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ملف العدد



نواجه التحديات بجهٍد وتفاؤل
ترسخ بلدية مدينة الشارقة خدمة الناس بأبهى صورة ممكنة، فهذا ما اعتادت عليه هذه المؤسسة العريقة منذ تأسيسها، 
ليس فقط ألنها أكبر مؤسسة خدمية على مستوى اإلمارة الباسمة بل ألن هناك توجيهات ورؤى نعمل بها لسيدي صاحب 
السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة حفظه هللا ورعاه، فنحن مع الناس 
لوطنهم  آخر حبهم  بعد  يوماً  يؤكدون  بجهود رجال مخلصين  العمل  نواصل  لهم،  الخدمات  أفضل  وتقديم  أجلهم  ومن 

ومجتمعهم.

يعيش العالم اليوم تحدياً كبيراً عابراً للحدود يتمثل في انتشار لفيروس ال ُيرى بالعين المجردة، فيروس كورونا أو جائحة 
كورونا التي يتطلب التعامل معها وعياً والتزاماً وتعاوناً أكبر، ونحن في بلدية مدينة الشارقة بادرنا منذ البداية وعملنا على 
الحد من انتشارها بالوعي والعمل، فقمنا بإغالق مرافقنا وطبقنا نظام العمل عن بعد ووفرنا البدائل من أجل استمرارية 
العمل وتقديم خدماتنا للناس، فمنظومتنا الرقمية كانت كلمة الفصل في تقديم كل هذه الخدمات حيث وفرنا من خاللها كل 

ما يحتاجه الناس إلنجاز معامالتهم حتى ال تتعطل مصالحهم.

تؤدي البلدية في ظل الظروف الحالية دوراً بطولياً يعكس مدى حرصها على خدمة الوطن والمجتمع، وشكلت جزءاً كبيراً 
من منظومة خط الدفاع األول، حيث كانت سباقة في تعقيم وتطهير جميع مرافقها ومبانيها، ثم طّورت من عملها لتشمل 
أعمال التعقيم كل مناطق وشوارع مدينة الشارقة، حيث تغطي الفرق المؤهلة من البلدية جميع المناطق بتعاون وتكاتف 
من القطاعين الحكومي والخاص، ووفرت معدات وآليات ضخمة من أجل أن تبقى الشارقة مشرقة بالبهجة والعطاء، فهذا 
التحدي سيمر بإذن هللا باألمل والتفاؤل بأن القادم يحمل معه الخير الكثير وستنبض الطرق والمرافق واألماكن بالحياة 

من جديد.

ثابت سالم الطريفي
مدير عام بلدية مدينة الشارقة 



ملف العدد

فـــي هـــذا العـــدد



ملتقى  فعاليات  تختتم  »البلدية« 
الهندسة 

األداء  تقييم  برنامج  وتختتم   -
السنوي إلداراتها

مشاريع  تعرض  الشارقة  بلدية   -
ابتكارية نوعية خالل شهر االمارات 

لالبتكار
- و تعزز الوعي البيئي وتشجع على 
بأسبوع  مشاركتها  خالل  الزراعة 

التشجير
- وتعزز الوعي لدى أصحاب المزارع 

خالل حملة نظافة مدينتي سعادتي
- وتفتتح مشتل الفالح بحلته الجديدة 

إلكثار أنواع مختلفة من النبات
خدمة  قطاع  موظفي  وتكّرم   -

المتعاملين تقديراً لتميزهم
الشخصيات  لكبار  حافلة  وتدشن   -

بطريقة مبتكرة
- وتفتتح أول ساحة مواقف استثمارية 

ذكية باستخدام الطاقة النظيفة
بعنوان قصة  - ونظم جلسة حوارية 

ابتكار الستعراض مشاريع متميزة
لتفتيش  معاملة  ألف   13 تنجز   -
المباني وتنظم  3113 زيارة تفتيشة 

لمواقع قيد االنشاء في2019
- و توفر 71 ألف حمولة تربة ردم 

منذ بداية العام
في  مهملة  مركبة   7661 تحجز   -

2019
ب3.5  والميادين  الشوارع  تزّين   -

ماليين زهرة وتوزع 40 ألف شتلة

لمواصفة  لويدز  هيئة  اعتماد  نالت 
إدارة شكاوي المتعاملين

العام  إنجازات  تتوج  الشارقة  بلدية 
2019 بحصولها على أيزو الصحة 

والسالمة المهنية45001

وصال جاسم: 42 خدمة تقدمها إدارة 
الخدمات البيئية للجمهور وفق أفضل 

المعايير
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برعاية ولي عهد الشارقةملف العدد
»البلدية« تختتم فعاليات ملتقى الهندسة ب50 

ورشة ومحاضرة وجلسات حوارية وتوصيات مهمة



برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي 
العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي وبحضور 
سعادة الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة اإلحصاء 
عام  مدير  الطريفي  سالم  ثابت  وسعادة  المجتمعية  والتنمية 
المهندس خالد بن بطي رئيس  الشارقة وسعادة  بلدية مدينة 
المهندس خليفة  الدكتور  التخطيط والمساحة، وسعادة  دائرة 
سالم  بن  خميس  وسعادة  اإلسكان،  دائرة  رئيس  الطنيجي 
والقرى، وسعادة  الضواحي  دائرة  شؤون  رئيس  السويدي 
للتخطيط  الشارقة  مجلس  عام  أمين  علي  آل  خالد  المهندس 
العمراني، وسعادة ممثلي الدوائر الحكومية وسعادة مساعدي 
رئيس  سودين  آل  سالم  أحمد  الدكتور  وسعادة  العام  المدير 
بلدية  العقاري، نظمت  والتطوير  لالستثمار  العربي  االتحاد 
والمناسبات  للمؤتمرات  الجواهر  مركز  في  الشارقة  مدينة 
المستقبل،  هندسة  بعنوان  للهندسة  الثاني  الشارقة  ملتقى 
لتسليط الضوء على أبرز الحلول الذكية التي سيتم تطبيقها في 
المستقبل لالرتقاء بكافة األنشطة المتعلقة بالهندسة التخطيطية 
من  أكثر  تنظيم  األول  اليوم  وشمل  واإلنشائية،  والمعمارية 
5٠ ورشة عمل ومحاضرات مختلفة استهدفت خاللها البلدية 
المدارس والجامعات والمهندسين،  الفئات من طلبة  مختلف 
فيما تضمن اليوم الثاني جلسات حوارية وأوراق عمل قدمتها 

البلدية بمشاركة عدة جهات حكومية.

مدينة  بلدية  عام  مدير  الطريفي  سالم  ثابت  سعادة  وأكد 
الشارقة أن الملتقى يعكس حرص بلدية مدينة الشارقة على 
المستقبل  ومواكبة  المعنيين  لجميع  الهندسية  خبراتها  نشر 
وفق أفضل الطرق والمواصفات واعتماد أفضل المواصفات 
والمعايير وتعزيز دور البلدية في العمل الحكومي المشترك 
باعتبارها جزءاً من منظومة عمل حكومي متميزة تتكامل بها 
جميع الجهات الحكومية تحت مظلة التميز والنجاح لتحقيق 
رؤى واهداف اإلمارة الباسمة التي باتت نموذجاً يحتذى به 
في جميع المجاالت وخصوصاً مجال التشييد والبناء فالنظام 
والحضارة  واألصالة  العراقة  يعكس  اإلمارة  في  الهندسي 
والتطور، ولذا تحرص البلدية على تكريس جهودها وتطوير 
الرقمي  التحول  على  واالعتماد  باستمرار  عملها  منظومة 

كمنظومة عمل أساسية لتقديم خدمات رقمية عالية المستوى.
السويدي  هدة  بن  خليفة  المهندس  سعادة  أوضح  جانبه  من 
مساعد المدير العام لقطاع الهندسة والمباني ان الملتقى ينظم 
على مدار يومين حيث شهد اليوم األول حضوراً الفتاً من 
مختلف المعنيين في المجال الهندسي حيث تم تنظيم أكثر من 
5٠ ورشة عمل ومحاضرة استهدفت خالها البلدية مختلف 
عمل  ورش  تقديم  تم  حيث  المدارس  طلبة  ومنها  الفئات 
ابتكارية خاصة بهم حول تركيب الرافعات البرجية وتركيب 
البيوت لتعزيز ثقافة االبتكار لديهم، كما احتوت المحاضرات 

على معلومات مهمة تخدم الوسط الهندسي.

وأوضح بن هدة ان اليوم األول شهد جلسة حوارية شاركت 
لتعزيز  اإلمارة  بلديات  جميع  مع  الشارقة  مدينة  بلدية  بها 
التعاون بينها واالطالع على آخر االشتراطات التي تتبناها 
البلديات واطالعها على كذلك على أبرز البرامج والتطبيقات 
بلديات  جميع  به  تقوم  وما  البلدية  اطلقتها  التي  الهندسية 
اإلمارة من آليات عمل تخدم مسيرة التطور والنمو، مشيراً 
إلى انه تم أطالق مجموعة من الكتيبات التي أنجزتها البلدية 
مواصفات  كتيب  شملت  والمباني  الهندسة  قطاع  خالل  من 
المباني  نماذج  وكتيب  الشارقة  مدينة  في  المباني  استدامة 
االنشائية  الهندسة  لطلبة  التدريبي  البرنامج  وكتيب  التراثية 
وكتيب  المعمارية  الهندسة  لطلبة  التدريبي  البرنامج  وكتيب 

إجراءات االشراف على مشاريع البناء في إمارة الشارقة.

 وشهد اليوم الثاني جلسات حوارية شاركت بها البلدية وعدة 
ومجلس  والمساحة  التخطيط  دائرة  شملت  حكومية  دوائر 
كهرباء  وهيئة  اإلسكان  ودائرة  العمراني  للتخطيط  الشارقة 
بالشارقة،  والمواصالت  الطرق  وهيئة  الشارقة  ومياه 
واالتحاد العربي لالستثمار والتطوير العقاري، حيث تناولت 
الجلسة األولى الحديث عن تقنيات الثورة الرقمية وتوظيفها 
لتطوير العمل الحكومي تحدث خاللها سعادة المهندس خليفة 
في  سابق  الرقمي  التحول  مشروع  حول  السويدي  هدة  بن 
للحديث  القريدي  علياء  والمهندسة  والمباني  الهندسة  قطاع 
من  كل  بالجلسة  شارك  كما  المعالجة،  مياه  تحسين  عن 

الشارقة،  بلوان  تحدث خلها حول مستقبل  الدكتور محسن 
واألستاذة مريم عبيد للحديث  حول أهمية االستشارات في 
السويدي  عبيد  نورة  والمهندسة  للمباني  التخطيط  مرحلة 
للحديث عن اإلدامة، كما أدار الجلسة األستاذ محمد الرئيسي.
الحضري  التخطيط  عن  الحديث  الثانية  الجلسة  وتناولت 
المهندسة  خاللها  تحدثت  مستدامة  عمرانية  لبيئة  المستدام 
في  ودورها  الجغرافية  المعلومات  نظم  حول  جمعة  فاطمة 
الغزال حول  المستقبلية، والمهندسة علياء  العمرانية  التنمية 
التوزيع المكاني األمثل للخدمات المجتمعية، والمهندس عبد 
في  الحضرية  المؤشرات  استخدام  حول  السويجي  الرحمن 
شارك  كما  العمرانية،  التنمية  عمليات  وتقويم  وتقييم  رصد 
األحياء  عن  للحديث  حافظ  غادة  الدكتورة  من  كل  بالجلسة 
تأهيل«،  إعادة  ام  تخطيط  »إعادة  عمرانياً  المتدهورة 
والمهندسة نورة جوكا والمهندسة خلود آل علي للحديث عن 
الشراكة المجتمعية وأهميتها في التخطيط العمراني، كما ادار 

الجلسة المهندس طارق الحمادي.

وتناولت الجلسة الختامية الحديث حول دمج التقنيات الحديثة 
في القطاع الهندسي والعقاري أدارها الدكتور سالم احمد آل 
سودين وتحدث خاللها كل من الدكتور عبد الرحيم صابوني 
الصناعية  للثورة  الهندسي  التعليم  مخرجات  مواءمة  حول 
حول  تيسير  بشار  والدكتور  والطموح،  الواقع  بين  الرابعة 
التحول  الرقمي في قطاع العقارات، والدكتور أيمن النجار 
للحديث حول تقنية البناء في العصر الرقمي، والدكتور كمال 
عدنان ملص حول طريقة حساب التأخير وغرامات التأخير 
التي تطبق على المقاول في عقود المقاوالت حسب القانون 
اإلماراتي، والمحامي محمد السويدي للحديث عن الشروط 

األساسية الواجب توافرها في عقود المقاوالت ومالحقتها.
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 % 97.36 

استمر لثالثة أيام وشمل 26 إدارة 
واستعرض أكثر من 200 مشروع

بلدية الشارقة تختتم برنامج تقييم األداء السنوي إلداراتها

%90.28



التقييم  جلسات  الثالثاء  الشارقة  مدينة  بلدية  اختتمت 
أيام  ثالثة  استمرت على مدى  التي  إداراتها  المباشر ألداء 
قاعة  في   ٢٠19 لعام  السنوي  األداء  تقييم  برنامج  ضمن 
المجلس االستشاري إلمارة الشارقة، حيث استعرضت ٢6 
العام  إدارة خطط عملها ومجمل أعمالها وإنجازاتها خالل 
عام  مدير  الطريفي  سالم  ثابت  سعادة  بمشاركة  الماضي، 
البلدية ومساعديه ومديري اإلدارات، وعدد من المستشارين 
البلدية وخارجها، وبحضور وفود من  والخبراء من داخل 

الجهات الحكومية وطالب الجامعات.
 

على  األولى  المركز  المركزية  المختبرات  إدارة  وحققت 
مستوى اإلدارات بينما جاءت إدارة المالية في المركز الثاني 
الثالث، وعلى مستوى  المركز  العامة في  الخدمات  وإدارة 
القطاعات حصد قطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية 
فقد  القطاعات  مسؤولي  مستوى  على  وأما  األول،  المركز 
لفتة  وفي  األول،  المرتبة  في  هده  بن  خليفة  المهندس  جاء 
طيبة تعكس مبدأ الشفافية في البلدية تم تقييم أداء مدير عام 

البلدية، وحصل على نسبة تقييم بلغت %97.7٣.

 وأكد سعادة ثابت الطريفي أن برنامج تقييم األداء السنوي 
الذي أطلقته البلدية للعام الثالث على التوالي كأول برنامج 
إيجابية  ونتائج  عدة  أهداًفا  حقق  حكومية  لجهة  نوعه  من 
الكبير  والتحسن  الالفت  التطور  في  كبيرة  بصورة  تجلت 
في أداء اإلدارات لهذا العام، فقد بات هذا البرنامج المميز 
حافًزا لإلدارات على مضاعفة جهودها في العمل وفق خطط 
أعمالها  توثيق  على  كما شجعها  وممنهجة،  مدروسة  عمل 

وإنجازاتها بشكل منهجي.

ولفت إلى أن ٢6 إدارة شاركت في برنامج التقييم السنوي 
ومبادرة  مشروع   ٢٠٠ من  أكثر  خالله  من  واستعرضت 
المرتبطة  التشغيلية  عملها  وفق خطط  تحقيقها  على  عملت 
بتسعة أهداف استراتيجية رئيسية للبلدية تغطي جميع مجاالت 
تحدًيا   75 نحو  اإلدارات  استعرضت  كما  البلدي،  العمل 
انتهجتها  التي  المبتكرة  والحلول  العمل  سير  أثناء  واجهها 

إنجازات  ألبرز  موجز  تقديم  عن  فضال  عليها،  للتغلب 
وما   ٢٠19 عام  خالل  حصدتها  التي  والجوائز  اإلدارات 
مستوى  على  تعمم  بأن  جديرة  نجاح  قصص  من  تضمنته 
بمشاريعها  بياًنا  اإلدارات  قدمت  وكذلك  وخارجها،  البلدية 

المستقبلية ونسبة التحول الرقمي في خدماتها وإجراءاتها.

إذ  التقييم جرت على مرحلتين،  وأشار الطريفي أن عملية 
تمثلت المرحلة األولى في تقديم ملف تفصيلي مدعوم بالحقائق 
جوانب  جميع  تغطي  معايير  ستة  وفق  إعداده  يتم  واألدلة 
لجنة متخصصة مكونة من مستشارين  وقد عكفت  العمل، 
وخبراء من البلدية وعدة جهات خارجية على دراسة وتقييم 
الثانية  المرحلة  أما  الماضية،  األسابيع  خالل  الملفات  تلك 
فشملت جلسات التقييم المباشر يستعرض خاللها كل مدير 
إدارة مجمل األعمال واإلنجازات والمشاريع وخطط العمل 
التي نفذتها اإلدارة خالل عام كامل، ويتم منح درجات التقييم 

بشكل آني عبر نظام إلكتروني للتقييم.
ولفت الطريفي إلى أن برنامج التقييم أسهم إسهاماً فعاالً منذ 
ومعالجة  بالبلدية،  اإليجابية  المؤشرات  تعزيز  في  انطالقه 
اإلدارات  بين  اإليجابي  التنافس  وتعزيز  منها،  السلبية 

لمضاعفة جهودها في العمل وتوثيق أعمالها وإنجازاتها.

