنفيــذ  إلــى  مشــيراً  الخطــرة،  وغيــر  الخطــرة 
حملــة رقابيــة خــالل العــام تــم خاللهــا اتخــاذ كافــة 
المنشــآت  بحــق  والقانونيــة  اإلداريــة  اإلجــراءات 

. لفــة لمخا ا

وأوضــح المهيــري أن البلديــة أولــت اهتمامًا 
بالغــًا لالرتقــاء بمنظومــة العمــل البيئــي 
ومواءمتــه مــع التوجهــات االســتراتيجية 
ــة، مشــيراً  ــي الدول ــة ف ــة واالقتصادي البيئي
فــي  كبيــرة  خطــوات  قطعــت  البلديــة  أن  إلــى 
تحقيــق التميــز المؤسســي والتفــوق التشــغيلي 
التنســيق  عبــر  الوطنيــة  للتوجهــات  واالمتثــال 
المحليــة  الحكوميــة  المؤسســات  مختلــف  مــع 
واالتحاديــة ذات العالقــة،  كامتثــال البلديــة فــي 
علــى  مبنــي  معرفــي  تنافســي  اقتصــاد  توفيــر 
ــة  ــرة التنمي ــع دائ ــيق م ــم بالتنس ــذي ت ــكار وال االبت
ممارســة  ســهولة  مؤشــر  لدعــم  االقتصاديــة 
األعمــال ســعيا مــن البلديــة إلــى تحقيــق التــوازن 
االقتصــاد  وبنــاء  البيئــي  الرقابــي  الــدور  بيــن 

األفضــل.
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بلدية الشارقة تعلن انضمام 836 منشأة غذائية

 لبرنامج الشارقة لسالمة الغذاء 

وتدريب 11700 عامل خالل 2021

عــن  الشــارقة  مدينــة  بلديــة  أعلنــت 
انضمــام 836 منشــأة غذائيــة إلــى برنامــج 
الشــارقة لســالمة الغــذاء خــالل العــام 
لهــذه  اإلجمالــي  العــدد  ليصبــح  الماضــي، 
البرنامــج  إطــالق  منــذ  منشــأة   6091 المنشــآت 
فــي عــام 2011، مــا يعكــس أهميتــه ودوره فــي 
تحقيــق العديــد مــن النتائــج والمخرجــات كاتبــاع 
الممارســات الصحيــة الجيــدة فــي إنتــاج وتحضيــر 
وتقديــم وتوزيــع وبيــع المــواد الغذائيــة، وتقديــم 
ــة  ــرات وطني ــداد خب ــتهلك، وإع ــن للمس ــذاء آم غ

مســتدامة فــي مجــال ســالمة الغــذاء.
الســياق  هــذا  وفــي 
الشــيخة  أكــدت 
المعــال  علــي  مهــا 
مديــر مكتــب تقييــم 
المطابقــة فــي قطــاع 

الصحــة العامــة والمختبــرات المركزيــة 
الشــارقة  برنامــج  أن  الشــارقة  مدينــة  ببلديــة 
الهــام  إنجازاتــه ودوره  الغــذاء يواصــل  لســالمة 
بمــا  للمســتهلكين  آمــن  غــذاء  تقديــم  فــي 
كمدينــة  اإلمــارة  وأهــداف  رؤى  مــع  يتماشــى 
الحيــاة  مقومــات  كافــة  بهــا  تتوفــر  صحيــة 
الصحيــة، كمــا يجســد حــرص البلديــة علــى تعزيــز 
الصحــي  المجــال  فــي  المجتمعــي  الوعــي 
أفضــل  وتعزيــز  الصحيــة  بالمعاييــر  واالرتقــاء 

الغــذاء. مجــال  فــي  الممارســات 
وأوضحــت المعــال أن البلديــة قامــت خــالل 
ــًا،  ــج أيض ــن البرنام ــي ضم ــام الماض الع
العــدد  ليبلــغ  11700 عامــل  مــن  أكثــر  بتدريــب 
انطالقــه  منــذ  المدربيــن  للعامليــن  اإلجمالــي 
المنشــآت  فــي  العامليــن  مــن  عامــل   76155
الغذائيــة وأصحــاب المشــاريع التجاريــة الغذائيــة 
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المنــازل،  فــي  المســاعدة  والعمالــة  المنزليــة، 
الممارســات  أفضــل  اتبــاع  علــى  تدريبهــم  تــم 

الغــذاء. مجــال  فــي  الصحيــة  واالشــتراطات 
أن  المطابقــة  تقييــم  مكتــب  مديــر  وأفــادت 
علــى  التغلــب  عاتقهــا  علــى  أخــذت  البلديــة 
التــي مــن الممكــن أن تواجــه تنفيــذ  التحديــات 
كافــة  تســهيل  خــالل   مــن  البرنامــج،  مراحــل 
مــن  التدريــب  خدمــات  كتحويــل  العقبــات 
التطبيقــات  إلــى اســتخدام  التقليديــة  الطريقــة 
عمليــة  لتســهيل  االفتراضــي  والتدريــب  الذكيــة 
هــذا  تطبيــق  أن  إلــى  مشــيرة  واالختبــار،  التدريــب 
للمنشــآت  الفوائــد  مــن  العديــد  قــدم  النظــام 
الغذائيــة والمســتهلكين علــى حــد ســواء حيــث 
ســاهم فــي زيــادة ثقــة المســتهلك فــي األغذيــة 
التــي تقدمهــا المنشــآت وزاد مــن إقبالهــم عليهــا، 
الغــذاء  ســالمة  ثقافــة  تحســين  إلــى  باإلضافــة 
التــي تحــد مــن مخاطــر حــاالت تفشــي األمــراض 
المرتبطــة بالغــذاء، والتــي مــن شــأنها أن تــؤدي 
المــواد  لســحب  مكلفــه  ماليــة  مشــاكل  الــى 
الغذائيــة مــن قبــل المنشــأة إلــى تلفهــا أو تقليــل 

إغالقهــا. حتــى  أو  أماكنهــا  علــى  اإلقبــال 
وأكــدت أنــه يجــب علــى المنشــأة الغذائيــة 

اســتيفاء العديــد مــن المعاييــر لمنحهــا 
ــذاء  ــالمة الغ ــارقة لس ــج الش ــهادة برنام ش
الموظفيــن  مــن  عــدد)2(  وجــود  وهــي 
المدربيــن علــى نمــط التدريــب الخــاص 
نظــام  وتطبيــق   ،  )Manager GHP(بالمديــر
الممارســات الصحيــة الجيــدة )GHP( بالمنشــأة، 
الفنــي  الدعــم  توفــر  البلديــة  أن  إلــى  مشــيرًة 
كادرهــا  خــالل  مــن  مجانــًا  الغذائيــة  للمنشــآت 
المســاعدة  بهــدف  ذلــك  علــى  المــدرب  الفنــي 
تبنــي  علــى  وتشــجيعها  البرنامــج  تطبيــق  فــي 
كفــاءة  رفــع  بهــدف  المفيــدة  البرامــج  تلــك 
المنشــآت الغذائيــة بإمــارة الشــارقة، حيــث يقــوم 
فريــق مــن المدققيــن مــن قبــل البلديــة بالتدقيــق 
علــى المنشــآت بهــدف التوصيــة بمنــح شــهادة 
الممارســات الصحيــة الجيــدة GHP بعــد التأكــد 

المطلوبــة. للمعاييــر  تطبيقهــا  مــن 
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تتسع لـــ 16 مركبة في آن واحد

بلدية الشارقة تفتتح أكبر خيمة إلجراء فحص 
كوفيد19 من المركبة في اإلمارة

ــاح  ــن افتت ــارقة ع ــة الش ــة مدين ــت بلدي أعلن
خيمــة إلجــراء فحــص الكشــف عــن اإلصابــة 
الصناعيــة  المنطقــة  فــي   ،19 بكوفيــد 
انتشــار  مــن  للحــد  دورهــا  إطــار  فــي  الخامســة، 
الفيــروس والكشــف عــن الحــاالت المصابــة بــه، 
بســهولة  للجمهــور  الفحــص  خدمــة  وتوفيــر 

. قياســي  وقــت  وخــالل 
وأكــدت البلديــة أن هــذه الخيمــة تعتبــر 
أكبــر خيمــة فحــص مــن المركبــة فــي 
ــارقة حيــث تتســع ل16 مركبــة فــي  ــارة الش إم
نفــس الوقــت، مــا يســاهم فــي إجــراء أكبــر عــدد 
خــالل  قياســي،  وقــت  فــي  الفحوصــات  مــن 
ســاعات عمــل الخيمــة التــي تمتــد مــن الســاعة 
طيلــة  مســاًء   11 الســاعة  وحتــى  صباحــًا   7:30

األســبوع،  أيــام 

وأوضحــت البلديــة أن الخيمــة تعتبــر مركــزًا 
فــي  الفحــص  لمراكــز  وإضافيــًا  جديــدًا 
مدينــة الشــارقة وتهــدف مــن خاللهــا إلــى توفيــر 
الخدمــة خــالل مــدة قصيــرة وتقليص زمــن االنتظار 
وتخفيــف الضغــط عــن المراكــز األخــرى، فــي ظــل 
اإلقبــال مــن الراغبيــن بإجــراء الفحوصــات لغايــات 
العمــل  كــوادر  البلديــة  وفــرت  حيــث  عديــدة، 
الالزمــة لتنظيــم دخــول وخــروج المركبــات وإنجــاز 

الفحــص خــالل وقــت قصيــر.
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بالشراكة بين " التخطيط والمساحة " و " كهرباء الشارقة " و "البلدية"

إطالق منصة إلكترونية موحدة لخدمة اعتماد 
مخططات الوحدات السكنية

والمســاحة  التخطيــط  دائــرة  أعلنــت 

الشــارقة  وغــاز  ميــاه  كهربــاء  وهيئــة 

إطــالق  عــن  الشــارقة  مدينــة  وبلديــة 

لتقليــص  موحــدة  إلكترونيــة  منصــة 

المــدة الزمنيــة لترخيــص بنــاء الوحــدات 

الســكنية، حيــث يتــم اعتمــاد المخططــات 

قبــل  مــن  الجديــدة  الســكنية  للوحــدات 

ــدة  ــة واح ــة إلكتروني ــر منص ــة عب ــات الثالث الجه

ــي  ــت قياس ــالل وق ــه، وخ ــب اختصاص كل حس

يختصــر الجهــد علــى االستشــاريين، وتعــزز مــن 

الجهــات  مختلــف  بيــن  والتعــاون  الشــراكة 

والدوائــر الحكوميــة فــي اإلمــارة لتقــدم أفضــل 

ــن مــن  ــى المتعاملي الخدمــات والتســهيل عل

الرقمــي. التحــول  خــالل 

ــل  ــى العم ــرص عل ــات الح ــدت الجه وأك

لتقديــم  مشــتركة  منظومــة  ضمــن 

هــذه  خــالل  مــن  الخدمــات  أفضــل 

مراحــل  الختصــار  الموحــدة  المنصــة 

الخدمــة  أن  حيــث  المخططــات،  اعتمــاد 

تمكــن االستشــاري مــن تقديــم المخططــات 

إلكترونيــة  منصــة  عبــر  الثالثــة  للجهــات 

موحــدة، ويتــم التدقيــق واعتمــاد المخططــات 

مــن قبــل الفريــق الهندســي لــكل جهــة، كمــا 

يتــم ســداد رســوم اعتمــاد المخططــات لهــذه 

الجهــات عــن طريــق المنصــة ذاتهــا بخطــوة 

اإللكترونــي  الدفــع  أمــر  توفيــر  بعــد  واحــدة 

الموحــد. 

وقامــت الدوائــر المشــتركة بعقــد ورشــة 

عمــل شــارك بهــا أكثــر مــن 150 مشــاركًا 

االستشــارات  مكاتــب  أصحــاب  مــن 

الهندســية، الســتعراض أهمية هــذه الشــراكة 

ــد  فــي تقديــم مختلــف التســهيالت فــي العدي

ناقشــت  كمــا  تقدمهــا،  التــي  الخدمــات  مــن 

العمــل  فريــق  بــه  يقــوم  الــذي  الــدور  الورشــة 

والمســاحة  التخطيــط  دائــرة  مــن  المكــون 

وبلديــة  الشــارقة  وغــاز  وميــاه  كهربــاء  وهيئــة 

التســهيالت  تقديــم  فــي  الشــارقة  مدينــة 

بتراخيــص  المتعلقــة  االجــراءات  واختصــار 

البنــاء فــي مدينــة الشــارقة للمســاهمة فــي 

اختصــار الوقــت والجهــد وإنجــاز خدمــة اعتمــاد 

المخططــات الهندســية خــالل وقــت قياســي.

