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Al Madina Al Bassima

المــجــلــة اإللكترونية

بلدية مدينة الشارقة تكثف جهودها 
خالل العيد لتهيئة األجواء المثالية العامرة 

بالفرحة والسعادة
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ــة  ــة المثالي ــة البيئ ــنوات طويل ــدى س ــى م ــارقة عل ــارة الش ــرت إم وف
والهادئــة لســكانها وزوراهــا، وبــث الســعادة بيــن أفــراد المجتمــع فــي ظــل 
مــا توفــره مــن مرافــق وخدمــات يجــد فيهــا االنســان راحتــه وســعادته رفقــة األهــل 

واألصدقــاء، فهــي دائمــًا مــا ترســخ مقولتهــا ابتســم أنــت فــي الشــارقة.
لألعيــاد والمناســبات المختلفــة أجــواء خاصــة فــي اإلمــارة بفضل ما 
توفــره مــن مقومــات للحيــاة الســعيدة ومــا تبذلــه الجهــات المعنيــة 
مــن جهــود لتهيئــة األجــواء المثاليــة العامــرة بالفرحــة والســعادة، 
فجمــال المدينــة ومظهرهــا الحضــاري الــذي يتزيــن بالمســطحات الخضــراء 
والزهــور الجميلــة واألشــجار المتنوعــة أضفــى علــى اإلمــارة بهجــة كبيــرة ووفــر 

أجــواًء مــن المتعــة والراحــة للســكان والــزوار.
تماشــيًا مــع هــذه األجــواء كثفــت بلديــة مدينــة الشــارقة مــن 
ــد، وتعــزز مــن دورهــا الهــام فــي  ــتقبال العي ــتعداداتها الس ــا واس جهوده
األطعمــة،  وبيــع  تحضيــر  ومواقــع  الغذائيــة  المنشــآت  علــى  الرقابــة  فــرض 
ــة  ــر مــن قبــل الجمهــور، وألن بلدي حيــث تشــهد هــذه المنشــآت اإلقبــال الكبي
مدينــة الشــارقة تضــع علــى رأس أولوياتهــا صحــة وســامة أفــراد المجتمــع 
بــه اإلمــارة  وتعزيــزاً لدورهــا فــي توفيــر بيئــة صحيــة تتماشــى مــع مــا تتميــز 
ــدار  ــى م ــية عل ــا التفتيش ــا وزياراته ــن جوالته ــف م ــا تكث ــة، فإنه ــة صحي كمدين

الصحيــة. والضوابــط  باالشــتراطات  االلتــزام  مــن  للتأكــد  اليــوم 
ال يقتصــر دور البلديــة علــى المنشــآت الغذائيــة فحســب بــل هنــاك 
جــوالت مســتمرة لرصــد أيــة ظواهــر أو عــادات ســلبية، تشــّوه المظهــر 
العــام أو تزعــج الســكان، فأجــواء العيــد فــي الشــارقة عائليــة جميلــة ومثاليــة، 
الممارســات  كافــة  علــى  الرقابــة  فــرض  فــي  دورهــا  تعــزز  البلديــة  فــإن  لــذا 

ليســتمتع الســكان والــزوار.

عبيد سعيد الطنيجي
مدير عام بلدية مدينة الشارقة

بهجة العيد



استراتيجية بلدية مدينة الشارقة
 2023 - 2021

رؤيتنا
بلدية رائدة في االستدامة وجودة الحياة

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

الجاهزية والمرونة. 

Pioneering Municipality in sustainability and Quality of Living

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

Our vision

استراتيجية بلدية مدينة الشارقة

Our Mission
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 تركيب 7 منصات إنقاذ جديدة على شاطئي

 الخان والممزر

أعلنــت بلديــة مدينــة الشــارقة عــن تركيــب 
ــاطئي  ــى ش ــدة عل ــاذ جدي ــات إنق 7 منص
جهودهــا  إطــار  فــي  والممــزر  الخــان 
ــواطئ  ــة الش ــة ومتابع ــتمرة لمراقب المس
التــي تشــرف عليهــا فــي مدينــة الشــارقة، 
ورفــع معاييــر األمــان والســامة عليهــا والتعامــل 
فــرق  تقــوم  حيــث  طارئــة،  حــاالت  أيــة  مــع 
الشــواطئ  علــى  بالتواجــد  البلــدي  التفتيــش 
وإرشــادات  باشــتراطات  الجمهــور  لتوعيــة 
الســامة والتعامــل مــع أيــة باغــات، فضــًا عــن 
أو  تجــاوزات  أيــة  بحــق  الازمــة  اإلجــراءات  اتخــاذ 

ســلبية. ســلوكيات 
الســياق  هــذا  وفــي 
اهلل  عبــد  جمــال  أكــد 
ــم  ــس قس ــي رئي المازم
ــة  ــر المدين ــة مظه مراقب
أن البلديــة وفرت 4 منصات 
أخــرى   3 و  الممــزر  شــاطئ  علــى  جديــدة  إنقــاذ 
علــى شــاطئ الخــان وفــق أفضــل المواصفــات 
مرتــادي  مراقبــة  بهــدف  المتبعــة،  والمعاييــر 
المتواجديــن  المنقذيــن  قبــل  مــن  الشــاطئ 
بممارســة  بهــا  يســمح  التــي  الفتــرة  طــوال 
طارئــة،  حــاالت  أيــة  مــع  والتعامــل  الســباحة 
كونهــم مدربيــن ومؤهليــن جيــداً، حيــث وفــرت 
الشــواطئ  كافــة  علــى  إنقــاذ  شــركة  البلديــة 

مجالهــا. فــي  رائــدة 
وأوضــح المازمــي أن المنصــات الجديــدة 
غرفــة  علــى  باحتوائــه  يمتــاز  بعضهــا 

بالطاقــة  وتعمــل  مكيّفــة  صغيــرة 
إلــى أن مجمــوع منصــات  الشمســية، مشــيراً 
بلــغ  الشــارقة  مدينــة  شــواطئ  علــى  اإلنقــاذ 
21 منصــة وتعمــل البلديــة علــى زيادتهــا وفقــًا 

حيــث  مرتاديــه،  وكثافــة  الشــاطئ  لمتطلبــات 
تقــوم البلديــة بزيــادة عــدد المنصــات والمنقذين 
عــن  فضــًا  والتوعــوي،  الرقابــي  دورهــا  ألداء 
إجــازات  خــال  خصوصــًا  عليهــا  الرقابــة  تكثيــف 

األســبوع. نهايــة 
وأفــاد رئيــس قســم مراقبــة مظهــر المدينــة 
أن فــرق التفتيــش التابعــة إلدارة الرقابــة 
ــة  ــي التوعي ــا ف ــف مهامه ــش تكث والتفتي
الســلوكيات  كافــة  ورصــد  والرقابــة 
الســلبية  الظواهــر  ومراقبــة  الخاطئــة 
األخــرى التــي يمكــن ممارســتها علــى 
الشــاطئ، انطاقــًا مــن حرصهــا علــى تهيئــة 
األجــواء المثاليــة للقاطنيــن والــزوار لاســتمتاع 

الباســمة. اإلمــارة  فــي  بأوقاتهــم 
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تماشيًا مع جهودها في الحفاظ على صحة المستهلك

بلدية الشارقة تنفذ 12 ألف زيارة تفتيشية على 

منشآت تحضير األطعمة

ــذ  ــن تنفي ــارقة ع ــة الش ــة مدين ــت بلدي أعلن
ــى  ــية عل ــارة تفتيش ــف زي ــن 12 أل ــر م أكث
فــي  األطعمــة  وتحضيــر  إعــداد  منشــآت 
ــاري  ــام الج ــة الع ــذ بداي ــارقة من ــة الش مدين
ــى  ــاظ عل ــي الحف ــا ف ــع جهوده ــيًا م تماش
بمــا يحقــق  صحــة وســامة المســتهلكين، 
ــى  ــة عل ــة صحي ــارة كأول مدين ــات اإلم رؤى وتوجه

مســتوى الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، وبمــا 
الصحــة  جعــل  فــي  البلديــة  اســتراتيجية  يجســد 

البلــدي. العمــل  أولويــات  رأس  علــى 
ــد  ــياق أك ــذا الس ــي ه وف
مديــر  المهيــري  عمــر 
إدارة الرقابــة والســامة 
ــي  ــة ف ــة بالوكال الصحي
بلديــة مدينــة الشــارقة أن 
ــة  ــتراطات الصحي ــن االش ــة م ــاك مجموع هن
تــداول  منشــآت  فــي  توافرهــا  الواجــب 
ــة الغذائيــة  ــة، والتــي يحــرص قســم الرقاب األغذي

على التحقق من اســتيفائها في جميع المنشــآت 
الغذائيــة بمــا يكفــل ســامة وجــودة الغــذاء الــذي 
تتداولــه، وضمــان صحــة وســامة المســتهلكين، 
المناســب  الموقــع  االشــتراطات  هــذه  وتشــمل 
للمنشــأة والتصميــم الجيــد والمســاحة الكافيــة 
للقيــام بالنشــاط، وأن تكــون األرضيــات والجــدران 
والتهويــة  اإلضــاءة  وتوفــر  مائمــة،  واألســقف 
جيــدة، وأن تســتخدم المنشــآت معــدات وأدوات 
ــى  ــر عل ــبة ال تؤث ــة ومناس ــواد آمن ــن م ــة م مصنوع

الغــذاء.  ســامة وجــودة 
وأوضــح المهيــري أن البلديــة تقــوم مــن 
ــية  ــات تفتيش ــة بحم ــة الغذائي ــال الرقاب خ
للتأكــد مــن االلتــزام بالممارســات الصحيــة 
ــواد  ــبة للم ــن المناس ــرق التخزي ــدة وط الجي
ــة، وأيضــا التحقــق مــن القيــام بعمليــات  الغذائي
تنظيــف فعالــة ومكافحــة الحشــرات والقــوارض 
بمــا يضمــن حمايــة األغذيــة مــن التلــوث، حيــث 
واإلرشــاد  بالتوعيــة  القســم  مفتشــي  يقــوم 
مــن  والتأكــد  الغــذاء  تــداول  فــي  للعامليــن 
التزامهــم بالنظافــة الشــخصية واتبــاع ســلوك ال 

األغذيــة.  تلــوث  فــي  يتســبب 
وأفــاد عمــر المهيــري أن البلديــة نفــذت منــذ 
بدايــة العــام وحتــى نهايــة شــهر ابريــل أكثر 
ــا  ــم خاله ــية ت ــارة تفتيش ــف زي ــن 12 أل م
ــري، كمــا  ــل المخب ــة للتحلي ــحب 1353 عين س
قامــت بإصــدار 472 موافقــة علــى ترخيــص مواقــع 
غذائيــة، واإلفــراج عــن 27140 شــحنة مــن المــواد 
وإصــدار  اإلمــارة،  منافــذ  مــن  القادمــة  الغذائيــة 

4802 شــهادة صاحيــة تصديــر مــواد غذائيــة.
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وفرت 58 منقذًا مؤهاًل و22 منصة إنقاذ وفق أفضل المعايير

بلدية الشارقة تكثف الرقابة على الشواطئ مع 

زيادة اإلقبال عليها تزامنًا مع فصل الصيف

ــتعدادها  ــارقة اس ــة الش ــة مدين ــدت بلدي أك
الــذي  اإلقبــال  مــع  للتعامــل  الكامــل 
ــا،  ــرف عليه ــي تش ــواطئ الت ــهده الش تش
مــع  خصوصــًا  والســامة،  األمــان  معاييــر  ورفــع 
قــدوم فصــل الصيــف وارتفــاع الحــرارة حيــث تعتبــر 
يقصدهــا  التــي  الوجهــات  أبــرز  مــن  الشــواطئ 
ــتمتاع  ــو واالس ــرارة الج ــن ح ــف م ــور للتخفي الجمه
بميــاه البحــر البــاردة، ولــذا تعمــل البلديــة ضمــن 
خططهــا الســنوية علــى تكثيــف الرقابــة وزيــادة 
اتبــاع  علــى  الجمهــور  وحــث  المنقذيــن  عــدد 
ســامتهم. تضمــن  التــي  التوعويــة  اإلرشــادات 
الســياق  هــذا  وفــي 
اهلل  عبــد  جمــال  أكــد 
المازمــي رئيــس قســم 
ــة  ــر المدين ــة مظه مراقب
مدينــة  شــواطئ  أن 
ــهد  ــزة تش ــياحية متمي ــات س ــارقة وجه الش
ــور  ــل الجمه ــن قب ــم م ــكل دائ ــااًل بش إقب
ــل  ــة فص ــع بداي ــات وم ــال العط ــزداد خ وي
كبيــرة  بجهــود  البلديــة  تقــوم  ولــذا  الصيــف، 
اإلمــارة،  لشــواطئ  وآمنــة  مثاليــة  بيئــة  لتوفيــر  
فــي  رائــدة  إنقــاذ  شــركة  تخصيــص  تــم  حيــث 
مجالهــا للتعامــل مــع أيــة حــاالت طارئــة وتوعيــة 
فــرق  لتواجــد  باالضافــة  الشــواطئ   مرتــادي 
التفتيــش مــن قبــل البلديــة علــى مــدار الســاعة 
والتعليمــات. باالشــتراطات  الجمهــور  لتوعيــة 
وأوضــح المازمــي أنــه ومــع بدايــة فصــل الصيــف 
وبــدء اإلقبــال علــى ممارســة الســباحة يتــم إعــداد 