الجهود  على  الطريفي  أثنى  التقييم  برنامج  ختام  وفي    
المبذولة من جميع اإلدارات خالل العام الماضي، كما وجه 
وأميًنا  رئيًسا  الشارقة  إلمارة  االستشاري  للمجلس  الشكر 
المهم  المحفل  هذا  استضافة  على  موقرين  وأعضاًء  عاًما 

لتقييم أداء إدارات البلدية.

%89.61

%89.28



أخبار الدار

بلدية الشارقة 
تعرض مشاريع ابتكارية نوعية وتقدم 25 ورشة عمل خالل شهر االمارات لالبتكار



المشاركة  الشارقة حرصها على  بلدية مدينة  أكدت 
في شهر االمارات لالبتكار والذي انطلق في إمارة 
الموظفين  إبداع  تعكس  نوعية  بمشاريع  الشارقة، 
لحلول  وتقديمهم  المجاالت  مختلف  في  وتميزهم 
منظومة  من  يعزز  بما  نطاق عملهم  مبتكرة ضمن 
جميع  توفير  خالل  من  البلدية  تنتهجها  التي  التميز 
مقومات التحفيز على اإلبداع، وفي ذات السياق تقدم 
من  تستهدف  ابتكارية  ورشة   ٢5 من  أكثر  البلدية 
لتنمية  األطفال  وخصوصاً  الفئات  مختلف  خاللها 
مواهبهم في مختلف المجاالت بأساليب مبتكرة ترسخ 
اإلبداع وتساعد في اكتشاف المواهب واالهتمامات 

المختلفة لهم.

وأكد سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة 
لالبتكار  االمارات  شهر  في  المشاركة  أن  الشارقة 
النوعية  البلدية على تقديم مشاريعها  تعكس حرص 
مستقبلية  ونظرة  طموحة  برؤى  إنجازها  يتم  التي 
واعدة لموظفين مبدعين يحرصون بصورة مستمرة 
على التحسين والتطوير في مختلف أساليب العمل، 
التي  النوعية  المشاريع  من  بالعديد  البلدية  وتشارك 
االبتكار  دعم مسيرة  في  الريادي  دورها  تعزز من 
اإلمارة  رؤى  مع  تتماشى  إبداعية  نماذج  وتقديم 
الطموحة التي تحتل مكانة كبيرة في مجاالت التحول 
الرقمي والتطور الكبير المتسارع وتشجيع االبتكار 
وتحفيز الجهات واألفراد على تقديم أفضل ما لديهم 
من أفكار لتحويلها إلى واقع من خالل مشاريع مهمة 

تجذب االهتمام.

وأوضح الطريفي أن البلدية عرضت على منصتها 

مشروع روّية والذي يعتبر من المشاريع االبتكارية 
الرمادية  المياه  لمعالجة  مبتكرة  ويقدم حلوالً  للبلدية 
والنباتات،  الحيوانات  سقي  في  استخدامها  وإعادة 
وتتميز المياه المعالجة بهذه الطريقة بجودتها وخلوها 
من الميكروبات والجراثيم، ويمكن إعادة استخدامها 
الرمادية ٤٠  المياه  تشكل  المياه، حيث  دورات  في 
الصحي  الصرف  المهدرة في شبكات  المياه  % من 

وتمثل عبًئا على محطات المعالجة.
وأشار مدير عام بلدية مدينة الشارقة أنه تم عرض 
المشاريع  كأحد  الباز  طائرة  وهو  آخر  مشروعاً 
الطائرات  استخدام  خاللها  من  يتم  التي  االبتكارية 
الميداني  التفتيش  عمليات  في  )الدرون(  المسيرة 
شروط  مع  يتوافق  بما  والمباني،  الهندسة  بقطاع 
وقوانين استخدامها، عن طريق االعتماد على تقنية 
ومعالجة  الجوي،  للتصوير  مجهزة  مسيرة  طائرة 
الصور  مخرجات  ومطابقة  المساحية،  البيانات 
الجوية للمباني مع الخرائط الموثقة في بلدية مدينة 
االفتراضي  الواقع  تقنية  عرض  تم  كما  الشارقة، 
االفتراضي  الواقع  نظارة  خاللهااستخدام  يتم  والتي 
)VR Technology ( في برنامج تدريب الطلبة 
النظارة  تزويد  يتم  بحيث  والمباني،  الهندسة  بقطاع 
مراحل  لجميع  درجة   )٣6٠( بتقنية  فيديو  بمقاطع 

التدقيق اإلنشائي في مشاريع قيد التشييد.

رئيس  الروسي  هللا  عبد  ريم  أوضحت  جانبها  من 
شهر  أن  الشارقة  مدينة  بلدية  في  االبتكار  فريق 
الجهات  لتقديم  فرصة  يعتبر  لالبتكار  االمارات 
المواهب  واكتشاف  المميزة  مشاريعهم  واألفراد 
التي  النوعية  المشاريع  إلى  وباإلضافة  المختلفة، 

ابتكارية  عمل  ورش  أيضاً  تقدم  البلدية،  تعرضها 
الفئات، يتم تقديمها بصورة  مهمة تستهدف مختلف 
ما  أبرز  ومن  العملي،  التطبيق  خالل  من  ابداعية 
قدمته البلدية من ورش ورشة مسبار االبتكار والتي 
االبتكار  على  واألذهان  األفكار  تحفيز  إلى  تهدف 

باستخدام 6 قواعد للتفكير .
مختبر  ورشة  تقديم  تم  أنه  إلى  الروسي  وأشارت 
االبتكار والتي يتقمص فيها الطفل دور محلل مخبري 
سينا ومختبر  ابن  في مختبر  تجارب علمية  يجري 
مسلية  حيان بصورة  بن  جابر  ومختبر  النفيس  ابن 
أساسيات  لتعليم  الصغير  المبتكر  ومبتكرة، وورشة 
البرمجة والخوارزميات بطريقة مبسطة عبر موقع 
إلكتروني يصدر أوامر برمجية لتنفيذ المهام، وكذلك 
بتقنية  فيديوهات  عرض  المستقبل  هندسة  ورشة 
قيد  المواقع  في  الواقعية  الحياة  تعكس   ) آر   في   (
اإلنشاء، وورشة ابتكر مع الروبوت لتعليم أساسيات 
البرمجة وخاصة برمجة الروبوتات بأساليب مبتكرة 
ومبسطة، وورشة عباقرة الزراعة والتي يتم خاللها 
بطرق  نباتات  أصناف  زراعة  مراحل  استعراض 
الحديثة  الزراعة  طرق  وشرح  ومتنوعة  إبداعية 
والتي  المبتكر  المهندس  وورشة  المائية،  كالزراعة 
للمعلومات  مبتكر  وشرح  تعليمية  أنشطة  تشمل 
البرجية  كالرافعة  المختلفة  المعدات  عن  الهندسية 
تصميم  في  اللوحية  األجهزة  استخدام  وطريقة 

المباني.



أخبار الدار

بلدية الشارقة
 تعزز الوعي البيئي 
وتشجع على الزراعة
 خالل مشاركتها 
بأسبوع التشجير



الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  وتوجيهات  رؤى  مع  اتساقاَ 
حاكم  األعلى  المجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان 
الزراعة  على  والتشجيع  الخضراء  الرقعة  بزيادة  الشارقة 
بالمسطحات  تزخر  غناء  واحة  اإلمارة  باتت  بفضلها  والتي 
الشوارع  مختلف  تزين  التي  المتناسقة  والزهور  الخضراء 
أسبوع  فعاليات  في  الشارقة  مدينة  بلدية  والميادين، شاركت 
التشجير بباقة متنوعة من األنشطة والفعاليات تعزيزاً لدورها 
على  للتأكيد  األشجار  وزراعة  الخضراء  الرقعة  نشر  في 
أهميتها وأهمية الحفاظ عليها واالعتناء بها وغرس هذه الثقافة 

لدى الجميع بما فيهم األطفال.
وفي هذا السياق أكد سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية 
مدينة الشارقة أن مشاركة البلدية في فعاليات أسبوع التشجير 
يعكس دورها الملموس وحرصها على تعزيز الوعي البيئي 
البلدية  أولت  حيث  بها،  واالهتمام  الزراعة  على  والتشجيع 
بها  واالعتناء  الخضراء  المسطحات  بزيادة  كبيراً  اهتماماً 
وفق أرقى المواصفات والمعايير وتوفير أساليب رّي حديثة، 
وزيادة عدد الحدائق التي تعتبر مكاناً مثالياً تتكامل به عناصر 

البيئة الجميلة من حيث النباتات واألشجار والزهور.
وأشار الطريفي إلى أن البلدية حرصت خالل مشاركتها على 
بإذن  له  المغفور  غرس  كإبراز  األهداف  من  العديد  تحقيق 
هللا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب هللا ثراه،  واهتمام 
القيادة الرشيدة في المحافظة على الموروث النباتي المحلي، 
واالهتمام بالنباتات البيئة المحلية، والتوعية بأهمية التشجير 
فئات  واشراك  الخضراء،  المساحات  زيادة  على  يحافظ  بما 
التشجير،  أسبوع  فعاليات  في  االعاقة  وأصحاب  المجتمع 
وتعزيز دورهم في نشر الرقعة الخضراء والمحافظة عليها، 
وأفضل  المتميزة  واالبتكارات  الذكية  التقنيات  وتطبيق 

الممارسات في مجال التشجير والزراعة. 
من جانبه أوضح سعادة المهندس حسن التفاق مساعد المدير 
العام لقطاع الزراعة والبيئة أن أسبوع التشجير مناسبة بيئية 
تحرص من خاللها البلدية على نشر التوعية في المجال البيئي 
والمحافظة على األشجار والنباتات وزيادتها حيث تعمل البلدية 
على زيادة المسطحات الخضراء بشكل سنوي بنسبة %15، 
وقد وصل العدد اإلجمالي لها في مدينة الشارقة 18 مليون 

متر مربع، تضفي مظهراً جمالياً يعزز من كون اإلمارة مكاناً 
مثالياً لقضاء أجمل األوقات ومن كونها نموذجاً يحتذى به في 
الزراعة ونشر الرقعة الخضراء وتزيين الشوارع والميادين 
البيئة  مع  تتناسب  التي  الجميلة  والزهور  المتنوعة  بالنباتات 

المحلية والتي تقوم البلدية بإكثارها في المشاتل التابعة لها.
وأشار التفاق إلى أن البلدية تعمل على تشجيع الزراعة من 
رمزية،  بأسعار  للمواطنين  الزراعية  الشتالت  توفير  خالل 
حدائق  مشاتل  إلى  التوجه  خالل  من  عليها  الحصول  يمكن 
بلدية مدينة الشارقة حيث شهد العام الماضي توزيع أكثر من 

٤٠ ألف شتلة.
وأوضح علي عبيد الحمودي مدير إدارة التفاعل المؤسسي أن 
البلدية نظمت العديد من األنشطة والفعاليات بهذه المناسبة في 
مختلف الحدائق، حيث شهدت حدائق األحياء توزيع شتالت 
على  لتشجيعهم  األطفال  وخصوصاً  الجمهور  على  زراعية 
وتنظيم   ، المدارس  داخل  شتالت  توزيع  وكذلك  الزراعة، 
العديد من المحاضرات التعليمية والورش المهمة التي تناولت 
خاللها البلدية الحديث حول أهمية التشجير والمحافظة على 
والصاالت  الشارقة  مدينة  حدائق  أن  إلى  مشيراً  النباتات، 
البلدية  خالله  من  تحرص  مثالياً  مكاناً  تعتبر  بها  المتواجدة 
األطفال  المجتمع وخصوصاً  أفراد  لدى  الوعي  تعزيز  على 

من خالل ورش ونشاطات وفعاليات هادفة مختلفة.



أخبار الدار

بلدية الشارقة تعزز الوعي لدى أصحاب المزارع خالل حملة نظافة مدينتي سعادتي

بحضور ومشاركة سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة وسعادة مساعدي 
"بيئة"  للبيئة  الشارقة  شركة  مع  بالتعاون  توعوية  تطوعية  حملة  البلدية  نظمت  العام  المدير 
وبمشاركة 69 طالباً من مدرسة سما األمريكية الخاصة ومدرسة الشارقة الدولية، بهدف تعزيز 
بأهمية  المجتمع  أفراد  المنطقة ومختلف  تلك  بها في  المزارع والعاملين  لدى أصحاب  الوعي 
المحافظة على البيئة والنظافة العامة وطرق التخلص السليم من النفايات وآفات الصحة العامة 
والتي  مدينتي سعادتي"  "نظافة  تحت شعار  الحملة  هذه  اإلنسان، حيث جاءت  وتأثيرها على 
تنظمها البلدية بشكل سنوي لتعزيز ثقافة التطوع لدى موظفيها ونشر التوعية لدى أفراد المجتمع.
وفي هذا السياق أكد سعادة ثابت سالم الطريفي أن هذه الحملة تعكس جهد وحرص البلدية على 

نشر الوعي بين أفراد المجتمع بأهمية المحافظة على البيئة ومكافحة الظواهر السلبية وتعزيز 
بزيارة  الحملة  البلدية خالل  قامت  العامة، وقد  النظافة  الحفاظ على  المشاركة في  دورهم في 
المزارع في منطقة الفالح وااللتقاء بأصحابها لشكرهم على الدور الذي يقومون به في مساعدة 
مستمر  بشكل  الدور  هذا  تعزيز  على  وحثهم  المخلفات  من  السليم  التخلص  خالل  من  البلدية 

وتوعيتهم بأهمية عدم ترك المياه الراكدة داخل البرك باعتبارها بيئة خصبة لتكاثر البعوض.
في  المعنية  الجهات  مختلف  مع  التعاون  تعزيز  تحرص على  البلدية  أن  إلى  الطريفي  وأشار 
اإلمارة لتنظيم حمالت توعوية مستمرة لتنظيف المرافق العامة والشواطئ والحدائق انطالقاً من 
مسؤليتها المجتمعية ولتعزيز ثقافة التطوع لدى الموظفين، حيث تتنوع هذه المبادرات، ومنها 



الحمالت البرية والبحرية والزراعية وحمالت المناطق السكنية لنشر الوعي بين أفراد المجتمع 
ألكبر  رسالتها  إليصال  التوعوية،  المنشورات  وتوزيع  االجتماعي،  التواصل  منصات  عبر 

شريحة من أفراد المجتمع.
من جانبه أوضح سعادة المهندس حسن التفاق مساعد المدير العام لقطاع الزراعة والبيئة أن 
الحملة شملت على نصائح توعوية ألن المحافظة على البيئة تعتبر أحد اهم األهداف التي تطمح 
لها اإلمارة الباسمة لتحقيقها لحماية اإلنسان وحفظ الموارد المتاحة من أجل توفير بيئة صحية 
نظيفة لنا ولألجيال القادمة، مشيراً إلى أن النصائح التي قدمتها البلدية ألصحاب المزراع شملت 
تجنب حرق القمامة داخل أو خارج المزارع ألن الدخان والغازات الناتجة عنها تؤثر بشكل كبير 

المخلفات وخاصة الخضراء في أماكن عشوائية  الجوي والهواء، وتجنب رمي  على الغالف 
والواجب أن يتم وضعها في حاويات القمامة المخصصة لذلك، كما حرصت البلدية على توعية 
أصحاب المزراع بتجنب رمي الحيوانات النافقة بشكل عشوائي وتركها بجانب الحاويات أو في 

المناطق المفتوحة.



أخبار الدار

ــار  ــدة إلكث ــه الجدي ــالح بحلت ــتل الف ــح مش ــارقة تفتت ــة الش بلدي
ــات ــن النب ــة م ــواع مختلف أن



الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  وتوجيهات  رؤى  مع  اتساقاً 
حاكم  األعلى  المجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان 
الشارقة باالهتمام بالزراعة ونشر الرقعة الخضراء، افتتحت 
إنجاز  بعد  الجديدة  بحلته  الفالح  مشتل  الشارقة  مدينة  بلدية 
جهودها  إطار  في  مراحل،   ٤ شملت  التي  تطويره  أعمال 
والميادين  الشوارع  وتزيين  الخضراء  المسطحات  لزيادة 
وزيادة أعداد أشجار النخيل، ما يضفي منظراً جمالياً ويرسم 

لوحة إبداعية من خالل التصميم الهندسي الجميل للزراعة.
الطريفي  ثابت سالم  الفالح، سعادة  بمنطقة  االفتتاح  وحضر 
مدير عام بلدية مدينة الشارقة وسعادة مساعدي المدير العام.

البلدية  أن  الطريفي  سالم  ثابت  سعادة  أكد  السياق  هذا  وفي 
تولي الزراعة اهتماماً كبيراً اتساقاً مع رؤى صاحب السمو 
حاكم الشارقة حيث تعمل بصورة مستمرة على إكثار النباتات 
وزيادة المسطحات الخضراء بنسبة 15% سنوياً، ويأتي افتتاح 
هذا المشتل بحلته الجديدة ليعكس حرص البلدية على االهتمام 
مساحة  أن  إلى  مشيراً  عليها،  المواطنين  وتشجيع  بالزراعة 
المشتل تبلع ٤٤ ألف متر مربع ويعد أقدم مشتل في اإلمارة 
الباسمة، حيث تم افتتاحه في عام 1978 ثم تم إعادة افتتاحه 
بحلة أخرى من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة، وخالل هذا 
العام تم تطويره بشكل أكبر بهدف رفع االنتاجية إلى ٢ مليون 
شجرة سنوياً لدعم المشاريع التطويرية المختلفة في اإلمارة.