الــذي  الكبيــر  الدعــم  الدوائــر  هــذه  وثمنــت 

تقدمــه اإلمــارة الباســمة للمســتثمرين، حيــث 

مــا  بفضــل  لالســتثمار  مثاليــة  وجهــة  باتــت 

ظــل  فــي  وتســهيالت  تحفيــزات  مــن  توفــره 

كافــة  فــي  نوعيــة  طفــرة  مــن  تشــهده  مــا 

المجــاالت.
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توفير وسائل رقمية لسداد الرسوم ولوحات إرشادية وزرقاء

بلدية الشارقة تعلن إخضاع 1100 موقف للرسوم 

على امتداد شارع كورنيش الممزر

عــن  الشــارقة  مدينــة  بلديــة  أعلنــت 

إخضــاع 1100 موقــف للرســوم علــى 

ــداًء  ــزر، ابت ــش المم ــارع كورني ــداد ش امت

 ،2022/2/14 الموافــق  االثنيــن  يــوم  مــن 

فــي خطــوة تهــدف مــن خاللهــا إلــى إتاحــة 

فــي  والــزوار  للقاطنيــن  العامــة  المواقــف 

العمرانــي  للنمــو  مواكبــًة  األوقــات  كافــة 

ومنعــًا  الباســمة،  اإلمــارة  فــي  والســكاني 

لســوء اســتغاللها بالوقــوف لفتــرات طويلــة 

بصــورة  وإهمالهــا  بهــا  المركبــات  تــرك  أو 

تعمــل  حيــث  الحضــاري،  المظهــر  تشــوه 

البلديــة وفق خطط ســنوية إلضافــة المواقف 

الشــارقة  فــي كافــة مناطــق مدينــة  العامــة 

علــى  للتســهيل  للرســوم،  وإخضاعهــا 

الســكان والــزوار خــالل التوجــه إلــى مختلــف 

عنــاء. دون  المواقــف  وإيجــاد  وجهاتهــم 

وفــي هــذا الســياق أكــد علــي أحمــد أبــو 

غازييــن مديــر إدارة المواقــف العامــة في 

بلديــة مدينــة الشــارقة، أن البلديــة عملــت 

علــى تهيئــة المواقــف فــي منطقــة الممــزر 

وإخضاعهــا  تخطيطهــا  إعــادة  خــالل  مــن 

والعطــالت  األســبوع  أيــام  طيلــة  للرســوم 

الرســمية، باعتبارهــا مــن الوجهــات الحيويــة 

بتركيــب  البلديــة  قامــت  كمــا  والســياحية، 

أن  علــى  تــدل  التــي  اإلرشــادية  اللوحــات 

المنطقــة خاضعــة للرســوم باإلضافــة إلــى 

تزويدهــا باللوحــات الزرقــاء التــي باتــت تــدل 

علــى خضــوع المنطقــة للرســوم علــى مــدار 

فــي  والمنتشــرة  العطــالت،  وفــي  األســبوع 

الشــارقة. بمدينــة  المناطــق  عديــد 
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وأوضــح أبــو غازييــن أن 

ســداد الرســوم فــي 

هــذه المنطقــة ســيتم 

تطبيــق  خــالل  مــن 

ــة أو  ــائل النصي ــة أو الرس ــارقة الرقمي الش

االشــتراكات الموســمية، وهــو مــا يؤكــد 

حــرص البلديــة علــى االعتمــاد علــى التحــول 

الرقمــي تماشــيًا مــع أهــداف ورؤى اإلمــارة، حيــث 

تعتبــر هــذه الوســائل مــن الوســائل الرقميــة 

فــي  الرســوم  لســداد  البلديــة  توفرهــا  التــي 

كافــة المناطــق، مشــيراً إلــى أن فــرق التفتيــش 

فــي  توعويــة  منشــورات  بتوزيــع  قامــت 

بخضــوع  مرتاديهــا  لتوعيــة  المنطقــة  تلــك 

للرســوم. المواقــف 

وأفــاد مديــر إدارة المواقــف العامــة أن 

ــاًء  ــوم يتــم بن ــة للرس ــة منطق ــاع أي إخض

علــى مجموعــة مــن المؤشــرات التــي تأخــذ 

بعيــن االعتبــار  كنوعيــة وطبيعــة المنطقــة، 

ــات،  ــة المركب ــة، وكثاف ــة التحتي ــة البني وجاهزي

وحيويــة القطــاع، ونوعيــة المنشــآت التجاريــة 

والصناعيــة فــي المنطقــة، ثــم تقــوم البلديــة 

المعنيــة  المنطقــة  فــي  المواقــف  بتهيئــة 

لوحــات  بتركيــب  والبــدء  منظمــة،  بصــورة 

إرشــادية صغيــرة وكبيــرة توضــح أن المنطقــة 

مواعيــد  وتوضــح  للرســوم،  إخضاعهــا  تــم 

العمــل وآليــة الدفــع.
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 نظام عمل المواقف العامة في المدينة كما هو

 دون تغيير

أعلنــت بلديــة مدينــة الشــارقة عــن بقاء 

نظــام عمــل المواقــف العامــة فــي 

ــرار  ــل ق ــي ظ ــابق ف ــا الس ــة كم المدين

الــذي اعتمــده المجلــس  العمــل الجديــد 

التنفيــذي لإلمــارة وســيتم تطبيقــه بــدءاً مــن 

شــهر ينايــر مــن العــام القــادم، حيث ســتكون 

الجمعــة  يــوم  مجانيــة  العامــة  المواقــف 

للرســوم  الخاضعــة  المواقــف  باســتثناء 

الرســمية. والعطــالت  األســبوع  أيــام  طيلــة 

إدارة  مديــر  غازييــن  أبــو  أحمــد  علــي  وأكــد 

المواقــف العامــة فــي بلديــة مدينــة الشــارقة 

أنــه ال يوجــد تغييــر فــي نظــام عمــل المواقــف 

العامــة حيــث ســيبقى كمــا هــو عليــه بــأن 

الرســوم  ســداد  مــن  مســتخدموها  يعفــى 

يــوم الجمعــة باســتثناء المواقــف الخاضعــة 

والعطــالت  األســبوع  أيــام  طيلــة  للرســوم 

مــن  عليهــا  االســتدالل  ويمكــن  الرســمية 

أســفل  المثبتــة  الزرقــاء  اللوحــات  خــالل 

حيــن  فــي  للمواقــف،  اإلرشــادية  اللوحــات 

ســتكون مدفوعــة باقــي أيــام األســبوع بمــا 

واألحــد. الســبت  يومــي  فيهــا 

وأوضــح أبــو غازييــن 

النظــام  هــذا  أن 

فــي  يســاهم 

الحصــول  ســهولة 

ــالل  ــزوار خ ــن وال ــف للقاطني ــى موق عل

والذهــاب  األســبوعية  بالعطلــة  االســتمتاع 

ــي  ــارة الت ــي اإلم ــة ف ــم المختلف ــى وجهاته إل

ومقصــداً  متميــزة  ســياحية  وجهــة  تعتبــر 

للســياح والــزوار، ويحــد مــن ســوء اســتخدامها 

مــن  خصوصــًا  طويلــة  لمــدة  بالوقــوف 

مشــيراً  المنطقــة،  نفــس  فــي  القاطنيــن 

إلــى أن البلديــة توفــر 53185 موقــف خاضــع 

وهنــا  المدينــة،  أنحــاء  كافــة  فــي  للرســوم 

خطــط ســنوية لزيادتهــا تماشــيًا مــع النمــو 

ومــع  اإلمــارة  فــي  والســكاني  العمرانــي 

الجــذب  تعزيــز  فــي  البلديــة  اســتراتيجية 

والســكني. واالســتثماري  الســياحي 

ــور  ــراد الجمه ــة أف ــة كاف ــت البلدي وحث

الزرقــاء  للوحــات  االنتبــاه  بضــرورة 

والعطــالت  الجمعــة  أيــام  خصوصــًا 

الرســمية والتي تفيد بأن المواقف خاضعة 

والعطــالت  األســبوع  أيــام  كافــة  للرســوم 

الرســمية، كمــا تحــث البلديــة علــى ضــرورة 

االســتخدام الصحيــح للمواقــف العامــة مــن 

خــالل عــدم الوقــوف المــزدوج، أو إعاقــة حركــة 

فــي  أو  المركبــات  خلــف  بالوقــوف  الســير 

األماكــن المخصصــة للحافــالت أو المناطــق 

الممنوعــة أو المخططــة، أو الوقــوف خلــف 

ــلوكيات. ــن الس ــا م ــة وغيره ــات القمام حاوي
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  بلدية الشارقة ترخص

 51 ساحة مواقف استثمارية جديدة خالل العام 

الماضي

عــن  الشــارقة  مدينــة  بلديــة  أعلنــت 

مواقــف  ســاحة   51 ترخيــص  إصــدار 

اســتثمارية جديــدة فــي مناطــق مختلفة 

مــن المدينــة، تماشــيًا مــع جهودهــا 

فــي توفيــر المواقــف النظاميــة وتعزيــز 

المظهــر الجمالــي، حيــث تســعى البلديــة 

مــن خــالل هــذه الســاحات إلى توفيــر المواقف 

بصــورة مســتمرة وإضافــة المرونــة فــي اختيــار 

مكانــة  مــن  تعــزز  كمــا  الوقــوف،  مواقــع 

واالســتثمار  للســياحة  جاذبــة  كبيئــة  اإلمــارة 

والعيــش، وتتماشــى مــع النهضــة العمرانيــة 

الكبيــر. الســكاني  والنمــو  واالقتصاديــة 

وأكــد علــي أحمد أبــو غازييــن مديــر إدارة 

المواقــف العامــة فــي بلديــة مدينــة 

االســتثمارية  الســاحات  أن  الشــارقة 

تعتبــر خيــاراً مــن الخيــارات المتوفــرة للوقــوف 

المدينــة،  مناطــق  كافــة  فــي  النظامــي 

مهمــة  إضافــة  وتشــكل 

الخاضعــة  العامــة  للمواقــف 

للرســوم التــي توفرهــا البلديــة 

الجمهــور،  علــى  للتســهيل 

ــز  ــى تعزي وتعكــس حرصهــا عل

الجذب الســياحي واالســتثماري 

اإلمــارة. فــي  والســكني 

الســاحات  إجمالــي  أن  غازييــن  أبــو  وأوضــح 

 294 بلــغ  الشــارقة  مدينــة  فــي  االســتثمارية 

ســاحة تحتــوي علــى أكثــر مــن 19500 موقف، 

بهــا  الوقــوف  إمكانيــة  للمتعامليــن  وتوفــر 

مقابــل رســوم ســواء بالســاعات أو األســابيع 

مــن  تعــزز  بصــورة  الســنوات،  أو  األشــهر  أو 

الحفــاظ  فــي  وتســاهم  الحضــاري  المظهــر 

تعرضهــا  مــن  المتعامليــن  مركبــات  علــى 

أليــة أضــرار نتيجــة الوقــوف العشــوائي فــي 

الترابيــة. الســاحات 

للســاحات  الترخيــص  منــح  أن  وأفــاد 

مجموعــة  علــى  بنــاًء  يأتــي  االســتثمارية 

توفرهــا  الواجــب  والشــروط  المعاييــر  مــن 

قبــل  مــن  التشــغيل  متطلبــات  كاســتيفاء 

واســتيفاء  العالقــة،  ذات  الحكوميــة  الدوائــر 

بالبلديــة. الخاصــة  األخــرى  المتطلبــات 
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مــلف الــعــدد
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إنجازات كبيرة وخطط وأهداف واعدة برؤى ودعم سموه

المجلس البلدي وبلدية مدينة الشارقة 50 عامًا 
ذهبية في عهد سلطان

منــذ  الشــارقة  مدينــة  بلديــة  دأبــت 

تأسيســها فــي عــام 1927 كواحــدة مــن 

البلديــات فــي دولــة اإلمــارات  أقــدم 

الخليــج  ومنطقــة  المتحــدة  العربيــة 

ــات  ــم الخدم ــى تقدي ــي ككل، عل العرب

مــع  لتتواكــب  وتطويرهــا  للســكان 

تطــورات الحيــاة، وبالرغــم مــن محدودية 

اختصصاتهــا فــي بدايتهــا والتــي تمثلت 

ــواق  ــة األس ــة  ونظاف ــن حراس ــي تأمي ف

ــراف  ــرق واإلش ــق الط ــة األوزان وش ومراقب

ــارقة، إال  ــي الش ــارة ف ــة التج ــى حرك عل

أنهــا أصبحــت مــع توالــي الســنوات جهة 

ــى  ــرة وتتول ــات كبي ــدم خدم ــة تق خدمي

ــاس. ــة الن ــام لخدم ــن المه ــر م الكثي

المجلس البلدي:

أكــد ســالم علــي المهيــري رئيــس المجلــس 

البلــدي لمدينــة الشــارقة أن المجلــس  يعمــل 

النــاس  ومالحظــات  همــوم  متابعــة  علــى 

وتوجيهــات  لــرؤى  تنفيــذاً  حلهــا  ومتابعــة 

صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن 

األعلــى  المجلــس  عضــو  القاســمي  محمــد 

الخدمــات  أفضــل  بتقديــم  الشــارقة  حاكــم 

مــع  التواصــل  وتعزيــز  الباســمة،  اإلمــارة  فــي 

ســموه  أسســها  التــي  الضواحــي  مجالــس 

للمســؤولين. المواطــن  صــوت  إليصــال 

ــدي  ــس البل ــري أن المجل ــح المهي وأوض

ــة  ــون للبلدي ــع قان ــع وض ــد م ــذي ول ال

ــم  ــام 1971 وت ــن ع ــر م ــهر يناي ــي ش ف

خيــرة  مــن  شــخصًا   22 مــن  تشــكيله 

رجــال الشــارقة، جــاء تنفيــذاً للــرؤى الحكيمــة 

لترســيخ  الشــارقة،  حاكــم  الســمو  لصاحــب 

الوطــن  أبنــاء  مــع  والتواصــل  الشــورى  مبــدأ 

والمقيميــن علــى أرضــه لمناقشــة همومهــم 

ــط  ــذاً للخط ــاء تنفي ــاكلهم، كمــا ج ــل مش وح

باإلمــارة. للنهــوض  وضعــت  التــي 

ــر  ــهر فبراي ــي ش ــه ف ــري أن ــاد المهي وأف

الشــارقة  إمــارة  خطــت   ،2005 العــام 

خطــوة كبيــرة فــي ترســيخ هــذه التجربــة  
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بشــكلها  البلديــة  المجالــس  خــالل  مــن 

ــم  ــمو حاك ــب الس ــدر صاح ــث أص ــث حي الحدي

الشــارقة المراســيم لتشــكيل تســع مجالــس 

بلديــة لمــدن ومناطــق اإلمــارة ويأتــي تشــكيل 

لرؤيــة  عمليــة  كترجمــة  المجالــس  هــذه 

ســموه فــي تطويــر ومنهجــة العمــل البلــدي.

