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عام زايد .. لمسة وفاء للقائد واإلنسان

اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل، باإعالن عام 2018 عام زايد، فما  �شعدنا كثريًا مببادرة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 

اأجملها من لفتٍة طيبة تعك�س مدى وفائنا لقائدنا ووالدنا ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان، موؤ�ش�س دولتنا املجيدة، وباين نه�شتها 

وجامع �شمل �شعبها حتت راية احلق والعدل، ذلك الرجل الذي ر�شخ دعائم دولة االحتاد وقادها بحكمته وح�شن تدبريه لتتبواأ مكانتها 

املتقدمة بني �شعوب االأر�س يف �شتى ميادين اخلري والعطاء وال�شالم.

اأبنائه من مواطني الدولة، فقد ارتبط ا�شمه دائمًا  لقد بات جمرد ذكر ا�شم زايد وحده باعثًا على العمل واجلد واالجتهاد، لكل 

باالإخال�س والتفاين واالإيثار والبذل دون انتظار املقابل، ونحن اأبناء زايد، اأبناء االإمارات العربية املتحدة تربينا وتعلمنا يف مدر�شة 

زايد، ونهلنا من معينها الذي ال ين�شب ُمثاًل عليا ومبادئ �شامية وعربًا مفيدة حتى �شرنا جميعًا كما لو كنا اأخوانًا من بيت واحد 

واأ�شرة واحدة.

ونحن اإذ نثمن مبادرة اإعالن عام 2018 عام زايد، لنتذكر معًا اإجنازاته اخلالدة واأعماله الباقية كاجلبال الرا�شخة، التي ال متحى 

اأبدًا من ذاكرة اأمتنا العربية واالإ�شالمية، فاإننا نعلم متامًا باأننا لن ن�شتطيع اأن نويف هذا الرجل حقه علينا وعلى اأجيالنا القادمة، 

ولو باأقل القليل، �شنظل نذكر ال�شيخ زايد بكل فخر واعتزاز ونذكره الأبنائنا ليتباهوا به اأمام العامل، كقائد فذ حقق االأجماد لوطنه، 

وترك اإرثًا ح�شاريًا الأبنائه لي�شريوا على دربه حملقني يف �شماء املجد والعزة.

ثابت سالم الطريفي
مدير عام بلدية مدينة الشارقة
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بلدية الشارقة تحتفل 
باليوم العالمي لمرضى 

التهاب المفاصل

خدمات حكومية محلية 
واتحادية متعددة تحت سقف 

واحد

 مجلة فصلية منوعة تصدر عن بلدية مدينة الشارقة
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بلدية الشارقة تنظم مبادرة 

دواؤنا بلسمهم

فرحة وطن تعم أرجاء بلدية الشارقة احتفااًل 
باليوم الوطني الـ46
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في هذا العدد
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اإن االآراء املذكورة يف جملة املدينة البا�شمة ال تعرب 

بال�شرورة عن راأي بلدية ال�شارقة 

رئي�س التحريــر

ثابت �سامل الطريفي

مدير التحرير

علي عبيد احلمودي

متابعة واإ�سراف

ميـــــــره ثانــي ال�ســـويـــدي

�سكرتري التحرير

اأحمـــــــد نعيـــــــــم البــــــــاز

ت�سوير

عــلــي �سعيد العيـــونـــي

ت�سميم واإخراج

عـمـــــار خــلـيــــــل كــلــثـــــم

عبـــدالــر�سيــــد حــافـــــظ

مــريـــم عــلـــي املــرزوقـــي

للم�ساركة مبقالة اأو معلومة اأو �سور  ، 

را�سلنا على الربيد الإلكرتوين التايل

إدارة التفاعل المؤسســي
  هاتف : 5162485 9716+

براق: 5616095 9716+

www.shjmun.gov.ae

 العدد) 32( ال�شنة العا�شرة ـ فرباير 2018م

ccd@shjmun.gov.ae
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بلدية الشارقة تبحث 

الحلول المناسبة لتفادي 
انتشار الحرائق
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اللواء سيف الزري الشامسي

ومؤسسات  الشرطة  بين  التعاون 
بلدية  مقدمتها  وفــي  المجتمع 
ــا  ــه ــزام ــت ـــة، وال ـــارق ـــش ــة ال ــن ــدي م
حاكم  السمو  صاحب  بتوجيهات 
ــاح الــتــقــدم  الـــشـــارقـــة، هـــو مــفــت
ــذي يعيشه  ال واالســتــقــرار والــرخــاء 