مشاتلها  تحديث  على  حريصة  البلدية  أن  الطريفي  وأوضح 
وتطوير منظومة الزراعة لديها من خالل إدخال أنواع جديدة 
ري  أساليب  واتباع  مستمرة  بصورة  وإكثارها  النباتات  من 
الحزام  مشتل  تطوير  في  حققته  الذي  النجاح  وبعد  حديثة، 
والبيئة  الزراعة  قطاع  خالل  من  البلدية  اتجهت  األخضر 
على تطوير مشتل الفالح بناًء على مجموعة المراحل حيث 
الزينة  من أشجار  نباتات  بإنتاج مختلف  المشتل حالياً  يقوم 

وشجيرات ومتسلقات ومغطيات للتربة والزهور الموسمية.
من جانبه أوضح سعادة المهندس حسن التفاق مساعد المدير 
العام لقطاع الزراعة والبيئة أن البلدية قامت بوضع الخطط 
أنواع  إكثار  وكذلك  المشتل  مرافق  جميع  لتطوير  الالزمة 
مختلفة من النباتات واألشجار  كالغاف والسدر والنخيل، كما 
بذرة  آالف  بزراعة 1٠  الثانية  المرحلة  البلدية خالل  قامت 

للنباتات المحلية وتجميع فسائل النخيل في مكان واحد بدالً من 
تواجدها في أكثر من مشتل أو موقع زراعي، حيث تم تجميع 
أكثر من ٣ آالف فسيلة، وزراعة أكثر من ٢5٠٠ بذرة نخيل 

أيضاً بهدف إكثارها وزراعتها في مختلف المناطق.
وأشار التفاق إلى أن األعمال التطويرية للمشتل شملت عمل 
الغاف شجرة  المعمرة مثل شجرة  لبعض األشجار  أحواض 
للعلم بطول 11 متر في منتصف  التسامح، وإنشاء  سارية 
المشتل، وتصميم وبناء شالل في بداية المشتل وآخر في منطقة 
والخارجية  الداخلية  الجدران  والسماد، وصيانة  الرمل  خلط 
وصبغها، صيانة وصبغ أعمدة البيوت المظللة، وردم بعض 
جديدين  مكتبين  وإنشاء  المشتل  أطراف  في  القديمة  المباني 
مكانها،وإنشاء ٤ مخازن لحفظ المعدات واالدوات، وورشة 
يسع  المكائن  لتخزين  وكراج  الحشيش  آليات قص  الصالح 

6٠ ماكنة وعمل مواقف للزوار
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بلدية الشارقة تكّرم موظفي قطاع خدمة المتعاملين
 تقديراً لتميزهم



كّرمت بلدية مدينة الشارقة في مبناها الرئيسي بمنطقة المصلى موظفي قطاع خدمة 
المتعاملين، بحضور سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة وسعادة 
الموظفين  تكريم  تم  حيث  والمكّرمين،  اإلدارات  ومديري  العام  المدير  مساعدي 
المتميزين خالل العام الماضي والذين بذلوا جهوداً كبيرة لتعزيز مسيرة تميز البلدية 

وقاموا بأداء مهامهم بإخالص وتفاٍن وخصوصاً في الميدان.
البلدية  التحفيز نهج تسير عليه  ثابت سالم الطريفي أن  السياق أكد سعادة  وفي هذا 
انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو 
المجلس األعلى حاكم الشارقة، بضرورة تكريم المميزين في عملهم، لما يقومون به 
من جهد كبير لخدمة مؤسساتهم وخدمة اإلمارة، لذا حرصت البلدية على تكريم هذه 
العمل، حيث  إنجاح  في  وتسهم  يبذلونها  التي  للجهود  تقديراً  الموظفين  من  الكوكبة 
تحرص البلدية بشكل دائم على تكريم المتميزين، لتحفيزهم على اإلستمرار في البذل 

والعطاء، وتعزيز انتمائهم للعمل.
لقطاع خدمة  العام  المدير  مساعد  السويدي  فالح  بن  خالد  سعادة  أوضح  جانبه  من 
المتعاملين أن موظفي القطاع يعملون بتميز دائم وجهد كبير وتنفيذ توجيهات اإلدارة 
العليا بالبلدية في ظل دعم ومتابعة سعادة ثابت سالم الطريفي، كما أنهم يعملون بدقة 
البلدي  التفتيش  مجال  في  وخصوصاً  مهامهم  لمختلف  الميدان  في  كبيرة  ومتابعة 
التفتيش على  العام وكذلك  المظهر  السلبية ومشوهات  الظواهر  للقضاء على جميع 
المواقف لتوفيرها بصورة دائمة للقاطنين والزوار ومنع سوء استغاللها، وغيرها من 
المهام الميدانية التي تعمل من خاللها البلدية حمالت دورية على مدار الساعة، لذا تم 

تكريمهم تحفيزاً لهم لمواصلة العمل والعطاء.
وأعرب المكرمون عن سعادتهم بهذه اللفتة الطيبة، مؤكدين أن بلدية مدينة الشارقة 
ال تألو جهداً في التحفيز على البذل والعطاء لتحقيق مصلحة العمل، فهذا التكريم يولد 
دافعاً كبيراً لديهم  لبذل مزيداً من الجهود والتميز، ويفسح لهم الطريق نحو االبداع، 

ألنه يشعرهم بأهمية الجهود التي يقدمونها.
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لكبار  الرئيسي حافلة  الشارقة في مبناها  بلدية مدينة  دشنت 
بتحويل  قامت  ان  بعد  النقليات  إدارة  قبل  من  الشخصيات 
إحدى الحافالت المستخدمة لديها لحافلة متميزة بمواصفات 
عالية وتم تعديلها بصورة جميلة ضمن جهودها الرامية إلى 
الحفاظ على البيئة واالستغالل األمثل للموارد المتاحة وإعادة 
الموظفين من  ثقافة اإلبداع واالبتكار بين  التدوير وتكريس 
لعمل  المتوفرة  والقطع  واآلليات  المعدات  استغالل  خالل 
ذات  بمواصفات  تتمتع  التي  الحافلة  كهذه  متميزة  مشاريع 

كفاءة عالية وتتوفر بها وسائل الرفاهية والراحة.
وأكد سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة 
أن هذه الحافلة تضاف إلى سجل إنجازات البلدية خصوصاً 
لديها من معدات  التدوير واستغالل كل ما  في مجال إعادة 
بصورة مثلى وتطويرها لتصبح تحفة فنية يتم االستفادة منها 

من قبل مختلف اإلدارات وكذلك خدمة الجمهور، وتم تدشين 
وإداراتها  البلدية  مرافق  إلى  الزوار  كبار  لنقل  الحافلة  هذه 
زيارة  تطلبت  حال  في  الرئيسي  المبنى  خارج  المتواجدة 
الزوار أو الوفود اصطحابهم لالطالع على مشاريع البلدية 
وإنجازتها في مختلف مناطق مدينة الشارقة، وقد حرصت 
البلدية على تجهيزها بمواصفات عالية بالكامل بجهد موظفين 

متميزين من إدارة النقليات.
النقليات  إدارة  مدير  البنا  حميد  المهندس  أوضح  جانبه  من 
بقيادة المهندس  ان هذه الحافلة عمل بها ٢٢ موظفاً متميزاً 
أو  البلدية  ضيوف  نقل  بهدف  أحمد،  وغالم  ابراهيم  محمد 
المشاركين في المعارض و الفعاليات، وتم تغيير مواصفات 
البلدية،  شعار  بألوان  الخارج  من  تم طالؤها  حيث  الحافلة 
وتحويل الشكل األمامي إلى كالسيكي و أنيق، كما تحويلها 

من الداخل من وسيله نقل عادية إلى متميزة.
من  أخذها  تم  كراسي   9 إضافة  تمت  أنه  إلى  البنا  وأشار 
طبيعة  مع  يتالءم  بما  تنجيدها  إعادة  وتمت  قديمة  مركبات 
العمل وتتوفر بها أعلى درجات الراحة، كما تم كساء أرضية 
مستخدميها  على  تسهل  مكتبتين  وإضافة  بالخشب  الحافلة 
عن  توصيلها  يمكن  عرض  شاشة  وإضافة  مهامهم،  تأديه 
السقف  تغير  تم  كما  الهاتف،  أو  العنكبوتية  الشبكة  طريق 

الداخلي و تزويدة بإضاءة متميزة ذات أبعاد جمالية.

تحويلها من مستخدمة إلى كالسيكية أنيقة
بلدية الشارقة تدشن حافلة لكبار الشخصيات بطريقة مبتكرة
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خدمات متعددة توفرها بأفضل المواصفات

بلدية مدينة الشارقة تفتتح
 أول ســاحة مواقــف اســتثمارية ذكيــة باســتخدام 

الطاقــة النظيفــة



افتتحت بلدية مدينة الشارقة في منطقة المجاز أول ساحة مواقف استثمارية ذكية 
تابعة لها باستخدام الطاقة النظيفة، في إطار جهودها الرامية إلى توفير خدماتها 
وفق أرقى المستويات وخصوصاً المواقف في مختلف مناطق المدينة في ظل ما 
تشهده اإلمارة الباسمة من تطور كبير ونمو مضطرد في مختلف المجاالت وفي 
المستثمرين  مثالية تستقطب  باعتبارها وجهة  القاطنين والزوار  ازدياد عدد  ظل 
الخدمات بصورة رقمية  هذه  توفير  البلدية على  لذا تحرص  والزوار،  والسكان 
الرقمي  التحول  في  واستراتيجيتها  خططها  وتعكس  التطور  هذا  تواكب  وذكية 

لجميع خدماتها وتقديم حلول ذكية فعالة. 
وشهد االفتتاح سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة وسعادة 

مساعدي المدير العام ولفيف من المسؤولين من مختلف إدارات البلدية.
وفي هذا السياق أكد سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن 
التحول الرقمي بات سمة من سمات عمل البلدية، حيث تعمل حالياً على إنجاز 
جميع  تحويل  خالله  من  ليتم  "سابق"  مشروع  وهو  رقمي  تحول  مشروع  أكبر 
على  حرصت  ولذا  بالكامل،  رقمية  إلى  للجمهور  البلدية  تقدمها  التي  الخدمات 
تطوير منظمومة العمل لمواكبة هذا التحول وتوفير الحلول الذكية التي تختصر 
الوقت والجهد على المتعاملين، وجاء افتتاح هذه الساحة ضمن خطط البلدية للعام 
الحالي، حيث تعتبر هذه الساحة االولى من نوعها في اإلمارة وتمكن المستخدم من 

الدخول والخروج بصورة سهلة، كما تتوفر بها خدمات ذات جودة عالية.
وأشار الطريفي إلى أن هذه الساحة تتوفر بها خدمات متعددة حيث تقوم كاميرا 
بقراءة لوحة المركبة وتفتح البوابة تلقائياً وعند الخروج ُتفتح البوابة مرة أخرى 
مع تزويد المتعامل بعدد الساعات والمبلغ المستحق الدفع في حال لم يكن مشتركاً، 
حيث وفرت البلدية طرقاً عديدة للدفع منها الدفع التقليدي من خالل موظف الشباك 
الذكي إلدارة  التطبيق  أو من خالل  الساحة  في  الموجود  الجهاز  أو عن طريق 
المواقف، كما توفر الساحة إمكانية االشتراك بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري 

أو سنوي.
من جانبه أوضح سعادة خالد بن فالح السويدي مساعد المدير العام لقطاع خدمة 
المتعاملين أن البلدية تحرص على توفير المواقف للجمهور بصورة مستمرة وفي 
جميع األوقات لذا تعمل وفق خطط واستراتيجية توفر من خاللها المواقف العامة 
للرسوم  الخاضعة  العامة  للمواقف  اإلجمالي  العدد  بلغ  حيث  المناطق  جميع  في 
احتياجات  لتلبية  سنوياً  زيادتها  تتم  موقف  ألف   ٤٠ حوالي  الشارقة  مدينة  في 
المتعاملين، كما يوجد هناك حوالي ٣٠٠ ساحة مواقف استثمارية مجهزة بأفضل 

المواصفات، وتوفر بدورها 19 ألف موقف نظامي للتأجير.
وأوضح علي أحمد أبو غازيين مدير إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة 
أن الساحة يمكن تشغيلها دون تدخل بشري وتتوفر بها كاميرات مراقبة على مدار 

مختلف  لدفع  جهاز  وتوفير  المركبات  لوحات  لقراءة  أخرى  وكاميرات  الساعة 
التي تقدم عبر أجهز  الخدمات  أنواعها وغيرها من  الخدمات كالفواتير بمختلف 
الدفع، كما يتوفر بها جهاز الخدمة الذاتية، فضالً عن توفير خدمة غسيل المركبات 
أسعار  توضح  رقمية  شاشة  ووضع  البلدية،  من  ومرخص  للبيئة  بشكل صديق 

تأجير المواقف وأسعار االشتراك حسب المدة الزمنية.
وأكد أبو غازيين أن الساحة سيتم تطويرها مستقبالً من خالل توفير أعمدة إنارة 
تعمل بالطاقة الشمسية، وموقف خاص لشحن السيارات الكهربائية وجهاز صراف 
آلي ونظام حجز مواقف عن طريق التطبيق ونظام التفتيش الذكي، ضمن خطط 

البلدية لتطوير منظومة العمل وتقديم أرقى الخدمات بكل سهولة ويسر.
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استضافت خاللها سعادة المدير العام وأصحاب ابتكارات 

بلديــة الشــارقة تنظــم جلســة حواريــة بعنــوان قصــة ابتــكار 
الســتعراض مشــاريع متميــزة



نظمت بلدية مدينة الشارقة في مبناها الرئيسي بمنطقة المصلى جلسة حوارية ابتكارية بعنوان " 
قصة ابتكار" كأولى حلقات هذه الجلسات التي تستعرض خاللها البلدية قصص ابتكارية ملهمة 
ومشاريع متميزة أحدثت فروقاً وقدمت خدمات كبيرة للمجتمع، حيث استضاف فريق االبتكار 
في البلدية سعادة ثابت سالم الطريفي مديرها العام كقائد ملهم ومحفز للفريق في كل ما وصل إليه 
من إنجازات ويقدم دعماً كبيراً لمسيرة االبتكار وكل نجاحات البلدية، كما تمت استضافت عدداً 
من المبتكرين المبدعين في مختلف المجاالت الستعراض مشاريعهم واستعراض المشاريع التي 
شاركت بها البلدية في شهر اإلمارات لالبتكار وشارك في الجلسة سعادة مساعدي المدير العام 

ومديري اإلدارات ولفيف من المسؤولين والموظفين في البلدية.
وفي هذا السياق أكد سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن االبتكار نهج 
تسير عليه البلدية وتسعى من خالله لتطوير طاقات الموظفين واالستثمار باالنسان سيراً على 
حاكم  األعلى  المجلس  القاسمي عضو  محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  خطى صاحب 
اإلنجازات،  وتحقيق  المجتمع  تطور  في  أساسية  لبنة  البشري  العنصر  يعتبر  حيث  الشارقة، 
ولذا حرصت البلدية على تشكيل فريق لالبتكار يتولى مهمة تبني األفكار االبتكارية واالبداعية 
للموظفين لتحويلها إلى واقع ملموس كمشاريع مبتكرة وتشجيع المبتكرين على إعطاء المزيد من 

الجهود من خالل تشجيعهم وتوفير بيئة العمل المحفزة لهم.
وخالل استضافته كقصة ملهمة في القيادة واالبتكار أوضح سعادته أن االبتكار يتطلب من الفرد 
البحث عن أفكار جديدة وتنفيذها بأساليب جديدة أيضاً وهو ما يختلف عن اإلبداع الذي يقوم من 
خالله الفرد بممارسة مهمة أو عمل بأسلوب خاص يعكس رؤيته اإلبداعية، مشيراً إلى أن االبداع 
واالبتكار عامالن أساسيان في آلية عمل كل مؤسسة لتحقيق الرؤى واألهداف، لذا يجب على 
جميع المؤسسات واألفراد تحفيز األفكار االبتكارية بكلمات محفزة تشجع الفرد على االستمرار 

بمشروعه االبتكاري وتقديم الدعم الالزم له إلنجازه بالصورة المثلى.
من جهتها أكدت ريم عبد هللا الروسي مدير إدارة الموارد البشرية ورئيس فريق االبتكار في 
بلدية مدينة الشارقة أن هذه الجلسة تعتبر أولى جلسات فريق االبتكار والتي ستواصل العمل على 
عقدها بشكل مستمر وتستضيف خاللها بيوت الخبرة من المبتكرين لعرض تجاربهم ومشاريعهم 
على الموظفين لالستفادة من كل ما لديهم من أفكار، فالبلدية تحرص دائماً على صقل مهارات 
موظفيها وزيادة خبراتهم في جميع المجاالت من خالل الدورات المستمرة وخصوصاً في مجال 
لالبتكار  اإلمارات  شهر  خالل  للبلدية  متميزة  مشاركة  على  إيجاباً  انعكس  ما  وهو  االبتكار، 

بمشاريع نوعية متميزة وكذلك فوز الموظفة أسماء الشيباني بجائزة االبتكار بدورتها األولى.
قّيمة ومعلومات مهمة استقوها من  العام مداخالت  المدير  الجلسة قدم سعادة مساعدي  وخالل 
تجاربهم في العمل ودورهم كقيادات في تحفيز الموظفين على اإلبداع باعتبار ان التحفيز هو 
وسيلة لبذل المزيد من الجهود وتشكيل رصيد إيجابي لديهم يسهم في تجاوز األخطاء ومواجهة 

التحديات.