أيقونة معمارية:

ــمو  ــب الس ــح صاح ــام 2015 افتت ــي ع ف

حاكــم الشــارقة المبنــى الجديــد لبلديــة 

مدينــة الشــارقة فــي منطقــة المصلــى، 

نموذجــًا  تجســد  معماريــة  كأيقونــة 

اإلبداعــي  والــذوق  االســتثنائية  لإلنجــازات 

وليشــكل  األندلســية،  العمــارة  لفــن  الرفيــع 

تحفــة عالميــة ومعلمــًا حضاريــًا مــن معالــم 

اإلمــارة الباســمة، ولتســتمر البلديــة مــن خاللــه 

أهدافهــا  وتحقيــق  نهجهــا  مواصلــة  فــي 

وتطلعاتهــا.

وأكــد عبيــد ســعيد الطنيجــي مديــر عــام 

بلديــة مدينــة الشــارقة أن البلديــة دخلــت 

عصــرًا ذهبيــًا فــي عهــد صاحــب الســمو 

الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد 

األعلــى  المجلــس  عضــو  القاســمي 

حاكــم الشــارقة، حيــث تســتلهم رؤيتهــا 

وتوجيهــات  رؤى  مــن  وخططهــا  ورســالتها 

نهــج  لتواصــل  بدعمــه  وتحظــى  ســموه 

التــي  األهــداف  ولتحقيــق  وتطورهــا  تميزهــا 

أفضــل  تقديــم  فــي  أجلهــا  مــن  تأسســت 

فمــع  عليهــم  والتســهيل  للنــاس  الخدمــات 

قيــام دولــة االتحــاد وتولــي صاحــب الســمو 

مرحلــة  بــدأت  الحكــم،  الشــارقة  حاكــم 

جديــدة مــن عصــر النهضــة والنمــو واالزدهــار 

البلديــة  وواصلــت  للمســتقبل  والتخطيــط 

جديــد. كل  لتواكــب  جهودهــا 

وأوضــح الطنيجــي أن البلديــة أخــذت 

منحــًى آخــر مــن التطــور بتوجيهــات 

ــارقة وأصبــح  ــم الش ــمو حاك ــب الس صاح

ــدار  ــى م ــرة فعل ــدة وكبي ــات عدي ــا اختصاص له

حققــت  ســموه  عهــد  فــي  ذهبيــة  عامــًا   50

مجــال  فــي  نوعيــة  وقفــزات  عديــدة  إنجــازات 

البلــدي. العمــل 

خطة استراتيجية:

أطلقــت البلدية الخطة االســتراتيجية لألعوام 

2021 -2023 كمرحلــة أولــى ضمــن مراحــل 

خارطــة الطريــق المســتقبلية حتــى مئويتهــا 

عــام 2027 لتواكــب الغايــات والطموحــات 

رؤيتهــا  وفــق  تحقيقهــا  علــى  تحــرص  التــي 

ــي اإلســتدامة  ــادة ف ــق الري المســتقبلية لتحقي

بإستشــراف  قامــت  حيــث  الحيــاة،  وجــودة 
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و  التغييــر  محــركات  وتحديــد  للمســتقبل 

العوامــل المؤثــرة فــي مجــاالت العمــل البلــدي 

وتحليــل التحديــات التــي يجــب التعامــل معهــا 

وكذلــك الفــرص الواجــب اســتثمارها لضمــان 

ــية  ــا المؤسس ــز قدراته ــا وتعزي ــا وتطوره نموه

التغيــرات  لمواكبــة  والتقنيــة  والفنيــة 

المتســارعة  فــي بيئــة ومجــاالت عملهــا.

الشارقة الخضراء:

اإلمــارة  أن  البلديــة  عــام  مديــر  أفــاد 

الباســمة مكانــًا يســمو بالنفــس ويمدهــا 

بالطاقــة واإليجابيــة بفضــل مظهرهــا 

مــع  جمــااًل  يــزداد  الــذي  الجميــل  الحضــاري 

كافــة  تزيــن  التــي  الخضــراء  الرقعــة  اتســاع 

فعلــى  ومبانيهــا،  ومرافقهــا  اإلمــارة  مناطــق 

مــدار نصــف قــرن كان للبلديــة دور بــارز فــي نشــر 

جــل  الزراعــة  أولــت  عندمــا  الخضــراء  الرقعــة 

ــمو  ــب الس ــات صاح ــذ توجيه ــا وتنفي اهتمامه

الزراعــة  ســموه  أولــى  حيــث  الشــارقة،  حاكــم 

ــى تزييــن الشــوارع  ــت عل ــراً، فعمل اهتمامــًا كبي

والمياديــن ومختلــف المناطــق حتــى وصلــت 

مربــع،  متــر  مليــون   20 إلــى  الخضــراء  الرقعــة 

الزهــور والنباتــات  أنواعــًا جديــدة مــن  وأدخلــت 

 5 مــن  بأكثــر  اإلمــارة  تتزيــن  حيــث  واألشــجار، 

التــي تشــكل  النخيــل  مليــون زهــرة،  وأشــجار 

ُهويــة تعــرف بهــا اإلمــارة وتميزهــا، كمــا تعمــل 

البلديــة علــى إكثــار أنــواع مختلفــة مــن النباتــات 

التــي تصــل ألكثــر مــن 1000 نــوع فضــاًل عــن 

ــي  ــم إكثارهــا ف ــي يت ــن الفواكــه الت 25 نوعــًا م

مشــاتلها الواســعة التــي تحتضــن هــذه األنواع.

هــذه  خــالل  البلديــة  حرصــت  كمــا 

الســنوات علــى تبنــي أفضل الممارســات 

العالميــة فــي معالجــة ميــاه الصــرف 

الصحــي واالســتفادة منهــا فــي العديــد مــن 

المجــاالت حيــث ينفــذ  قطــاع الزراعــة والبيئــة 

مشــاريع حيوية تتماشــى مع التطور العمراني 

ــتراتيجية  ــة االس ــع الخط ــكاني، وم ــو الس والنم

فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة والمحافظــة 

التحديــث  عمليــات  خــالل  مــن  البيئــة  علــى 

ميــاه  معالجــة  عمــل  أنظمــة  فــي  المســتمر 

المواصفــات  أفضــل  وفــق  الصحــي  الصــرف 

لتواكــب  للبيئــة  صديقــة  وجعلهــا  العالميــة 

للحفــاظ  المســتقبل  وتطــورات  متطلبــات 

القادمــة. األجيــال  أجــل  مــن  المــوارد  علــى 

مصنع السماد:

فــي عــام 1978 أسســت البلديــة مصنعــًا 

فــي  جهودهــا  مــع   تماشــيًا  للســماد 

ــمدة  ــر األس ــراء وتوفي ــة الخض ــر الرقع نش

ــا  ــة بم ــي الزراع ــتخدامها ف ــة الس العضوي

يســاهم فــي تحقيــق أهــداف التنميــة 

التخلــص  علــى  وحرصهــا  المســتدامة، 

النمــو  ظــل  فــي  النفايــات  مــن  الســليم 

اإلمــارة،  تشــهده  الــذي  والســكاني  العمرانــي 

العضويــة  لألســمدة  دائــم  مصــدر  وتوفيــر 
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مــن  النباتيــة  واآلفــات  األمــراض  مــن  والخاليــة 

خــالل المصنــع والــذي تعمــل مــن خاللــه علــى 

أســمدة  إلــى  والمخلفــات  النفايــات  تحويــل 

يــة. عضو

الحدائق متنفس يبعث األمل:

الســمو  صاحــب  وتوجيهــات  لــرؤى  تنفيــذاً 

حاكــم الشــارقة، وتزامنــًا مع النهضــة العمرانية 

تــم  الباســمة  اإلمــارة  فــي  الســكاني  والنمــو 

وأحيــاء  مناطــق  كافــة  فــي  الحدائــق  إنشــاء 

يبعــث  متنفســًا  لتشــكل  الشــارقة،  مدينــة 

وقضــاء  والترفيــه  للتســلية  وأماكــن  األمــل 

أمتــع األوقــات، وأصبــح للبلديــة دورهــا البــارز فــي 

اإلشــراف عليهــا وتنظيــم فعاليــات وأنشــطة 

وورش عمــل ودورات تدريبيــة بهــا، كمــا تشــهد 

الحدائــق االحتفــاالت الوطنيــة للدولــة، وقــد بلــغ 

مجمــوع الحدائــق التــي تشــرف عليهــا البلديــة 

كافــة  بهــا  تتوفــر  حديقــة   69 اآلن  حتــى 

الخدمــات.

التعقيم والمكافحة :

ســخرت   19 كوفيــد  جائحــة  بــدء  مــع 

ــة  ــى صح ــاظ عل ــا للحف ــة جهوده البلدي

فــي  ســباقة  وكانــت  المجتمــع  وســالمة 

بمالييــن  وعملــت  الوطنــي،  التعقيــم 

مناطــق  كافــة  فــي  التعقيــم  مــن  الســاعات 

ــا  ــف جهوده ــا تكث ــارقة، كم ــة الش ــاء مدين وأنح

العامــة. الصحــة  آفــات  لمكافحــة  ومواردهــا 

مساهمات حكومية:

تواصــل بلديــة مدينــة الشــارقة تعزيــز 

ــي  ــة ف ــات الحكومي ــع الجه ــاون م التع

اإلمــارة وتقديــم الدعــم الــالزم لهــا، وتوفــر 

اآلليــات والمعــدات الالزمــة والكــوادر المؤهلــة 

والمســاهمة  تحتيــة  بنيــة  خدمــات  لتقديــم 

الخاصــة  المشــاريع  مــن  العديــد  إنجــاز  فــي 

بهــذه الجهــات، تشــمل أعمــال صيانــة وتوفيــر 

ــن  ــا م ــات وغيره ــوية أرضي ــان وتس ــوالت دف حم

الخدمــات.

كمــا اتســع نطــاق عمــل البلديــة فــي مجــال 

توفــر  حيــث  للقاطنيــن  الخدمــات  تقديــم 

وطــرق  زراعيــة،  وتربــة  ردم  تربــة  حمــوالت 

ومطبــات حصويــة، وتوريــد حمــوالت حصــى 

التأســيس، كمــا تقــدم خدمــات أخــرى كتهيئــة 

وتخطيــط  العامــة،  المواقــف  وتخطيــط 

اإلرشــادية  اللوحــات  وتنظيــف  ترابيــة،  مواقــف 

المروريــة.  واإلشــارات 
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تطوير:

ــى  ــة عل ــت البلدي ــها عمل ــذ تأسيس من

ــة  ــكانية والتجاري ــق اإلس ــر المراف تطوي

خــالل  مــن  اإلمــارة  فــي  والســياحية 

يتبــع  كان  حيــث  الهندســي،  قطاعهــا 

اآلن  باتــت  التــي  اإلدارات  مــن  عــدد  البلديــة 

ضمــن  تعمــل  وهيئــات  ودوائــر  جهــات 

بــأدوار  مشــترك  حكومــي  عمــل  منظومــة 

بنــاءة. وبجهــود  مختلفــة 

واالقتصــادي  االجتماعــي  للتطــور  مواكبــة 

أقرهــا  التــي  التنمويــة  للخطــط  ووفقــًا 

صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة فقــد أصــدر 

ســموه عــدة مراســيم أميريــة تقضــي بإنشــاء 

دوائــر حكوميــة تعمــل ضمــن اختصاصتهــا 

كانــت  التــي  نفســها  اإلداريــة  ومهامهــا 

ــت  ــث تأسس ــة، حي ــرة البلدي ــي دائ ــها ف تمارس

الدائــرة االقتصاديــة ثــم أصبحــت دائــرة التنميــة 

التخطيــط  دائــرة  وتأسســت  االقتصاديــة 

ودائــرة  العامــة  األشــغال  ودائــرة  والمســاحة، 

العقــاري. التســجيل 

مشاريع حيوية:

في ســبعينيات القــرن الماضــي أنجــزت 

ــر  ــاذاة جس ــرة بمح ــزه الجزي ــة منت البلدي

ــة  ــارع العروب ــى ش ــؤدي إل ــة الم الخالدي

ــارقة.  ــة الش بمدين

وفــي بدايــة ثمانينــات القــرن العشــرين، تــم 

زالــت  إنجــاز نافــورة بحيــرة خالــد إذ كانــت وال 

لســكان  الرئيســية  الترويــج  وجهــات  إحــدى 

الشــارقة وزوارهــا، وهــي ثالــث أطــول نافــورة 

76 متــراً. فــي العالــم بارتفــاع يصــل حتــى 

بوضــع  البلديــة  قامــت  عــام1993م،  فــي 

تطويــر  لمشــروع  النهائيــة  المخططــات 

األشــغال  قســم  وبــدأ  الخــان  منطقــة 

علــى  اإلشــراف  حينهــا  البلديــة  فــي  العامــة 

جــذب  إلــى  يهــدف  الــذي  المشــروع  تنفيــذ 

ــة والســياحية،  ــة والتجاري االســتثمارات العقاري

وكان متفــرداً فــي ضخامتــه وتكاملــه ولعــب 

شــهدته  الــذي  النهضــة  عصــر  فــي  بــارزاً  دوراً 

اإلمــارة فــي كافــة المجــاالت، كمــا كان هــذا 

المشــروع مــن المشــاريع التــي ســاهمت فــي 

.2000 عــام  اإلمــارة  مالمــح  تشــكيل 

فــي عــام 1993 م، كذلــك فــازت بلديــة مدينــة 

الشــارقة بالجائــزة األولــى للتــراث المعمــاري 

مــن منظمــة المــدن العربيــة، حيــث عملــت 

البلديــة مــن خــالل إدارة التخطيــط والمســاحة 

صاحــب  توجيهــات  تنفيــذ  علــى  آنــذاك، 

ــة  ــرورة المحافظ ــارقة بض ــم الش ــمو حاك الس

علــى المبانــي القديمــة فــي المناطــق ذات 

الطابــع األثــري.