خطــة ســنوية تشــمل حمــات توعويــة لمرتــادي 
ومتابعتهــا،  المواقــع  فــي  والتواجــد  الشــاطئ 
وتوفيــر المنقذيــن حســب احتياجــات الشــواطئ 
علــى  منقــذاً   58 مــن  أكثــر  البلديــة  توفــر  حيــث 
شــواطئ المدينــة التــي تشــرف عليهــا، مؤهليــن 
ومدربيــن للتعامــل مــع الحــاالت الطارئــة وتقديــم 
اإلســعافات األوليــة باالضافــة لتوفيــر أكثــر مــن 22 

المعاييــر. أفضــل  وفــق  إنقــاذ  منصــة 
وقال رئيس قسم مراقبة مظهر المدينة :

" هنــاك دور توعــوي ورقابــي كبيــر تقــوم بــه 
ية  لبلد ا

كذلــك  المائيــة  الدراجــات  رياضــة  بخصــوص 
الصيــف،  خــال  إقبــااًل  األخــرى  هــي  تشــهد  حيــث 
ولــذا تتواجــد دوريــات البلديــة بصــورة دائمــة علــى 
المائيــة  الدراجــات  أصحــاب  لحــث  الشــواطئ 
البحــر  بارتيــاد  الخاصــة  الســامة  ارشــادات  باتبــاع 
والموضحــة فــي اللوحــات االرشــادية المنتشــرة 
حــوادث  ألي  تجنبــًا  وذلــك  الشــواطئ   علــى 
البلديــة  تقــوم  كمــا  االصطــدام،  أو  الغــرق  مثــل 
بالفحــص  المعنيــة  الجهــات  مــع  بالتنســيق 
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إخضاع 1400 موقف جديد للرسوم خالل الربع األول 

واإلجمالي 55300 موقف

أكــدت بلديــة مدينــة الشــارقة اســتمرار 
جهودهــا فــي تهيئــة وتوفيــر المواقــف 
العامــة فــي كافــة مناطــق وأنحــاء مدينــة 
الشــارقة وإخضاعهــا للرســوم منعــًا لســوء 
اســتغالها، حيــث تقــوم البلديــة بعمــل مســح 
شــامل لمختلــف المناطــق خصوصــًا الحيويــة 
بعــد  للرســوم،  المواقــف  إلخضــاع  تمهيــداً 
بتجهيزهــا  العامــة  المواقــف  إدارة  تقــوم  أن 
وفــق أفضــل المعاييــر والمواصفــات مــن أجــل 

دائمــة. بصــورة  للجمهــور  تســخيرها 
الســياق  هــذا  وفــي 
أكــد حامــد القائــد مدير 
ــة  ــف العام إدارة المواق
أخضعــت  البلديــة  أن 
ــن  ــع األول م ــال الرب خ
العــام الجــاري أكثــر مــن 1400 موقــف 
للرســوم فــي مناطــق مختلفــة، بعــد أن 
تــم تجهيزهــا بمعاييــر عاليــة وتوفيــر اللوحــات 
اإلرشــادية الازمــة التــي تــدل علــى أن المنطقــة 
الدفــع  أجهــزة  وتوفيــر  للرســوم،  خاضعــة 
تعتبــر  والتــي  اللمــس،  بتقنيــة  تعمــل  التــي 
ــتخدام  ــوم باس ــداد الرس ــائل س ــن وس ــيلة م وس
البلديــة طــرق  المعدنيــة، كمــا توفــر  العمــات 
أخــرى لســداد الرســوم تشــمل تطبيــق الشــارقة 

القصــرة. النصيــة  الرســائل  وخدمــة  الرقميــة 
وأوضــح القائــد أن توفيــر المواقــف العامــة 
بصــورة دائمــة وإخضاعهــا للرســوم يأتــي 
مدينــة  بلديــة  وأهــداف  خطــط  ضمــن 

ــي  ــر الجمال ــز المظه ــي تعزي ــارقة ف الش
النمــو  ومواكبــة  الباســمة  لإلمــارة 
العمرانــي والســكاني فيهــا، مشــيراً إلــى 
بنــاًء  يتــم  للرســوم  منطقــة  أيــة  إخضــاع  أن 
تأخــذ  التــي  المؤشــرات  مــن  مجموعــة  علــى 
المنطقــة،  وطبيعــة  كنوعيــة  االعتبــار   بعيــن 
المركبــات،  وكثافــة  التحتيــة،  البنيــة  وجاهزيــة 
التجاريــة  المنشــآت  ونوعيــة  القطــاع،  وحيويــة 

المنطقــة. فــي  والصناعيــة 
أن  العامــة  المواقــف  إدارة  مديــر  وأفــاد 
الخاضعــة  العامــة  المواقــف  إجمالــي 
للرســوم فــي مدينــة الشــارقة بلــغ 55300 
ــزة  ــن 1210 أجه ــر م ــاة بأكث ــف مغط موق
ســداد رســوم تعمــل جميعهــا بتقنيــة 
ــس، كمــا يوجــد فــي مدينــة الشــارقة 270  اللم
 18033 تحتــوي  اســتثمارية  مواقــف  ســاحة 
الوقــوف  إمكانيــة  للمتعامليــن  توفــر  موقــف، 
بهــا مقابــل رســوم ســواء بالســاعات أو األســابيع 

الســنوات.  أو  األشــهر  أو 
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باالعتماد على منظومتها الرقمية

"بلدية الشارقة" تصدق 87 ألف عقد إيجار خالل

 الربع األول من العام الجاري 

الشــارقة  مدينــة  بلديــة  كشــفت 

عــن تصديــق حوالــي 87 ألــف عقــد 

إيجــار بمختلــف أنواعهــا خــال الربــع 

إطــار  فــي  الجــاري  العــام  مــن  األول 

ــر  ــن المؤج ــة بي ــم العاق ــا تنظي حرصه

والمســتأجر وإضفــاء الصفــة القانونيــة 

فــي العاقــة بيــن أطــراف العاقــة، كمــا 

ــق  ــدة لتصدي ــوات عدي ــن قن ــرت للمتعاملي وف

هــذه العقــود تشــمل مبنــى إدارة التنظيــم 

ومراكــز  الرئيســي  البلديــة  ومبنــى  اإليجــاري 

الخدمــة " تســهيل " ومنصــة خاصــة بتصديــق 

العقــود اإليجاريــة  عبــر الموقــع اإللكترونــي.

الســياق  هــذا  وفــي 

ــو  ــد أب ــي أحم ــد عل أك

إدارة  مديــر  غازييــن 

اإليجــاري  التنظيــم 

وفــرت  البلديــة  أن 

للمراجعيــن والمتعامليــن كافــة التســهيات 

بمدينــة  اإليجــار  عقــود  لتصديــق  الازمــة 

الشــارقة وفــق أحــدث الطــرق واألســاليب التــي 

تعتمــد علــى التحــول الرقمــي تماشــيًا مــع 

اســتراتيجيتها لدعــم قــدرات إمارة الشــارقة في 

الجــذب الســياحي واالســتثماري والســكني، 

واختصــار الوقــت والجهــد علــى المتعامليــن 

خدمــة  وفــرت  البلديــة  أن  وأوضــح 

ــن  ــد م ــن بع ــار ع ــود اإليج ــق عق تصدي

والمســتندات  العقــد  تقديــم  خــال 

اإللكترونــي،  الموقــع  عبــر  الخاصــة 

التحــول  تعزيــز  فــي  جهودهــا  ضمــن 

الرقمــي بمنظومــة عملهــا وإنجــاز مختلــف 

عبــر  وفــرت   حيــث  المتعامليــن  معامــات 

موقعهــا العديــد مــن الخدمــات التــي تتعلــق 

والمجــددة  الجديــدة  اإليجــار  عقــود  بتصديــق 

العاقــة  تنظيــم  بهــدف  أنواعهــا  بمختلــف 

والمســتأجر  المؤجــر  بيــن  مســتمرة  بصــورة 

المتعامليــن  علــى  والتيســير  والتســهيل 

مصالحهــم. تعطيــل  وعــدم 

هــذه  أن  إلــى  غازييــن  أبــو  ونــّوه 

ــي  ــر ف ــكل كبي ــاهمت بش ــات س الخدم

ــث  ــزة حي ــات المنج ــداد المعام ــادة أع زي

ــت  ــة الوق ــا البلدي ــن خاله ــرت م اختص

خيــارات  ووفــرت  المتعامليــن  علــى 

إنجــاز المعامــات عبــر التقنيــة الرقميــة، 

وتمكنــت مــن خالهــا مــن التعامــل مــع إقبال 

اإليجاريــة. العقــود  تصديــق  علــى  الجمهــور 
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"المواقف"مجانية من أول أيام العيد حتى الخميس باستثناء بعض المناطق

بلدية الشارقة تؤكد استعدادها لعيد الفطر 

بحمالت تفتيشية وتوعوية مكثفة

ــتعدادها  ــارقة اس ــة الش ــة مدين ــدت بلدي أك
الســتقبال عيــد الفطــر وفــق مجموعــة مــن 
ــا  ــل عليه ــي تعم ــراءات الت ــط واإلج الخط
مختلــف  فــي  التفتيشــية  عملهــا  فــرق 
ــاالت، لتوفيــر األجــواء المثاليــة للقاطنيــن  المج
البهجــة  وزيــادة  الباســمة  اإلمــارة  فــي  والــزوار 
والفرحــة خــال العيــد، انطاقــًا مــن حرصهــا علــى 
تقديــم خدماتهــا وفــق أفصــل المعاييــر، وتعزيــز 
ولــذا  والتوعــوي،  والرقابــي  المجتمعــي  دورهــا 
هــذا  تــؤدي  مختلفــة  عمــل  فــرق  البلديــة  وفــرت 

التواصــل مــع الجمهــور. الــدور وتعــزز مــن 
ســعيد  عبيــد  أكــد  الســياق  هــذا  وفــي 
مدينــة  بلديــة  عــام  مديــر  الطنيجــي 
الشــارقة أن منشــآت تحضيــر األطعمــة منها 
المطاعــم والكافتيريــات وكافــة منافــذ 
الحلويــات  ومحــال  األخــرى  الغــذاء  بيــع 
ــرًا  ــااًل كبي ــهد إقب ــا تش ــرات وغيره والمكس
خــال العيــد، ولــذا حرصــت البلديــة علــى تكثيف 
زياراتهــا التفتيشــية علــى هــذه المنشــآت للتأكــد 
مــن التزامهــا بتقديــم غــذاء آمــن للمســتهلكين 
وفــق أفضــل المعاييــر الصحيــة، وتوعيتهــا كذلــك 
تقديــم  خــال  اتباعهــا  الواجــب  باالشــتراطات 
هــذه  تعتبــر  حيــث  التحضيــر،  وخــال  الخدمــة 
الحمــات التفتيشــية امتــداداً للحمــات المكثفــة 
رمضــان  شــهر  خــال  البلديــة  نظمتهــا  التــي 
بهــا  تقــوم  التــي  الدوريــة  وللحمــات  المبــارك 

يومــي. بشــكل 

كمــا تكثــف البلديــة مــن جهودهــا فــي التفتيــش 
التجميــل  ومراكــز  الحاقــة  صالونــات  علــى 
والتــي تشــهد إقبــااًل هــي األخــرى، حيــث ســتقوم 
عمــل  بمتابعــة  المختصــة  التفتيــش  فــرق 
بحــق  اإلداريــة  اإلجــراءات  واتخــاذ  المنشــآت  هــذه 
محظــور  مــواد  أيــة  اســتخدام  أو  تجــاوزات  أيــة 

الخدمــة. تقديــم  خــال  اســتعمالها 
وأوضــح الطنيجــي أن للبلديــة دور هــام في 
ــال  ــن خ ــلبية، م ــلوكيات س ــة س ــد أي رص
تكثيــف الجــوالت التفتيشــية لفــرق الرقابــة 
اإلجــراءات  واتخــاذ  للتعامــل  والتفتيــش 
ــن والذيــن  ــن الجائلي ــق القصابي ــة بح الازم
تحــذر البلديــة مــن التعامــل معهــم بشــكل دائــم 
العامــة  لمــا يشــكلوه مــن خطــر علــى الصحــة 
والبيئــة، كمــا يتــم التأكــد مــن منــع بيــع وتــداول 
األلعــاب الناريــة والمفرقعــات لمــا تشــكله مــن 
خطــر علــى أفــراد المجتمــع وخصوصــًا األطفــال 
حيــث  بالصحــة،  مضــرة  مــواد  علــى  الحتوائهــا 
تمنــع البلديــة بيعهــا وتنظــم حمــات تفتيشــية 
والتعامــل  بيعهــا  عــدم  مــن  للتأكــد  مســتمرة 
معهــا، كمــا تحــذر مــن اســتخدامها وتحــرص علــى 

توعيــة الجمهــور بذلــك.
ــواق  ــة أس ــة أي ــات إزال ــذه الحم ــمل ه وتش
ــراءات  ــاذ اإلج ــا واتخ ــم رصده ــوائية يت عش
ــن ال  ــراد الذي ــات واألف ــق المركب ــة بح الازم
يحملــون تصاريــح رســمية لممارســة نشــاط 
ــة، مشــيراً إلــى أن هنــاك  ــورة قانوني ــع بص البي
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بضاعتــه  لعــرض  اإلجــازات  أيــام  يســتغل  مــن 
بأســعار رخيصــة الســتقطاب الزبائــن، حيــث تعتبــر 
هــذه البضاعــة مجهولــة المصــدر ومنهــا مــا هــو 