أخبار الدار

بلديــة الشــارقة تطلــق المرحلــة األولى من مشــروع 
ترقيــم وترميز األشــجار المعمرة



محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  وتوجيهات صاحب  رؤى  مع  اتساقاً 
ونشر  بالزراعة  باالهتمام  الشارقة  حاكم  األعلى  المجلس  عضو  القاسمي 
المظهر  تعزيز  على  الشارقة  مدينة  بلدية  حرصت  الخضراء،  المسطحات 
الجمالي لإلمارة الباسمة وفق خطة استراتيجية سنوية تعمل خاللها على زيادة 
المسطحات الخضراء وزراعة الزهور والمحافظة على األشجار المعمرة في 
مختلف أرجاء المدينة، وفي هذا السياق أعلنت البلدية إطالق المرحلة األولى 
من مشروع ترقيم وترميز األشجار المعمرة حيث قامت البلدية من خالل قطاع 

الزراعة والبيئة بوضع الخطط والدراسات الالزمة قبل البدء بالمشروع.
البلدية  أن  الشارقة  مدينة  بلدية  عام  مدير  الطريفي  سالم  ثابت  سعادة  وأكد 
تولي الزراعة أهمية كبيرة وتعمل على تحقيق توجيهات صاحب السمو حاكم 
الشارقة في المحافظة عليها واالهتمام بها وإكثار مختلف النباتات ونشر الرقعة 
الخضراء، لذا أطلقت البلدية مشروع ترقيم وترميز األشجار المعمرة للمحافظة 
عليها لما لها من أهمية كبيرة حيث تعتبر تاريخاً أصيالً يروي حكاية األجداد 
ودورهم في زراعتها واالهتمام بها كما تشكل هذه األشجار إرثاً حضارياً يعكس 

التاريخ العريق لإلمارة الباسمة التي تزخر بهذه األشجار.
وتعريف  األشجار  هذه  حماية  إلى  يهدف  المشروع  أن  إلى  الطريفي  وأشار 
المساهمة  بضرورة  التوعية  ونشر  عليها  المحافظة  وأهمية  بأهميتها  المجتمع 
من  وعمرها  الشجرة  تاريخ  والترميز  الترقيم  عملية  توضح  حيث  برعايتها 
خالل خطة وضعتها البلدية وفق أعلى المواصفات للبدء بالمشروع، من أجل 
األنواع  إكثار  على  ذلك  إلى  باإلضافة  البلدية  تعمل  حيث  عليها،  المحافظة 
المختلفة من النباتات واألشجار عبر مشاتلها التي تزخر بأكثر من 1٠٠٠ نوع 

نبات وأكثر من ٢5 صنفاً للفواكه.
من جانبه أوضح سعادة المهندس حسن التفاق مساعد المدير العام لقطاع الزراعة 
والبيئة أن األشجار المعمرة تحظى باهتمام كبير من قبل البلدية باعتبارها تحمل 
ذكريات اآلباء واألجداد ولذا قامت بإطالق هذا المشروع حيث تم حصر أماكن 
كتاريخ  عنها  المعلومات  ووضع  ترقيمها  ثم  الشارقة  مدينة  في  األشجار  هذه 
زراعتها والتحذير من قطعها أو نقلها دون تصريح واعتبارها أشجاراً محمية 
من  االنتهاء  لغاية  مستمراً  سيبقى  المشروع  أن  إلى  مشيراً  القانون،  بموجب 

جميع األشجار في جميع مناطق مدينة الشارقة. 



أخبار الدار

بلديــة الشــارقة تنجــز 13 ألــف معاملــة لتفتيــش المبانــي وتنظــم  3113 زيــارة تفتيشــة لمواقــع قيــد 
االنشــاء في2019

أكدت بلدية مدينة الشارقة حرصها على تنفيذ زيارات تفتيشية 
دورية على المواقع قيد اإلنشاء وعمل جوالت ميدانية من خالل 
المفتشين التابعين إلدارة تفتيش المباني لرصد كل التجاوزات 
التي يمكن أن تحدث داخل المواقع قيد اإلنشاء والمتوقفة على 
جميع المناطق، حيث تحرص البلدية على توفير كل مقومات 
البنايات  وسكان  العاملين  سالمة  أجل  من  بالعمل  السالمة 
المجاورة، ورصد جميع التجاوزات أو بعض السلوكيات من 

أجل الحفاظ على المظهر الجمالي لإلمارة الباسمة.
ذات السياق أكد المهندس أحمد عبدالرحمن الجروان مدير إدارة 
تفتيش المباني أنه يتم تنظيم زيارات تفتيشية بشكل يومي لرصد 
والوحدات  والصناعية  التجارية  بالمنشآت  البناء  تجاوزات 

العام  شهد  حيث  اإلنشاء،  قيد  المواقع  وكذلك  القائمة  السكنية 
الماضي تنظيم أكثر من ٣11٣ زيارة تفتيشية، تم خاللها ضبط 
العديد من التجاوزات كسوء  حالة السياج المؤقت للمواقع قيد 
باالضافة  والمخلفات  الرمال  من  الحفر  ناتج  ووضع  اإلنشاء 
إلى مواد البناء خارج المواقع وبطريقة عشوائية، وعدم توفير 
المبانى المجاورة  الحماية الالزمة للمواقع قيد اإلنشاء لحماية 
وقاطنيها والمارة والممتلكات، وسوء اللوحة االعالنية أو من 

بيانات خطأ أو غير مكتملة البيانات .
 1٣٣٠٢ الماضي  العام  خالل  أنجزت  اإلدارة  أن  وأوضح   
معاملة  تضمنت ٣9٢1 معاملة إلكترونية ضمن خطط اإلدارة 
في التحول الرقمي وتقديم خدماتها إلكترونياً الختصار الوقت 

والجهد على جميع المتعاملين .
المقاولين  من  كل  تعاون  ضرورة  على  الجروان  وشدد 
لمدينة  العام  المظهر  على  للحفاظ  البلدية  مع  واالستشاريين 
الشارقة لتظل المدينة الباسمة لنا جميعا، وقال " نحن شركاء 
اإلمارة،  بها  تمر  التي  العمرانية  والطفرة  التنمية  عملية  في 
التام  والتعاون  الدعم  بتقديم كل  البلدية  تقوم   دائما  وكعادتها  
مع المقاولين واالستشارين ومتعاميلها لمواجهة كافة التحديات 
وتحويلها الى أهداف إستراتيجية يتم إنجازوها بما يحقق رؤيتنا 

جميعاً".



بلدية الشارقة توفر 71 ألف حمولة تربة ردم منذ بداية العام

أكدت بلدية مدينة الشارقة حرصها على دعم أسطول نقلياتها 
بالمركبات والمعدات الحديثة التي تتميز بأحدث المواصفات 
الفنية، لمواكبة التطور الكبير  والمتسارع في مجال النقليات، 
بما يسهم في تطوير العمل الميداني واالرتقاء بمستوى جودة 
الخدمات البلدية، وذلك تنفيًذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ 
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم 
لمتطلبات  المستمر  والتحديث  التطوير  سياسة  بتبني  الشارقة 
واحتياجات العمل، وتوفير جميع اإلمكانيات المادية الالزمة 
لضمان إنجاز األعمال والمهام المطلوبة بأعلى كفاءة ممكنة، 

وتقديم أرقى الخدمات لسكان اإلمارة.
وفي هذا السياق أكد المهندس فيصل عبد هللا المال مدير إدارة 
الخدمات  إدارة  أن  الشارقة  مدينة  بلدية  في  العامة  الخدمات 

العامة في بلدية مدينة الشارقة تعمل على توفير خدمات عامة 
الحكومية من تسوية وصيانة  والدوائر  للسكان والمستثمرين 
وإنشاء الطرق الترابية والساحات واألراضي وتوفير التربة 
الزراعية وإزالة مخلفات البناء المجهولة المصدر والمخلفات 
والمرافق  األبنية  صيانة  وتنفيذ  األشجار،  وإزالة  الزراعية 
العامة والحدائق الخاصة بالبلدية وتقديم الدعم اللوجستي في 
للفعـاليـات  والتوصيالت  والتركيبات  الميدانية  األعمال  تنفيذ 
والمناسبات   سواء كانت  فعاليات البلدية الداخلية أو مشاركتها 

في مختلف الفعاليات المجتمعية أو مع الجهات الخارجية
الخدمات  قسم  رئيس  النعيمي   سالم  محمد  أشار  جانبه  من 
العامة إلى أن اإلدارة قامت منذ بداية العام بتوفير 71 ألف 
وإنشاء  زراعية،  تربة  حمولة  و٣٢٠٠  ردم،  تربة  حمولة 

وصيانة  طولي  متر   ٢65٠٠ بطول  داخلية  حصوية  طرق 
الطرق الداخلية بطول ٤1 ألف متر طولي، كما تعمل على 
توفير أرقى وأفضل الخدمات للجمهور وتقدم لهم التسهيالت 
لهم  أتاحت  حيث  والجهد  الوقت  عليهم  وتختصر  الالزمة 
الرقم   على  الواتساب  عبر  طلبها  خالل  من  الخدمات  بعض 

.٠565٣٣8716



بلدية الشارقة تحجز 7661 مركبة مهملة في 2019أخبار الدار

لرصد  مستمرة  دورية  تفتيشية  حمالت  الماضي  العام  الشارقة  مدينة  بلدية  نظمت 
المركبات المهملة التي تركها أصحابها لفترات طويلة في الساحات الترابية خصوصاً 
وباتت تستقبل الغبار واألتربة ما أدى لطمس معالمها، حيث تحذر البلدية باستمرار 
من إهمال المركبات في الساحات الترابية والمواقف العامة ونظمت خالل حملة )ال 
تهمل مركبتك( بالتعاون مع شرطة الشارقة دعت خاللها إلى القضاء على الظواهر 
السلبية التي تنتج عن المركبات المهملة، في إطار حرصها على تعزيز جمالية اإلمارة 
المختلفة  التجاوزات  ورصد  أنواعها  بجميع  العام  المظهر  مشوهات  على  والقضاء 
للحفاظ على سالمة القاطنين والزوار، وتعمل البلدية بجهد كبير إلزالة هذه المشّوهات 

ومنها السيارات المهملة
وفي هذا السياق أكد سعادة خالد بن فالح السويدي مساعد المدير العام لقطاع خدمة 
بالمركبة  االعتناء  بضرورة  الجمهور  توعية  على  تحرص  البلدية  أن  المتعاملين 
للغبار واالتربة بصورة مشّوهة للمظهر  والحفاظ على نظافتها وعدم تركها تستقبل 
العام، وضرورة غسل المركبات في محطات غسيل المركبات، أو من خالل الشركات 
المصرح لها بممارسة نشاط غسيل المركبات في المواقع المغلقة مثل مراكز التسوق، 
وخصوصاً بعد انتهاء الحالة الجوية التي تشهد أمطار الخير، حيث تمنح البلدية أفراد 

المجتمع وقتاً كافياً لتنظفيها قبل أن تتخذ أية اجراءات.
وأشار السويدي إلى أن هناك مركبات مخالفة للنظم والقوانين المعمول بها في اإلمارة، 

بناًء على بند المخالفة وقت الضبط، وهناك العديد من المخالفات الخاصة بالمركبات، 
منها ما يسبب تشويه المنظر العام بأي شكل من األشكال، وكذلك المركبات المتروكة 
الشوارع  في  الثقيلة  المعدات  وترك  العامة،  األماكن  في  مرورية  لوحات  بدون 
والساحات الترابية، وعرض مركبة للبيع في غير األماكن المخصصة لذلك، وكذلك 
يتم سحب المركبات الثقيلة بسبب حادث أو عطل في الطريق العام أو مشوهة للمنظر 

العام أو معروضة للبيع.
من جانبه أوضح محمد الكعبي رئيس قسم العمليات أنه تم حجز 7661 مركبة خالل 
لمدة  عليها  إنذار  يتم وضع  مرورية  لوحات  تحمل  التي  فالمركبات  الماضي،  العام 
تتراوح بين ٢٤ و 7٢ ساعة قبل حجزها، وفترة اإلنذار تعتمد على موقع المركبة 
لوحات مرورية والمركبات  التي ال تحمل  المركبات  أما  المنطقة،  المخالفة وطبيعة 
المعروضة للبيع في غير األماكن المخصصة لها تسحب فوراً، كما تم حجز 15 طراداً 

إلهمالها من قبل أصحابها بصورة تشّوه المظهر العام.
اإللكتروني  الموقع  إلى  الدخول  خالل  من  يتم  للمركبة  الحجز  فك  أن  إلى  وأشار 
للبلدية وإدخال بيانات المركبة والتأكد من وجودها في ساحة الحجز التابعة للبلدية، 
عليها،  قيود  وجود  عدم  من  للتأكد  الشارقة  لشرطة  العامة  القيادة  مراجعة  يتم  ثم 
وبعدها مراجعة إدارة الرقابة والتفتيش البلدي في الصناعية الخامسة لدفع الغرامات 

والمخالفات واستالم تصريح فك الحجز.



بلدية الشارقة وشركة رافد توقعان اتفاقية تفاهم لسحب المركبات المهملة

تعاون مع  اتفاقية  المصلى  بمنطقة  الرئيسي  مبناها  الشارقة في  مدينة  بلدية  وقّعت 
شركة رافد لحلول المركبات بحضور سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام البلدية 
وسعادة سالم سعيد المدفع مدير عام "رافد" لتعزيز التعاون بين الجهتين بما يعزز من 
تقديم أرقى وأفضل الخدمات لإلمارة الباسمة، حيث تقوم رافد بموجب هذه االتفاقية 
بتسلم بعض عمليات سحب المركبات المهملة بناًء على البالغات التي ترد لها عن 

طريق مفتشي البلدية.
على  البلدية  حرص  إطار  في  تأتي  االتفاقية  أن  الطريفي  سالم  ثابت  سعادة  وأكد 
تعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات ضمن منظومة عمل متميزة تساهم من 
خاللها في تحقيق رؤى وأهداف اإلمارة الباسمة وتعزيز دور البلدية في رصد جميع 
ببعض  بالقيام  االتفاقية  بموجب هذه  الشركة  العام، حيث ستقوم  المظهر  مشوهات 
عمليات سحب المركبات المهملة والتي تقوم البلدية بحمالت دورية عليها لسحبها من 
الساحات والمواقف في مختلف أنحاء المدينة باعتبارها مشوهاً للمظهر العام وسلوك 

سلبي يجب القضاء عليه لما لها من أضرار .

لها  ترد  التي  البالغات  بالتعامل مع جميع  الشركة ستقوم  أن  إلى  الطريفي  وأشار 
من قبل مفتشي البلدية بهذا الخصوص وتلتزم بالعمل على التعامل معها حيث تعتبر 
البلدية ورافد شركاء في خدمة اإلمارة الباسمة من خالل التعاون المستمر لتوفير بيئة 
صحية سليمة خالية من المشوهات، لذا تأتي هذه االتفاقية كعامل رئيسي لتحقيق هذه 
األهداف، كما أن البلدية تواصل حمالتها التفتيشية بشكل مستمر وعلى مدار الساعة 
لسحب جميع المركبات المهملة والتي تركها أصحابها تستقبل الغبار واألتربة ما أدى 

لطمس معالمها وباتت تشكل منظراً مشّوهاً.
رصد  في  ودورها  البلدية  مع  بالتعاون  المدفع  سعيد  سالم  سعادة  أشاد  جابنه  من 
مشوهات المظهر العام وتوفير بيئة مثالية للقاطنين والزوار ، وخالل هذه االتفاقية 
ستقوم الشركة بالعمل على جميع البنود تم االتفاق عليها من حيث سحب المركبات 
من  ترد  التي  البالغات  مع  والتعامل  لسحبها  الالزمة  المعدات  وتوفير  المهملة 

المفتشين التابعين للبلدية.



بلديــة الشــارقة تنظــم زيــارة تفقديــة للمواقــف المخصصــة لســيارات أخبار الدار
ــالت المتنقلة الرح

نظمت بلدية مدينة الشارقة زيارة تفقدية للمواقف المخصصة لسيارات الرحالت المتنقلة في منطقة أبو شغارة وقفت 
الكبير الستقبال جميع  للمتعاملين واالستعداد  الخدمات  المتعلقة بتوفير أرقى وأفضل  التفاصيل  خاللها على جميع 
هذه المركبات، ضمن خطط البلدية واستراتيجيتها في الحفاظ على المظهر  الجمالي لإلمارة الباسمة من خالل منع 
وقوف هذه السيارات أمام المنازل باعتبارها من األماكن غير المخصصة لها، حيث يعتبر وقوف سيارات الرحالت 

المتنقلة والقوارب والمقطورات أمام المنزل تشويهاً للمظهرالعام.