مدينــة  بلديــة  حققــت  م،   1997 عــام  وفــي 

إنجــاز  ســرعة  فــي  قياســيًا  رقمــًا  الشــارقة 

المبانــي فــي المدينة الجامعيــة حيث أنجزت 

الشــارقة  فــي  األمريكيــة  الجامعــة  مبنــى 

للبنيــن  بفرعيهــا  الشــارقة  جامعــة  ومبنــى 
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ــة  ــاكن الخاص ــل والمس ــع الفل ــات وجمي والبن

بأعضــاء الهيئــات التدريســية لهــذه الجامعــات 

وكذلــك الطــرق والمرافــق والحدائــق الخاصــة 

بهــا.

المشــاريع  مــن  العديــد  البلديــة  أنجــزت  كمــا 

ومســجد  االتحــاد  وشــارع  المركــزي  كالســوق 

وغيرهــا الخالديــة  وجســر  الســوق 

حراك اقتصادي:

تشــهد اإلمــارة بتوجيهــات ودعــم صاحب 

الســمو حاكــم الشــارقة ومتابعــة ســمو 

الشــيخ ســلطان بــن محمــد بــن ســلطان 

ــم  ــب حاك ــد نائ ــي العه ــمي ول القاس

التنفيــذي  المجلــس  رئيــس  الشــارقة 

ــًا  ــوًا ملحوظ ــورًا ونم ــارقة، تط ــارة الش إلم

فــي شــتى المجــاالت، وحــراكًا اقتصاديــًا 

التطــور  لهــذا  ومواكبــة  مســبوق،  غيــر 

منظومــة  تطويــر  علــى  البلديــة  عملــت 

المواصفــات  أفضــل  واعتمــاد  عملهــا 

التشــييد  مجــال  فــي  العالميــة  والمعاييــر 

والبنــاء وتحويــل معظــم خدمــات الهندســة 

بمســتوى  واالرتقــاء  رقميــة،  إلــى  والمبانــي 

مواصفــات البنــاء مــن خــالل تطبيــق أفضــل 

ــر أقصــى  ــر القياســية العالميــة لتوفي المعايي

والســالمة. األمــان  درجــات 

ملتقــى  البلديــة  عقــدت    2018 عــام  فــي 

الشــارقة األول للهندســة، تحــت شــعار الرؤيــة 

عــدة  مــع   بالتعــاون  لالســتدامة،  العالميــة 

العربــي  دوائــر حكوميــة فــي اإلمــارة واالتحــاد 

جــاء  والــذي  العقــاري،  والتطويــر  لالســتثمار 

ــي  ــة ف ــتراتيجية البلدي ــر واس ــة وفك ــم رؤي ليترج

تنميــة مهــارات المهندســين ورفــع كفاءتهــم، 

الهندســية  الطــرق  أفضــل  علــى  والتعــرف 

تشــهده  مــا  ظــل  وفــي  دوليــاً،  المســتحدثة 

نوعيــة. طفــرة  مــن  الشــارقة  إمــارة 

مرســمًا  البلديــة  أفتتحــت  ذاتــه  العــام  وفــي 

للخدمــات،  إنجــازات  مــع  بالتعــاون  هندســيًا 

علــى  للتســهيل  خدمــة   14 ليقــدم 

واستشــاريين. مقاوليــن  مــن  المتعامليــن 

ملتقــى  البلديــة  عقــدت   2020 عــام  فــي 

الشــارقة للهندســة بنســخته الثانيــة لتســليط 

الضــوء علــى الحلــول الذكيــة التــي ســيتم 

بكافــة  لالرتقــاء  المســتقبل،  فــي  تطبيقهــا 

اإلنشــائية  بالهندســة  المتعلقــة  األنشــطة 

والمعماريــة، بمشــاركة عــدة دوائــر حكوميــة 

اإلمــارة. فــي 

" هندسيات":

هندســيات  خدمــة  البلديــة  أطلقــت 

ــارات  ــا  الختب ــم تقديمه ــة يت ــي خدم وه

ــم  ــن تقدي ــة م ــع بداي ــي المواق مهندس

الطلــب )7/24( مــرورًا باالختبــار والحصــول 

ــة لتســهيل  ــة المهن ــة مزاول ــى بطاق عل

إجــراءات اختبــارات مهندســي المواقــع لتقليــل 
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. الوقــت والجهــد 

كمــا تــم تحويــل معظــم الخدمــات الخاصــة 

ــة  ــى إلكتروني ــي إل ــة والمبان ــاع الهندس بقط

منهــا  الــورق،  الســتخدام  الحاجــة  ودون 

التقديــم علــى خدمــة اعتمــاد المخططــات  

وخدمــة إصــدار إجــازة البنــاء علــى مــدار الســاعة 

وطيلــة أيــام األســبوع، وإطــالق تطبيــق ميــزان 

المالــك  بيــن  العالقــة  لتنظيــم  الكميــات، 

والمقــاول.

تصنيف النجوم:

أطلقــت البلديــة تطبيــق 

ــام  ــوم كنظ ــف النج تصني

مبتكــر لتصنيــف النجــوم 

نتيجــة  بترتيــب  يقــوم 

ــرات المكاتــب االستشــارية أو شــركات  مؤش

تعمــل  فئــة  كل  حســب  البنــاء  مقــاوالت 

المجــال  فــى  العمــل  جــودة  قيــاس  علــى 

لجميــع  النجــوم  منــح  ويتــم  الهندســي، 

الشــركات، حيــث يمكــن للمســتثمر االطــالع 

شــركة. كل  وضعــف  قــوة  نقــاط  علــى 

الصحة والغذاء:

ــي  ــرد ف ــكاني المضط ــو الس ــع النم م

ــدًا  ــت مقص ــي بات ــمة الت ــارة الباس اإلم

ــش، أصبــح ال بــد مــن ــة للعي ــة مثالي ووجه

علــى  تعتمــد  صحيــة  منظومــة  تكويــن   

ســالمة  مجــال  فــي  الممارســات  أفضــل 

وضــع  علــى  البلديــة  عملــت  ولــذا  الغــذاء، 

صحــة وســالمة الجمهور علــى رأس أولوياتها 

مــن خــالل التفتيــش الــدوري علــى المنشــآت 

المنتجــات  صالحيــة  مــن  والتأكــد  الغذائيــة 

أغذيــة  مــن  بيعــه  يتــم  مــا  كل  ومطابقــة 

لالشــتراطات الصحيــة، كمــا أدخلــت أفضــل 

األجهــزة فــي مختبراتهــا للتحليــل والتدقيــق 

كبيــرة  وإمكانيــات  ومرافــق  مبــاٍن  ووفــرت 

عــن  للكشــف  الطبيــة  الفحوصــات  إلجــراء 

ــارات  األمــراض الســارية، كمــا تنفــذ جــوالت وزي

تفتيشــية يوميــاً، وســاهمت فــي رفــع معــدل 

الســالمة الغذائيــة إلمــارة الشــارقة إلــى نســبة 

98% فــي العــام 2016 ضمــن مشــروع تعزيــز 

طبقــت  كمــا  الدولــة،  فــي  الغــذاء  ســالمة 

أيــزو التفتيــش 17020 فــي قســمي الرقابــة 

برنامــج  البيئيــة، وتطبيــق  الغذائيــة والرقابــة 

الغــذاء. لســالمة  الشــارقة 

العمل البيئي:

أولــت البلديــة اهتمامــًا بالغــًا بمنظومة 

خطــوات  وقطعــت  البيئــي  العمــل 

لتحقيــق  ســعيها  إطــار  فــي  كبيــرة 

أهــداف التنميــة البيئيــة المســتدامة، 

مــع  بالتنســيق  البيئــي  العمــل  تكامــل  و 

المؤسســات الحكوميــة المحليــة واالتحاديــة 

المعنيــة، وعملــت علــى تحقيــق التــوازن بيــن 

ــط  ــع خط ــه م ــي وموائمت ــي البيئ ــدور الرقاب ال

خطــط  ووضعــت  االقتصاديــة،  التنميــة 

عمــل ترتكــز فــي مضمونهــا علــى تطبيــق 

البيئيــة. المؤشــرات 
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1990 افتتحــت البلديــة أول  فــي عــام 

ــات  ــراء فحوص ــة إلج ــة الطبي ــز للياق مرك

الكشــف عــن األمــراض الســارية، ثــم اتســع 

نطــاق العمــل بافتتــاح 4 مراكــز، كمــا افتتحــت 

فــي  الجبيــل  منطقــة  فــي  بيطريــة  عيــادة 

الســنوات الســابقة وهــي  العيــادة البيطريــة 

و  الشــارقة،  مدينــة  فــي  الوحيــدة  الحكوميــة 

ــة. ــات األليف ــة للحيوان ــا العالجي ــدم خدماته تق

مختبرات عالمية:

ــارقة  ــة الش ــة مدين ــرات بلدي ــر مختب تعبت

ــل  ــة التحلي ــي دق ــا ف ــن نوعه ــى م األول

والتدقيــق، حيــث عملــت البلديــة علــى توفيــر 

وتعييــن  الالزمــة،  واألدوات  المعــدات  أحــدث 

الخبــرة،  ذات  المؤهلــة  المواطنــة  الكــوادر 

المختبــرات  مــن  البنــاء  مــواد  مختبــر  ويعتبــر 

فحــص  علــى  التدقيــق  فــي  لــدوره  المهمــة 

التربــة ومــواد البنــاء قبــل البــدء بأيــة مشــروع، 

ــون  ــي ملي ــر حوال ــز المختب ــه أنج ــذ تأسيس ومن

المشــاريع  عــدد  بلــغ  كمــا  اختبــار،  ألــف  و800 

المختبــر  وأنجزهــا  عليهــا  التدقيــق  تــم  التــي 

مشــروع. ألــف   29 حوالــي 

وضمــن هــذه المختبــرات يأتــي مختبــر األغذيــة 

للرقابــة  مهمــة  أداة  يعتبــر  والــذي  والبيطــرة 

يتــم  التــي  الغذائيــة  والمــواد  األغذيــة  علــى 

تداولهــا والتــي تدخــل إلــى اإلمــارة، كمــا يخــدم 

اإلمــارة ويدعــم الــدور البيطــري لهــا فــي الحفــاظ 

علــى الثــروة الحيوانيــة والصحــة العامــة.

ــرة  ــازات كبي ــر إنج ــق المختب ــه حق ــذ تأسيس ومن

هيئــة  مــن  االعتمــاد  علــى  الحصــول  منهــا 

لمواصفــة  "اليــوكاس"  البريطانيــة  االعتمــاد 

آيزو 17025 لمختبرات الفحص والمعايرة في 

عــام 1999 كأول مختبــر حكومــي فــي الشــرق 

األوســط وتجديــد هــذا االعتمــاد للعــام 22 علــى 

فحــص  طريقــة   33 مــن  ألكثــر  التوالــي، 

معتمــدة للكشــف عــن الملوثــات فــي الغــذاء 

المختبــرات  أوائــل  مــن  يعتبــر  كمــا  والمــاء، 

التــي اســتقبلت عينــات خارجيــة مــن دول مثــل 

عمــان والســودان لغــرض التحليــل و مطابقــة 

وكالــة  إلــى  انضــم   كمــا  المواصفــات، 

أبحــاث األغذيــة و البيئــة FERAفــي بريطانيــا 

المفوضيــة  مــن  واعتمــاده   ،2000 عــام  منــذ 

األوروبيــة لفحــص األســماك المصــدرة ألوروبــا، 

كمــا يعــد مــن أوائــل المختبــرات الحكوميــة 

لفحــص  أوتوماتيكــي  جهــاز  تمتلــك  التــي 

النيتروجيــن والبروتيــن فــي األغذيــة واألعــالف، 

ولــه العديــد مــن اإلنجــازات األخــرى.

كمــا أسســت البلديــة مختبــر البيئــة والمــواد 

االســتهالكية فــي عــام 2004 ليخــدم الجهــاز 

الرقابــي فــي مجــال البيئــة بشــكل أساســي، 

وتــم البــدء آنــذاك بجهــاز واحــد يكشــف أنــواع 

القيمــة  محــدد  غيــر  عــام  بشــكل  الملوثــات 

كمــا تــم تطويــر العمــل فــي المختبــر ليتــم 

إضافــة إجــراءات حديثــة متقدمــة .