لاســتهاك. صالــح  وغيــر  الصاحيــة  منتهــي 
ــارقة أن  ــة الش ــة مدين ــام بلدي ــر ع ــاد مدي وأف
المواقــف العامــة مجانيــة بــدءًا مــن أول 
أيــام العيــد وحتــى يــوم الخميــس الموافــق 
الخاضعــة  المواقــف  باســتثناء   2022/5/5
ــات  ــبوع والعط ــام األس ــة أي ــوم طيل للرس
ــا  ــتدالل عليه ــن االس ــي يمك ــمية والت الرس
ــى  ــة عل ــاء المثبت ــات الزرق ــال اللوح ــن خ م
ــة، كمــا  ــف العام ــادية للمواق ــات اإلرش اللوح
أو  تجــاوزات  أيــة  برصــد  التفتيــش  فــرق  ســتواصل 

المواقــف. اســتخدام  فــي  إســاءة 
ونــّوه إلــى أن حدائــق المدينــة تفتتــح أبوابهــا 
عصــرًا  الرابعــة  الســاعة  مــن  للجمهــور 
ــاًء كمــا يســتقبل منتــزه  ــرة مس ــى العاش وحت
الشــارقة الوطنــي الجمهــور مــن الســاعة الســابعة 
الثانيــة عشــرة منتصــف  والنصــف صباحــًا وحتــى 

الليــل.
وأهابــت البلديــة بالجمهــور ضــرورة التواصــل 
معهــا عبــر مركــز االتصــال علــى الرقــم 993 
أو ماحظــات،  أيــة تجــاوزات  لابــاغ عــن 
ــدار  ــى م ــاالت عل ــع االتص ــب بجمي ــث ترح حي

ــاعة. الس
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مــلف الــعــدد
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بلدية الشارقة 

تعلن انتهاء استعدادتها الستقبال العيد 
بخطط وحمالت تفتيشية وتوعوية مكثفة

-  التحذيــر مــن التعامــل مــع القصابيــن 
الناريــة األلعــاب  واســتخدام  الجائليــن 

-  المواقــف العامــة مجانيــة يــوم وقفــة 
بعــض  باســتثناء  العيــد  وأيــام  عرفــة 

طــق لمنا ا

ــراف  ــن لإلش ــاء البيطريي ــدد األطب ــادة ع -  زي
علــى األضاحــي فــي مســلخ الشــارقة

انتهــاء  الشــارقة  مدينــة  بلديــة  أكــدت 
األضحــى  عيــد  الســتقبال  اســتعداداتها 
المبــارك لضمــان تقديــم خدماتهــا وفــق 
ــية  ــارات تفتيش ــذ زي ــر، وتنفي ــل المعايي أفض
مختلفــة ســواء علــى المنشــآت الغذائيــة أو 

صالونــات الحاقــة ومراكــز التجميــل، 
جميــع  لرصــد  مكثفــة  حمــات  تنظيــم  أو  
والســلوكيات  العــام  المظهــر  مشــّوهات 
مــن  حيالهــا  الازمــة  اإلجــراءات  واتخــاذ  الســلبية 
قبــل فــرق التفتيــش التــي تواصــل العمــل علــى 
مــدار الســاعة، فضــًا عــن متابعــة األضاحــي فــي 

ســامتها. مــن  للتأكــد  الشــارقة  مســلخ 
وفــي هــذا الســياق أكــد عبيــد ســعيد الطنيجــي 
البلديــة  أن  الشــارقة  مدينــة  بلديــة  عــام  مديــر 

اســتعدت بكافــة إداراتهــا المعنيــة وفــرق عملهــا 
خطــط  وفــق  المبــارك  األضحــى  عيــد  الســتقبال 
عمــل تعــزز مــن دور البلديــة فــي تقديــم أفضــل 
الخدمــات للجمهــور ومتابعــة كافــة الماحظــات، 
فضــًا عــن أداء دورهــا الرقابــي والتوعــوي لتوفيــر 
األجــواء المثاليــة للقاطنيــن والــزوار فــي ظــل مــا 
حضــاري  مظهــر  مــن  الباســمة  اإلمــارة  بــه  تتمــع 
كفــاءة  ذات  نوعيــة  وخدمــات  ومتميــز  جميــل 

عاليــة.
ــددًا  ــرت ع ــة وف ــي أن البلدي ــح الطنيج وأوض
مــن األطبــاء البيطريين في مســلخ الشــارقة 
لمتابعــة  العمــل  ســاعات  عــدد  وزيــادة 
األضاحــي،  ذبــح  علــى  الكبيــر  اإلقبــال 
حيــث يقــوم األطبــاء بفحــص األضحيــة 
ــامتها  ــن س ــد م ــده للتأك ــح وبع ــل الذب قب
وصحتهــا، وخلوهــا مــن أيــة أمــرض بهــدف تقديــم 
غــذاء آمــن وصحــي للمســتهلكين، مشــيراً إلــى 
أن البلديــة ســتكثف مــن رقابتهــا علــى شــحنات 
المواشــي الــوراد ة مــن منفــذ مينــاء خالــد حيــث 
تشــرف البلديــة علــى المحجــر الخــاص بالمواشــي 
عنــد  والتطهيــر  بالتعقيــم  وتقــوم  المنفــذ  فــي 

أمــراض. الضــرورة تفاديــًا أليــة 
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تفتيشــية م جــوالت  هنــاك  أن  الطنيجــي  وأفــاد 

األطعمــة  تحضيــر  منشــآت  علــى  مكثفــة 
الحلويــات  بيــع  ومحــال  والمخابــز  كالمطاعــم 
بكافــة  التزامهــا  مــن  للتأكــد  والمكســرات 
لســير  المنظمــة  الصحيــة  والمعاييــر  الضوابــط 
الوقائيــة  باإلجــراءات  كذلــك  وااللتــزام  العمــل 
والتدابيــر االحترازيــة التــي أعلنتهــا البلديــة ســابقًا، 
كمــا شــكلت البلديــة فريقــًا آخــر للتفتيــش علــى 
صالونــات الحاقــة ومراكــز التجميــل للتأكــد مــن 
التزامهــا هــي األخــرى بضوابــط العمــل خصوصــًا 
كبيــراً  إقبــااًل  تشــهد  كافــة  المنشــآت  هــذه  وأن 

العيــد. خــال 
وأفــاد مديــر عــام بلديــة مدينــة الشــارقة أنــه 
ــين  ــن المفتش ــر م ــق آخ ــكيل فري ــم تش ت
ــوهة  ــلبية أو مش ــلوكيات س ــة س ــد أي لرص
ــام، وضبــط القصابيــن الجائليــن  ــر الع للمظه
أو  معهــم  التعامــل  مــن  البلديــة  تحــذر  الذيــن 
علــى  خطــر  مــن  يشــكلوه  لمــا  بهــم  االســتعانة 
الذبيحــة للفحــص  لعــدم خضــوع  الصحــة نظــراً 
لإلصابــة  المســتهلك  يعــرّض  بــدوره  والــذي 
باألمــراض المختلفــة، فضــًا عــن عــدم توفــر الخبــرة 
الذبائــح  للحكــم علــى صاحيــة  الطبيــة لديهــم 
لاســتهاك وعــدم درايتهــم بالشــروط الشــرعية 
األمــراض  مــن  خلّوهــم  ضمــان  وعــدم  للذبــح، 
الُمعديــة التــي مــن الممكــن أن ينقلهــا مــن خــال 
بالممارســات  يلتزمــون  ال  أنهــم  كمــا  الذبيحــة، 
المــواد  ونظافــة  الشــخصية  والنظافــة  الصحيــة 
المســتخدمة وهــو مــا يســبب مخاطــر علــى صحــة 
المســتهلك، فضــًا عــن عــدم التخلــص الســليم 
تلــوث  إلــى  يــؤدي  الــذي  الذبــح  مخلفــات  مــن 

البيئــة.
وأشــار إلى أن الحمات التفتيشــية ستشــمل 
التأكــد مــن منــع بيــع وتــداول األلعــاب 
الناريــة والمفرقعــات لمــا تشــكله مــن خطر 
ــال  ــًا األطف ــع وخصوص ــراد المجتم ــى أف عل

الحتوائهــا علــى مــواد مضــرة بالصحــة، حيــث 
تمنــع البلديــة بيعهــا وتنظــم حمــات تفتيشــية 
والتعامــل  بيعهــا  عــدم  مــن  للتأكــد  مســتمرة 
معهــا، كمــا تحــذر مــن اســتخدامها وتحــرص علــى 

توعيــة الجمهــور بذلــك.
ــام  ــر ع ــي مدي ــعيد الطينج ــد س ــّوه عبي ون
البلديــة إلــى أن المواقــف العامــة ســتكون 
مجانيــة بــدءًا مــن يــوم وقفــة عرفــة وحتــى 
المناطــق  باســتثناء  العيــد  أيــام  ثالــث 
ــبوع  ــام األس ــة أي ــوم طيل ــة للرس الخاضع
يمكــن  والتــي  الرســمية  والعطــات 
اللوحــات  خــال  مــن  عليهــا  االســتدالل 
ــك، مــا  ــح ذل ــي توض ــاء الت ــادية الزرق اإلرش
المواقــف  توفيــر  علــى  البلديــة  حــرص  يعكــس 
والمناطــق  األماكــن  فــي  للجمهــور  العامــة 
تشــهد  وأنهــا  خصوصــًا  والتجاريــة  الســياحية 
إقبــااًل خــال العيــد، مشــيراً إلــى أن البلديــة تحــث 
الجمهــور علــى عــدم إســاءة اســتخدام المواقــف 
وذلــك بالوقــوف بصــورة صحيحــة وعــدم شــغل 
أكثــر مــن موقــف وغيرهــا من الممارســات الســلبية 

العامــة. المواقــف  اســتخدام  علــى  تؤثــر  التــي 
تســتقبل  الشــارقة  مدينــة  حدائــق  أن  إلــى  ونــّوه 
حيــث   ، وضوابــط  وقائيــة  تدابيــر  وفــق  الجمهــور 
تفتــح أبوابهــا مــن الســاعة الرابعــة عصــراً وحتــى 
الشــارقة  منتــزه  يســتقبل  كمــا  مســاًء،  العاشــرة 
الوطنــي وحديقــة الرولــة الجمهــور مــن الســاعة 
ــف  ــرة منتص ــة عش ــى الحادي ــًا وحت ــعة صباح التاس

الليــل.
التواصــل  ضــرورة  بالجمهــور  البلديــة  وأهابــت 
معهــا عبــر مركــز االتصــال علــى الرقــم 993 لابــاغ 
ترحــب  حيــث  ماحظــات،  أو  تجــاوزات  أيــة  عــن 

الســاعة. مــدار  علــى  االتصــاالت  بجميــع 



أطلقت بلدية مدينة الشارقة خدمة البطاقة
االفتراضية لدخول الحدائق بدال من البطاقــة

الورقيه.
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وا�، يعني مب الزم أشــــل معــاي
البطاقة في كل مرة أسير الحديقة.

هيه، البطاقة بتكون موجودة 
معاك على التليفون.

جميل، وكيف نحصل على
 هذه البطاقة؟

بطاقات افتراضية لدخول حدائق مدينتنا 
الباسمة

حصلي عليها وبعد جدديها أونالين 
الشارقة  مدينة  بلدية  موقع  على 

بخطوات سهلة وبسيطة.



كيف يعني؟

 بس جذه.

هيه، وتوصلنا البطاقة على إميلنا اللي 
سجلناه ونحـن نقدم علــــــى الخدمة.

وايد زين، الحمد � إن عندنا في 
الشارقة حدائـــق جميلــة وبعــد 

خدمات سهلة.

الحدائق  خدمات  ونختار  الموقع،  ندخل 
معه  ونرفق  الطلب  ونقدم  والمنتزهات 

المستندات المطلوبة. 
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الشــارقة  مدينــة  بلديــة  أعلنــت 

إلكرتونيــة  خدمــة   48 تقديــم  عــن 

والتنظيــم  اإليجــار  بعقــود  خاصــة 

ــا  ــى موقعه ــام عل ــكل ع ــاري بش اإليج

االســتفادة  للمتعامــل  تتيــح  اإللكترونــي، 

ــر،  ــهولة ويس ــكل س ــا ب ــم عليه ــا والتقدي منه

مــا يعكــس حــرص البلديــة علــى توفيــر أفضــل 

علــى  واالعتمــاد  للمتعامليــن  الخدمــات 

وتيســر  تســهل  التــي  الرقميــة  المنظومــة 

مــن إنجــاز الخدمــات، وتختصــر الوقــت والجهــد 

توفيــر  فــي  الخدمــات  هــذه  ســاهمت  حيــث 

وقــت التوجــه لمراكــز الخدمــة وبــات إنجازهــا 

أســهل. بشــكل 

وفــي هــذا الســياق أكــد علــي أحمــد أبــو 

غازييــن مديــر إدارة التنظيــم اإليجــاري 

التــي  أن عــدد الخدمــات اإللكترونيــة 

بــإدارة  والخاصــة  البلديــة  تقدمهــا 

التنظيــم اإليجــاري بلــغ 48 خدمــة متوفرة 

اإللكترونــي  الموقــع  علــى  جميعهــا 

للبلديــة تشــمل خدمــات تصديــق عقــود 

ــة، واالســتعام  ــكنية والتجاري ــار الس اإليج

وثيقــة  وطلــب  اإليجاريــة،  الدعــاوى  عــن 

المؤشــرات  عــن  واالســتعام  اإليجــار،  عقــد 

اإليجاريــة وغيرهــا الكثيــر مــن الخدمــات التــي 

بســهولة  منهــا  االســتفادة  باإلمــكان  بــات 

فيــه  يتواجــد  مــكان  أي  ومــن  زر،  وبضغطــة 

المتعامــل.