وفي هذا السياق أكد سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن البلدية تولي المظهر الجمالي لإلمارة 
اتساقاً مع رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو  الباسمة اهتماماً كبيراً 
المجلس األعلى حاكم الشارقة، بتوفير البيئة المثالية للقاطنين والزوار والتي تتميز بها إمارة الشارقة حيث األجواء 
العائلية الجميلة التي ُتسعد كل من يقطن فيها، وكذلك توفير أرقى وأفضل الخدمات لهم، لذا تستمر البلدية بحمالتها 

المختلفة لرصد جميع المشوهات والسلوكيات السلبية وتوعية أصحابها قبل اتخاذ االجراءات القانونية الالزمة.

الزيارة أن  المتعاملين خالل هذه  العام لقطاع خدمة  المدير   السويدي مساعد  من جانبه أكد سعادة خالد بن فالح 
البلدية تحرص دائماً على تعزيز المظهر الجمالي لإلمارة وتتطلع دائماً إلى تعاون أفراد المجتمع معها لتحقيق هذا 
الهدف باعتبار المجتمع شريكاً رئيسياً في القضاء على مشّوهات المظهر العام، ولذا قامت البلدية بتوعية أصحاب 
سيارات الرحالت المتنقلة بضرورة إزالتها من أمام المنازل وإيقافها باألماكن المخصصة لها، حيث وفرت البلدية 
مواقف لهذه السيارات في منطقتي أبو شغارة والصجعة، وهناك مواقف استثمارية منتشرة في المدينة مخصصة لهذا 

الغرض يمكن استخدامها باالضافة إلى مواقف للقوارب في منطقة الممزر.

وأشار  السويدي إلى أن هذه السيارات يمكن إيقافها داخل المنزل أو المزرعة باعتبارها أماكن خاصة بمالكها، في 
حين يمنع وقوفها أمام المنازل كونها تعتبر مشّوهاً للمظهر العام ومن الممكن أن تعيق الحركة أحياناً، لذا تحرص 
البلدية بشكل كبير على منع انتشار مثل هذه الظاهرة وفي ذات الوقت ّوفرت الحلول البديلة المالئمة من خالل توفير 

أماكن مخصصة لها.



أكــدت بلديــة مدينــة الشــارقة أنهــا تــويل الزراعــة اهتاممــاً كبــراً 

ــن  ــلطان ب ــور س ــيخ الدكت ــمو الش ــب الس ــات صاح ــع توجيه ــاقاً م اتس

ــامم  ــارقة، باالهت ــم الش ــى حاك ــس األع ــو املجل ــمي عض ــد القاس محم

باملســطحات الخــراء وتشــجيع الزراعــة حيــث متتــاز اإلمــارة الباســمة 

بالرقعــة الخــراء التــي تزيّنهــا أنــواع مختلفــة مــن الزهــور، كــام تحــرص 

البلديــة عــى تشــجيع املواطنــن عــى الزراعــة املنزليــة مــن خــال توفــر 

ــة. شــتات بأســعار رمزي

وأكــد ســعادة ثابــت ســامل الطريفــي مديــر عــام بلديــة مدينــة الشــارقة 

أن البلديــة تحــرص عــى تعزيــز املظهــر الجــاميل لإلمــارة الباســمة مــن 

خــال الزراعــة التجميليــة التــي تّزيــن كل أرجــاء املدينــة متاشــياً مع رؤى 

وتوجيهــات صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة، حيــث باتــت اإلمــارة واحــة 

غّنــاء تزخــر باملســطحات الخــراء التــي يتــم االعتنــاء بهــا وفــق أفضــل 

املعايــر وأســاليب الــرّي املتبعــة، كــام وضعــت البلديــة مــن خــال قطــاع 

الزراعــة والبيئــة خطــة ســنوية لزيادتهــا بنســبة 15%، حيــث بلــغ العــدد 

اإلجــاميل لهــذه املســطحات 18 مليــون مــر مربــع.

وأشــار الطريفــي إىل أن البلديــة تعمــل عــى تزيــن الشــوراع واملياديــن 

ــس  ــية تعك ــة هندس ــة فني ــكل لوح ــور لتش ــن الزه ــف م ــواع مختل بأن

الــذوق الرفيــع والبعــد الجــاميل الــذي يعكــس املكانــة الرفيعــة لإلمــارة 

باعتبارهــا مــن اجمــل املــدن التــي جعلــت مــن الخــرة متنفســاً يريــح 

النفــس وجســد مفهــوم "ابتســم أنــت يف الشــارقة" مــن خــال العــدد 

الكبــر مــن الزهــور حيــث قامــت البلديــة بزراعــة أكــر مــن 3.5 مليــون 

زهــرة العــام املــايض تتــم زراعتهــا باســتمرار باعتبارهــا زهــوراً موســمية.

ــر  ــاعد املدي ــاق مس ــن التف ــدس حس ــعادة املهن ــح س ــه أوض ــن جانب م

العــام لقطــاع الزراعــة والبيئــة تشــجع املواطنــن عــى الزراعــة املنزليــة 

مــن خــال توفــر شــتات زراعيــة بأســعار رمزيــة بهــدف التشــجيع عــى 

ــى  ــايب ع ــر ايج ــن أث ــا م ــا له ــادة املســطحات الخــراء مل ــة وزي الزراع

البيئــة والجــامل والصحــة عــى كل مــن الفــرد واملجتمــع، مشــراً إىل أن 

ــا يف  ــم إكثاره ــتلة ت ــف ش ــوايل 40 أل ــايض ح ــام امل ــت الع ــة وزّع البلدي

ــة الشــارقة. ــة مدين مشــاتل حدائــق بلدي

وأوضــح أنــه ميكــن املواطنــن الراغبــن يف الحصــول عــى الشــتات 

الزراعيــة بعــد تقدميهــم صــورة لخارطــة املنــزل وبطاقــة الهويــة، 

بحيــث يســتطيع املتقــدم الحصــول عــى 30 شــتلة زراعيــة مــن نباتــات 

الزينــة باإلضافــة إىل إمكانيــة اختيــار خمــس شــتات زراعيــة مــن نــوع 

نباتــات الفاكهــة بســعر رمــزي، كــام ميكــن االســتعانة مبســؤويل املشــتل 

ــاء  ــة االعتن ــول كيفي ــرأي ح ــداء ال ــه إلب ــن في ــن املتواجدي أو املهندس

بالنبــات وغرهــا مــن االستفســارت األخــرى، فضــاً عــن تقديــم خدمــات 

استشــارية مــن خــال زيــارة املهندســن املختصيــن بالبلديــة إىل موقــع 

ــة  ــات املجتمعي ــن الخدم ــارات م ــذه الزي ــر ه ــاص، وتعت ــة الخ الزراع

ــاً. ــة مجان ــة للمهتمــن بالزراع ــا البلدي ــي تقدمه الت

اتساقاً مع رؤى حاكم الشارقة
بلدية الشارقة تزّين الشوارع والميادين ب3.5 ماليين زهرة وتوزع 40 ألف شتلة



أخبار الدار

بلدية مدينة الشارقة تنظم 34 ألف زيارة تفتيشية للمنشآت الغذائية في2019 

أكدت بلدية مدينة الشارقة حرصها على تكثيف الزيارات التفتيشية لمختلف المنشآت الغذائية في 
مدينة الشارقة والتأكد من التزامها باالشتراطات الصحية الموضوعة و تقّيدها  باللوائح الُمنّظمة 
للعمل وبما يضمن تقديم غذاء آمن للجمهور، هذا و يقوم  قسم رقابة األغذية خالل  ُمتابعته 
لتلك المنشآت  باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتفادي ارتكا ب الُمخالفات و التي قد ُتؤّثر سلباً على  
سالمة المستهلكين ،  فالحفاظ على الصحة العامة أولوية ُتعنى بها البلدية وتعكسها توجيهات 
سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة في إحكام الرقابة على تداول المنتجات 

الغذائية في المدينة.
وفي هذا السياق أكدت الدكتورة أمل الشامسي مدير إدارة الصحة العامة في بلدية مدينة الشارقة 
أن عدد الزيارات التفتيشية التي نّفذها مفتشو قسم رقابة األغذية خالل العام الماضي بلغت ٣٤ 
ألف زيارة  لمنشآت غذائية ، تّم فيها  التدقيق  استناداً على معايير واضحة ُوضعت لُتغطي 
كافة الجوانب  كطرق التحضير والتجهيز وحفظ المواد الغذائية، والتزام العاملين بالممارسات 
ُتشّكل  الني  تثبت خلوهم من األمراض  الجيدة وحصولهم على بطاقات صحة مهنية  الصحية 
خطراً على الصحة العامة  و كذلك تدريبهم ضمن برنامج الشارقة لسالمة الغذاء، كما  وتضمنت 
ومتطلبات  واألدوات   المعدات  و  المنشأة  بنظافة  الخاصة   كتلك  أخرى  اشتراطات  المعايير 

الصيانة وغيرها.

وفي ذات السياق أوضحت الشامسي أن المقاصف المدرسية تحظى باهتمام كبير من قبل إدارة 
باالشتراطات  المقاصف  بيعها والتزام هذه  يتم  التي  المنتجات  للتأكد من جودة  العامة  الصحة 
الصحية و توفير غذاء آمن للطالب وخاٍل من أية ُملّوثات، حيث ُتلزم البلدية جميع المدارس 
الخاصة في مدينة الشارقة بالحصول على شهادة عدم ممانعة من توريد أو تقديم األغذية في 
المقصف المدرسي، فيتم مراجعة قسم رقابة األغذية وتقديم الطلب باإلضافة إلى إرفاق قائمة 
بالوجبات وأصناف األغذية التي سوف تقدم في المدرسة ويتم مراجعتها من قبل المعنيين في 
القسم استناداً على القائمة المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم، و من ثم ُتعطى الموافقة على 
تداول األصناف المسموح بها، كما و يتم عمل زيارات تفتيشية للُموّرد الذي سوف يتم التعاقد 
لتوريد  المطلوبة  والمواصفات  لالشتراطات  منشأته  استيفاء  من  للتأكد  المدرسة  قبل  من  معه 
وتزويد المدارس بالوجبات الغذائية، و يتم التأكد من توفير تصاريح للمركبات التي ستقوم بنقل 
المواد الغذائية إلى المدارس والتي تؤكد استيفائها للشروط وال سيما أن التصاريح صادرة عن 

بلدية مدينة الشارقة. 



شركة ألمانية تكّرم بلدية الشارقة إلنجازها مشروع محطة معالجة محمولة باليد

المحلية،  ووتر  مينا  األلمانية وشركة  التكنولوجي  التطوير  و  للبحث  هيوبر  كّرمت مؤسسة 
التفاق مساعد المدير  بألمانيا بلدية مدينة الشارقة بحضور سعادة المهندس حسن  في مقرها 
العام لقطاع الزراعة والبيئة والمهندس عادل المازمي عضو فريق سماي تيم، لتميز البلدية 
بالتنسيق  تم  الذي  والفيضانات  األزمات  المياه خالل  بمعالجة  االستدامة  مشروع  إنجاز  في 
بين المؤسسة وفريق سماي تيم في قطاع الزراعة والبيئة ببلدية مدينة الشارقة، حيث أثبتت 
البلدية بهذا اإلنجاز تميزها في عمل مشاريع نوعية لمواجهة مختلف التحديات وإيجاد الحلول 
المناسبة لها، خصوصاً في معالجة المياه وفق أفضل وأحدث التقنيات من أجل االستفادة من 
الموارد المتاحة والحفاظ على البيئة، حيث أثنت المؤسسة على ما قامت به البلدية من دور 

كبير خالل إنجاز هذا المشروع.
وأكد سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن البلدية تحرص دائماً على 
االبتكار في أساليب العمل بما يضمن تقديم أفضل الخدمات وتوفير بيئة عمل تحفز موظفيها 
على اإلبداع وهو ما يساهم في عمل مشاريع نوعية في مختلف المجاالت، مشيراً إلى أن قطاع 
الزراعة والبيئة يتبع أفضل التقنيات المستخدمة في عمليات معالجة المياه كما يواصل إبداعته 
في تدشين محطات المعالجة المختلفة والتي تستخدم معظمها في توفير مياه الري للمسطحات 

الخضراء وتعزيز جمالية اإلمارة الباسمة.
من جانبه أوضح سعادة المهندس حسن التفاق أن المشروع يعتبر إنجازاً آخر من إنجازات 
فريق سماي تيم وبدعم من سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، حيث 
علياء  المهندسة  قبل  من  وإدراته  عليه  اإلشراف  تم  أن  بعد  قريباً،  به  والعمل  تدشينه  سيتم 
والفيضانات  الكوارث  مياه  لتصفية  باليد  محمولة  معالجة  وحدة  المشروع  ويعتبر  القريدي، 
المصاحبة لألمطار تعمل بطريقة التصفية على ثالث مراحل، فالمرحلة األولى تشمل إزالة 
الشوائب والعوالق الكبيرة والتأكد من خلو مياه الفيضانات والكوارث المصاحبة لألمطار من 
أي جسم كبير، وتحتوي المرحلة الثانية على مرشحات ذات مسام صغيرة جدا إلزالة الشوائب 
التي تحتوي على  المرحلة  المعالجة وهي  قلب  بمثابة  تعتبر  الثالثة  المرحلة  الصغيرة، وأما 
تقنية المرشحات الخزفية، حيث تعتمد هذه المرشحات على مسام صغيرة الحجم لتصفية المواد  
العضوية والجراثيم مثل البكتيريا من المياه.، كما تمتاز وحدة المعالجة بأنها صغيرة ويسهل 

حملها باليد وتوفر مياه شرب معالجة للمناطق المنكوبة بفيضانات مياه األمطار.
ولفت التفاق أن زيارة الفريق إلى ألمانيا شهدت تبادل الخبرات ووجهات النظر في مجال تنفيذ 
المشاريع والممارسات والتقنيات الحديثة المستخدمة في أعمال معالجة مياه الصرف الصحي، 
كما قام الوفد بزيارة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة مولفير ورتينغ ساينقل وذلك 
بهدف الوقوف واالطالع على تقنية المعالجة حديثة تعمل بالتصفية الثالثية عن طريف فالتر 

سيراميك مستخدمة لمعالجة مياه الصرف الصحي وكيفية عمل المحطة.
وأوضح أن الوفد ناقش مع عدد من الخبراء ابتكار وحدة المعالجة المستدامة التي تعمل بالطاقة 
الشمسية للمياه الرمادية بأعلى المعاير لمعالجة مياه الناتجة من المغاسل وأحواض االستحمام 
تحتوي  ال  بأنها  المعالجة  من  الناتجة  المياه  تتميز  حيث  األرضية،  والمصارف  والغساالت 
المياه صالحة لالستخدام بعد معالجتها بطريقة  على مواد عضوية وجراثيم، كما تعتبر هذه 
ابتكارية، وتعمل هذه التقنية على استخدام مرشحات المياه الخزفي التي تعتمد هذه المرشحات 
على مسام صغيرة الحجم لتصفية المواد العضوية والجراثيم مثل البكتيريا من المياه، ويعتبر 
هذا المشروع مستدام إلعادة استخدام المياه، والتركيز على المياه الرمادية ألنها تعتبر مصدر 

مهدور للمياه ذات قيمة لكونها خالية من الجراثيم.



إنجـــازات

نالــت اعتمــاد هيئــة لويــدز لمواصفــة إدارة 
المتعامليــن شــكاوى 

ــام  ــازات الع ــوج إنج ــارقة تت ــة الش بلدي
ــزو الصحــة  ــى أي ــا عل 2019 بحصوله

والســالمة المهنيــة45001



المجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  وتوجيهات صاحب  بدعم 
األعلى حاكم الشارقة حققت بلدية مدينة الشارقة إنجازاً يضاف إلى سلسلة إنجازاتها حيث 
جميع  مستوى  على   ٤5٠٠1 المهنية  والسالمة  الصحة  أيزو  شهادة  على  حصولها  أعلنت 
التدقيق خالل  الشهادة واجتياز مرحلة  لجميع متطلبات  اجتيازها  بعد  البلدية،  القطاعات في 
الفترة الماضية حيث تم تطبيق مواصفة الصحة والسالمة على جميع قطاعات البلدية شاملة 
جميع مبانيها ومرافقها على اختالف توزيعها الجغرافي في المدينة، لتتوج البلدية جهودها في 
هذا المجال وتواصل مسيرة التميز التي تعزز من مكانتها وريادتها في مجال العمل البلدي 

وتختتم العام الحالي بإنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازتها المتواصل منذ تأسيسها.

كما أعلنت البلدية حصولها على اعتماد هيئة لويدز على مواصفة إدارة شكاوي المتعاملين 
1٠٠٠٢ من خالل توحيد قنوات التواصل مع مالحظات واستفسارات الجمهور التي يتولى 

ادارتها مركز االتصال في البلدية على الرقم 99٣.