قصة نجاح:

ســاهمت بلديــة مدينــة الشــارقة فــي 

مدينــة  كأول  الشــارقة  مدينــة  تتويــج 

ــط،  ــرق األوس ــتوى الش ــى مس ــة عل صحي

لســالمة  الشــارقة  برنامــج  اســتحدثت  كمــا 

قبــل  مــن  عالميــة  نجــاح  كقصــة  الغــذاء 

الصحــة  لمنظمــة  االقليميــة  الشــبكة 

علــى  بــه  يحتــذى  نمــوذج  ليصبــح  العالميــة، 
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والعالــم. األوســط  الشــرق  مســتوى 

نوعــه  مــن  فريــد  حكومــي  برنامــج  ويعتبــر   

وريــادي فــي فكرتــه، يهــدف إلــى تغييــر ســلوك 

العامليــن فــي المنشــآت الغذائيــة مــن خــالل 

الغذاء)تدريــب،ا لســالمة  موثــق  نظــام  بنــاء 

المنشــآت  كافــة  فــي  ختبار،تدقيق،تطبيــق(  

الغذائيــة العاملــة فــي إمــارة الشــارقة، باتبــاع 

انتــاج  فــي  الجيــدة  الصحيــة  الممارســات 

المــواد  وبيــع  وتوزيــع  وتقديــم  وتحضيــر 

الغذائيــة، وحقــق البرنامــج نجاحــًا كبيــراً منــذ 

ــث بلــغ مجمــوع  انطالقــه فــي عــام 2011، حي

بنجــاح  التدريــب  اجتــازوا  الذيــن  العامليــن 

المنشــآت  وعــدد  متــدرب،  ألــف   83 حوالــي 

مايقــارب  اعتمادهــا  تــم  التــي  الغذائيــة 

5975مــن أصــل 6000 منشــأه حتــى العــام 

الجــاري، وتــم اعتمــاد نظــام الهاســب كمرحلة 

المخاطــر  تحليــل  نظــام  لتطبيــق  ثانيــة  

كمــا   HACCP الحرجــة   الضبــط  ونقــاط 

وتطــورت مشــاريع البرنامــج لتشــمل تدريــب 

العمالــة  وتدريــب  للغــذاء  المنتجــة  األســر 

المســاندة وذوي اإلعاقــة علــى طــرق الطبــخ 

الجيــد وســالمة الغــذاء، باالضافــة إلــى تطبيــق 

البرنامــج فــي مــدن إمــارة الشــارقة مثــل : مدينــة 

خورفــكان  - كلبــاء – مليحــة – دبــا الحصــن 

فــي  األخــرى  المــدن  علــى  تطبيقــه  وجــاري 

اإلمــارة.

الخدمة تصل إلى المنازل:

المجــال  فــي  الهائــل  التطــور  مــع 

التكنولوجــي والرقمــي حرصــت البلدية 

علــى مواكبــة هــذا التطــور وتقديــم 

المســتويات،  أعلــى  وفــق  خدماتهــا 

إلــى  وأصبحــت الخدمــة تصــل المتعامليــن 

معظمهــا  إنجــاز  باإلمــكان  وبــات  منازلهــم 

الموقــع  زيــارة  خــالل  مــن  زر،  بضغطــة 

اإللكترونــي، كمــا بــات باإلمــكان إنجــاز خدمات 

ترتبــط بهــا جهــات حكوميــة أخــرى، مــن خــالل 

الربــط اإللكترونــي الــذي قامــت بــه البلديــة مــع 

الجهــات. هــذه 

خدمات:

الكبيــر  والســكاني  العمرانــي  النمــو  مــع 

فــي اإلمــارة، قامــت البلديــة بتوفيــر المواقــف 

العامــة، حيــث بلــغ مجموعهــا حتــى اآلن أكثــر 

فــي  للرســوم  خاضــع  موقــف  ألــف   52 مــن 

كافــة مناطــق وأنحــاء مدينــة الشــارقة، ووفــرت 

لهــا طــرق عديــدة لســداد الرســوم .

اإليجــار،  عقــود  تصديــق  البلديــة  وفــرت  كمــا   

بقســم  خاصــة  أنظمــة  اســتحدثت  كمــا 

تصديــق العقــود وقســم فــض المنازعــات و 

قســم التنفيــذ، وتعهيــد خدمــات اإلدارة إلــى 

العقــود  وإدارة  تســهيل(،   ( الخدمــة  مراكــز 

والمكاتــب  المــالك  قبــل  مــن  االيجاريــة 

االيجــاري  التنظيــم  إدارة  ودخــول  العقاريــة، 
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تحــت مظلــة الماليــة المركزيــة ) التحصيــل (، 

وتصديــق  اإليجاريــة،  الخارطــة  مشــروع  وإطــالق 

وتوفيــر  االلكترونــي،  الموقــع  عبــر  العقــد 

خدمــات التقاضــي عبــر الموقــع االلكترونــي ) 

والمنازعــات(. التنفيــذ 

مركز االتصال:

مــن  تقربهــا  وســيلة  البلديــة  أوجــدت 

معهــا  الدائــم  وللتواصــل  جمهورهــا 

بصــورة دائمــة، وهــي مركــز االتصــال 

قنــوات  أهــم  مــن  اآلن  يعــد  الــذي 

التواصــل مــع الجمهــور لتلقــي مالحظاتهــم 

مــدار  علــى  واقتراحاتهــم  واستفســاراتهم 

الســاعة، والتعامــل معهــا علــى الفــور، حيــث 

يســتقبل المركــز ســنويًا مــا يقــارب 100 ألــف 

الالزمــة. بالدقــة  متابعتهــا  تتــم  مكالمــة 

المظهر الحضاري أولوية:

والجمالــي  الحضــاري  المظهــر  يعتبــر 

الباســمة أولويــة لــدى بلديــة  لإلمــارة 

مدينــة الشــارقة حيــث تعمــل علــى مــدار 

المظهــر  مشــّوهات  كافــة  لرصــد  الســاعة 

خــالل  مــن  الســلبية  والســلوكيات  العــام 

مــدار  علــى  تنفذهــا  التــي  التفتيــش  جــوالت 

وإزالــة  لرصــد  المناطــق  كافــة  فــي  الســاعة 

المشــوهات واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة حيالهــا.

إخالء المخالفين:

تماشــيًا مــع جهــود رصــد مشــوهات المظهــر 

العــام، تنفــذ البلديــة حمــالت مســتمرة لرصــد 

فــي  القاطنيــن  العــزاب  مــن  المخالفيــن 

األماكــن الخاصــة باألســر والعائــالت، بالتعــاون 

مــع القيــادة العامــة لشــرطة الشــارقة وهيئــة 

ــراءات  ــاذ اإلج ــارقة، واتخ ــاز الش ــاه وغ ــاء ومي كهرب

اإلداريــة والقانونيــة بحــق المســاكن المخالفــة.

بيت الخبرة:

ــة  ــت البلدي ــنوات أصبح ــي الس ــع توال م

ــا  ــالل م ــن خ ــرة م ــوت الخب ــن بي ــًا م بيت

توفــره مــن ورش عمــل ودورات تدريبيــة 

ــة، كمــا ســاهمت فــي صقــل مهــارات  مختلف

تدريبيــة  دورات  توفيــر  خــالل  مــن  موظفيهــا 

تعقــد  حيــث  خارجيــة  بــدورات  وإشــراكهم 

تدريبيــة  دورة   1000 مــن  أكثــر  ســنويًا  البلديــة 

عمــل. وورشــة 

أسطول مركبات:

والتعــاون  العمــل  نطــاق  اتســاع  مــع 

اإلمــارة  فــي  الجهــات  مختلــف  مــع 

ــات  ــن المركب ــطواًل م ــة أس ــرت البلدي وف

ــذ  ــدات لتنفي ــة والمع ــة والثقيل الخفيفي

والتعــاون  الباســمة  اإلمــارة  وخدمــة  مهامهــا 

مــع الجهــات األخــرى، حيــث بلــغ عــدد المركبــات 

ومعــدة  آليــة   2000 مــن  أكثــر  اآلن  حتــى 

ومركبــة تخــدم مختلــف المشــاريع الحكوميــة 

والســكنية والتجاريــة والزراعيــة والصناعيــة فــي 

اإلمــارة.
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جوائز:

حصــدت البلديــة العديــد مــن الجوائــز كجائــزة مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربــي 

للعمــل البلــدي لعامــي 2017 - 2018 فــي مجــال أفضــل التجــارب البلديــة فــي 

أنســنة المــدن، وجائــزة الشــارقة لالتصــال الحكومــي 4 مــرات، وجائــزة منظمــة المــدن 

العربيــة، والشــارقة للتميــز االقتصــادي، والشــارقة لــأداء المالــي المتميــز، والســعادة 

فــي مــكان العمــل وجوائــز أخــرى.
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"بلدية الشارقة"

16.755 مليار درهم القيمة التعاقدية إلجازات 

البناء في مدينة الشارقة العام الماضي

القيمــة  نمــو  عــن  الشــارقة  بلديــة  أعلنــت 

التعاقديــة إلجــازات البنــاء فــي مدينــة الشــارقة 

ــت 16.755  ــث بلغ ــي حي ــام الماض ــالل الع خ

مليــار درهــم، فيمــا بلغــت القيمــة التعاقديــة 

شــهادات  بهــا  صــدرت  التــي  البنــاء  لرخــص 

 22.263 حوالــي  نفســه  العــام  فــي  إنجــاز 

مليــار درهــم، مــا يعكــس الــدور الكبيــر لإلمــارة 

المســتثمرين وتقديــم  فــي جــذب  الباســمة 

الخطــط  ووضــع  لهــم  التســهيالت  كافــة 

التحديــات. كافــة  لتجــاوز  الالزمــة 

وفــي هذا الســياق أكد عبيد ســعيد الطنيجي 

اإلمــارة  أن  الشــارقة  مدينــة  بلديــة  عــام  مديــر 

ــه علــى مســتوى  الباســمة نموذجــًا يحتــذى ب

العالــم بفضــل الــرؤى والتوجيهــات الحكيمة 

ســلطان  الدكتــور  الشــيخ  الســمو  لصاحــب 

المجلــس  عضــو  القاســمي  محمــد  بــن 

االعلــى حاكــم الشــارقة، ودعمــه الالمحــدود 

اإلمــارة عالميــًا، حيــث تشــهد  لتعزيــز مكانــة 

المجــاالت وحــراكًا  فــي كافــة  طفــرة نوعيــة 

ملحوظــًا. اقتصاديــًا 

أن  الشــارقة  مدينــة  بلديــة  عــام  مديــر  وأفــاد 

العديــد  حقــق  والمبانــي،  الهندســة  قطــاع 

الماضــي  العــام  خــالل  اإلنجــازات  مــن 

بمختلــف المجــاالت، منهــا مــا يتعلــق بتطويــر 

فــي  ســاهم  مــا  والخدميــة،  التحتيــة  البنيــة 

ارتفــاع معــدل النمــو الهندســي فــي اإلمــارة، 

55,379 تصريحــًا هندســيًا،  تــم إصــدار  حيــث 

تفتيشــية  زيــارة  ألــف   81 مــن  أكثــر  وتنظيــم 

كمــا  الشــارقة،  مدينــة  مناطــق  لمختلــف 

بلغــت نســبة المعامــالت المقدمــة إلكترونيــًا 

إلــى أن  42 % خــالل العــام الماضــي، مشــيراً 

هــذه النســب ســتواصل تحســنها بعــد إنجــاز 

مشــروع التحــول الرقمــي لقطــاع الهندســة 

المبانــي. و 

 4622 بإنجــاز   البنــاء  تراخيــص  إدارة  وقامــت   

و  هندســية  مخططــات  اعتمــاد  معاملــة 

اعتمــاد  شــهادة  و2533  بنــاء،  إجــازة    2724

اإلدارة  حرصــت  كمــا  هندســية،  مخططــات 

علــى تعزيــز وتطويــر الثقافــة الهندســية لــدى 

فريــق العمــل بالبلديــة، وكل ذوي االختصاص 

علــى مســتوى اإلمــارة، عــن طريــق المبــادرات 

لرفــع  الدوريــة،  والمحاضــرات  العمــل  وورش 

االستشــارية  المكاتــب  مهندســي  كفــاءة 

ومهندســي  البنــاء،  مقــاوالت  وشــركات 

ذات  والدوائــر  اإلمــارة،  فــي  األخــرى  البلديــات 

الصلــة.

رقابــة  و  الهندســة  إدارة  قامــت  جهتهــا  مــن 

المبانــي خــالل العــام الماضــي بإصــدار 3990 

عــام  عــن   %25 نمــو  بمعــدل  إنجــاز،  شــهادة 

2020، مــا يضمــن اســتمرارية توفــر الوحــدات 
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الجاهــزة  والصناعيــة  والتجاريــة  الســكنية 

الحــراك  مــن  حالــة  ويخلــق  لالســتغالل، 

االقتصــادي والنمــو فــي معــدالت االســتثمار 

فــي اإلمــارة، كمــا شــهدت الخدمــة إلكترونيــة 

المواقــع  لمالحظــات  الســريع  "االســتالم 

مقــاوالت  شــركات  مــن  إقبــااًل  االنشــائية" 

البنــاء، حيــث تــم تقديــم 170 معاملــة خــالل 

تصريحــًا    145 وإصــدار   الماضــي،  العــام 

بواســطة الخدمــة الذكيــة "الصــب الليلــي"، 

والصناعيــة. التجاريــة  بالمناطــق 

كمــا قــام قســم الصيانة والهــدم بإصدار 579 

تصريــح صيانــة للمبانــي الســكنية والتجاريــة 

بلــغ  71 تصريــح هــدم، كمــا   و   والصناعيــة، 

عــدد المعاينــات للمواقــع  المهجــورة وفــرص 

 521 االتصــال   لمركــز  الــواردة  التحســين 

معاملــة، تــم اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة حيالهــا، 

فنيــًا  تقريــراً   83 بإنجــاز  القســم  قــام  كمــا 

 265 و  االيجاريــة،  المنازعــات  فــض  للجنــة 

المواقــع  منازعــات  فــض  للجنــة  فنيــًا  تقريــراً 

اإلنشــائية.