ــو غازيين أن  ــح أب وأوض

ــم  ــات يت ــذه الخدم ه

باســتمرار،  تحديثهــا 

البلديــة  تحــرص  حيــث 

خدمــات  إطــاق  علــى 

أهدافهــا  تحقيــق  فــي  تســاهم  جديــدة 

أهــداف  مــع  وتتماشــى  الرقمــي  بالتحــول 

وتوفيــر  المجــال،  هــذا  فــي  الباســمة  اإلمــارة 

وتحســين  كبيــر  بشــكل  والجهــد  التكلفــة 

وخلــق  وتنظيمهــا،  التشــغيلية  الكفــاءة 

خدمــات  لتقديــم  الموظفيــن  لــدى  فــرص 

مبتكــرة وابداعيــة بعيــداً عــن الطــرق التقليدية 

العمــل  كفــاءة  ورفــع  الخدمــة،  تقديــم  فــي 

الحكومــي، كمــا يســاهم هــذا التحــول فــي 

تصديــق  متابعــة  علــى  المتعامليــن  تحفيــز 

اإليجــاري  بالتنظيــم  المتعلقــة  معاماتهــم 

اإليجــار. عقــود  وخصوصــًا  وقتهــا  فــي 

وفــي ســياق متصــل أفــاد مديــر إدارة التنظيــم 

توعيــة  علــى  تحــرص  البلديــة  أن  اإليجــاري 

ذات  الدوائــر  بعــض  مــع  بالتعــاون  الجمهــور 

اإليجــار  عقــود  تصديــق  ضــرورة  علــى  الصلــة 

علــى  لعقودهــم  المصدقيــن  غيــر  وحــث 

بهــذا  البلديــة  ومراجعــة  تصديقهــا  ضــرورة 

تصديق 394 ألف عقد إيجار منذ بداية العام الماضي

بلدية الشارقة: 48 خدمة متوفرة على الموقع 
اإللكتروني لتنظيم اإليجار تختصر وقت وجهد 

المتعاملين
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المؤجــر  بيــن  العاقــة  تكــون  حتــى  الصــدد 

خالهــا  مــن  ويضمــن  قانونيــة  والمســتأجر 

حقوقهمــا. كافــة  الطرفيــن 

ــال  ــت خ ــة صدق ــى أن البلدي ــار إل وأش

العــام الماضــي حوالــي 307 آالف عقــد 

إيجــار، وأكثــر مــن 87 ألــف عقــد خــال الربــع 

األول مــن العــام الجــاري، مــن خــال موقعهــا 

اإللكترونــي ومراكــز الخدمــة المنتشــرة فــي 

الشــارقة،  مدينــة  وأنحــاء  مناطــق  مختلــف 

العاقــة  تنظيــم  علــى  حرصهــا  إطــار  فــي 

الصفــة  وإضفــاء  والمســتأجر  المؤجــر  بيــن 

بمختلــف  اإليجــار  عقــود  علــى  القانونيــة 

أطــراف  كافــة  حقــوق  يضمــن  بمــا  أنواعهــا 

العاقــة.

وفــي ســياق آخــر أكــد علــي أحمــد 

أبــو غازييــن أن البلديــة نظــرت خــال 

ــذي  ــف تنفي ــي 11520 مل ــام الماض الع

ــي  ــا ف ــم القضاي ــزت معظ ــث ترك ، حي

المؤجــرة  العيــن  بإخــاء  المطالبــة 

بســبب تخلــف المســتأجر عــن ســداد 

ــدل  ــادة ب ــة بزي ــار، والمطالب ــدل االيج ب

االيجــار بعــد انقضــاء الحمايــة القانونيــة 

للمؤجــر  المســتأجر  ومطالبــة  للمســتأجر، 

والمطالبــة  المؤجــرة،  العيــن  بصيانــة 

عــدم  بســبب  االيجاريــة  القيمــة  باســترجاع 

إلــى  مشــيراً  المؤجــرة،  العيــن  مــن  االنتفــاع 

أنــه يتــم عــرض جميــع الدعــاوى علــى اللجنــة 

بــادئ  فــي  بدورهــا  تقــوم  والتــي  القضائيــة 

األمــر بعــرض التســوية علــى األطــراف وحــل 

رفــض  حــال  وفــي  ودي  بشــكل  الدعــوى 

بالطلبــات. الحكــم  يتــم  التســوية 
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ــي  ــارقة حوال ــة الش ــة مدين ــذت بلدي نف

44 ألــف زيــاة تفتيشــية خــال العــام 

الماضــي، لرصــد مشــّوهات المظهــر 

الســلوكيات  كافــة  ورصــد  العــام 

الســلبية تماشــيًا مــع جهودهــا فــي 

المدينــة  مظهــر  علــى  المحافظــة 

الجمالــي وتوفيــر بيئــة آمنــة للقاطنيــن 

التفتيــش  فــرق  قامــت  حيــث  والــزوار، 

البلــدي باتخــاذ اإلجــراءات الازمــة بحــق كافــة 

أفــراد  وتوعيــة  اإلطــار  هــذا  فــي  التجــاوزات 

الجمهــور بأهميــة االلتزام باللوائــح والقوانين 

فــي  النظافــة  علــى  المحافظــة  خصوصــًا 

إقبــااًل خــال  التــي تشــهد  مختلــف المناطــق 

الخضــراء. كالمســطحات  الشــتاء  فصــل 

مديــر  عمــر  عــادل  أكــد  الســياق  هــذا  وفــي 

مدينــة  بلديــة  فــي  والتفتيــش  الرقابــة  إدارة 

العــام  خــال  قامــت  البلديــة  أن  الشــارقة 

الماضــي ب41 جولــة تفتيشــية شــملت 44 

ألــف زيــارة، لرصــد كافــة مشــّوهات المظهــر 

العــام مــا يعكــس  حــرص البلديــة واهتمامهــا 

فــي توفيــر أجــواء مثاليــة للقاطنيــن والــزوار 

فــي اإلمــارة الباســمة، حيــث تســتهدف هــذه 

ــزب  ــوائية والع ــواق العش ــة األس ــات إزال الحم

المخالفــة والمركبــات المهملــة وغيرهــا مــن 

الفــرد  علــى  ســلبًا  تؤثــر  التــي  الســلوكيات 

ككل،  العــام  المظهــر  وعلــى  والمجتمــع 

مشــيراً إلــى أن فــرق التفتيــش البلــدي تواصــل 

العمــل علــى مــدار الســاعة لرصــد مثــل هــذه 

إجــراءات. يلــزم مــن  الســلوكيات واتخــاذ مــا 

ــه تــم  ــة والتفتيــش أن ــر إدارة الرقاب وأوضــح مدي

 7171 الحمــات ســحب حوالــي  خــال هــذه 

العــام،  للمظهــر  ومشــّوهة  مهملــة  مركبــة 

بلدية الشارقة تنفذ 44 ألف زيارة تفتيشية

 لرصد مشّوهات المظهر العام خالل 2021
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ومنهــا  البلديــة  وقوانيــن  ألنظمــة  ومخالفــة 

بهــدف  وذلــك  مروريــة،  لوحــات  يحمــل  ال  مــا 

المحافظــة علــى النظافــة وإزالــة المشــّوهات 

والقضــاء علــى كافــة الســلوكيات الســلبية، 

خــال  التفتيــش  فــرق  رصــدت  كمــا 

الماضــي  العــام  التفتيشــية  زياراتهــا 

مناطــق  بمختلــف  عشــوائي  ســوق   1,248

اإلجــراءات  باتخــاذ  البلديــة  وقامــت   ، االمــارة 

الازمــة حيالهــا وحجــز المركبــات التــي تقــوم 

بتغذيــة هــذه األســواق مــن المــواد والبضائــع 

المقلــدة ومصــادرة المــواد واتافهــا بالتنســيق 

"بيئــة". للبيئــة  الشــارقة  شــركة  مــع 

وأفــاد أن البلديــة قامــت بحمــات توعوية 

ــول  ــارات ح ــاب العق ــتأجرين وأصح للمس

مخاطــر الســكن المشــترك أو العشــوائي 

ومتابعــة المناطــق الســكنية بشــكل 

المخالفنــي  ســكن  مــن  للحــد  دوري 

المخصصــة  المناطــق  فــي  والعــزاب 

ــات، ومصــادرة إتــاف حوالــي  ــر والعائ لألس

10 أطنــان مــن المخلفــات الورقيــة الكرتونيــة، 

هوائيــة  دراجــة  ألــف   16 حوالــي  ومصــادرة 

باســتغالها  أصحابهــا  يقــوم  ممــن  مخالفــة 

فــي تحميــل وجمــع المخلفــات الورقيــة، فضــًا 

286 لوحــة إعانيــة عشــوائية فــي  عــن  إزالــة 

الرقابــة  إدارة  قامــت  كمــا  مختلفــة،  مواقــع 

والتفتيــش بتهيئــة مواقــع الحراســة فــي شــبك 

.2021 ديســمبر  شــهر  بنهايــة  النزهــة  قــوارب 
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أكــدت بلديــة مدينــة الشــارقة أن إدارة 

المختبــرات المركزيــة تعمــل حاليــًا علــى 

المخبريــة  الفحوصــات  نطــاق  توســيع 

ــزة  ــن األجه ــدد م ــة  ع ــة بإضاف المختلف

المخبريــة  األجهــزة  وتحديــث  الجديــدة 

ــورات، وإضافــة أجهــزة  ــر التط ــة آخ لمواكب

المبيــدات  متبقيــات  عــن  للكشــف  متطــورة 

وجهــاز  والفواكــة،  الخضــروات  فــي  الحشــرية 

للمــواد  للحــرارة  العازلــة  المــواد  اختبــار 

اإلنشــائية، لمعرفــة مــدى مقاومتهــا لتوصيــل 

المتلفــة  غيــر  لاختبــارات  أجهــزة   4 و  الحــرارة، 

مــن  الخرســانية  العناصــر  لتقييــم  للخرســانة 

االنشــائية. الناحيــة 

وفــي هــذا الســياق أوضحــت الشــيخة 

الدكتــورة نجــاء علــي المعــا مديــر إدارة 

ــة  ــة مدين ــي بلدي ــة ف ــرات المركزي المختب

البلديــة تحتــوي  الشــارقة أن مختبــرات 

أجهــزة متطــورة وحديثــة وفــق أفضــل 

المواصفــات والمعاييــر العالميــة وتمتــاز 

بالدقــة فــي التحليــل بإشــراف كادر عمــل 

متميــز، وهــو مــا ســاهم فــي تحقيــق 

إنجــازات كبيــرة وحصولهــا علــى االعتماد 

ــة  ــاد البريطاني ــة االعتم ــن هيئ ــي م الدول

"اليــوكاس" للعــام ال23 علــى التوالــي.

فــي  عينــة   15840 تحليــل  تــم  أنــه  وأفــادت 

الشــارقة  المركزيــة لبلديــة مدينــة  المختبــرات 

منــذ بدايــة العــام الجــاري منهــا 4900 عينــة فــي 

البيطــرة،  مختبــر  فــي   1625 و  األغذيــة  مختبــر 

والمــواد  البيئــة  مختبــر  فــي  عينــة  و667 

االســتهاكية، و 8682 عينــة فــي مختبــر مــواد 

إلــى  مشــيرة  اختبــار،   51327 بواقــع  البنــاء 

جهودهــا  ضمــن  تأتــي  التحاليــل  هــذه  أن 

الممارســات  أفضــل  لتطبيــق  المســتمرة 

جــودة  منظومــة  وتعزيــز  الســليمة  الصحيــة 

الشــارقة. إمــارة  فــي  العامــة  والصحــة  الحيــاة 

وأكــد الشــيخة الدكتــورة نجــاء علــي 

ــى  ــًا عل ــل حالي ــة تعم ــا أن البلدي المع

العمــل علــى توســيع نطــاق الفحوصــات 

ــا  ــص البكتيري ــي فح ــدة لطريقت المعتم

األغذيــة  فــي   الممرضــة  و  المفســدة 

ــف  ــريعة للكش ــة الس ــتخدام التقني باس

ــة  ــا الهوائي ــي للبكتيري ــدد الكل ــن الع ع

فــي  االنتيروباكتريســي  وبكتيريــا 

البيطــرة  مختبــر  مبنــى  وتجهيــز  األغذيــة، 

الصجعــة  بمنطقــة  المواشــي  ســوق  فــي 

الوحــدة  وتفعيــل  الســوق،  احتياجــات  لتلبيــة 

لتشــمل  الجزيئيــة  للبيولوجيــا  المركزيــة 

فحوصــات مســببات الحساســية فــي األغذيــة  

تحليل 15840 عينة منذ بداية العام الجاري

بلدية الشارقة تعمل على توسيع نطاق الفحوصات 
المخبرية و تحديث األجهزة للكشف عن متبقيات 

المبيدات الحشرية في األغذية
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للبكتريــا  باإلضافــة  وراثيــًا  المحــورة  األغذيــة  و 

مــع  حمــات   وتنفيــذ  البيئــة،  فــي  الممرضــة 

الجهــات الرقابيــة للتأكــد مــن مطابقــة دراجــات 

األغذيــة،  ســامة  الشــتراطات  الطعــام  نقــل 

آمنــة  مياهكــم  حملــة  تطبيــق  واســتكمال 

للتحقــق مــن ميــاه الشــرب المســتخدمة فــي 

منــازل كبــار الســن ومطابقتهــا للمواصفــات 

الشــركاء  مــع  بالتعــاون  اإلماراتيــة  القياســية 

مشــروع  تطبيــق  واســتكمال  اإلســتراتيجين، 

جميــع  فــي  المخبريــة  البيانــات  إدارة  نظــام 

أقســام إدارة المختبــرات المركزيــة، فضــًا عــن 

تفعيــل فحوصــات جديــدة فــي عينــات الســماد 

والمــواد  البيئــة  بمختبــر  الزراعيــة  والتربــة 

والعمليــات  اإلجــراءات  وأتمتــه  االســتهاكية 

المركزيــة. المختبــرات  إدارة  داخــل 

وأفــادت مديــر إدارة المختبــرات المركزيــة 

ــن  ــات م ــل العين ــة تحلي ــم خدم أن تقدي

ــائل  ــمل الوس ــة تش ــوات مختلف ــال قن خ

ــخصي. ــور الش ــة أو الحض إلكتروني
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حــوار العــدد