هذه  نيل  أن  الشارقة  مدينة  بلدية  عام  مدير  الطريفي  سالم  ثابت  أكد سعاة  السياق  هذا  وفي 
البلدية على تعزيز منظومة الصحة والسالمة في جميع مبانيها  ليؤكد حرص  يأتي  الشهادة 
لجميع الموظفين وهو إنجاز تحقق بفضل ما تحظى به البلدية من دعم وتوجيه من صاحب 
السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة، والسير 
على نهجه في جميع المجاالت، وهو  ما كان عامالً أساسياً في تحقيقها لإلنجازات المتتالية 

والتي جعلت منها جهة خدمية متميزة تقدم لمتعامليها أفضل وأرقى الخدمات.

وأشار الطريفي إلى أن جميع المباني التابعة للبلدية مستوفية لجميع اشتراطات الصحة والسالمة 
وتتوفر بها البيئة الصحية المالئمة التي تحصن الموظف من كل المخاطر واألضرار وحماية 
الممتلكات ورفع معايير األمن والسالمة في جميع مبانهيا، فضالً عن حرصها بشكل مستمر 
على صيانة أجهزة اإلنذار والتأكد من عملها وتوعية الموظفين باشتراطات السالمة من أجل 

الحفاظ على األرواح والممتلكات،
المتعاملين  شكاوي  إدارة  مواصفة  على  لويدز  هيئة  اعتماد  على  البلدية  حصول  أن  ولفت 
الفعال مع الجمهور وتلقي جميع المالحظات  التواصل  البلدية على  1٠٠٠٢، يؤكد حرص 

حيث يعمل مركز االتصال على مدار الساعة وطوال أيام األسبوع، بما في ذلك اإلجازات 
البلدية مع متعامليها، ويلقى  بالدولة، ويمثل إحدى أهم قنوات تواصل  األسبوعية والرسمية 
اهتماماً خاًصا ودعًما كبيًرا ومتواصالً من اإلدارة العليا بالبلدية، نظراً لدوره المحوري في 
إسعاد المتعاملين وتلبية طموحاتهم في سبيل تحقيق أعلى معدالت الرضا عن خدمات البلدية 

وأنشطتها المختلفة.

توجيهات  أن  االستراتيجي  التخطيط  إدارة  الحمادي مدير  بدور  السياق أوضحت  ذات  وفي 
سعادة ثابت سالم الطريفي وفريق اإلدارة العليا بتوفير بيئة صحية سليمة ساهم في الحصول 
على شهادة أيزو الصحة والسالمة المهنية واجتياز جيمع التحديات  وتخطي العقبات خالل 
في سبيل  كبيرة  بذل جهوداً  فريق عمل  تشكيل  تم  كما  بكل سهولة ويسر،  التطبيق  مراحل 
استيفاء جميع الشروط الالزمة وتطبيقها في آلية العمل وعقد العديد من االجتماعات وورش 
المدققين خالل  توجيهات  وتطبيق  العمل  في  التفاصيل  أدق  لمتابعة  الجودة  فرق  مع  العمل 
العمل  فريق  قام  كما  التحديات،  جميع  ومواجهة  لمالحظاتهم  واالستماع  التفتيشية  جوالتهم 

بالتعاون مع جميع المسؤولين في البلدية ما ساهم في تحقيق هذا اإلنجاز النوعي.
وأشارت إلى أن حصول البلدية على مواصفة 1٠٠٠٢ الخاصة بإدارة شكاوي المتعاملين، 
تتوج جهود البلدية في مجال خدمة الجمهور حيثي تخطى مركز االتصال وظيفته الرئيسية 
كأداة اتصال فّعالة ومباشرة مع الجمهور، إذ يعمل كذلك كوسيلة مهمة لقياس مستوى رضا 
المتعاملين، والتعرف على انطباعاتهم عن خدمات البلدية وأعمالها ومبادراتها المتنوعة، كما 
أنه يشكل منصة مهمة تتلقى البلدية من خاللها مالحظات المتعاملين واقتراحاتهم التي توليها 
البلدية عناية بالغة من الدراسة والتحليل، والعمل على تطبيق الفعال منها والقابل للتنفيذ في 
العمل  منظومة  تطوير  في  فاعل  بشكل  المتعاملين  إشراك  إلى  الرامية  البلدية  ضوء سياسة 

البلدي، واالرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.
 



حوار مع البلدية

خالل حوار مع مجلة المدينة الباسمة
وصال جاسم: 42 خدمة تقدمها إدارة الخدمات البيئية للجمهور 

وفق أفضل المعايير



في  البيئية  الخدمات  إدارة  مدير  في أكدت وصال جاسم حبش  البيئية  الخدمات  إدارة  مدير  أكدت وصال جاسم حبش 
بلدية مدينة الشارقة أن اإلدارة تبذل أقصى الطاقات لتقديم بلدية مدينة الشارقة أن اإلدارة تبذل أقصى الطاقات لتقديم 
تقدم4242  خدمة منها   خدمة منها 1212   للجمهور، حيث  الخدمات  تقدمأفضل  للجمهور، حيث  الخدمات  أفضل 
خدمة عبر الموقع اإللكتروني للبلدية، تسعى من خاللها إلى خدمة عبر الموقع اإللكتروني للبلدية، تسعى من خاللها إلى 
تحقيق رضا المتعاملين، واختصار الوقت والجهد عليهم من تحقيق رضا المتعاملين، واختصار الوقت والجهد عليهم من 

خالل تقديم هذه الخدمات وفق خطط ممنهجة ومدروسة.خالل تقديم هذه الخدمات وفق خطط ممنهجة ومدروسة.
جاء ذلك خالل حوار مع مجلة المدينة الباسمة وتالياً نص جاء ذلك خالل حوار مع مجلة المدينة الباسمة وتالياً نص 

الحوار:الحوار:

للحشرات  مكافحة  عمل  على  البيئية  الخدمات  إدارة  للحشرات تعمل  مكافحة  عمل  على  البيئية  الخدمات  إدارة  تعمل 
حدثينا عن هذه الخدمة؟حدثينا عن هذه الخدمة؟

الخدمات  إدارة  خالل  من  الشارقة  مدينة  بلدية  في  الخدمات نحرص  إدارة  خالل  من  الشارقة  مدينة  بلدية  في  نحرص 
البيئية على توفير بيئة صحية وسليمة لجميع القاطنين والزوار البيئية على توفير بيئة صحية وسليمة لجميع القاطنين والزوار 
والعمل على مكافحة الحشرات من خالل قسم مكافحة آفات والعمل على مكافحة الحشرات من خالل قسم مكافحة آفات 
العامة الذي يقوم بجدولة أعمال المكافحة الروتينية  العامة الذي يقوم بجدولة أعمال المكافحة الروتينية الصحة  الصحة 
لمختلف مناطق مدينة الشارقة التي يصل عددها إلى لمختلف مناطق مدينة الشارقة التي يصل عددها إلى 16٢16٢  
الجمهور،  قبل  المكافحة من  استقبال طلبات  الجمهور، منطقة، وكذلك  قبل  المكافحة من  استقبال طلبات  منطقة، وكذلك 
حيث تشمل أعمال المكافحة حيث تشمل أعمال المكافحة ٣٣ أجزاء وهي مكافحة الحشرات  أجزاء وهي مكافحة الحشرات 
للساحات الخارجية للمنازل، وتادية أعمال المكافحة في جميع للساحات الخارجية للمنازل، وتادية أعمال المكافحة في جميع 
المكافحة  أعمال  تأدية  وكذلك  المفتوحة،  واألماكن  المكافحة المناطق  أعمال  تأدية  وكذلك  المفتوحة،  واألماكن  المناطق 

للجهات والدوائر الحكومية.للجهات والدوائر الحكومية.
ما  ترخيص  دون  نشاطها  تمارس  مكافحة  شركات  ما هناك  ترخيص  دون  نشاطها  تمارس  مكافحة  شركات  هناك 
يشكل خطراً كبيراً على المجتمع، ما هو دوركم في متابعتها يشكل خطراً كبيراً على المجتمع، ما هو دوركم في متابعتها 

واإلجراءات التي تقومون باتخاذها حيالها؟واإلجراءات التي تقومون باتخاذها حيالها؟
المجتمع  أفراد  توعية  على  دائماً  الشارقة  مدينة  بلدية  المجتمع تعمل  أفراد  توعية  على  دائماً  الشارقة  مدينة  بلدية  تعمل 
المعتمدة  وغير  المرخصة  غير  الشركات  مع  التعامل  المعتمدة بعدم  وغير  المرخصة  غير  الشركات  مع  التعامل  بعدم 
من البلدية، كما تعمل من خالل إدارة الخدمات البيئية على من البلدية، كما تعمل من خالل إدارة الخدمات البيئية على 
المكافحة عن  أعمال  بتنفيذ  المختصة  الشركات  المكافحة عن تنظيم عمل  أعمال  بتنفيذ  المختصة  الشركات  تنظيم عمل 
طريق منحها تراخيص العمل الالزمة والتدقيق على ما يتم طريق منحها تراخيص العمل الالزمة والتدقيق على ما يتم 
استخدامه من مبيدات، وفي حال ورود شكوى حول أعمال استخدامه من مبيدات، وفي حال ورود شكوى حول أعمال 
من  للتحقق  استدعاؤها  يتم  الشركة،  من  المقدمة  من المكافحة  للتحقق  استدعاؤها  يتم  الشركة،  من  المقدمة  المكافحة 
صحة الشكوى وفي حال كانت صحيحة يتم إلزامها بإعادة صحة الشكوى وفي حال كانت صحيحة يتم إلزامها بإعادة 
الغرامات  توقيع  يتم  الشكوى  تكررت  حال  وفي  الغرامات المكافحة  توقيع  يتم  الشكوى  تكررت  حال  وفي  المكافحة 

والمخالفات بحقها.والمخالفات بحقها.

كيف يتم ترخيص الشركات العاملة في مجال المكافحة وما كيف يتم ترخيص الشركات العاملة في مجال المكافحة وما 
هي أبرز شروط الترخيص؟هي أبرز شروط الترخيص؟

بالتنسيق مع الجهات المختصة يتم تحويل الرخص المشتملة بالتنسيق مع الجهات المختصة يتم تحويل الرخص المشتملة 
على نشاط المكافحة إلى البلدية قبل إصدار الرخصة، وعليه على نشاط المكافحة إلى البلدية قبل إصدار الرخصة، وعليه 
تقوم البلدية بدورها قبل منح تصريح مزاولة النشاط باختبار تقوم البلدية بدورها قبل منح تصريح مزاولة النشاط باختبار 
مهندس المكافحة والذي يشترط أن يحمل شهادة بكالوريوس مهندس المكافحة والذي يشترط أن يحمل شهادة بكالوريوس 
الهندسة   ، الصحة  العلوم،  تخصص  في  إما  األقل  الهندسة على   ، الصحة  العلوم،  تخصص  في  إما  األقل  على 
يتم  كما  الحشرات،  علم  أو  الكيميائية،  الهندسة  يتم الزراعية،  كما  الحشرات،  علم  أو  الكيميائية،  الهندسة  الزراعية، 
إلزام الشركات باستخدام المبيدات المصرح باستخدامها من إلزام الشركات باستخدام المبيدات المصرح باستخدامها من 
قبل وزارة التغير المناخي والبيئة فقط، وبعد إتمام إجراءات قبل وزارة التغير المناخي والبيئة فقط، وبعد إتمام إجراءات 
دوري  بشكل  الشركات  زيارة  يتم  بالعمل  والبدء  دوري الرخصة  بشكل  الشركات  زيارة  يتم  بالعمل  والبدء  الرخصة 

للتأكد من التزامها بالشروط.للتأكد من التزامها بالشروط.
ما هي نصائحكم للجمهور فيما يتعلق برش المبيدات وكيف ما هي نصائحكم للجمهور فيما يتعلق برش المبيدات وكيف 
يمكن الحصول على بيانات تلك الشركات التي يتم ترخيصها يمكن الحصول على بيانات تلك الشركات التي يتم ترخيصها 

من قبل البلدية؟من قبل البلدية؟
استخدام  بعدم  المبيدات  باستخدام  الشارقة  بلدية مدينة  استخدام تهيب  بعدم  المبيدات  باستخدام  الشارقة  بلدية مدينة  تهيب 
المبيدات على الصعيد الشخصي لما في ذلك من آثار جسيمة المبيدات على الصعيد الشخصي لما في ذلك من آثار جسيمة 
وخسائر فادحة، حيث أن ذلك قد يؤدي إلى إحداث أضرار وخسائر فادحة، حيث أن ذلك قد يؤدي إلى إحداث أضرار 
بصحة اإلنسان والوفاة في بعض الحاالت، كما يمكن أن يتسبب بصحة اإلنسان والوفاة في بعض الحاالت، كما يمكن أن يتسبب 
اإلستخدام العشوائي للمبيدات اإلخالل بالتوزان الحيوي في اإلستخدام العشوائي للمبيدات اإلخالل بالتوزان الحيوي في 
البيئة بعكس المعتقد السائد أن استخدامها يعتبر كسالح فعال البيئة بعكس المعتقد السائد أن استخدامها يعتبر كسالح فعال 
عن  االستعالم  للجمهور  البلدية  أتاحت  ولذا  اآلفات،  عن ضد  االستعالم  للجمهور  البلدية  أتاحت  ولذا  اآلفات،  ضد 
الشركات المرخصة والتي يبلغ عددها أكثر من الشركات المرخصة والتي يبلغ عددها أكثر من 7٣7٣ شركة  شركة 
عن طريق مركز االتصال في البلدية على الرقم عن طريق مركز االتصال في البلدية على الرقم 99٣99٣، أو ، أو 
للبلدية، حيث يجب  للبلدية، حيث يجب االستعالم عنها عبر الموقع اإللكتروني  االستعالم عنها عبر الموقع اإللكتروني 
العديد  باتباع  االلتزام  الخاصة  الشركات  مع  المتعامل  العديد على  باتباع  االلتزام  الخاصة  الشركات  مع  المتعامل  على 
من االشتراطات أثناء طلب الخدمة لضمان سالمته وسالمة من االشتراطات أثناء طلب الخدمة لضمان سالمته وسالمة 
أسرته وتشمل هذه االشتراطات الطلب من شركة المكافحة أسرته وتشمل هذه االشتراطات الطلب من شركة المكافحة 
إبراز صورة من تصريح مزاولة النشاط والصادر من البلدية إبراز صورة من تصريح مزاولة النشاط والصادر من البلدية 
المذكور  المهندس  ترخيصها، وضرورة حضور  المذكور للتأكد من  المهندس  ترخيصها، وضرورة حضور  للتأكد من 
في تصريح البلدية عند القيام بعملية المكافحة، وطلب فاتورة في تصريح البلدية عند القيام بعملية المكافحة، وطلب فاتورة 
تتضمن نوع المكافحة ونوع المبيد واسم الشخص القائم على تتضمن نوع المكافحة ونوع المبيد واسم الشخص القائم على 
المعتمدة  المعتمدة عملية المكافحة، وفي حال إخالل شركة المكافحة  عملية المكافحة، وفي حال إخالل شركة المكافحة 

بأعمال  المتعلقة  البيانات  او  الفاتورة  بتوفير  البلدية  بأعمال من  المتعلقة  البيانات  او  الفاتورة  بتوفير  البلدية  من 
المكافحة التواصل مع مركز االتصال التابع للبلدية وتسجيل المكافحة التواصل مع مركز االتصال التابع للبلدية وتسجيل 

شكوى التخاذ اإلجراء الالزم بحق الشركة المخالفة.شكوى التخاذ اإلجراء الالزم بحق الشركة المخالفة.
لاللتزام  المنشآت  على  به  تقومون  رقابي  دور  لاللتزام هناك  المنشآت  على  به  تقومون  رقابي  دور  هناك 
اإلجراء  هو  وما  الدور  هذا  عن  حدثينا  البيئية  اإلجراء بالمتطلبات  هو  وما  الدور  هذا  عن  حدثينا  البيئية  بالمتطلبات 

المتبع بحق المخالفين؟المتبع بحق المخالفين؟
ُيعنى بإدارة الخدمات البيئية الرقابة والتفتيش على المنشآت ُيعنى بإدارة الخدمات البيئية الرقابة والتفتيش على المنشآت 
ويتم ذلك عبر جدولة الزيارات لتشمل الزيارات الخاصة بمنح ويتم ذلك عبر جدولة الزيارات لتشمل الزيارات الخاصة بمنح 
بمتابعة  الخاصة  والزيارات  المفاجئة  والزيارات  بمتابعة التصاريح  الخاصة  والزيارات  المفاجئة  والزيارات  التصاريح 
التعهدات، كما نقوم بتنفيذ حمالت بيئية توعوية بهدف الحفاظ التعهدات، كما نقوم بتنفيذ حمالت بيئية توعوية بهدف الحفاظ 
على المظهر الجمالي لإلمارة وتعزيز الوعي لدى الجمهور على المظهر الجمالي لإلمارة وتعزيز الوعي لدى الجمهور 
من أجل المحافظة على البيئة، كما نقوم بالرقابة على المواد من أجل المحافظة على البيئة، كما نقوم بالرقابة على المواد 
من  الحدودية  المنافذ  عبر  اإلمارة  إلى  الداخلة  من الكيميائية  الحدودية  المنافذ  عبر  اإلمارة  إلى  الداخلة  الكيميائية 
خالل منح تصاريح اإلفراج عن الشحنات الكيميائية الواردة خالل منح تصاريح اإلفراج عن الشحنات الكيميائية الواردة 
بغرض  البيئية  المخاطر  من  المواد  خلو  تصاريح  بغرض وإصدار  البيئية  المخاطر  من  المواد  خلو  تصاريح  وإصدار 

التصدير.التصدير.
بحق  مخالفة  تحرير  يتم  مخالفة  أية  بضبط  قمنا  حال  بحق وفي  مخالفة  تحرير  يتم  مخالفة  أية  بضبط  قمنا  حال  وفي 
المخالف، وفي حال كانت المخالفة ذات تأثير بيئي جسيم يتم المخالف، وفي حال كانت المخالفة ذات تأثير بيئي جسيم يتم 
المنشأة  الشارقة إلغالق  في  المختصة  الجهات  مع  المنشأة التنسيق  الشارقة إلغالق  في  المختصة  الجهات  مع  التنسيق 

بشكل مؤقت حتى يتم تصحيح وضعها البيئي.بشكل مؤقت حتى يتم تصحيح وضعها البيئي.