بإنجــاز  الهندســية  التصاريــح  قســم  وقــام 

عــادي  بنــاء  مالحــق  إلضافــة  معاملــة   512

والصناعيــة،  والزراعيــة  الســكنية  بالمناطــق 

التجاريــة  للمحــالت  ديكــور  تصريــح  و1461 

والصناعيــة و1674 تصريــح ســياج وتوصيــل 

مؤقــت لغــرض البنــاء، كمــا اســتقبل القســم 

االتصــال،  مركــز  مــن  تحســين  فــرص   510

كمــا  حيالهــا،  الالزمــة  االجــراءات  اتخــاذ  وتــم 

تفتيشــية  حمــالت  بتنظيــم  القســم  يقــوم 

والصناعيــة  والتجاريــة  الســكنية  بالمناطــق 

للحــد مــن مخالفــات البنــاء والمحافظــة على 

لإلمــارة.  الجمالــي  المظهــر 

االستشــاريين  تصنيــف  قســم  وأصــدر 

الســتكمال  تصنيــف  شــهادات  والمقاوليــن 

إجــراءات ترخيــص شــركات مقــاوالت المبانــي 

جديــدة،  رخصــة   71 لـــ  المختلفــة  بفئاتهــا 

للتجديــد،  تصنيــف  شــهادة    892 وإصــدار 

الســتكمال  تصنيــف  شــهادات  وإصــدار 

االستشــارات  مكاتــب  ترخيــص  إجــراءات 

تصميــم  فــي  المتخصصــة  الهندســية 

المبانــي فــي اإلمــارة بفئاتهــا المختلفة بواقع 

 309 إصــدار  تــم  حيــن  فــي  جديــدة،  رخــص   6

2142 بطاقــة  شــهادات تصنيــف للتجديــد،و 

قامــت  كمــا  اإلمــارة،  فــي  للعمــل  مهنــدس 

واالستشــاريين  المقاوليــن  تصنيــف  لجنــة 

باإلمــارة العــام الماضــي، بترفيــع 23 شــركة 

استشــارية.  ومكاتــب  مقــاوالت 
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تماشــيًا مــع رؤى وتوجيهــات صاحــب 

ــن  ــلطان ب ــور س ــيخ الدكت ــمو الش الس

المجلــس  عضــو  القاســمي  محمــد 

نشــر  فــي  الشــارقة  حاكــم  األعلــى 

ــراء وتوفيــر أفضــل الخدمــات  ــة الخض الرقع

لــدور  وتعزيــزاً  والــزوار،  للقاطنيــن  والمرافــق 

افتتحــت  للعيــش،  جاذبــة  كمدينــة  اإلمــارة 

 ،3 القرائــن  حديقــة  الشــارقة  مدينــة  بلديــة 

الكثيــرة  الخدميــة  المرافــق  إلــى  لتضــاف 

توفرهــا  التــي  الحدائــق  وإلــى  والمتعــددة 

اإلمــارة للســكان، حيــث بلــغ العــدد اإلجمالــي 

 66 البلديــة  عليهــا  تشــرف  التــي  للحدائــق 

أمتــع  لقضــاء  متنفســًا  تشــكل  حديقــة 

الرياضــة. أنــواع  مختلــف  وممارســة  األوقــات 

حضــر االفتتــاح كل مــن عبيــد ســعيد 

الطنيجــي مديــر عــام بلديــة مدينــة 

الشــارقة والدكتــور عبــد العزيــز المهيــري 

نائــب رئيــس مجلــس ضاحيــة مويلــح 

ــة. ــام البلدي ــر ع ــاعدي مدي ومس

ســعيد  عبيــد  أكــد  الســياق  هــذا  وفــي 

الطنيجــي أن حدائــق مدينــة الشــارقة تشــكل 

متنفســًا لألســر والعائــالت لمــا تحتويــه مــن 

مرافــق خدميــة كثيــرة ومتعــددة كالمالعــب 

وغيرهــا  المغلقــة،  والصــاالت  والمماشــي 

بالمســطحات  تزخــر  كمــا  الخدمــات  مــن 

مــا  والزهــور،  المتنوعــة  واألشــجار  الخضــراء 

يســاهم فــي تعزيــز المظهــر الجمالــي لإلمــارة 

الباســمة، ونشــر الرقعــة الخضــراء علــى نطــاق 

تعتبــر  الحدائــق  زراعــة  أن  إلــى  مشــيراً  واســع، 

مــن ضمــن المشــاريع الزراعيــة التــي تحــرص 

البلديــة علــى تنفيذهــا بصــورة دائمــة تنفيــذاً 

حاكــم  الســمو  صاحــب  وتوجيهــات  لــرؤى 

الشــارقة.

تماشيًا مع رؤى وتوجيهات حاكم الشارقة

بلدية الشارقة تفتتح حديقة القرائن 3 على 
مساحة إجمالية 20 ألف متر مربع
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وأوضــح الطنيجــي أنــه تــم افتتــاح حديقة 

ــف  ــغ 20 أل ــاحة تبل ــى مس ــن 3 عل القرائ

متــر مربــع، وتبلــغ المســاحة المزروعــة 

منهــا حوالــي 16 ألــف متــر مربــع، كمــا 

تمــت زراعتهــا بأكثــر مــن 186 شــجرة مــن أشــجار 

النخيــل واللــوز والكاســيا والجهنميــة وغيرهــا 

آالف  ب3  تزيينهــا  عــن  فضــاًل  األنــواع،  مــن 

زهــرة، كمــا وفــرت البلديــة خــالل أعمــال الزراعــة 

6100 متــر مكعــب مــن الرمــل الزراعــي و205 

أطنــان مــن الســماد، مشــيراً إلــى أن الحديقــة 

تحتــوي علــى منطقــة أللعــاب األطفــال بأرضية 

مطاطيــة وملعــب لكــرة القــدم وملعــب لكــرة 

الطائــرة وآخــر لكــرة الســلة، ويحيــط بهــا أكثــر 

ب60  ومــزودة  للســيارات  موقــف   146 مــن 

إنــارة صديقــة للبيئــة. عامــود 

البلديــة  قامــت  متصــل  ســياق  وفــي 

ــدًا  ــوف 4 تمهي ــة الن ــى حديق ــالع عل باالط

ــى  ــة عل ــة القادم ــالل المرحل ــا خ الفتتاحه

متــر   47600 ب  تقــدر  إجماليــة  مســاحة 

مربــع، حيــث أنجــزت البلديــة أعمــال الزراعــة بهــا 

علــى مســاحة46600 متــر مربــع، وســيتم توفيــر 

عــدد مــن المالعــب ومنطقــة أللعــاب األطفــال 

ومرافــق خدميــة أخــرى بها في المرحلــة القادمة.
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مــشاريــعــنا
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أعلنــت بلديــة مدينــة الشــارقة عــن 

اإليجاريــة  الخارطــة  مشــروع  إطــالق 

موقعهــا  عبــر  الشــارقة  لمدينــة 

ــة  ــة متاح ــة إلكتروني ــي كخدم اإللكترون

لمختلــف الفئــات فــي الســوق العقــاري 

ســواء كان المتعامــل مــن فئــة المــالك 

أو المســتثمرين أو المســتأجرين، لتعــزز 

الســياحي  الجــذب  فــي  دورهــا  البلديــة 

واســتمراراً  والســكني،  واالســتثماري 

لجهودهــا فــي تحويــل الخدمــات إلــى رقميــة 

ــة  ــب النهض ــرى تواك ــات أخ ــتحداث خدم واس

الســكانية والعمرانيــة فــي اإلمــارة الباســمة.

إدارة  مديــر  القائــد  حامــد  أكــد  وتفصيــاًل 

اإليجاريــة  الخارطــة  أن  اإليجــاري  التنظيــم 

هــي منصــة تفاعليــة متوفــرة علــى الموقــع 

للمتعامــل  تتيــح  للبلديــة،  اإللكترونــي 

الحصــول علــى المعلومــات التــي يحتاجهــا 

التخــاذ القرار المناســب خــالل البحث عن عقار 

لاليجــار، ســواء مــن حيــث الموقــع الجغرافــي 

أو متوســط القيمــة اإليجاريــة للعقــار وحســب 

وصــف العيــن المؤجــرة، حيــث توفــر المنصــة 

إعــدادت  البيانــات حســب  للمتعامــل كافــة 

البحــث والتــي يتــم إدخالهــا بمعرفتــه واختيــار 

المناســب لــه مــا يســاهم فــي توفيــر الوقــت 

منصة تفاعلية توفر معلومات الستئجار وحدات سكنية أو تجارية

بلدية الشارقة تطلق " الخارطة االيجارية" لمدينة 

الشارقة وتتيحها لمختلف الفئات في السوق 

العقاري
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والجهــد وحصــر الخيــارات أمامــه بكل ســهولة 

ويســر.

ســهلة  المنصــة  أن  القائــد  وأوضــح 

المتعامــل  يقــوم  حيــث  االســتخدام 

للبلديــة  اإللكترونــي  الموقــع  بزيــارة 

ثــم اتبــاع مجموعــة مــن الخطــوات 

ــا  ــار خدماتن ــى خي ــط عل ــمل الضغ تش

اإللكترونيــة والذكيــة ثــم اختيــار خدمات 

إدارة التنظيــم اإليجــاري ثــم الضغــط علــى 

خدمــة االســتعالم عــن المؤشــرات اإليجاريــة 

جويــة  خارطــة  للمتعامــل  تظهــر  حيــث 

لمدينــة الشــارقة بكافــة مناطقهــا، ويمكــن 

المــراد  المنطقــة  عــن  االســتعالم  حينهــا 

االســتئجار بهــا مــن خــالل عــدة طــرق للبحــث 

والقيمــة  والمنطقــة  العقــد  نــوع  تشــمل 

اإليجاريــة، ثــم يتــم عــرض النتائــج بعدهــا بنــاًء 

المدخلــة. البيانــات  علــى 

ــاري أن  ــم اإليج ــر إدارة التنظي ــاد مدي  وأف

ــة  ــى المنص ــرة عل ــث متوف ــرق البح ط

بالنــص والفيديــو لمســاعدة المتعامــل 

ــط  ــالل الضغ ــن خ ــث م ــة البح ــي آلي ف

تقــوم  التــي  التفاعليــة  الشــخصية  علــى 

خطــوات  توضــح  والتــي  اآلليــة،  بالدردشــة 

الطــرق  عــن  توضيحــي  وشــرح  البحــث 

ــق  ــن طري ــث ع ــن البح ــث يبي ــتخدمة حي المس

المثــال  ســبيل  علــى  اإليجاريــة  القيميــة 

المــراد  للعيــن  اإليجاريــة  القيــم  متوســط 

اســتئجارها بعــد تحديــد نوعهــا ونــوع العقــد 

بحــث  مــن  يســهل  مــا  األخــرى  والبيانــات 

المتعامــل عــن المنطقــة ومعرفــة متوســط 

بهــا. اإليجــار  ســعر 

ــى  ــدت عل ــة اعتم ــى أن البلدي ــّوه إل ون

ــار  ــود اإليج ــام عق ــي لنظ ــام الحال النظ

المســتخدم فــي إدارة التنظيــم اإليجاري 

فــي إطــالق المنصــة وتــم تزويدهــا بالمناطــق 

التخطيــط  دائــرة  قبــل  مــن  المتوفــرة 

اإليجاريــة  القيــم  أن  إلــى  مشــيراً  والمســاحة 

اإليجــار  عقــود  علــى  مبنيــة  بهــا  المدخلــة 

تحديــث  عــن  فضــاًل  النظــام،  فــي  المدخلــة 

ــود  ــى العق ــاًء عل ــي بن ــكل يوم ــة بش المنص

اإليجــار. عقــود  نظــام  فــي  المصدقــة 
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بعد استيفاء كافة معايير ومتطلبات الشهادة

بلدية الشارقة تعلن حصول شاطئ الخان على 

العلم األزرق واعتماد االتحاد العالمي للمعايير 

البيئية لذوي اإلعاقة

صاحــب  وتوجيهــات  رؤى  مــع  تماشــيًا 

الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن 

المجلــس  عضــو  القاســمي  محمــد 

ــارقة، ومتابعــة ســمو  ــم الش ــى حاك األعل

ســلطان  بــن  محمــد  بــن  ســلطان  الشــيخ 

القاســمي ولــي العهــد نائــب حاكــم الشــارقة 

بلديــة  أكــدت  التنفيــذي،  المجلــس  ورئيــس 

مدينــة الشــارقة حرصهــا علــى تقديــم أفضــل 

خدميــة  مرافــق  وتوفيــر  للجمهــور  الخدمــات 

تواكــب النهضــة الكبيــرة لإلمــارة وتعــزز مــن 

والســكني  واالســتثماري  الســياحي  الجــذب 

وجعــل هــذه المرافــق صديقــة لــذوي اإلعاقــة.