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

الدكتور خالد المدفع لمجلة المدينة الباسمة:

"شمس"  
تعمل برؤى صاحب السمو حاكم الشارقة لتعزيز 

رسالة الشارقة واالهتمام ببناء اإلنسان

أكــد ســعادة الدكتــور خالــد عمــر المدفــع 

رئيــس مدينــة الشــارقة لإلعــام "شــمس" 

وتوجيهــات  بــرؤى  تعمــل  المدينــة  أن 

صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان 

ــس  ــو المجل ــمي عض ــد القاس ــن محم ب

ــالة  ــز رس ــارقة، وتعزي ــم الش ــى حاك األعل

إمــارة الشــارقة واالهتمــام ببنــاء االنســان 

الــذي يعتبــر أغلــى ثــروات الوطــن ومحــور 

ــت  ــث حرص ــا، حي ــة مجاالته ــة بكاف التنمي

اإلمــارة علــى االهتمــام بــه وبتنميتــه 

ــه. ــم ل ــه الدع ــر أوج وتوفي

جــاء ذلــك خــال حــوار صحفــي مــع 
ــص  ــًا ن ــمة" وتالي ــة الباس ــة المدين "مجل

الحــوار:

تصبــح  ألن  تتطلعــون  رؤيتكــم  فــي 

"شــمس" مركــًزا عالمًيــا لإلعــام واإلبــداع 

فــي المنطقــة، كيــف تعملــون لتحقيــق 

ــة؟ ــذه الرؤي ه

شــمس  تعمــل   ،2017 عــام  تأسيســها  منــذ 

كمنطقــة حــرة الســتكمال بنيتهــا التحتيــة مــن 

الشــارقة،  رســالة  تعزيــز  فــي  المســاهمة  أجــل 

وكذلــك بنــاء اإلنســان الــذي يعــد أغلــى ثــروات 

الوطــن، كمــا تلعــب شــمس دوراً رئيســًا فــي 

منظومــة اإلعــام فــي اإلمــارة ولذلــك تهــدف 

فــي رؤيتهــا ألن تصبــح مركــًزا عالمًيــا لإلعــام 

واإلبــداع فــي المنطقــة، كمــا تهــدف إلحتضــان 

تنميــة  وإلهــام  المبدعــة  الرياديــة  األعمــال 

للمبتكريــن  حيــوي  مجتمــع  ورعايــة  األعمــال، 

يــًدا بيــد. للعيــش والتعلــم واإلنشــاء 

وينطــوي دور شــمس فــي مســارين همــا تأهيل 

والتجــارب  الخبــرات  بأحــدث  اإلعاميــة  الكــوادر 

دور  وتعزيــز  المختلفــة  اإلعــام  مجــاالت  فــي 

علــى  القادريــن  اإلعامييــن  مــن  جديــد  جيــل 

تقديــم أعمــال برؤيــة إعاميــة مبتكــرة هدفهــا 

تنميــة المجتمــع وتعزيــز ثقافتــه، ومــن ناحيــة 

أخــرى تشــجيع الكــوادر علــى تحويــل أفكارهــم 

إعاميــة  مشــاريع  إلــى  الطموحــة  اإلعاميــة 

فكــر  وترســيخ  نقلــة  إحــداث  تســتطيع  رائــدة 

جديــد فــي صناعــة اإلعــام واإلبــداع، وكذلــك 

لتعزيــز التنــوع االقتصــادي فــي إمــارة الشــارقة.



دد
ــ

ــ
لع

ر  ا
وا

ــ
كيــف تعمــل شــمس علــى تعزيــز الجــذب ح

االســتثماري فــي إمــارة الشــارقة؟

مناســبة  اســتثمارية  بيئــة  "شــمس"  توفــر 

والناشــئة  والمتوســطة  الصغيــرة  للشــركات 

مــن  العديــد  تقديــم  مــع  الشــارقة  إمــارة  فــي 

رواد  تُمّكــن  التــي  والتســهيات،  الخدمــات 

وتطويرهــا،  أعمالهــم  توســعة  مــن  األعمــال 

ذلــك بجانــب دعــم المواهــب والقــوى العاملــة 

ــي. ــي واإلبداع ــن اإلعام ــي المجالي ــال ف واألعم

هنــا نــرى أن رؤيــة شــمس بعيــدة المــدى تتبلــور 

فــي  التغييــر  لصناعــة  الطريــق  تمهيــد  حــول 

ال  وحدهــا  األفــكار  وألن  اإلعامــي.  المشــهد 
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يمكنهــا أحيانــًا إحــداث األثــر المطلــوب، يأتــي 

اقتصاديــة  منظومــة  فــي  لتضمينهــا  دورنــا 

لتتحــول إلــى مشــاريع تنمــو وتنافــس وتســتمر 

لــذا  المطلــوب.  التغييــر  وإحــداث  التأثيــر  فــي 

بــأن  القــول  نســتطيع  المنطلــق،  هــذا  ومــن 

إذ  ومتكاملــة  حاضنــة  بيئــة  تعــد  شــمس 

اســتطاعت بنــاء قاعــدة لدعــم رواد األعمــال مــن 

المبدعيــن. اإلعامييــن 

االســتثمارات،  مــن  المزيــد  جــذب  أجــل  ومــن 

قمنــا فــي مــارس الماضــي بافتتــاح مركــز أعمــال 

شــمس الــذي يضــم 3 مبــان مجهــزة وفــق أعلــى 

العالميــة. والمواصفــات  المعاييــر 

ــهيات  ــن التس ــد م ــمس" العدي ــدم "ش ــا تق كم

والخدمــات لجــذب االســتثمارات وعلــى رأســها، 

الشــركات،  لتأســيس  عديــدة  خيــارات  إتاحــة 

بجانــب إتاحــة مجموعــة واســعة مــن األنشــطة 

الرخصــة. التجاريــة لنفــس 

يمكــن  حيــث  بالســرعة،  خدماتنــا  تتميــز  كمــا 

إصــدار جميــع الوثائــق المطلوبة إلنشــاء شــركة 

خــال ســاعات معــدودة، وال يتوجــب علــى رواد 

األعمــال التواجــد فــي دولــة اإلمــارات لتســجيل 

شــركاتهم، مــع إمكانيــة التســجيل عبــر اإلنترنــت 

مــن خــال عمليــة ســهلة وبســيطة.

ومــن أجــل المســاهمة فــي جــذب االســتثمارات 

بوجــه  الشــارقة  وإلمــارة  الحــرة  للمنطقــة 

خدماتنــا  تحســين  علــى  دائمــًا  نعمــل  عــام، 

لتلــك  المتاحــة  االقتصاديــة  الفــرص  وإبــراز 

الفــرص  تواكــب  حيــث  االســتثمارات، 

فــي  المتغيــرات  دائمــًا  لشــمس  االســتثمارية 

الســوق، كمــا نعمــل بشــكل كبيــر علــى دعــم 

عــن  بالعمــل  الراغبــة  الشــركات  تأســيس 

طريــق المنصــات االلكترونيــة وتوفيــر خدماتهــا 

ومنتجاتهــا عبــر االنترنــت، ذلــك ضمــن جهودنــا 

فــي التحــول الرقمــي وتعزيــز الخدمــات الذكيــة.

ــن  ــه م ــعون لتحقيق ــذي تس ــدف ال ــا اله م

ــمس؟ ــال ش ــز أعم مرك

مركــز أعمــال شــمس يعتبــر مــن أهــم الخطــوات 

نــواة  يكــون  أن  أجــل  مــن  اتخذناهــا  التــي 

إمــارة  فــي  ومزدهــر  متنامــي  أعمــال  لمجتمــع 

إلــى  الشــارقة، كمــا نهــدف مــن خــال المركــز 

توســيع خدماتنــا وقاعــدة المتعامليــن وإتاحــة 

مــن  المزيــد  الســتيعاب  إضافيــة  مســاحات 

الشــركات المرخصــة التــي تعمــل فــي قطــاع 

الصلــة. ذات  القطاعــات  ومختلــف  اإلعــام 

مســاحة  علــى  مبــان   3 مــن  المركــز  ويتكــون 

المكاتــب  مســاحة  وتبلــغ  مربــع،  متــر   6200

كمــا  مربــع،  متــر   3400 للتأجيــر  القابلــة 

وقاعــات  مكتبيــة،  مســاحات  المبانــي  تضــم 

اجتماعــات، ومرافــق أخــرى متنوعــة مثــل صالــة 

انتــاج  وخدمــات  ومطعــم  الرياضيــة  األلعــاب 

مختلفــة. إعامــي 
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وسيســتضيف مركــز األعمــال كذلــك مختلــف 

الفعاليــات واألحــداث الرئيســية التــي تنظمهــا 

شــمس علــى مــدار العــام، ليحتضــن مختلــف 

واجهــة  المركــز  ســيكون  حيــث  األنشــطة، 

الحــرة. للمنطقــة 

ما هي أبرز الخدمات التي تقدمونها؟

الصغيــرة  الشــركات  علــى  شــمس  فــي  نركــز 

الفقــري  العمــود  تعــد  ألنهــا  والمتوســطة 

ونوفــر  والعالمــي،   بــل  الوطنــي،  لاقتصــاد 

باقــات لمختلــف الفئــات مثــل رخــص األعمــال 

مــن  واســعة  مجموعــة  تتضمــن  والتــي 

األنشــطة التجاريــة، وتقديــم حلــول فعالــة مــن 

حيــث التكلفــة، ورخــص توفــر مــا يصــل إلــى 12 

تأشــيرة للشــركة الواحدة، كما نقوم بتســجيل 

التعامــات بشــكل رقمــي، مــا يضفــي المزيــد 

وإطــاق  التراخيــص  إدارة  علــى  المرونــة  مــن 

األعمــال.

المميــزة  الخدمــات  شــمس  فــي  نقــدم  كمــا 

والتــي تتمثــل فــي تقديــم عــدد مــن الخدمــات 

المصرفيــة للشــركات، وأساســيات التســويق، 

وإجــراءات  اإلمــارات  هويــة  إصــدار  وخدمــات 

خدمــات الفحــص الطبــي بأعلــى جــودة، فضــًا 

الُمعاليــن. تأشــيرات  إصــدار  عــن 

توفيــر  علــى  شــمس  فــي  أيضــًا  ونحــرص 

تســتهدف  كبيــر  بشــكل  مدعومــة  تراخيــص 

بــأن  إيماننــا  مــن  انطاقــًا  الجامعــات،  طــاب 

التــي يكتســبونها مــن تجربتهــم فــي  الخبــرة 

ريــادة األعمــال واإلبــداع ستســاهم فــي نجاحهم 

المســتقبل. فــي 

مــن  العديــد  كورونــا  جائحــة  فرضــت 

التحديــات علــى كافــة دول العالــم، كيف 

تمكنــت شــمس مــن تجــاوز التحديــات 

ــة؟ ــل الجائح ــي ظ ف

بالتأكيــد كان لجائحــة "كوفيــد 19" العديــد مــن 

التأثيــرات علــى قطاعــات األعمــال واالســتثمار، 

وألننــا تعلمنــا مــن قيادتنــا الرشــيدة أن نعمــل 

لفرصــة،  تحــدي  كل  نحــول  لكــي  جــد  وبــكل 

فقــد بذلنــا فــي شــمس الجهــد وأتينــا بحلــول 

مبتكــرة للحفــاظ علــى نمونــا.

كمــا أود أن أشــير إلــى أن رؤيــة شــمس كانــت 

التقنيــات  أحــدث  تطبيــق  خــال  مــن  ســباقة، 

التكنولوجيــة فــي إدارة أعمــال المنطقــة الحــرة 

وتقديــم  المتعامليــن  مــع  التواصــل  وأهمهــا 

خدماتنــا بــكل كفــاءة، حيــث قدمــت شــمس 

والمســتثمرين  للمتعامليــن  كبيــراً  دعمــًا 

 .%99 بنســبة  المتوفــرة  الرقميــة  خدماتهــا  عبــر 

تجــاوز  شــمس  اســتطاعت  فقــد  ولذلــك، 

عمــل  اســتمرارية  ضمــان  خــال  مــن  الجائحــة 

إتاحــة  مــن  بدايــة  تأثــر،  دون  الحــرة  المنطقــة 

جــذب  باســتمرار  وانتهــاًء  بعــد،  عــن  العمــل 

االســتثمارات. مــن  المزيــد 

حتــى فــي بيئــة العمــل الداخليــة، كنــا نعتمــد 
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التواصــل  علــى  الجائحــة  وقبــل  األســاس  فــي 

الرقمــي مــن خــال المنصــات اإللكترونيــة بيــن 

علــى  جعلنــا  أمــر  وهــو  واإلدارات،  الموظفيــن 

ــات. لذلــك فــإن  ــة للتحدي أعلــى درجــات الجاهزي

كل اإلجــراءات ســاهمت فــي ثبــات أداء شــمس 

وعــدم تأثــره، ممــا زاد قدرتهــا علــى جــذب المزيــد 

الفتــرة وحققنــا  تلــك  مــن المســتثمرين خــال 

الشــركات  فــي   %41.3 بلغــت  نمــو  نســبة 

عــام  مــن  األول  الربــع  فــي  المســجلة  الجديــدة 

2020، وهــو مــا يعكــس أدائنــا الجيــد خــال تلــك 

الفتــرة.