انتاجه في مصنع  يتم  الذي  السماد  أهم مميزات  انتاجه في مصنع حدثينا عن  يتم  الذي  السماد  أهم مميزات  حدثينا عن 
السماد التابع للبلدية؟السماد التابع للبلدية؟

االشعاع  من  من  خاٍل  بأنه  السماد  من  النوع  هذا  االشعاع يمتاز  من  من  خاٍل  بأنه  السماد  من  النوع  هذا  يمتاز 
النباتية  األمراض  ومن  والزجاج،  كالبالستيك  النباتية والشوائب  األمراض  ومن  والزجاج،  كالبالستيك  والشوائب 
األمراض  من  خاٍل  أنه  كما  والحشائش،  النباتات  األمراض وبذور  من  خاٍل  أنه  كما  والحشائش،  النباتات  وبذور 
الحيوانية والطفيليات التي تصيب اإلنسان والحيوان، وغني الحيوانية والطفيليات التي تصيب اإلنسان والحيوان، وغني 
بالكائنات الدقيقة المفيدة التي تزيد من خصوبة التربة ومفيدة بالكائنات الدقيقة المفيدة التي تزيد من خصوبة التربة ومفيدة 
للنباتات، كما أنه غني بالعناصر النباتية الهامة للنباتات مثل للنباتات، كما أنه غني بالعناصر النباتية الهامة للنباتات مثل 

النيتروجين والفسفور والكربون.النيتروجين والفسفور والكربون.



حوار مع البلدية

أحمد الجروان: اإلمارات نموذج عالمي في نشر وترسيخ 
قيم التسامح

أكد سعادة المهندس أحمد محمد راشد الجروان رئيس أكد سعادة المهندس أحمد محمد راشد الجروان رئيس 
المجلس  وعضو  والسالم  للتسامح  العالمي  المجلس المجلس  وعضو  والسالم  للتسامح  العالمي  المجلس 
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  أن  االتحادي  المتحدة الوطني  العربية  اإلمارات  دولة  أن  االتحادي  الوطني 
تعتبر نموذجاً متفرداً من نماذج التسامح وتعزيز التعايش تعتبر نموذجاً متفرداً من نماذج التسامح وتعزيز التعايش 
بين المجتمعات من خالل االحترام المتبادل بين الشعوب، بين المجتمعات من خالل االحترام المتبادل بين الشعوب، 
المجال بفضل رؤى  المجال بفضل رؤى وقد تركت بصمة واضحة في هذا  وقد تركت بصمة واضحة في هذا 
وتوجهات حكومتنا الرشيدة وما أرسى المغفور له بإذن وتوجهات حكومتنا الرشيدة وما أرسى المغفور له بإذن 
هللا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب هللا ثراه، جاء هللا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب هللا ثراه، جاء 
نص  وتالياً  الباسمة  المدينة  نص ذلك خالل حوار مع مجلة  وتالياً  الباسمة  المدينة  ذلك خالل حوار مع مجلة 

الحوار:الحوار:

ضيف العدد



إلى  نتطرق  دعنا  الجروان  راشد  محمد  أحمد  المهندس  إلى سعادة  نتطرق  دعنا  الجروان  راشد  محمد  أحمد  المهندس  سعادة 
البداية والنشأة ومرحلة الطفولة؟البداية والنشأة ومرحلة الطفولة؟

كانت نشأتي ومراحل طفولتي هنا في هذه األرض الطيبة، حيث كانت نشأتي ومراحل طفولتي هنا في هذه األرض الطيبة، حيث 
تكوين  في  ساهمت  التي  األولية  الحياة  بساطة  على  جيلنا  تكوين تربى  في  ساهمت  التي  األولية  الحياة  بساطة  على  جيلنا  تربى 
أمر  التي  الكثير من األماكن  يومنا هذا، وهناك  أمر شخصيتي حتى  التي  الكثير من األماكن  يومنا هذا، وهناك  شخصيتي حتى 
عليها - هنا في الشارقة - وأتذكر أيام طفولتي التي قضيتها في عليها - هنا في الشارقة - وأتذكر أيام طفولتي التي قضيتها في 
جنباتها، وكثيراً ما يلفت انتباهي الطفرة الرائعة التي حدثت في جنباتها، وكثيراً ما يلفت انتباهي الطفرة الرائعة التي حدثت في 
مجال الطرق والعمران والبناء وغيرت شكل الكثير من المناطق، مجال الطرق والعمران والبناء وغيرت شكل الكثير من المناطق، 
ولكن يبقى الطابع اإلسالمي عالمة مميزة في الشارقة، وال يفوتني ولكن يبقى الطابع اإلسالمي عالمة مميزة في الشارقة، وال يفوتني 
ومديرها  الشارقة  مدينة  لبلدية  الجزيل  الشكر  أقدم  أن  ذلك  ومديرها في  الشارقة  مدينة  لبلدية  الجزيل  الشكر  أقدم  أن  ذلك  في 
سعادة ثابت سالم الطريفي على ما تبذله من جهد في الحفاظ على سعادة ثابت سالم الطريفي على ما تبذله من جهد في الحفاظ على 
هذا الطابع الفريد الذي يمزج طابع المعاصرة بالطابع اإلسالمي هذا الطابع الفريد الذي يمزج طابع المعاصرة بالطابع اإلسالمي 

في مدينة الشارقة.في مدينة الشارقة.
كان التحاقك بالسلك العسكري مبكراً حدثنا عنه؟كان التحاقك بالسلك العسكري مبكراً حدثنا عنه؟

هذا صحيح التحقت بالقوات المسلحة االماراتية مبكراً وحصلت هذا صحيح التحقت بالقوات المسلحة االماراتية مبكراً وحصلت 
التحاقي  ضمن  التحاقي م  ضمن  19781978م  عام  باريس  في  الثانوية  شهادة  عام على  باريس  في  الثانوية  شهادة  على 
كنا  المرحلة  هذه  في  الشباب  من  وكغيري  المسلحة،  كنا بالقوات  المرحلة  هذه  في  الشباب  من  وكغيري  المسلحة،  بالقوات 
المنشأ  االتحاد  حماية  في  للمشاركة  والحماسة  بالرغبة  المنشأ ممتلئين  االتحاد  حماية  في  للمشاركة  والحماسة  بالرغبة  ممتلئين 
حديثاً والمساهمة بشتى السبل في نهضته، وأذكر في هذه المرحلة حديثاً والمساهمة بشتى السبل في نهضته، وأذكر في هذه المرحلة 
أحاديث آبائنا عن مستقبلنا في االتحاد خالل  السنوات التالية على أحاديث آبائنا عن مستقبلنا في االتحاد خالل  السنوات التالية على 
عام عام 19711971، كما أذكر الكثير من عبارات الشيخ زايد رحمه هللا ، كما أذكر الكثير من عبارات الشيخ زايد رحمه هللا 
عن بناء دولة عصرية بكل ما تحمله الكلمة من معاني، ومثلت عن بناء دولة عصرية بكل ما تحمله الكلمة من معاني، ومثلت 
هذه األفكار مبادئ راسخة ُغرست في جيلنا، وحاول كل الشباب هذه األفكار مبادئ راسخة ُغرست في جيلنا، وحاول كل الشباب 
الذين عاشوا هذه المرحلة أن يبذلوا جهدهم من أجل ترجمة تلك الذين عاشوا هذه المرحلة أن يبذلوا جهدهم من أجل ترجمة تلك 
األفكار لواقع تعيشه بالدنا وينعم به أبنائنا، فاتجهت إلي القوات األفكار لواقع تعيشه بالدنا وينعم به أبنائنا، فاتجهت إلي القوات 
المسلحة لخدمة اإلمارات التي غرس ابائنا حبها في قلوبنا، ولقد المسلحة لخدمة اإلمارات التي غرس ابائنا حبها في قلوبنا، ولقد 
العسكرية  اإلدارات  ألحد  قائد  بصفة  العسكرية  حياتي  العسكرية اختتمت  اإلدارات  ألحد  قائد  بصفة  العسكرية  حياتي  اختتمت 

الفنية، برتبة عقيد ركن مهندس.    الفنية، برتبة عقيد ركن مهندس.    
هل يمكنك اطالعنا على بعض الجوانب في شخصيتك؟هل يمكنك اطالعنا على بعض الجوانب في شخصيتك؟

تطبعت من خالل فترة الحياة العسكرية الطويلة التي قضيتها من تطبعت من خالل فترة الحياة العسكرية الطويلة التي قضيتها من 
العمل،  في  وااللتزام  الجدية  بطابع  المسلحة  القوات  في  العمل، حياتي  في  وااللتزام  الجدية  بطابع  المسلحة  القوات  في  حياتي 
هذا،  يومنا  حتى  تالزمني  سمة  وهي  العمل،  هذا  نوع  كان  هذا، أياً  يومنا  حتى  تالزمني  سمة  وهي  العمل،  هذا  نوع  كان  أياً 
ورغم أنني تركت الحياة العسكرية منذ سنوات طويلة إال أنني ما ورغم أنني تركت الحياة العسكرية منذ سنوات طويلة إال أنني ما 
زلت استيقظ يومياً مع أذان الفجر، وأبدأ ترتيب يومي من بعدها، زلت استيقظ يومياً مع أذان الفجر، وأبدأ ترتيب يومي من بعدها، 
وعلمتي الحياة أن السباق الحقيقي الذي يعيشه كل أنسان هو سباق وعلمتي الحياة أن السباق الحقيقي الذي يعيشه كل أنسان هو سباق 
الوقت وهي الرسالة التي أحاول أن أعلمها ألبنائي وللشباب في الوقت وهي الرسالة التي أحاول أن أعلمها ألبنائي وللشباب في 
كل مكان، فأهم أسباب النجاح هو القدرة على إدارة الوقت وأداء كل مكان، فأهم أسباب النجاح هو القدرة على إدارة الوقت وأداء 

العمل بجدية.العمل بجدية.
واألشياء  للتراث  محب  فأنا  األخرى،  شخصيتي  جوانب  واألشياء وأما  للتراث  محب  فأنا  األخرى،  شخصيتي  جوانب  وأما 
األشياء  فتلك  القديمة،  والمباني  القديمة  السيارات  مثل  األشياء القديمة،  فتلك  القديمة،  والمباني  القديمة  السيارات  مثل  القديمة، 
السنوات  مرور  أن  استشعر  حيث  الكثير،  لي  بالنسبة  السنوات تمثل  مرور  أن  استشعر  حيث  الكثير،  لي  بالنسبة  تمثل 

تضاعف من قيمتها. تضاعف من قيمتها. 
ماذا عن حياتك العملية؟ماذا عن حياتك العملية؟

بدأت حياتي العملية ضابطاً في القوات المسلحة، وتدرجت خاللها بدأت حياتي العملية ضابطاً في القوات المسلحة، وتدرجت خاللها 
الفترة  هذه  وخالل  ركن،  عقيد  رتبة  حتى  العسكرية  الرتب  الفترة في  هذه  وخالل  ركن،  عقيد  رتبة  حتى  العسكرية  الرتب  في 
من  األمريكية  المتحدة  الواليات  في  اإلماراتية  بالسفارة  من عملت  األمريكية  المتحدة  الواليات  في  اإلماراتية  بالسفارة  عملت 
19961996 حتى  حتى ٢٠٠1٢٠٠1، ثم عملت بالسفارة اإلماراتية في بريطانياً ، ثم عملت بالسفارة اإلماراتية في بريطانياً 
من من ٢٠٠1٢٠٠1 حتى  حتى ٢٠٠٢٢٠٠٢، وقد تشربت خالل تلك المرحلة مبادئ ، وقد تشربت خالل تلك المرحلة مبادئ 
المقيمين  اإلمارات  أبناء  خدمة  على  والعمل  الدبلوماسي،  المقيمين العمل  اإلمارات  أبناء  خدمة  على  والعمل  الدبلوماسي،  العمل 
التي  الدول  في  عام  بوجه  الدولة  مصالح  وخدمة  الخارج،  التي في  الدول  في  عام  بوجه  الدولة  مصالح  وخدمة  الخارج،  في 

أوفدت إليها.أوفدت إليها.

بعد التقاعد من العمل العسكري برتبة عقيد ركن، قادني الشغف بعد التقاعد من العمل العسكري برتبة عقيد ركن، قادني الشغف 
والحب للمقتنيات القديمة إلى فكرة تأسيس نادي ومتحف الشارقة والحب للمقتنيات القديمة إلى فكرة تأسيس نادي ومتحف الشارقة 
للسيارات القديمة، وحظيت الفكرة بدعم ورعاية سيدي صاحب للسيارات القديمة، وحظيت الفكرة بدعم ورعاية سيدي صاحب 
المجلس  القاسمي عضو  الدكتور سلطان بن محمد  الشيخ  المجلس السمو  القاسمي عضو  الدكتور سلطان بن محمد  الشيخ  السمو 
األعلى حاكم الشارقة -حفظه هللا-،  وترأست مجلس إدارة نادي األعلى حاكم الشارقة -حفظه هللا-،  وترأست مجلس إدارة نادي 
ومتحف الشارقة للسيارات القديمة وأصبح النادي األول من نوعه ومتحف الشارقة للسيارات القديمة وأصبح النادي األول من نوعه 
في المنطقة والوحيد الذي يصدر لوحات ترخيص خاصة تسمح في المنطقة والوحيد الذي يصدر لوحات ترخيص خاصة تسمح 

لمالك السيارات القديمة بقيادتها بشكل قانوني.لمالك السيارات القديمة بقيادتها بشكل قانوني.