مجتمعنا
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54ح 24
بلدية الشارقة تنفذ حمالت توعية 

بيئية في المناطق الصناعية

بلدية الشارقة تعزز التوعية 32
باالحتياطات والحلول الوقائية 

للحد من حوادث سقوط األطفال

34
بلدية مدينة الشارقة تطلق 

برنامج "تقييم األداء السنوي " 
للمدير العام واإلدارات 
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بلدية الشارقة تعلن تعديل مواعيد 

العمل بمراكز خدمة المعاملين 
التابعة إلدارة بلديات الضواحي
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حسن ناصر رئيس شعبة 
التدقيق اإلنشائي: 

حزمة  أطلقت  الشارقة  بلدية 
الهندسية  الــتــســهــيــالت  مــن 
المادية  الضغوطات  لتخفيف 
إنجاز  مدة  واختصار  المالك  عن 

المعامالت
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المدينة الباسمة
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أقامت فعاليات وطنية متنوعة في مبناها الرئيسي ومبانيها الفرعية وحديقة القوز

فرحة وطن تعم أرجاء بلدية الشارقة احتفاالً باليوم الوطني الـ46
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كانــت بلدية مدينة ال�ســارقة هذا العــام على موعد 

مــع مو�ســم الحتفــالت الوطنية لالحتفــال باليوم 

الوطنــي  الـــ 46 لدولة الإمــارات العربيــة املتحدة، 

وقد قامــت البلدية بالتجهيز للفعاليــات واملبادرات 

الوطنيــة التــي تقام بهذه املنا�ســبة بوقت كاٍف، فتم 

تزيــن �ســوارع املدينــة واملياديــن العامــة بالأعــالم 

واملج�سمــات ال�سوئيــة والزينــة امل�ستمــدة مــن روح 

الحتــاد واملعــربة عــن ابتهــاج اأبنــاء الدولــة بهــذه 

املنا�سبــة الوطنية الغاليــة، اإ�سافة اإىل تزين مبنى 

البلديــة الرئي�سي ومبانيها الفرعيــة بالأعالم التي 

اأ�سفــت عليها منظرا جمالًيــا يعرب عن فرحة الوطن 

بيوم احتاده.

وقــد جــرى العمــل علــى قــدم و�ســاق لتجهيــز مبنى 

البلديــة الرئي�ســي ل�ستقبــال الفعاليــات والربامــج 

املختلفــة التي مت تنظيمها احتفال وابتهاًجا باليوم 

الوطنــي الـــ 46، حيث حتر�ــس البلدية علــى اإحياء 

هذه املنا�سبة الوطنيــة املجيدة ب�سكل يليق بجاللها 

ومكانتها يف قلب كل مواطن ومواطنة من اأبناء دولة 

الإمارات العربية املتحدة.

مل تقت�ســر الفعاليــات الوطنية على مبنــى البلدية 

البلديــة وفروعهــا  الرئي�ســي واإمنــا �سملــت مبــاين 

املختلفــة، اإىل جانــب تنظيــم فعالية كــربى بعنوان 

"حب الوطن" يف حديقة القوز بال�سارقة يف الفرتة 
مــن 23 اإىل 25 نوفمــرب املا�ســي، مب�ساركــة مراكــز 

اأطفــال ال�سارقــة التابــع ملوؤ�س�سة ربع قــرن ل�سناعة 

القــادة واملبتكريــن، وعــدة جهــات خارجيــة، كمــا 

اأطلقــت البلدية عــدة م�سابقات ملوظفيهــا ومتابعيها 

علــى من�ســات التوا�ســل الجتماعي �سملــت م�سابقة 

اأجمــل �ســورة معــربة عن احتفــالت اليــوم الوطني 

ثقافيــة  م�سابقــات  اإىل  اإ�سافــة  ال�سارقــة،  باإمــارة 

ووطنية متنوعة.

المدينة الباسمة
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المدينة الباسمة
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لجنة فعاليات اليوم الوطني
وكانت البلدية قد �شكلت جلنة رئي�شية لتنظيم فعاليات اليوم 

الوطني الـ46 برئا�شة �شعادة خالد بن فالح ال�شويدي، م�شاعد 

املديــــر العــــام خلدمــــة املتعاملني، حيــــث اأنيط بها االإ�شــــراف 

الكامل على احتفــــاالت البلدية باليوم الوطني وو�شع اخلطط 

والرتتيبــــات الالزمــــة لهــــا والتن�شيق مــــع الدوائــــر االحتادية 

واملحلية املعنية انبثق منها عدة جلان فرعية.