تعزيــز  علــى  شــمس  حرصــت  كيــف 

التواصــل مــع المســتثمرين أو أصحــاب 

؟ ت كا لشــر ا

الدائــم  التواصــل  علــى  شــمس  فــي  نحــرص 

مــع مجتمــع أعمالنــا المتمثــل فــي الشــركات 

المرخصــة فــي المنطقــة الحــرة، وذلــك من أجل 

مناقشــة كافــة ماحظاتهــم وتبــادل اآلراء حــول 

الداخليــة  العمــل  بيئــة  لتعزيــز  الســبل  أفضــل 

واالرتقــاء بالخدمــات والتســهيات لتلبيــة كافــة 

متطلباتهــم وبمــا يعــود بالنفــع علــى الجميــع. 

فضــًا عــن ذلــك، نســعى مــن خــال التواصــل 

المســتمر مــع رواد األعمــال إلــى المســاهمة في 

نموهــم، واستكشــاف الفــرص التــي تدعــم هــذا 

التوجــه. وقــد قمنــا بالفعــل بترجمــة هــذا التوجه 

علــى أرض الواقــع مــن خــال العديــد مــن جهــود 

فــي  المعنيــة  الجهــات  مختلــف  مــع  التعــاون 

اإلمــارة.

ــى  ــم "ملتق ــا بتنظي ــال، قمن ــبيل المث ــى س فعل

تهــدف  مســتمرة  كمبــادرة  شــمس"  شــركات 

فــي  المرخصــة  الجهــات  لخدمــات  للترويــج 

مختلــف  أمــام  وإتاحتهــا  الحــرة،  المنطقــة 

فــي  ترغــب  التــي  والمؤسســات  الهيئــات 

وخــال  الشــركات.  تلــك  بخدمــات  االســتعانة 

عقدنــاه  الــذي  الملتقــى  مــن  األولــى  النســخة 

توقيــع  تــم  الماضــي،  العــام  نوفمبــر  فــي 

اتفاقيــات تعــاون مــع 5 شــركات تقــدم مختلــف 

اإلعاميــة. الخدمــات 

علــى الجانــب اآلخــر نحــرص دائمــًا علــى قيــاس 

رضــى المتعامليــن مــن أجــل مواكبــة تطلعــات 

وتقديــم  المتعامليــن  ومختلــف  األعمــال  رواد 

خدمــات ترقــى إلــى طموحاتهــم وتطلعاتهــم 

قيــاس  آلخــر  ووفقــًا  المســتقبل.  وفــي  اآلن 

2021، فقــد حققنــا  عــام  المتعامليــن  لرضــى 

93.1% مــن رضــا المتعامليــن، ونعمــل بالتأكيــد 

علــى زيــادة تلــك النســبة.

شــمس  بيــن  التعــاون  مــدى  مــا 

فــي  األخــرى  الحكوميــة  والمؤسســات 

؟ ة ر مــا إل ا

شــمس لديهــا نهــج منفتــح علــى الجميــع مــن 

ذات  المجــاالت  مختلــف  فــي  التعــاون  أجــل 

الصلــة بأنشــطتها وتوجهاتهــا، وهــو مــا يصــب 

فــي صالــح تحقيــق أهدافنــا ومختلــف األهــداف 

المشــتركة مــع الجهــات التــي نتعــاون معهــا. 

الحكوميــة  الجهــات  مــع  التعــاون  أن  وال شــك 

لــه طابــع خــاص مــن أجــل العمــل معــًا علــى 

مواكبــة التوجهــات الحكوميــة وتنفيــذ الرؤيــة 

الرشــيدة. للقيــادة  االســتراتيجية 
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ومــن جهتهــا، تلعــب شــمس دور حيــوي فــي 

مظلــة  تحــت  الشــارقة  فــي  اإلعــام  منظومــة 

مجلــس الشــارقة لإلعــام، كمــا نمتلــك ســجل 

المجــاالت  مختلــف  فــي  بالشــراكات  ملــيء 

مؤسســة  مــع  شــراكتنا  المثــال  ســبيل  علــى 

"المحتــرف  مشــروع  إلطــاق  للفنــون  الشــارقة 

الســينمائي" خــال "منصــة الشــارقة لألفــام".

مؤسســة  مــع  تفاهــم  مذكــرة  وقعنــا  كذلــك 

الفن اإلعامي لألطفال والناشــئة في الشارقة 

والتعــاون  المشــترك  العمــل  بهــدف  "فــن" 

والمعلومــات  المعرفــة  وتبــادل  والتنســيق، 

والخبــرات والتجــارب، بمــا يســهم فــي االرتقــاء 

بالمشــهد اإلعامــي وعالــم اإلبــداع، خصوصــًا 

والناشــئة. باألطفــال  يرتبــط  فيمــا 

وقــد قدمــت كذلــك شــمس رعايتهــا لمهرجــان 

لألطفــال  الدولــي  الســينمائي  الشــارقة 

والشــباب فــي نســخه الســابقة، وذلــك بهــدف 

دعــم قــدرات األطفــال والشــباب فــي المجــاالت 

والســينمائية. اإلعاميــة 

التــي  الفعاليــات  حضــور  مســتوى  علــى  أمــا 

الحكوميــة،  المؤسســات  كبــرى  تنظمهــا 

التــي  تلــك  وخاصــة  دائمــًا،  حاضــرة  فشــمس 

تتعلــق باإلعام واالتصــال والصناعات اإلبداعية 

مثــل معــرض "إكســبوجر" بدوراتــه المختلفــة، 

والمنتــدى الدولــي لاتصــال الحكومــي فــي 4 

نســخ متتاليــة. وكان حضورنــا فعــال مــن خــال 

عقــد ورش العمــل والمشــاركة فــي النقاشــات 

كامــل  تطويــر  حــول  رؤيتنــا  وطــرح  المثمــرة 

اإلمــارات والمنطقــة. فــي  اإلعــام  لقطــاع 

علــى الجانــب اآلخــر نعمــل أيضــًا علــى تأهيــل 

تحديــات  مــع  للتعامــل  الحكومــة  موظفــي 

فــي  أكبــر  دور  ولعــب  واإلعــام  االتصــال 

تدريبيــة  ورشــة  نظمنــا  فقــد  مؤسســاتهم، 

إمــارة  مــن  بلديــات   9 مــن  22 موظفــا  ضمــت 

إدارة  كيفيــة  موضــوع  وتناولــت  الشــارقة 

منصــات التواصــل االجتماعــي وســبل تحقيــق 

منهــا. القصــوى  االســتفادة 

بصقــل  خاصــًا  اهتمامــًا  شــمس  تولــي  كمــا 

إمــارة  فــي  الصاعــدة  اإلعاميــة  المهــارات 

المتواصــل  الدعــم  الهيئــة  تقــدم  إذ  الشــارقة 

لجامعــات اإلمــارة ومن ضمنها جامعة الشــارقة 

والجامعــة القاســمية والجامعــة األمريكيــة فــي 

الشــارقة مــن خــال الشــراكات والرعايــات التــي 

رواد  مــن  القــادم  الجيــل  تهيئــة  شــأنها  مــن 

األعمــال.

تعزيــز  فــي  الحكوميــة  المؤسســات  ونســاند 

االقتصــاد الوطنــي، وأبــرز مســاهماتنا هنــا فــي 

ومبــادرات  فعاليــات  فــي  الدائمــة  مشــاركتنا 

ــب  ــا مكت ــي ينظمه ــارقة" الت ــي الش ــتثمر ف "اس

وكان  المباشــر،  األجنبــي  لاســتثمار  الشــارقة 

آخــر مشــاركاتنا فــي ملتقــى الشــارقة لألعمــال 

ــاون  ــراكة والتع ــرص الش ــث ف ــا لبح ــي هنغاري ف
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والتجــاري. االقتصــادي 

وبجانــب الشــراكات الحكوميــة، تعقــد شــمس 

العديــد مــن الشــراكات مــع القطــاع الخــاص، 

خالهــا  مــن  نطمــح  التــي  الشــراكات  وهــي 

اإلعــام  قطــاع  فــي  جديــدة  فــرص  خلــق  إلــى 

الشــركة   - "كاليكــس"  مــع  شــراكتنا  مثــل 

الرياضــة  فعاليــات  تنظيــم  فــي  المتخصصــة 

ــم  ــدف تنظي ــاج - به ــات اإلنت ــة وخدم اإللكتروني

بطــوالت الرياضــة اإللكترونيــة وتوفيــر منصــة 

المحليــة.  األلعــاب  لمجتمعــات  فريــدة 

وكذلــك الشــراكة مــع شــركة "أومنيــس ميديــا" 

الحلــول  وإدارة  تطويــر  فــي  المتخصصــة   -

لتطويــر  والتســويقية  اإلعاميــة  الرقميــة 

إنفلونســرز"  "أومنيــس  منصــة  وتشــغيل 

والعالــم. اإلمــارات  صعيــد  علــى  الرقميــة 

حدثنــا عــن الــدور الــذي تقــوم بــه شــمس 

فــي مجــال التدريــب اإلعامــي وأهميتــه؟

هــو  اإلعامــي  التدريــب  أن  شــمس  فــي  نــرى 

ووضعهــا  إعاميــة  كــوادر  لخلــق  األســاس 

علــى طريــق اإلبــداع والتميــز، مــع صقــل تلــك 

المواهــب اإلعاميــة بمهــارات أخــرى ليكونــوا 

أفكارهــم  تحويــل  يســتطيعون  أعمــال  رواد 

إلــى أعمــال تنتــج خدمــات إبداعيــة وفنيــة تثــري 

واقتصادنــا.  وثقافتنــا  هويتنــا 

ولترجمــة تلــك الرؤيــة إلــى واقــع، عملنــا علــى 

للطلبــة  العمــل  ورش  مــن  العديــد  إقامــة 

مــن  بالكثيــر  والمهتميــن  والمتخصصيــن 

المجــاالت اإلعاميــة. ففــي عــام 2021، نظمــت 

 1173 فيهــا  شــارك  عمــل  ورشــة   43 شــمس 

ونالــت  المجتمــع،  وأفــراد  المتخصصيــن  مــن 

الهائــل  الكــم  إعجــاب العديــد منهــم بســبب 

مــن المعرفــة التــي وفرتهــا تلــك الــورش، فنحــن 

علــى ثقــة بــأن الـــ 43 ورشــة عمــل اســتطاعت 

الخبــرات  أفضــل  المشــاركين  تٌكســب  أن 

إلــى  اإلعــام، باإلضافــة  فــي قطــاع  والتجــارب 

اإلعاميــة  التوجهــات  أحــدث  علــى  اطاعهــم 

أن  أجــل  مــن  مهاراتهــم  وصقــل  العالميــة،  

مــن  جديــد  لعصــر  اســتعداداً  أكثــر  يكونــوا 

االبتــكار. علــى  القائــم  الديناميكــي  اإلعــام 

ــادرة "حــوارات  ــا العــام الماضــي مب كمــا أطلقن

شــمس" التفاعليــة لدعــم رواد األعمــال وتطوير 

المنظومــة  مــن  كجــزء  اإلعامــي  العمــل 

الشــارقة  إمــارة  فــي  المتكاملــة  االقتصاديــة 

مــن  العديــد  طــرح  خــال  مــن  اإلمــارات  ودولــة 

الموضوعــات المهمــة للنقــاش، بهــدف تعزيــز 

اإلعامــي. العمــل  وتطويــر  األعمــال  بيئــة 

ــا  ــي حققته ــازات الت ــرز اإلنج ــي أب ــا ه م

شــمس خــال مســيرتها؟

حققــت شــمس العديــد مــن النجاحــات علــى 

مســتويين همــا االقتصــادي مــن خــال تأســيس 

علــى  يقــوم  وفريــد  متكامــل  أعمــال  مجتمــع 

تحويــل األفــكار اإلعاميــة إلــى مشــاريع، وكذلك 

خــال  مــن  اإلعــام  قطــاع  مســتوى  علــى 

تأهيــل الكــوادر اإلعاميــة المدربــة وفــق أفضــل 

المعاييــر، مــا يســاهم فــي ترســيخ جيــل جديــد 

مــن اإلعامييــن فــي الشــارقة ودولــة اإلمــارات.

فقــد  المرخصــة،  الشــركات  مســتوى  وعلــى 

قدمــت  كمــا  شــركة.   10,000 عددهــا  تجــاوز 

مــن  العديــد  أعمالهــا  لمجتمــع  "شــمس" 

عقــد  هــو  وأبرزهــا  االســتثنائية  التســهيات 
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الترويــج  بهــدف  شــمس"  شــركات  "ملتقــى 

المنطقــة  فــي  المرخصــة  الجهــات  لخدمــات 

الشــارقة  هيئــة  أمــام  وإتاحتهــا  الحــرة، 

مزاياهــا  مــن  لاســتفادة  والتلفزيــون  لإلذاعــة 

فــي  العمــل  إثــراء منظومــة  فــي  وإمكاناتهــا 

ــة  ــون التابع ــة والتلفزي ــات اإلذاع ــف محط مختل

لهــا. واســتضاف الملتقــى 29 شــركة مرخصــة 

الخدمــات  مــن  العديــد  تقــدم  »شــمس«  فــي 

ضمــن مجــاالت اإلعــام المتنوعــة مثــل كتابــة 

والتلفزيونــي،  اإلذاعــي  واإلنتــاج  المحتــوى، 

وتنظيــم  المعلومــات،  وتكنولوجيــا 

التطبيقــات  وتطويــر  االفتراضيــة،  الفعاليــات 

والبرمجيــات، وتصميــم المواقــع اإللكترونيــة، 

اإللكترونــي،  والتســويق  الصــوت،  وأنظمــة 

والبودكاســت، والحلــول الرقميــة، وغيرهــا مــن 

الخدمــات. وشــهد الملتقــى توقيــع اتفاقيــات 

تعــاون مــع 5 شــركات تقــدم مختلــف الخدمــات 

اإلعاميــة.