والجانب األخر من حياتي العملية هو العمل في المجال البرلماني، والجانب األخر من حياتي العملية هو العمل في المجال البرلماني، 
منذ أن انتخبت عضواً في المجلس الوطني االتحادي في منذ أن انتخبت عضواً في المجلس الوطني االتحادي في ٢٠11٢٠11، ، 
وانتقلت للبرلمان العربي، ثم رئيساً للبرلمان العربي لمدة دورتين وانتقلت للبرلمان العربي، ثم رئيساً للبرلمان العربي لمدة دورتين 
حيث  واجهته  حقيقياً  تحدياً  بمثابة  الفترة  هذه  وكانت  حيث متتاليتين،  واجهته  حقيقياً  تحدياً  بمثابة  الفترة  هذه  وكانت  متتاليتين، 
شهدت المنطقة العربية خالل هذه الفترة أحداث هي األصعب في شهدت المنطقة العربية خالل هذه الفترة أحداث هي األصعب في 
تاريخها الحديث ولكن هللا عز وجل وفقنا في إدارة البرلمان العربي تاريخها الحديث ولكن هللا عز وجل وفقنا في إدارة البرلمان العربي 
أزماتها  تجاوز  على  الدول  مساعدة  وحاولنا  الفترة  هذه  أزماتها خالل  تجاوز  على  الدول  مساعدة  وحاولنا  الفترة  هذه  خالل 
بشتى السبل، ولمست خالل هذه المرحلة أن القضية الرئيسية التي بشتى السبل، ولمست خالل هذه المرحلة أن القضية الرئيسية التي 
المتطرف  التعصب والتشدد والفكر  المنطقة هي قضية  المتطرف تواجهها  التعصب والتشدد والفكر  المنطقة هي قضية  تواجهها 
الذي انتشر في الكثير من البلدان، وبعد أن أنهيت هذه المرحلة، الذي انتشر في الكثير من البلدان، وبعد أن أنهيت هذه المرحلة، 
الذي  والسالم  للتسامح  العالمي  للمجلس  بانتخابي رئيساً  الذي تشرفت  والسالم  للتسامح  العالمي  للمجلس  بانتخابي رئيساً  تشرفت 

بات يضم اليوم بات يضم اليوم 6969 دولة من مختلف أنحاء العالم. دولة من مختلف أنحاء العالم.
خالل  من  دوركم  هو  ما  للتسامح  منارة  دولتنا  اليوم  خالل سعادتك  من  دوركم  هو  ما  للتسامح  منارة  دولتنا  اليوم  سعادتك 

المجلس العالمي للتسامح والسالم في تعزيز هذه السمة؟المجلس العالمي للتسامح والسالم في تعزيز هذه السمة؟
المستوى  التسامح على  العالمي يعمل على تعريز قيمة  المستوى المجلس  التسامح على  العالمي يعمل على تعريز قيمة  المجلس 
على  الرئيسية  أجهزته  خالل  من  المجلس  يعمل  حيث  على العالمي،  الرئيسية  أجهزته  خالل  من  المجلس  يعمل  حيث  العالمي، 
مناقشة قضايا التسامح على المستوى العالمي ونعمل على معالجتها مناقشة قضايا التسامح على المستوى العالمي ونعمل على معالجتها 
من خالل جهود العمل البرلماني ومن خالل توجيه جهود المجتمع من خالل جهود العمل البرلماني ومن خالل توجيه جهود المجتمع 
المدني في مختلف الدول لنشر قيم التسامح وثقافته بين الشعوب، المدني في مختلف الدول لنشر قيم التسامح وثقافته بين الشعوب، 
العلمية  واألبحاث  الدراسات  توجيه  على  أيضاً  المجلس  العلمية ويعمل  واألبحاث  الدراسات  توجيه  على  أيضاً  المجلس  ويعمل 

لبحث جذور قضايا التسامح ودراسة سبل معالجتها.لبحث جذور قضايا التسامح ودراسة سبل معالجتها.
المجال هي  اإلمارات في هذا  دولة  أن بصمة  فيه  المجال هي ومما ال شك  اإلمارات في هذا  دولة  أن بصمة  فيه  ومما ال شك 
المستوى  على  أو  الدولي  المستوى  على  واضحة، سواء  المستوى بصمة  على  أو  الدولي  المستوى  على  واضحة، سواء  بصمة 
من  العشرات  الدولة  مؤسسات  مختلف  نظمت  حيث  من الوطني  العشرات  الدولة  مؤسسات  مختلف  نظمت  حيث  الوطني 
بين  التسامح  قيم  نشر وترسيخ  بهدف  العام  هذا  بين الفعاليات خالل  التسامح  قيم  نشر وترسيخ  بهدف  العام  هذا  الفعاليات خالل 
أبناء الدولة والمقيمين فيها، وهي تجربة ثرية أتمنى أن تكررها أبناء الدولة والمقيمين فيها، وهي تجربة ثرية أتمنى أن تكررها 

الكثير من الدول لما لها من مردود إيجابي على المجتمعات. الكثير من الدول لما لها من مردود إيجابي على المجتمعات. 
الحظنا أن للشعر نصيب في اهتماماتك حدثنا عنه؟الحظنا أن للشعر نصيب في اهتماماتك حدثنا عنه؟

الشعر مرتبط بالعرب بوجه عام برباط تاريخي من قديم الزمن، الشعر مرتبط بالعرب بوجه عام برباط تاريخي من قديم الزمن، 
واللغة العربية هي أغنى لغات العالم بال جدال، ولذا فإن التعبير واللغة العربية هي أغنى لغات العالم بال جدال، ولذا فإن التعبير 
من  الكثير  يرجعها  أصيلة  عربية  سمة  المشاعر  عن  من بالكلمات  الكثير  يرجعها  أصيلة  عربية  سمة  المشاعر  عن  بالكلمات 
الشعر،  ابيات  تلهمهم  التي  بالطبيعة  العرب  الرتباط  الشعر، الشعراء  ابيات  تلهمهم  التي  بالطبيعة  العرب  الرتباط  الشعراء 
ومن  الصغر،  في  دراستنا  من  جزء  كان  الشعر  أن  تعلم  ومن وكما  الصغر،  في  دراستنا  من  جزء  كان  الشعر  أن  تعلم  وكما 
وقتها استشعرت حبي للشعر، وفي مراحله الشباب كتبت عدد من وقتها استشعرت حبي للشعر، وفي مراحله الشباب كتبت عدد من 

القصائد التي احتفظ بها حتى اآلن. القصائد التي احتفظ بها حتى اآلن. 
ولكن لألسف، أشعر أن قيمة الشعر اختلفت بين أجيالنا واألجيال ولكن لألسف، أشعر أن قيمة الشعر اختلفت بين أجيالنا واألجيال 
الجديدة، وقد يكون ذلك لبعدهم عن الطبيعة التي نشأنا فيها، وقد الجديدة، وقد يكون ذلك لبعدهم عن الطبيعة التي نشأنا فيها، وقد 
يكون الرتباطهم بوسائل التواصل االجتماعي والكثير من وسائل يكون الرتباطهم بوسائل التواصل االجتماعي والكثير من وسائل 
التكنولوجيا الحديثة التي أثرت بشكل أو بآخر على تذوقهم للشعر. التكنولوجيا الحديثة التي أثرت بشكل أو بآخر على تذوقهم للشعر. 
في بداية العام استضافتك بلدية مدينة الشارقة في جلسة حوارية في بداية العام استضافتك بلدية مدينة الشارقة في جلسة حوارية 

ما الذي التمسته خالل هذه االستضافة؟ما الذي التمسته خالل هذه االستضافة؟
روح  فيها  ولمست  حضرتها،  التي  اللقاءات  أجمل  من  روح كانت  فيها  ولمست  حضرتها،  التي  اللقاءات  أجمل  من  كانت 
األسرة بين العاملين في بلدية الشارقة، وأعجبت جداً بفكرة اللقاء األسرة بين العاملين في بلدية الشارقة، وأعجبت جداً بفكرة اللقاء 
الشباب،  من  ألبنائنا  حياتنا  وخبرات  تجارب  نقل  تستهدف  الشباب، التي  من  ألبنائنا  حياتنا  وخبرات  تجارب  نقل  تستهدف  التي 
لتحفيزهم على بذل كل جهد من أجل التقدم والنجاح في حياتهم، لتحفيزهم على بذل كل جهد من أجل التقدم والنجاح في حياتهم، 
الحكومية  مؤسساتنا  كل  تنتهجها  أن  وأتمنى  رائعة  تجربة  الحكومية وهي  مؤسساتنا  كل  تنتهجها  أن  وأتمنى  رائعة  تجربة  وهي 

والخاصة. والخاصة. 



 حدائقنا

مكافحة سوسة النخيل

النباتية،  األمراض  ومسببات   الحشرية  اآلفات  من  بالعديد  لإلصابة  النخيل   أشجار  تتعرض 
وتتعاقب هذه اآلفات على أشجار النخيل في شكل أجيال محدودة تظهر في أشهر معينة دون 
غيرها ثم تختفي ، أو أجيال متداخلة ترتفع كثافتها العددية في أشهر معينة دون غيرها ، كما أن 
هذه اآلفات تختلف في مواقع إصاباتها على األشجار ، فهنالك آفات تصيب السعف وآفات تصيب 
الطلع والثمار  والعذوق وأخرى تصيب الجذور والجذوع ، وآفات تصيب التمور المخزونة . 

واستناداً إلى السجل الحالي لآلفات الزراعية التي تصيب أشجار النخيل بدولة اإلمارات العربية 
المتحدة ، فقد بلغ عدد أنواع الحشرات ٣5 نوعاً،منها الحلم 6 أنواع،و اآلفات الممرضة بمختلف 
مسبباتها الفطرية والنيماتوية المايكوبالزمية وبعض الظواهر أو األمراض غير معروفة السبب 

٢٤ مرضاً.
ومفهوم المكافحة المتكاملة، هو استخدام كل وسائل المكافحة من تشريعية وممارسات زراعية 
جيدة ومكافحة ميكانيكية وكيميائية تحت برنامج واحد موجه ألخطر اآلفات الزراعية، بهدف 
السيطرة على تعدادها والحد من تأثيراتها الضارة ومراعاة السالمة البيئية والصحية، وبدأ تطبيق 
هذا البرنامج ببلدية الشارقة منذ العام ٢٠1٠م على حشرة سوسة النخيل الحمراء وهي األخطر 
على أشجار النخيل، وحالياً يستهدف البرنامج إلى جانب حشرة سوسة النخيل الحمراء، حشرات 

الزهرية  النورات  تعفن  الغبار ومرض  والحميرة وحلم عنكبوت  الساق  العذوق وحفار  حفار 
األشجار  النخيل علي كل  )IPM( آلفات  المتكاملة  المكافحة  برنامج  تطبيق  ويتم  )الخامج(.  
المزروعة والتابعة للبلدية، في الطرق والدوارات والساحات العامة والمؤسسات الحكومية بما 
فيها المساجد والمدارس وحدائق األحياء والمتنزهات العامة والمدينة الجامعية، وتقديم اإلرشادات 
وإجراءات الوقاية والمعالجة  لطالبي خدمة المكافحة في المنازل والمزارع بصورة مجانية عن 
طريق البالغات.  ومن أهم عناصر  برامج المكافحة المتكاملة  آلفات النخيل االهتمام بالعمليات 
وتصنيفها  الحشرية  اإلصابات  وكشف  النخيل  ألشجار  الدوري  والفحص  الالزمة،  الزراعية 
واستخدام المصائد الفيرمونية  واستخدام المصائد الضوئية والمكافحة الكيميائية وإزالة األشجار 

شديدة اإلصابة وحرقها بعد معاملتها بالمبيدات الحشرية
كما يوجد هناك برنامج المكافحة المتكاملة الذي تطبقه بلدية مدينة الشارقة لمكافحة حشرة سوسة 

النخيل الحمراء. ويشمل:



برنامج المكافحة المتكاملة لحشرة سوسة النخيل الحمراء

المالحظاتالتطبيقوسائل المكافحة

المصائد الفيرمونية

المصيدة الفيرمونية تعمل على جذب الحشرات 
الكاملة وإصطيادها ، وهي مصيدة بالستيكية تحتوي 
على فيرمون تجميعي للحشرات + كمية من التمر 
+ 5 لترات من الماء ، يتم توزيعها بمعدل مصيدة 

لكل 1٠٠ نخلة. وتتم صيانة المصيدة الفيرمونية كل 
أسبوعين بتبديل التمر والماء  وكل ٣٠ – ٤5 يوم 

لتبديل الفيرمون الحشري 

عدد المصائد الفيرمونية التي تم تركيبها في مدينة 
الشارقة ٢19 مصيدة موزعة على 1٠٠ موقع 

في حدائق األحياء والمؤسسات الحكومية والمدينة 
الجامعية.

العمليات الزراعية 
الالزمة

1 -العناية بالتكريب وتنظيف ساق النخلة بإنتظام 
ليسهل التعرف علي اإلصابة قبل استفحال ضررها.
٢-بعد فصل الفسائل وعملية التكريب يجب تطهير 
الجروح الناتجة عن ذلك بالمبيدات أو بمخلوط من 
الجير واألسمنت األبيض ، ثم تغطية هذه الجروح 
بالتربة إذا كانت قريبة من سطح األرض ، وتهدف 
هذه العملية إلى إزالة رائحة عصارة الساق التي 

تعمل على جذب إناث السوسة لوضع البيض.
٣-العناية في إختيار الفسائل الجديدة التي تغرس 
، بحيث ال تجلب من حقل مصاب بهذه اآلفة ، مع 

تطهيرها بالمبيدات المناسبة قبل زراعتها.

الممارسات الزراعية الصحيحة هي خط الدفاع 
األول في مكافحة اآلفات وسالمة صحة النبات 

وزيادة اإلنتاج.

المكافحة الكيميائية

1-فحص النخيل من أجل كشف اإلصابة وتصنيف 
درجتها، لتحديد نوع المعالجة الالزمة ) رش – حقن 

– أقراص الفوستكوسين (.
٢-تستخدم في المكافحة الكيميائية مبيدات حشرية 

موصى بها ، وهي تكون إما جهازية انتقالية 
في حالة المعالجة بالحقن فقط أو جهازية وتعمل 

بالمالمسة والمعدة في حالة الرش.

1- اإلصابة الخفيفة والمتوسطة تستخدم فيها 
المعالجة بالرش والحقن ، وفي حالة وجود 

فجوة كبيرة على جذع النخلة تستخدم أقراص 
الفوستكوسين بعد نظافة الجذع وإزالة المخلفات ثم 

إغالق المنطقة المعالجة بمشمع بالستيكي.
٢-األشجار شديدة اإلصابة يتم إزالتها بعد معاملتها 

بالمبيدات الحشرية.
٣-خالل الفترة من شهر  يونيو إلى جمع الثمار يتم 
االبتعاد كلياً عن معالجة الحقن بواسطة المبيدات 

الجهازية.



الصحة والحياة

التسوق في رمضان 



يعتبر شهر رمضان المبارك من األشهر التي يقبل الناس فيها على شراء 
االحتياجات الغذائية بكثرة من أجل إعداد مائدة تحتوي على أصناف كثيرة 
من الطعام، وعادًة ما تشهد عملية التسوق خالل الشهر الفضيل إسرافاً في 
شراء االحتياجات، ولذا ننصح باتباع العديد من الطرق من أجل تسوق منظم 
ألن اإلسراف في شراء األطعمة يؤدي إلى اإلفراط في تناولها ولتجنب ذلك 

ننصح بما يلي:

العشوائي  التسوق  لتفادي  بها  وااللتزام  بالمشتريات  مسبقة  الئحة  إعداد   -
وشراء مواد غذائية ال حاجة لها.

- تجنب العروض الترويجية لبعض األطعمة فهي تشجعك على شراء كميات 
أكبر

- اقرأ بطاقة بيانات المنتجات الغذائية الختيار الصحي منها 
- تجنب التسوق وأنت جائع أو على عجلة من أمرك ألن ذلك قد يساعد على 

شراء أشياء لست بحاجة لها.

وتعتبر طرق التخزين السليمة لألطعمة من أهم العوامل التي تساعد على 
حفظ الطعام حيث تختلق طريق تخزينها من نوع إلى آخر، لذا ننصح بتخزين 

هذه المواد حسب نوعها كما يلي:

برطمان زجاجي، وعند  أو  الصاج  من  آنية  في  جافاً  يجب حفظه  -الدقيق: 
استعماله يجب البدء بالكمية القديمة أوالً ثم الجديدة.

-البقول: مثل العدس والفول والفاصولياء واللوبيا الجافة وغيرها، يجب أال 
تخزن بكميات كبيرة، ألنها غالباً ما تتأثر بالسوس، ويفضل تخزينها مخلوطة 
بالملح وتحفظ عادةُ في كيس، وأجودها ما يوجد في شهر إبريل ومايو ويونيو.
- الحبوب: معظمها يبقى مخزوناً مدة طويلة دون تلف، خصوصاً إذا كانت 

غير مطحونة، وتحفظ في علب أو برطمانات محكمة الغطاء.
في  والهواء  والرطوبة  والضوء  الحرارة  عن  بعيداً  يجب وضعها  القهوة   -

وعاء محكم اإلغالق في مكان بارد ومظلم.
بسرعة،  تفسد  يجعلها  والضوء  للحرارة  المكسرات  تعّرض  المكسرات:   -
أو  زجاجية  حاويات  في  وتحفظ  وجاف،  بارد  مكان  في  تخزينها  يجب  لذا 
بالستيكية محكمة اإلغالق ويجب عدم االختفاظ بها في أكياس بالستيكية حتى 

ال تتسرب الروائح إليها، فتمتصها ويتغير طعمها.
-التوابل: يجب أال تخزن لمدة طويلة بكميات كبيرة حتى ال تفقد نكهتها.



أخبار الدار

اإلعالم وقت األزمات

خالل األزمات والتحديات تظهر القيمة الحقيقية واألهمية الكبيرة لإلعالم، سواء من أجل نقل الصورة الحقيقية كما هي 
وتسليط الضوء على الجهود التي تبذلها المؤسسات واألفراد، أو من أجل مواجهة الشائعات، وفي ظل الظروف الحالية 
وما يشكله فيروس كورونا من تحٍد لجميع دول العالم يلعب اإلعالم دوراً محورياً في إدارة األزمة إليصال المعلومات 

الحقيقية والصحيحة للجمهور، فهو النافذة التي تطل على العالم بالحقائق.

خالل الظروف الحالية تبذل بلدية مدينة الشارقة جهوداً كبيرة من خالل أعمال التعقيم وكذلك اتخاذ مختلف اإلجراءات 
التي تصب في صالح أفراد المجتمع وخدمته، ومن هنا انطلقنا لنسلط الضوء على كل هذه األعمال وإبرازها بالشكل 
األمثل لتقديم الصورة المتميزة االعتيادية عن هذا الصرح العريق الذي يواصل العمل على مدار الساعة لخدمة الناس، 
فعملنا على توفير جميع اإلمكانيات الالزمة وواصلنا العمل عن بعد وفق أحدث األنظمة وأفضل األساليب لننقل صورة 

مضيئة مشرقة بلمسة إبداعية من أجل إيصال رسالتنا إلى المجتمع.

علي عبيد الحمودي
مدير إدارة التفاعل المؤسسي 



رئيس التحرير 

ثابت سالم الطريفي 

مدير التحرير 

علي عبيد الحمودي 

متابعة وإشراف 

ميره ثاني السويدي 

سكرتير التحرير
 

آحمد راغب يحيى
 

تدقيق لغوي 

أحمد نعيم الباز
 

تصوير 

علي سعيد العيوني 

تصميم وإخراج 

مريم علي المرزوقي