يوم العلم 
تزامًنــــا مع احتفاالت الدولة بيــــوم العلم، اأطلقت البلدية عدة 

مبــــادرات وطنيــــة، �شملــــت مبــــادرة خدمة مع علــــم، ومبادرة 

�شجرة االحتاد، ومبادرة زين منزلك بالعلم، ومبادرة �شاركونا 

فرحــــة العلم وغريها، اإ�شافة اإىل تنظيم عدة فعاليات وطنية 

وترفيهيــــة منوعة يف حديقة القرائن ا�شتمــــرت من االأول اإىل 

الرابع من نوفمرب اجلاري.

وت�شعــــى البلدية كل عــــام اإىل اإطالق املبــــادرات النوعية التي 

ت�شتهــــدف اإ�شــــراك قطاعــــات اأو�شع من املجتمــــع يف االحتفاء 

بعلم دولة االإمــــارات العربية املتحدة وغريهــــا من املنا�شبات 

الوطنيــــة اجلليلة التــــي تعرب عن قيم الــــوالء  واالنتماء للوطن 

والتالحــــم والتوحد خلف قيادتــــه الر�شيدة، وقد حر�س جميع 

م�شــــوؤويل البلدية وموظفيهــــا والعاملني بها علــــى امل�شاركة يف 

االحتفاء بيوم العلــــم، ملا متثله هذه املنا�شبة من اأهمية كبرية 

ومكانة متميزة يف قلوب اجلميع، وما حتمله من معاٍن ودالالت 

وطنية تنم عن حب الوطن وع�شقه واالإخال�س له.

واأطلقــــت اإدارة الهند�شة مبادرات فريدة تعرب عن رمزية علم 
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الدولــــة وداللتــــه الوطنية منهــــا مبادرة "خدمة مــــع علم"، اإذ 

اأهدت االإدارة املتعاملــــني مع قطاع الهند�شة واملباين بالبلدية 

علــــم مع كل معاملــــة يتم اإجنازها كدليل علــــى قبول املعاملة، 

كما قــــام مهند�شو االإدارة بتقدمي مبــــادرة "�شهادة اإجناز مع 

علم" تتمثل يف تزيني امل�شاكن اجلديدة باالأعالم عند الك�شف 

على امل�شكن للح�شول على �شهادة االإجناز، وكذلك مت ابتكار 

مبــــادرة "اعتماد التدقيــــق االإن�شائي بالعلــــم" حيث مت ت�شليم 

علم لــــكل موقع قيد االإن�شاء اإذا جنح املوقع يف عملية التدقيق 

االإن�شائي قبل �شــــب اخلر�شانات، مع كتابة كلمة يوم العلم يف 

جدول �شب اخلر�شانات كدليل اعتماد بدال من التوقيع، الفتا 

اإىل جنــــاح االإدارة يف اإجنــــاز ما يزيد عــــن ٩0 خدمة مع علم 

على مدار اليوم.

كمــــا اأطلقــــت اإدارة املــــوارد الب�شرية مبادرة وطنيــــة بعنوان" 

�شجــــرة االحتاد"، قبيــــل مرا�شم رفع العلــــم باملبنى الرئي�شي 

للبلدية حيث عرب امل�شاركون  من خاللها عن والئهم وانتمائهم 

وحبهم للوطن بكتابة كلمات قليلة وتثبيتها على �شجرة رمزية 

الحتــــاد االإمــــارات، ووزعــــت اإدارة اخلدمــــات العامة االأعالم 

على املوؤ�ش�شات والهيئات احلكومية باالإمارة �شمن م�شاهمتها 

ال�شنوية يف املنا�شبات الوطنية.

ونظمــــت البلديــــة كذلــــك بالتزامن مــــع احتفاالت يــــوم العلم 

يف الفــــرتة مــــن 1 اإىل 4 نوفمــــرب املا�شي باقة مــــن الفعاليات 

واالأن�شطــــة الوطنيــــة والتثقيفيــــة لالأطفال ال�شغــــار بحديقة 

القرائــــن لتعريفهــــم بعلــــم دولة االإمــــارات ورمزيتــــه الوطنية 

وداللــــة األوانه واأهميــــة احرتامه وتبجيلــــه، لتغر�س فيهم حب 

الوطــــن وقيــــم الوفــــاء واالنتماء لــــه، والإ�شراك اأكــــرب �شريحة 

ممكنة من اأفراد املجتمع يف االحتفاء بهذه املنا�شبة الوطنية.