كمــا نــرى أن افتتــاح "مركــز أعمــال شــمس" يعــد 

أحــد أهــم إنجازاتنــا علــى اإلطــاق، ودفعــة نحــو 

األمــام مــن أجــل تنميــة مجتمــع أعمالنــا فــي 

الشــارقة واإلمــارات.

ــد  ــة، فق ــات الفني ــد اإلنتاج ــى صعي وعل

اســتثنائية  تجربــة  "شــمس"  أطلقــت 

ــة  ــة الفني ــادرة التجرب ــاق "مب ــي إط وه

شــعار  تحــت   2019 عــام  اإلمارتيــة" 

ــة  ــر البني ــا" لتطوي ــن هن ــدأ م ــينما تب "الس

ــة  ــي كاف ــينما ف ــة الس ــة لصناع التحتي

مجــاالت اإلنتــاج الســينمائي اإلبداعــي 

والتقنــي، وهــي فــي الوقــت ذاتــه توفــر 

بيئــة مائمــة لإلعــام واالبــداع بهــدف 

فــي  الشــارقة  إمــارة  ســمعة  تعزيــز 

المجــاالت اإلبداعيــة واإلعاميــة مــن خــال 

إبــراز المحتــوى المحلــي إقليمًيــا وعالمًيــا. 

ســاهمت المبــادرة فــي تأهيــل عــددًا 

ــينما  ــة الس ــي صناع ــبين ف ــن المنتس م

ــم "218:  ــة فيل ــي صناع ــاركتهم ف ومش

ــح أول  ــذي أصب ــت" ال ــدار الصم ــف ج خل

عمــل فنــي مــن صنــع الجمهــور فــي 

الوطــن العربــي.

ــام 2022  ــهد ع ــاز، ش ــذا اإلنج ــدادًا له وامت

ــف  ــم "218: خل ــح فيل ــو ترش ــر وه ــاز آخ إنج

ــمس  ــات ش ــى إنتاج ــت" - أول ــدار الصم ج

وأول فيلــم مــن صنــع الجمهــور فــي 

الوطــن العربــي - وذلــك لنيــل عــدد مــن 

الجوائــز منهــا أفضــل فيلــم آســيوي خــال 

الســينمائي  "ســيبتيموس"  مهرجــان 

ــم  ــة الفيل ــت بطل ــد نال ــدا. وق ــي هولن ف

ممثلــة  أفضــل  جائــزة  محمــد"  "أمــل 

ــو  ــم، وه ــي الفيل ــا ف ــن دوره ــيوية ع آس

مــا يعكــس أن الفيلــم نجــح فــي تقديــم 

رؤيــة ســينمائية مبتكــرة ألحــد المشــاكل 

ــاري  ــام الج ــال الع ــل خ ــة. ونأم االجتماعي

ــات . ــن النجاح ــد م ــق المزي بتحقي
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مــشاريــعــنا
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الســمو  صاحــب  لتوجيهــات  تنفيــذًا 

ــد  ــن محم ــلطان ب ــور س ــيخ الدكت الش

األعلــى  المجلــس  عضــو  القاســمي 

الرقعــة  بزيــادة  الشــارقة  حاكــم 

الخدميــة  المرافــق  وتوفيــر  الخضــراء 

المجلــس  افتتــح  للقاطنيــن والــزوار، 

البلــدي وبلديــة مدينــة الشــارقة حديقــة 

ــة 7400  ــاحة إجمالي ــى مس ــح، عل مويل

ــكاني  ــو الس ــًة النم ــع، مواكب ــر مرب مت

مويلــح  ضاحيــة  فــي  والعمرانــي 

التجاريــة.

علــي  ســالم  ثمــن  الســياق  هــذا  وفــي 

لمدينــة  البلــدي  المجلــس  رئيــس  المهيــري 

حاكــم  الســمو  صاحــب  دعــم  الشــارقة 

المشــاريع  لتنفيــذ  الامحــدود  الشــارقة 

اإلمــارة  فــي  النوعيــة  والخدميــة  التطويريــة 

الباســمة واالهتمــام بإنشــاء الحدائــق التــي 

تعتبــر متنفســًا للقاطنيــن والــزوار خصوصــًا 

بيئــة  توفــر  التــي  الســكنية  األحيــاء  حدائــق 

الوقــت  أجمــل  لقضــاء  للعائــات  جاذبــة 

تتســم  أجــواء  فــي  النفــس  عــن  والترويــح 

بالجمــال والهــدوء، كمــا يجــد فيهــا األطفــال 

واالســتمتاع،  واللهــو  للعــب  مكانــًا 

ويأتــي افتتــاح حديقــة مويلــح ليعكــس 

فــي  والبلديــة  البلــدي  المجلــس  دور 

الســمو  صاحــب  توجيهــات  تنفيــذ 

ــاريع  ــذ مش ــي تنفي ــارقة ف ــم الش حاك

حيويــة بمرافــق خدميــة نوعيــة.

ســعيد  عبيــد  أوضــح  جهتــه  مــن 

الطنيجــي مديــر عــام بلديــة مدينــة 

الشــارقة أن الحديقــة تمتــد علــى مســاحة 

وتبلــغ  مربــع،  متــر   7400 تبلــغ  إجماليــة 

المســاحة المزروعــة منهــا حوالــي 3300 متــر 

مربــع، تشــمل المســطحات الخضــراء كمــا 

مرافق خدمية نوعية توفر أجواء جميلة للزّوار

المجلس البلدي وبلدية الشارقة يفتتحان 

حديقة مويلح على مساحة 7400 متر مربع
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وزراعــة  زهــرة،  آالف   4 مــن  بأكثــر  تزيينهــا  تــم 

2200 شــتلة زراعيــة منهــا شــتات  أكثــر مــن 

العطــرة،  الروائــح  مــن  تفــوح  التــي  الريحــان 

وتأتــي عملــةي الزراعــة فــي الحديقــة ضمــن 

الخضــراء  الرقعــة  نشــر  فــي  البلديــة  جهــود 

وتنفيــذ المشــاريع الزراعيــة فــي كافــة حدائــق 

مدينــة الشــارقة، مشــيراً إلــى أن ري المنطقــة 

ريهــا  يتــم  مويلــح  حديقــة  فــي  المرزوعــة 

بالكامــل. آليــة  بطريقــة 

وأفــاد الطنيجــي أن الحديقــة تشــمل 

ــة  ــق الخدمي ــن المراف ــة م ــى مجموع عل

ــال  ــاب األطف ــة أللع ــزة كمنطق المتمي

بأرضيــة مطاطيــة ُوضعــت وفــق أفضــل 

ــة  ــات العالمي ــر والمواصف المعايي

ــال  ــال خ ــامة األطف ــى س ــًا عل حفاظ

لممارســة  مطاطــي  وممشــى  اللعــب، 

متعــدد  وملعــب  والجــري،  المشــي  رياضــة 

القــدم  كــرة  رياضــة  لممارســة  االســتخدام 

بنافــورة  تزويدهــا  تــم  كمــا  الســلة،  وكــرة 

مقعــداً   40 و  للــزّوار،  جميلــة  أجــواًء  تضفــي 

بأجــواء  واالســتمتاع  واالســترخاء  للجلــوس 

والجمــال.  بالهــدوء  تتســم  التــي  الحديقــة 
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صاحــب  وتوجيهــات  لــرؤى  تنفيــذًا 

ــن  ــلطان ب ــور س ــيخ الدكت ــمو الش الس

المجلــس  عضــو  القاســمي  محمــد 

باالهتمــام  الشــارقة  حاكــم  األعلــى 

ــة  ــر الرقع ــي نش ــع ف ــة والتوس بالزراع

اإلمــارة  مظهــر  وتعزيــز  الخضــراء 

مدينــة  بلديــة  تواصــل  الجمالــي 

الشــارقة تنفيــذ المشــاريع الزراعيــة فــي 

. الشــارقة  مدينــة  مناطــق  مختلــف 

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

الطنيجــي مديــر عــام بلديــة مدينــة 

تعكــس  المشــاريع  هــذه  أن  الشــارقة 

المظهــر الحضــاري المتميــز إلمــارة الشــارقة 

العالميــة فــي تحقيــق  وتعــزز مــن مكانتهــا 

االســتدامة وجــودة الحيــاة، فعلــى مــدار العــام 

تكــرس البلديــة الجهــود وتوفــر كــوادر العمل 

والخفيفــة  الثقيلــة  واآلليــات  والمعــدات 

الســمو  صاحــب  وتوجيهــات  رؤى  لتنفيــذ 

حاكــم الشــارقة فــي بســط الرقعــة الخضــراء 

والمياديــن،  والطــرق  الشــوارع  وتزييــن 

المبانــي  علــى  جماليــة  لمســات  وإضفــاء 

الحكوميــة والمســاجد وغيرهــا مــن المرافــق 

التصميــم  بجمــال  متفــردة  أصبحــت  التــي 

والتزييــن. والتشــييد 

ــل  ــة تعم ــي أن البلدي ــح الطنيج وأوض

ــق  ــة لطري ــة الثاني ــة المرحل ــى زراع عل

ــول  ــى ط ــع عل ــر البدي ــن جس ــة م مليح

المســاحة  تبلــغ  حيــث  كيلومتــر،   7.8

متــر   865.800 زراعتهــا  المــراد  اإلجماليــة 

مربــع تقريبــًا، وستشــمل أعمــال الزراعــة زراعــة 

بلدية الشارقة تباشر أعمال الزراعة للمرحلة 

الثانية من شارع مليحة على طول 7.8 كلم
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المســطحات الخضــراء واالشــجار والشــجيرات 

المزهــرة علــى جانبــي الطريــق بعــرض 75 متــر 

الطــي،   جهــة  متــر   30 وبعــرض  الرقيبــة  جهــة 

بعــرض  الوســطية  الجزيــرة  زراعــة  وكذلــك 

إنجــاز  وســيتم  الجهنميــة،  بشــجيرات  متــر،   6

مراحــل. أربعــة  علــى  المشــروع 

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

أنــه تــم عمــل كافــة إجــراءات البــدء 

بالمشــروع والحصــول علــى التصاريــح 

ــر  ــات والدوائ ــع الجه ــيق م ــة بالتنس الازم

والهيئــات ذات الصلــة ثم البــدء باألعمال 

ــطية، حيــث  ــرة الوس ــة والجزي ــة الرقيب جه

وتوريــد  التســوية  أعمــال  مــن  االنتهــاء  تــم 

والثانيــة  االولــى  للمرحلتيــن  الزراعــي  الرمــل 

األرض  تحــت  ومضخــات  خزانــات  تركيــب   مــع 

لتجميــع وضــخ ميــاه الــري الُمعالجــة، بطــول 5 

كيلــو متــر.

مــن  االنتهــاء  تــم  أنــه  إلــى  وأشــار 

ــدء  ــى والب ــة األول ــري للمرحل ــبكات ال ش

زراعــة المســطحات الخضــراء  بأعمــال 

ــة  ــة الثاني ــري للمرحل ــبكات ال ــذ ش وتنفي

بطــول 2 كيلــو متــر، وال تــزال األعمــال 

ــروع  ــة المش ــن زراع ــاء م ــتمرة لانته مس

ــرر. ــي المق ــدول الزمن ــة والج ــق الخط وف

كمــا شــملت األعمــال إنجــاز التســويات بإزالــة 

وتوريــد  الدفــان،  تربــة  مــن  حمــوالت   14.907

حمولــة  و300  زراعيــة،  تربــة  حمولــة   1379

زراعــي. ســماد 
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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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لنــرتــِق
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تشويه أجهزة المواقف واللوحات اإلرشادية

اإلرشــادية  اللوحــات  أو  العامــة  المواقــف  العبــث بأجهــزة 

بشــكل  عليهــا  اإلعانيــة  الملصقــات  بوضــع  ســواء 

إلــى  يــؤدي  والرســم  بالكتابــة  تشــويهها  أو  عشــوائي 

طمــس بعــض البيانــات عنهــا وتشــويه مظهرهــا وتقليــص عمرهــا االفتراضــي، مــا يكّبــد الجهات 

عنهــا. المشــوهات  وإزالــة  صيانتهــا  أجــل  مــن  إضافيــة  وتكاليــف  أعبــاء  المختصــة 

لــذا نهيــب بالجميــع االمتنــاع عــن مثــل هــذه الممارســات حفاًظــا علــى جمــال مدينتنا 
فالبلديــة لــن تتوانــى فــي تطبيــق العقوبــات المقــررة علــى المخالفين.

تشويه األنفاق والجسور وحواجز الشوارع

ــن  ــوائية ع ــات العش ــق اإلعان ــى لص ــراد إل ــض األف ــأ بع يلج

ســلع للبيع أو خدمات أو وحدات أو أســرة لإليجار في األنفاق 

وعلــى الجســور، وكذلــك علــى جــدران الممتلــكات العامــة 

والخاصــة، ممــا يشــوه المظهــر الحضــاري لمدينتنــا، ويضــر 

بهــذه المرافــق والممتلــكات.

ويمكــن لهــؤالء بــداًل مــن اللجــوء إلــى هــذه الممارســات 

فــي  المتخصصــة  المنصــات  اســتخدام  القانونيــة  غيــر 

اإلعــان والتــي توفــر الكثيــر مــن خدماتهــا مجاًنــا للمعلنيــن.