وفي هذا الســياق أعلنت بلدية مدينة الشــارقة 

شــهادة  علــى  الخــان  شــاطئ  حصــول  عــن 

الشــاطئ  علــى  العلــم  ورفــع  األزرق،  العلــم 

المعاييــر،  كافــة  البلديــة  اســتوفت  أن  بعــد 

وتلبيــة متطلبــات البرنامــج العالمــي للعلــم 

األزرق، وتســخير كافــة جهودهــا لضمــان جــودة 

واإلدارة  البيئــي  والتعليــم  البحريــة،  الميــاه 

البيئيــة للشــاطئ، كمــا نالــت شــهادة اعتمــاد 

لــذوي  البيئيــة  للمعاييــر  العالمــي  االتحــاد 

اإلعاقــة.

ــه  ــذي نظمت ــل ال ــالل الحف ــك خ ــاء ذل ج

فــي  الخــان  شــاطئ  علــى  البلديــة 

ــارقة، بحضــور كل مــن الدكتــور  ــة الش مدين

طــارق ســلطان بــن خــادم نائــب رئيــس االتحــاد 

إدارة  مجلــس  رئيــس  للمعاقيــن،  العالمــي 

نــادي الثقــة للمعاقيــن، والدكتــور  المهنــدس 

دائــرة  رئيــس  الطنيجــي  مصبــح  بــن  خليفــة 

شــؤون البلديــات والزراعــة والثــروة الحيوانيــة، 

بلديــة  عــام  مديــر  الطنيجــي  ســعيد  وعبيــد 

الصــواف  معــاذ  والســيد  الشــارقة،  مدينــة 

المنســق الوطنــي للعلــم األزرق ولفيــف مــن 

الدوائــر  وبعــض  البلديــة  مــن  المســؤولين 

اإلمــارة. فــي  الحكوميــة 

وتفصيــاًل أكــد ســالم علــي المهيــري 

لمدينــة  البلــدي  المجلــس  رئيــس 

مدينــة  وبلديــة  المجلــس  أن  الشــارقة 

الشــارقة ســخرا كافــة الجهــود لرفــع معاييــر 

وتوفيــر  الشــواطئ  علــى  والســالمة  األمــان 

كافــة الخدمــات بهــا لالرتقــاء بكافــة مقومــات 

علــى  عملــت  كمــا  لمرتاديهــا،  الســعادة 

ذوي  لألشــخاص  صديقــة  لتكــون  تهيئتهــا 

اإلعاقــة تماشــيًا مــع رؤى وتوجهــات اإلمــارة فــي 

احتياجاتهــا. كافــة  وتوفيــر  الفئــة  هــذه  دعــم 

مــن جهتــه أوضــح عبيــد ســعيد الطنيجــي أن 

هــذا اإلنجــاز تحقــق بفضــل دعــم وتوجيهــات 

صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة، حيــث قامــت 
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البلديــة بالتعــاون مــع الجهــات المعنيــة فــي 

والتطويــر  لالســتثمار  الشــارقة  كهيئــة  اإلمــارة 

والزراعــة  البلديــات  شــؤون  ودائــرة  "شــروق" 

للمعاقيــن  الثقــة  ونــادي  الحيوانيــة  والثرويــة 

والقيــادة العامــة لشــرطة الشــارقة وغيرهــا مــن 

ــر  ــات ومعايي ــة متطلب ــة لتلبي ــر ذات الصل الدوائ

مؤسســة  منــح  فــي  ســاهم  مــا  األزرق  العلــم 

العلــم  شــهادة   »FEE« البيئــي  التعليــم 

المعاييــر  تقييــم  بعــد  الخــان  لشــاطئ  األزرق 

تتبــع  التــي  والمراســي  للشــواطئ  المتبعــة 

معاييــر صارمــة تهتــم بجــودة الميــاه، والتعليــم 

إلــى  البيئيــة  واإلدارة  البيئيــة  والمعلومــات 

شــاطئ  ليصبــح  والخدمــات  الســالمة  جانــب 

الخــان ضمــن الشــواطئ العالميــة التــي تــدرج 

فــي هــذه القائمــة.

ــارقة  ــة الش ــة مدين ــام بلدي ــر ع ــار مدي وأش

إلــى أن حصــول شــاطئ الخــان علــى 

العالمــي  االتحــاد  اعتمــاد  شــهادة 

ــة، يجســد  ــذوي اإلعاق ــة ل ــر البيئي للمعايي

مبانيهــا  كافــة  تهيئــة  علــى  البلديــة  حــرص 

اإلعاقــة،  لــذوي  صديقــة  لتكــون  ومرافقهــا 

ممــراً  الشــاطئ  علــى  البلديــة  وفــرت  حيــث 

وكراســي  اإلعاقــة  ذوي  لألشــخاص  خاصــًا 

متحركــة عائمــة يمكــن الدخــول بهــا إلــى البحــر 

بأجوائــه. لالســتمتاع 

مــن جانبــه أكــد خالــد بــن فــالح الســويدي 

مســاعد المديــر العــام لقطــاع خدمــة 

المتعامليــن أن بلديــة مدينــة الشــارقة 

ــة  ــتدامة البيئي ــز االس ــى تعزي ــرص عل تح

ــال  ــي مج ــات ف ــل الممارس ــق أفض وتطبي

ــي، ــل البيئ العم
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تعتبــر  التــي  الشــواطئ  علــى  وخصوصــًا   

جاذبــًا  ومكانــًا  والعائــالت  لألســر  متنفســًا 

ــر أفضــل الخدمــات  للســياح، كمــا تقــوم بتوفي

الشــواطئ  هــذه  علــى  وفــرت  حيــث  عليهــا 

أكثــر مــن 58 منقــذاً، وتســيير دوريــات التفتيــش 

التــزام  لمتابعــة  ومكثــف  دوري  بشــكل 

الجمهــور بكافــة التعليمــات الموضحــة علــى 

فضــاًل  الشــواطئ،  علــى  اإلرشــادية  اللوحــات 

فــي  الوقائيــة  اإلجــراءات  كافــة  تطبيــق  عــن 

الحاليــة. الظــروف  ظــل 

ســعيد  عبيــد  تســلم  الحفــل  وخــالل 

ــهادة  ــة ش ــام البلدي ــر ع ــي مدي الطنيج

االتحــاد العالمــي للمعاييــر البيئيــة لذوي 

اإلعاقــة مــن الدكتــور طــارق ســلطان 

العلــم  شــهادة  تســلم  كمــا  خــادم،  بــن 

المنســق  الصــواف  معــاذ  الســيد  مــن  األزرق 

الحفــل  ختــام  وفــي  األزرق،  للعلــم  الوطنــي 

شــاطئ  بإعــالن  إيذانــًا  األزرق  العلــم  رفــع  تــم 

الخــان ضمــن الشــواطئ العالميــة، كمــا قــام 

واالطــالع  الشــاطئ  علــى  بجولــة  الحضــور 

علــى مرافقــه وعلــى آليــة اســتخدام الكراســي 

اإلعاقــة. ذوي  لألشــخاص  العائمــة 

وتوجهــت بلديــة مدينــة الشــارقة بالشــكر 

ــاركة  ــات المش ــة الجه ــى كاف ــل إل الجزي

ــاف  ــذي يض ــاز ال ــذا اإلنج ــق ه ــي تحقي ف

إلــى ســجل إنجــازات اإلمــارة الباســمة 

ــتويات. ــة المس ــى كاف ــا عل وتميزه
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 إعــــالن
من خدماتنا  لتطوير  المستمرة  جهودنا  إطار   في 
 أجل إسعاد متعاملينا و أفراد المجتمع كاّفة يسرّنا

   أن نعلن عن إطالق الخدمة ا�لكترونية

خدماتنا  إلى  بالدخول  تفّضلوا  الخدمة،  لطلب 
ا�لكترونية والذكية 

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

على موقعنا ا�لكتروني:   

   طلب إصدار أو تجديد بطاقة دخول الحدائق
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الصحة و الحياة 
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صّحتنا في رمضان

يختلــف نظامنــا الغذائــي فــي شــهر رمضــان المبــارك عــن غيــره مــن شــهور العــام، 

إذ تتغيــر مواعيــد تنــاول الوجبــات وتكثــر الوالئــم وأصنــاف األطعمــة التــي نتناولهــا 

خــالل الوجبــات، وتكتســب المائــدة أهمية خاصــة الرتباطهــا بتجمعــات األهــل والتزاور 

فــي األجــواء الروحانيــة واالجتماعيــة الجميلــة التــي تعــم هــذا الشــهر الفضيــل، ومن 

المهــم أن نتبــع نظــام غذائــي للمحافظــة علــى صحتنــا وتجنــب األضــرار المصاحبــة 

لإلســراف فــي تنــاول الغــذاء، وخاصــة أن أجســادنا ال يدخلهــا الطعــام والشــراب لمدة 

15 ســاعة تقريًبــا.

نصائح للحفاظ على صحتك في رمضان:

ال تأكل حتى الشبع لتجنب بالتخمة.   -

امضغ الطعام جيًدا وتمّهل عند تناول الطعام.  -

تناول السوائل بكثرة لتعويض ما ُفقد أثناء الصيام.  -

تناول السلطات إلمداد الجسم بالفيتامينات والمعادن واأللياف.  -

ال تكثر من تناول الحلوى.  -

تناول مأكوالت خفيفة بين الفطور والسحور كالمكسرات والفواكه المجففة.  -

أّخر وجبة السحور لتفادي الجوع أو العطش في وقت مبكر من الصيام.  -

مارس أي نشاط بدني خفيف بعد اإلفطار بساعة لتنشيط عملية الهضم.  -
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الحلويات والمكسرات

يقبــل النــاس علــى تنــاول الحلويــات والمكســرات بشــكل أكبــر خــالل شــهر رمضــان 

ــتريها  ــي نش ــرات الت ــات والمكّس ــالمة الحلوي ــان س ــة، ولضم ــبات االجتماعي والمناس

هنــاك بعــض النصائــح المهمــة التــي يجــب اتباعهــا حتــى نتجنــب أيــة أضــرار صحيــة 

نتيجــة تنــاول مكســرات أو حلويــات غيــر ســليمة:

الشراء من المحالت المرخصة.  -

أن تكون طازجة ولها قوام متماسك ومغّلفة جيًدا.  -

توفر البيانات التغذوية وتاريخ الصالحية على العبوة.  -

االحتفاظ بالخواص الطبيعية وعدم وجود روائح غريبة.  -

شراء المكسرات والبذور بقشورها ألنها تحفظها لفترة أطول.  -

تجّنب شراء المكسرات والبذور المعطوبة التي بها ثقوب أو بقع.  -

عدم تذّوق المكسرات التي بها فطريات خضراء أو سوداء  -



نصائح لتجّنب العدوى 
في صالونات الحالقة الرجالية 

ومراكز التجميل النسائية

للعاملين. الّشخصية  النظافة 

وتعقيمهما والصابون  بالماء  اليدين  بغسل  العاملين  التزام 
الخدمة. تقديم  قبل   

المستخدمة. والمعدات  ا�دوات  نظافة 

جلدية. التهابات  أو  مكشوفة  بقروح  أو عاملة  إصابة أي عامل  عدم 

-

-

-

-
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األمن االلكتروني 
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حماية برامج التواصل االجتماعي من االختراق

وفيما يلي بعض خطوات بسيطة لتأمين حساباتنا على هذه البرامج.

خطوات لتأمين برنامج واتساب من االختراق

خطوات لتأمين برنامج انستغرام من االختراق

خطوات لتأمين برنامج اسناب شات من االختراق

افتح البرنامج.
اضغط على ا	عدادات في ا�سفل.

اختر الحساب.
Two-Step Verification اختر التحقق بخطوتين

فّعل الخاصية عن الضغط على "تمكين".
أدخل رقم سري للبرنامج والبريد ا	لكتروني الخاص بك.

سيطلب منك إدخال الرقم السري الحًقا وفي أوقات مختلفة للتأكد.

افتح البرنامج.
Settings عدادات	اضغط على ا

 Two-Step authentication اضغط على المصادقة الثنائي
(رسالة  عبر  الدخول  رمز  ليصلك  تناسبك  التي  ا�مان  طريقة  اختر 
نصية أو بريد إلكتروني أو تطبيق المصادقة أو عن طريق حفظ رموز 

المصادقة).
ثم قم بتفعيل الخاصية.

.1

.2

.3

.4

.5

 .1
.2
 .3
.4
 .5
.6
 .7

ما  سواء  منا،  كل  حياة  في  كبيرة  أهمية  االجتماعي  التواصل  لبرامج 
يتعلق بشؤون حياتنا الشخصية أو العملية، ولذلك من المهم حماية 

حساباتنا على هذه البرامج من االختراق. 

افتح البرنامج.
Settings عدادات	اضغط على ا

Two-Step authentication اضغط على المصادقة الثنائي
(رسالة  عبر  الدخول  رمز  ليصلك  تناسبك  التي  ا�مان  طريقة  اختر 
نصية أو بريد إلكتروني أو تطبيق المصادقة أو عن طريق حفظ رموز 

المصادقة).
الرمز  بحفظ  قم  المصادقة)،  (رمز  ا�مان  طريقة  باختيار  القيام  عبد 

في الجهاز الستخدامه الحًقا عن الدخول من جهاز آخر.