لــذا نهيــب بالجميــع التحلــي بالمســؤولية والتوقــف عــن هــذه الممارســات الســلبية 
المشــوهة لجمــال مدينتنــا.
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البطاقات اإلعانية العشوائية

علــى  إعانيــة  بطاقــات  بتوزيــع  األفــراد  بعــض  يقــوم 

المركبــات وعلــى مداخــل الشــقق والبيانــات، بــل وأحياًنــا 

يقومــون برميهــا فــي الشــوارع الرئيســة والفرعيــة بشــكل 

عشــوائي علــى أمــل أن تقــع فــي أيــدي عمــاء محتمليــن، 

مــا يشــوه المظهــر الحضــاري لمدينتنــا، وقــد تحتــوي هــذه 

البطاقــات علــى إعانــات لخدمــات أو منتجــات غيــر قانونيــة 

قــد  نفســه  اإلعانــي  المحتــوى  أن  كمــا  مرخصــة،  وغيــر 

يخالــف القوانيــن والعــادات والتقاليــد الســائدة فــي دولــة 

اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

وتبــذل بلديــة مدينــة الشــارقة مــع الجهــات المعنيــة قصــارى جهدهــا للقضــاء علــى 
ــوارع  ــن الش ــوائية م ــات العش ــذه اإلعان ــة ه ــال إزال ــن خ ــا م ــات نهائيًّ ــذه الممارس ه

ــم. ــة بحقه ــراءات القانوني ــاذ اإلج ــن واتخ ــط المخالفي ــام، وضب بانتظ
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بقعــة ضــوء
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الشــارقة  مدينــة  بلديــة  أطلقــت 

حملــة إلزالــة الملصقــات العشــوائية 

ــاون  ــام بالتع ــر الع ــوهة للمظه والمش

ــارقة  ــرطة الش ــة لش ــادة العام ــع القي م

الشــارقة  ومركــز  بيئــة،  ومجموعــة 

المســتمرة  جهودهــا  إطــار  فــي  للتطــوع، 

لتعزيــز المظهــر الجمالــي والحضــاري لإلمــارة 

كافــة  نظافــة  علــى  والمحافظــة  الباســمة 

الســلبية  الســلوكيات  ورصــد  مرافقهــا، 

ومشــّوهات المظهر العــام واتخاذ اإلجراءات 

الازمــة حيالهــا ومتابعــة ورصــد وضبــط مــن 

الملصقــات. هــذه  مثــل  بتوزيــع  يقــوم 

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

الطنيجــي مديــر عــام بلديــة مدينــة 

الشــارقة، أن الحملــة انطلقــت مــن منطقــة 

النهــدة وستشــمل مختلــف مناطــق مدينــة 

الشــارقة إلزالــة الملصقــات العشــوائية فــي 

الكهربــاء  وأعمــدة  الجســور  وعلــى  األنفــاق 

للمظهــر  تشــويهًا  تســبب  حيــث  وغيرهــا 

خــال  ومــن  البلديــة  حرصــت  لــذا  العــام، 

الشــركاء  مــع  وبالتعــاون  التفتيــش  فــرق 

الحملــة  هــذه  تنظيــم  علــى  االســتراتيجيين 

وشــركائها  البلديــة  حــرص  تعكــس  التــي 

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

ــى  ــيراً إل ــزوار ، مش ــن وال ــة للقاطني ــة مثالي بيئ

أن البلديــة رصــدت األماكــن التــي تكثــر فيهــا 

األدوات  بتوفيــر  وقامــت  الملصقــات  هــذه 

إلزالتهــا. الازمــة  العمــل  وفــرق 

دور  تعكــس  الحملــة  أن  وأوضــح 

ــر  ــى مظه ــة عل ــي المحافظ ــة ف البلدي

بلدية الشارقة تطلق حملة إلزالة الملصقات 

العشوائية المشّوهة للمظهر العام
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ــش  ــات التفتي ــال حم ــن خ ــة م المدين

المســتمرة علــى مــدار اليــوم لرصــد 

ــل  ــلبية والتعام ــلوكيات الس ــة الس كاف

ــور، ففــرق  ــات الجمه ــات وباغ ــع ماحظ م

التفتيــش تكثــف دائمــًا مــن جهودهــا لتعزيــز 

مظهــر المدينــة الحضــاري والجمالــي، واتخــاذ 

التجــاوزات  كافــة  بحــق  الازمــة  اإلجــراءات 

االلتــزام  بأهميــة  الجمهــور  أفــراد  وتوعيــة 

المحافظــة  خصوصــًا  والقوانيــن  باللوائــح 

المناطــق. مختلــف  فــي  النظافــة  علــى 

حمــات  تنظــم  البلديــة  إلــى  ونــّوه 

لرصــد  يوميــة  تفتيشــية  وزيــارات 

الســلوكيات التــي تؤثــر ســلبًا علــى 

الفــرد والمجتمــع وعلــى المظهــر العــام 

ككل، فالوجــه الحضــاري إلمــارة الشــارقة 

الشــارقة  مدينــة  بلديــة  لــدى  أولويــة 

عليــه. للمحافظــة  الجهــود  وتكــرس 
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الصحة و الحياة 



 اإلنهاك الحراري.. 
األعراض وطرق الوقاية                

اإلنهــاك الحــراري مــن أبــرز المخاطــر الصحيــة التــي يتعــرّض لهــا اإلنســان فــي فصــل 

الصيــف بســبب الجفــاف وارتفــاع درجــات الحــرارة والرطوبــة العاليــة، مــا يؤثــر علــى 

الدمــاغ ووظائــف الجســم.

عوامل تزيد مخاطر اإلصابة باإلنهاك الحراري:

-  المجهود الشاق في الجو الحار.

-  فقدان كمية كبيرة من السوائل واألماح أثناء التعرق. 

-  التعــرض المباشــر ألشــعة الشــمس، وقــد يحــدث اإلنهــاك الحــراري فــي الظــل عنــد البقــاء فــي 

الخــارج لفتــرات طويلــة، وخاصــة وقــت الظهيــرة.



أعراض اإلنهاك الحراري: 

-  الشعور بالتعب الشديد واإلرهاق. 

-  الشعور بالعطش والتعرق المفرط.

-  تشنجات عضلية في الساقين.

-  اإلغماء والدوار والصداع والغثيان.

كيفية التعامل مع شخص مصاب باإلنهاك الحراري: 

-  نقل المصاب إلى مكان بارد أو إلى الظل.

-  تدليك العضلة المصابة.

-  تناول السوائل أو المحاليل التي تحتوي على األماح المعدنية.

-  فــي حــال عــدم تحســن حالــة المصــاب يتــم طلــب المســاعدة الطبيــة أو يُنقــل المصــاب إلــى أقــرب 

مركــز صحــي فــورًا.

الوقاية من اإلنهاك الحراري 

-  عدم التعرض ألشعة الشمس المباشرة.

-  استخدام الشمسيات فاتحة اللون وارتداء قبعة واستعمال واقي الشمس.

-  اإلكثار من شرب السوائل لترطيب الجسم والحفاظ على درجة حرارته.

-  االنتباه لألدوية التي تسبب الجفاف، ويوصى بتناول الكثير من السوائل معها. 

-  ارتداء مابس فضفاضة وخفيفة ذات ألوان فاتحة.

-  تجنب ممارسة الرياضة واألعمال الشاقة تحت أشعة الشمس. 
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االحتيال عبر الهاتف

يلجــأ محترفــو اإلجــرام اإللكترونــي إلــى العديــد مــن الطــرق للحصــول علــى 

معلومــات ســرية أو بيانــات مهمــة وتكويــن صــورة كاملــة عــن المؤسســات التــي 

ــة  ــة منظم ــات إلكتروني ــذ هجم ــون تنفي ــؤالء المجرم ــتطيع ه ــتهدفونها، ويس يس

علــى تلــك المؤسســات مــن خــال معرفــة تفاصيــل الهيــاكل التنظيميــة وبيانــات 

ــات. ــي المؤسس ــن ف الموظفي

وسائل االحتيال بالهاتف 

ــر  ــال عب ــق االحتي ــن طري ــات ع ــي المؤسس ــات ف ــرية المعلوم ــراق س ــم اخت ويمكنه

ــي  ــد اإللكترون ــائل البري ــي ورس ــد اإللكترون ــات التصي ــب عملي ــى جان ــف، إل الهات

ــه  ــدم نفس ــة ويق ــل المؤسس ــا داخ ــف م ــال بموظ ــخاص باالتص ــد األش ــوم أح ــة، إذ يق المزيف

علــى أنــه مديــر أو مســؤول مــن المســتويات العليــا بالمؤسســة وقــد يســتخدم اســم حقيقــي 

لمســؤول داخل المؤسســة أو مورد من مورديها 

يريدهــا  التــي  المعلومــات  علــى  للحصــول 

االتصــال  وتلقائيــة  المفاجــأة  عامــل  مســتغًا 

الهاتفــي، وقــد يمــارس نــوع مــن الضغــط علــى 

أو  ســرية  معلومــات  الســتخاص  الموظــف 

الحصــول علــى أرقــام وبيانــات موظفيــن آخريــن 

الموظــف  كان  إذا  وخاصــة  المؤسســة،  داخــل 

بالعمليــات  ملــم  وغيــر  عملــه  فــي  مســتجد 

المؤسســة. فــي  واإلجــراءات 

وقــد يقــدم الشــخص المتصــل نفســه 

العمــل  فــي  جديــد  زميــل  أنــه  علــى 

ــض  ــن بع ــأل ع ــاعدة أو يس ــب المس ويطل

يحتاجهــا  التــي  والبيانــات  المعلومــات 

ــه، فيقــدم لــه الموظــف تلــك  ــة عمل لممارس
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المعلومــات بنيــة حســنة ولكنهــا تســتخدم الحًقــا فــي ابتزاز المؤسســة، وقد يدعــي المتصل أنه 

اتصــل بطريــق الخطــأ ويرغــب فــي توصيلــه بالشــخص أو المســؤول المختــص فــي المؤسســة، 

ا معرفــة أن الرقــم الــذي يظهــر علــى شاشــة االتصــال قــد يكــون رقمــا  ولذلــك مــن المهــم جــّدً

ــا. حقيقّيً وليــس  مزيًفــا 

نصائح لتفادي االحتيال عبر الهاتف:

-  تعامل بود مع المتصلين ولكن بحزم وحذر.

ــه  -  ال تســمح للمتصليــن بالضغــط عليــك للحصــول علــى معلومــات مــن خــال التظاهــر بأن

مــن مســتويات إداريــة أعلــى.

-  ال تقــدم معلومــات ألي شــخص ال تعرفــه، بمــا فــي ذلــك زمــاؤك فــي أثنــاء فتــرات غيابهــم أو 

إجازاتهــم، حتــى لــو كان االتصــال مــن هواتفهــم المباشــرة وبريدهــم اإللكترونــي، واعــرض علــى 

المتصــل أن تتولــى األمــر بنفســك، وأعــد االتصــال بزميلــك.

-  في كل األحوال أبلغ مديرك أو مسؤولك المباشر بشأن هذا النوع من المكالمات.
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ــة  ــرص بلدي ــازات تح ــم اإلج ــدء موس ــف وب ــل الصي ــول فص بحل

مدينــة علــى تعزيــز التواصــل مــع الجمهــور واســتهداف األطفال  

ــلية، تزخــر بالخبــرات  ــة ومس ــل ممتع ــة وورش عم ــدورات تدريبي ب

الكبيــرة والمهــارات المتنوعــة التــي تنمــي المواهــب، فبرامــج الصيــف 

عديــدة ومتنوعــة وتقدمهــا البلديــة بطــرق مختلفــة ســواء مــن خــال 

صــاالت الحدائــق أو مــن خــال التواصــل االفتراضــي، بمــا يجســد حرصهــا 

علــى التواصــل الدائــم مــع الجمهــور وإشــراك األطفال فــي دورات هادفة 

ــرات الازمــة. تكســبهم الخب

ــع  ــف ممت ــج صي ــنويًا برنام ــق س ــارقة تطل ــة الش ــة مدين بلدي

ــة  ــخة الرابع ــق النس ــام تنطل ــذا الع ــداع وه ــج باالب ــل منت وطف

ــة  ــدة والممتع ــورش المفي ــن ال ــد م ــمل العدي ــث يش ــه حي من

التــي تجمــع بيــن التعليــم والثقافــة والتســلية، ويكتســب مــن 

خالهــا الطفــل الكثيــر مــن المهــارات وتنميــة قدراتــه وملكاتــه 

ــّوق. ــي مش ــلوب تعليم ــة بأس اإلبداعي

ــدة  ــكار جدي ــدة وأف ــورش عدي ــام ب ــذا الع ــج ه ــق البرنام ينطل

تجــذب األطفــال وتثــري أوقاتهــم بالشــكل األمثــل، فخبــرات 

هــذا  لنجــاح  األساســية  الركيــزة  تعتبــر  المجــاالت  مختلــف  فــي  البلديــة 

ــه مــن ورش متنوعــة تقدمهــا مختلــف  البرنامــج واســتمراريته لمــا يحتوي

اإلدارات حســب اختصاصتهــا مــا يســاهم فــي تنــوع الخيــارات فــي الــورش 

التــي يرغــب باختيارهــا الطفــل المشــارك وهــو مــا يؤكــد تنميــة موهبتــه 

وصقــل مهارتــه التــي يحــب أن يمارســها، فبلديــة مدينــة الشــارقة ســباقة 

دائمــًا فــي جــذب الجمهــور لفعالياتهــا وتقديــم خبراتهــا لهــم.
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