 .1
.2

  .3
 .4

.5

.6
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افتح البرنامج.
Settings اضغط على ا�عدادات

Two-Step authentication اضغط على المصادقة الثنائي
(رسالة  عبر  الدخول  رمز  ليصلك  تناسبك  التي  ا�مان  طريقة  اختر 
نصية أو بريد إلكتروني أو تطبيق المصادقة أو عن طريق حفظ رموز 

المصادقة).
الرمز  بحفظ  قم  المصادقة)،  (رمز  ا�مان  طريقة  باختيار  القيام  عبد 

في الجهاز الستخدامه الحًقا عن الدخول من جهاز آخر.

 .1
.2

  .3
 .4

.5

.6

خطوات لتأمين برنامج تويتر من االختراق

افتح البرنامج.
.(Settings & privacy) اضغط على ا�عدادات والخصوصية

 security & account) الحساب  إلى  والوصول  ا�مان  على  اضغط 
.(access

.(security) اختر ا�مان
.(Two-Step authentication) اختر المصادقة الثنائي

اختر طريقة ا�مان التي تناسبك ليصلك رمز الدخول عبر (رسالة نصية أو 
بريد إلكتروني أو تطبيق المصادقة أو عن طريق حفظ رموز المصادقة)، 

وقم بتفعيلها.

 .1
.2

  .3
 .4

.5
 

.6

خطوات لتأمين برنامج فيسبوك من االختراق

افتح البرنامج.
اضغط على القائمة أسفل البرنامج.

اختر "ا�عدادات والخصوصية".
(settings) اضغط على ا�عدادات

اختر  ثم  وا�مان  المرور  كلمة  إلى  اذهب  ا�عدادات،  شاشة  في 
.(Two-Step authentication) استخدام المصادقة الثنائية

(رسالة  عبر  الدخول  رمز  ليصلك  تناسبك  التي  ا�مان  طريقة  اختر 
نصية أو بريد إلكتروني أو تطبيق المصادقة أو عن طريق حفظ رموز 

المصادقة)، وقم بتفعيلها.

 .1
.2

  .3
 .4
 .5

.6
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مبـــادراتنــــا
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ضمن مبادراتها البيئية والمجتمعية

بلدية الشارقة تطلق مبادرة حطبكم علينا 

لتوزيع جذوع األشجار على مواطني اإلمارة

عــن  الشــارقة  مدينــة  بلديــة  أعلنــت 

ــام  ــا للع ــم علين ــادرة حطبك ــالق مب إط

البيئيــة  المبــادرات  كإحــدى  الرابــع، 

علــى  تحــرص  باتــت  التــي  المجتمعيــة 

تنفيذهــا ســنويًا بهــدف توفيــر جــذوع األشــجار 

الناجمــة عــن عمليــات صيانة وتقليم األشــجار، 

وتوفيرهــا لمواطنــي إمــارة الشــارقة بشــكل 

مجانــي واالســتفادة منهــا مــع بدايــة األجــواء 

الشــتوية المتميــزة التــي تكثــر بهــا الرحــالت 

المناطــق  فــي  والعائــالت  لألســر  الترفيهيــة 

البريــة، وفــي إطــار حــرص البلديــة علــى تنفيــذ 

كافــة المبــادرات التــي تســعد أفــراد المجتمــع.

وفــي هــذا الســياق أكــد ســالم علــي المهيــري 

الشــارقة  لمدينــة  البلــدي  المجلــس  رئيــس 

والبلديــة يحرصــان كل  البلــدي  المجلــس  أن 

ــعد  ــي تس ــادرات الت ــذ المب ــى تنفي ــرص عل الح

أفــراد المجتمــع وتوفيــر أفضــل الخدمــات لهــم، 

وتعتبــر هــذه المبــادرة مــن المبــادرات الكثيــرة  

والمتميــزة التــي توفرهــا البلديــة للمواطنيــن 

أو  البــر  رحــالت  مجانــًا لالســتفادة منهــا خــالل 

أعمــال الديكــور، وتحويلهــا إلــى تحــف فنيــة، 

ــراً لالســتفادة  ــااًل كبي ــادرة إقب كمــا تشــهد المب

ــا. منه

ــة  ــد دور البلدي ــادرة تجس ــح أن المب وأوض

فــي المحافظــة علــى البيئة واالســتغالل 

يتــم  التــي  األشــجار  لمخلفــات  األمثــل 

تقليمهــا وكذلــك األشــجار الضــارة التــي تتــم 

واســتغاللها  والغويــف  كالدامــاس  إزالتهــا 

بالصــورة المثلــى ســواء بتوزيــع جذوعهــا أو 

إعــادة تدويــر مخلفاتهــا كاألوراق وغيرهــا فــي 

الطبيعــي. الســماد  تصنيــع  عمليــات 

مــن جانبــه أكــد عبيــد ســعيد الطنيجــي 

المبــادرة  هــذه  أن  البلديــة،  عــام  مديــر 
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تعكــس حــرص البلديــة على تحقيق االســتدامة 

مــن  عليهــا  والمحافظــة  بالبيئــة  واالهتمــام 

األشــجار  جــذوع  مــن  الســليم  التخلــص  خــالل 

الناجمــة عــن عمليــات التقليــم والصيانــة التــي 

بالشــكل  واســتغاللها  البلديــة،  بهــا  تقــوم 

األمثــل مــن خــالل توزيعهــا علــى المواطنيــن 

المبــادرة  أن  إلــى  مشــيراً  مجانــي،  بشــكل 

ــز المظهــر الجمالــي لإلمــارة  تســاهم فــي تعزي

مــن خــالل التقليــم والصيانــة الالزمــة لألشــجار 

الشــارقة،  مدينــة  مناطــق  كافــة  تزيــن  التــي 

قطعهــا  خــالل  مــن  اســتغاللها  ســوء  ومنــع 

البيئــة  علــى  والمحافظــة  عليهــا،  التعــدي  أو 

ودعــم األجنــدة الوطنيــة لتوفيــر بيئــة مســتدامة 

متكاملــة. تحتيــة  وبنيــة 

ــارقة  ــة الش ــة مدين ــام بلدي ــر ع ــاد مدي وأف

األدوات  كافــة  وفــرت  البلديــة  أن  إلــى 

الالزمــة  العمــل  وكــوادر  والمعــدات 

واســتقبال  المبــادرة،  هــذه  لتنفيــذ 

المواطنيــن الراغبيــن باالســتفادة منهــا، مشــيراً 

يتــم  األشــجار  جــذوع  علــى  الحصــول  أن  إلــى 

وفــق مجموعــة مــن المتطلبــات وهــي الحجــز 

التابعــة  االتصــال  قنــوات  خــالل  مــن  المســبق 

ــراز الهويــة اإلماراتيــة فــي  للبلديــة، فضــاًل عــن إب

موقــع التحميــل،  ويســمح للمتعامــل بحمولــة 

خفيفــة  المركبــة  تكــون  وأن  فقــط  واحــدة 

"بيــك أب صغيــر" أو مقطــورة صغيــرة الســتفاد 

الراغبيــن  المواطنيــن  مــن  عــدد ممكــن  أكبــر 

بالحصــول علــى جــذوع األشــجار، كمــا يتولــى 

النقــل،  وســيلة  توفيــر  مســؤولية  المتعامــل 

فــي حيــن تتولــى البلديــة مســؤولية التحميــل 

فقــط.
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وفرت 200 شتلة لمبنى "الخدمات االجتماعية" 

ضمن مبادرة "تشجير"

بلدية الشارقة توزع 2000 شتلة زراعية على مرتادي 

الحدائق احتفااًل بأسبوع التشجير

صاحــب  وتوجيهــات  رؤى  مــع  اتســاقًا 

ــن  ــلطان ب ــور س ــيخ الدكت ــمو الش الس

المجلــس  عضــو  القاســمي  محمــد 

ــجيع  ــي التش ــارقة ف ــم الش ــى حاك األعل

علــى الزراعــة واالهتمــام بهــا ونشــر 

الرقعــة الخضــراء وتحقيــق االســتدامة 

البيئيــة، وزعــت بلديــة مدينــة الشــارقة أكثــر 

مــن 2000 شــتلة علــى مرتــادي الحدائــق فــي 

مدينــة الشــارقة ضمــن مشــاركتها في أســبوع 

التشــجير، كمــا وفــرت 200 شــتلة تمــت زراعتها 

فــي مبنــى دائــرة الخدمــات االجتماعيــة ضمــن 

"تشــجير". الدائــرة  مبــادرة 

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

مدينــة  بلديــة  عــام  مديــر  الطنيجــي 

الشــارقة أن البلديــة تحــرص علــى المشــاركة 

فــي أســبوع التشــجير بشــكل ســنوي انطالقــًا 

مــن دورهــا فــي نشــر الرقعــة الخضــراء وتنفيــذ 

المبــادرات البيئيــة والزراعيــة التــي تعمــل مــن 

المجتمــع  أفــراد  كافــة  تشــجيع  علــى  خاللهــا 

علــى الزراعــة واالهتمــام بهــا والمســاهمة فــي 

تحقيــق االســتدامة وتعزيــز المظهــر الجمالــي 

الزراعــة  ثقافــة  وغــرس  الباســمة،  لإلمــارة 

تعزيــز  عــن  فضــاًل  األطفــال  لــدى  خصوصــًا 

البيئــي. الوعــي 

وأوضــح الطنيجــي أن البلديــة وفــرت 

ــى  ــا عل ــم توزيعه ــة ت ــتلة زراعي 2000 ش

وتــم  حديقــة،   13 فــي  الحدائــق  مرتــادي 

توفيرهــا مــن مشاتلها،شــملت أنــواع مختلفــة 

ومتنوعــة مــن األشــجار والشــجيرات التــي يتــم 

إكثارهــا فــي مشــاتل حدائــق مدينــة الشــارقة 

حيــث  المعاييــر،  أفضــل  وفــق  بهــا  واالعتنــاء 

نــوع   1000 مــن  بأكثــر  المشــاتل  هــذه  تزخــر 

نبــات مــن األشــجار والشــجيرات والمتســلقات 

والزهــور، ومــا يزيــد عــن 25 نوعــًا مــن الفاكهــة، 

حيــث تنتــج هــذه المشــاتل مــا يقــارب نصــف 

مليــون شــتلة ســنويًا.

وأشــار مديــر عــام بلديــة مدينــة الشــارقة 

إلــى أن البلديــة افتتحــت بهذه المناســبة 

حديقــة القرائــن 3 علــى مســاحة تبلغ 20 

ــع، وتبلــغ المســاحة المزروعــة  ــر مرب ــف مت أل

منهــا حوالــي 16 ألــف متــر مربــع، كمــا تمــت 

عــن  فضــاًل  شــجرة،   186 مــن  بأكثــر  زراعتهــا 

تزيينهــا ب3 آالف زهــرة.
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ــارة  ــدم اإلم ــة، تق ــل الجائح ــا قب ــى م ــة إل ــودة التدريجي ــع الع م

عروضــًا ممتعــة فــي شــتى المجــاالت حيــث  بالفعاليــات  الباســمة 

علــى  الفرحــة  وترســم  والــزور  الســكان  تســتقطب  التــي  المتنوعــة 

وجــوه األســر والعائــالت، ففعاليــات مختلــف الدوائــر المعنيــة فــي اإلمــارة 

تشــكل بيئــة جاذبــة لألســر واألطفــال خصوصــًا لمــا تحتويــه مــن أنشــطة 

ومســابقات وورش عمــل، ومــن هنــا تحــرص بلديــة مدينــة الشــارقة علــى 

شــراكة  وتقــدم  الفعاليــات  هــذه  فــي  مســتمرة  بصــورة  المشــاركة 

مختلــف  لتحتضــن  حدائقهــا  تفتــح  عندمــا  منهــا  للكثيــر  اســتراتيجية 

والممتعــة. الجمليــة  األجــواء  وتوفــر  والفعاليــات،  االحتفــاالت 

بلديــة مدينــة الشــارقة تحــرص علــى التعــاون مــع كافــة الدوائــر 

ــة  ــا المختلف ــا ومبادراته ــاح فعالياته ــاركها نج ــارة وتش ــي اإلم ف

حيــث تشــارك فــي العديــد مــن ورش العمــل المتنوعــة والمســابقات 

الهادفــة ففــي ركــن البلديــة تجــد إقبــااًل مــن الــزوار لالســتمتاع بمــا تقدمــه 

ــادة الخبــرات للمشــاركين  فــي إطــار حرصهــا علــى صقــل المهــارات وزي

ورســم الفرحــة علــى وجوههــم.

ــات  ــف المهرجان ــم مختل ــي دع ــا ف ــى دوره ــة عل ــد البلدي تؤك

والفعاليــات انطالقــًا مــن شــراكتها االســتراتيجية وتماشــيًا مــع 

ــداث  ــف األح ــم مختل ــي تنظي ــمة ف ــارة الباس ــر لإلم ــدور الكبي ال

ــة التــي تهــم المجتمــع وتجســد التواصــل الدائــم  ــة والعالمي المحلي

معــه إلســعاده.

شراكة استراتيجية في النجاح

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

مدير التحرير 
علي عبيد احلمودي 

متابعة وإشراف 
مرية ثاين السويدي 

سكرتير التحرير 
أحمد راغب يحيى

تدقيق لغوي 
أحمد نعيم الباز 

تصوير 
علي سعيد العيوين 

طالب حممد احلمادي 

تصميم وإخراج 
مرمي علي املرزوقي 