 كما قامت بتوزيع اأعالم الدولة على املنازل يف بع�س االأحياء 

ال�شكنية مبدينة ال�شارقة �شمن مبادرة "زين منزلك بالعلم" 

، وكذلــــك قــــام فريــــق مــــن اإدارة التفاعــــل املوؤ�ش�شــــي بزيارة 

م�شت�شفــــى القا�شمي وبع�س مدار�س االإمارة واإهداء منت�شبيها 

االأعــــالم وبع�ــــس الهدايا الرمزيــــة �شمن مبــــادرة "�شاركونا 

فرحة العلم" من اأجل تعزيز م�شاركة اجلميع فرحة االحتفال 

بيوم العلم، وتعزيز روح الوالء واالنتماء لدولتنا املجيدة.

واأرفقت البلدية مع االأعالم مطويات توعوية تو�شح اإر�شادات 

ا�شتخــــدام العلم وت�شــــرح ب�شكل مب�شط الطريقــــة ال�شحيحة 

لو�شع العلم وتثبيته على اجلدران ومقا�شاته املعتمدة وغريها.

المدينة الباسمة
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حب الوطن في حديقة القوز
ونظمــــت بلديــــة مدينة ال�شارقــــة فعالية وطنية كــــربى بعنوان 

"حب الوطن" يف حديقة القوز، احتفااًل باليوم الوطني الـ46 
لدولة االإمارات العربية املتحدة، حيث ا�شتمرت ملدة ثالثة اأيام 

و�شملت اإقامــــة معار�س وطنية وتراثيــــة، وم�شابقات ترفيهية 

للكبــــار وال�شغــــار، وفقرات فنية متنوعة، وذلــــك بالتعاون مع 

مراكــــز اأطفــــال ال�شارقــــة التابــــع ملوؤ�ش�شة ربع قــــرن ل�شناعة 

القادة واملبتكرين، واأكادميية العلوم ال�شرطية التابعة للقيادة 

العامة ل�شرطة ال�شارقــــة، ونادي ال�شارقة لل�شيارات القدمية، 

ونادي ال�شارقة للفرو�شية وبع�س اجلهات االأخرى.

وكان �شعــــادة ثابــــت الطريفــــي مدير عــــام البلدية قــــد افتتح 

فعالية حب الوطن بح�شــــور اأعداد كبرية من موظفي البلدية 

والعائالت واالأطفال من اأ�شدقاء حدائق ال�شارقة.

وقــــال �شعادته بهــــذه املنا�شبــــة، اإن االحتفال باليــــوم الوطني 

لدولتنــــا احلبيبة منا�شبــــة عظيمة تتجدد فيهــــا معاين الوالء 

واالنتمــــاء لوطننا املعطاء وقيادته الر�شيــــدة، وتبعث بالبهجة 

وال�شــــرور يف نفو�ــــس اأبنــــاء االإمــــارات، بــــل ويف نفو�ــــس جميع 

املقيمــــني علــــى هــــذه االأر�ــــس الطيبــــة، معرًبــــا عــــن �شعادته 

واعتزازه ال�شخ�شي بامل�شاركة يف  هذه الفعالية املتميزة التي 

اأقامتهــــا البلدية على مــــدى ثالثة يف حديقة القــــوز بال�شارقة 

بعنــــوان "حب الوطــــن" بالتعاون مع مراكز اأطفــــال ال�شارقة، 

وعدة جهات اأخرى.
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وقد حفل برنامج فعالية حب الوطن يف حديقة القوز بالعديد 

من االأن�شطة الوطنيــــة واملعار�س الرتاثيــــة والفقرات الفنية، 

ومنهــــا معر�ــــس القريــــة الرتاثيــــة، ومعر�س "يف حــــب زايد" 

ومعر�ــــس ال�شيــــارات الكال�شيكية، باالإ�شافــــة اإىل ركن �شهيد 

الوطــــن وم�شابقــــات وجوائــــز للكبــــار وال�شغار مــــن اأ�شدقاء 

حدائــــق ال�شارقة، وقد بــــداأت الفعالية مبعزوفــــة وطنية اأدتها 

الفرقــــة املو�شيقيــــة الأكادمييــــة العلــــوم ال�شرطيــــة، وتخللتهــــا 

بع�س الفقــــرات الفنية والرتاثية كاليولــــة واالأهازيج الع�شبية 

وغريها، بهدف اإ�شفاء اأجواء من املتعة والفرحة وال�شعادة يف 

قلــــوب امل�شاركني لتمتزج بامل�شاعــــر الوطنية التي ت�شود اأجواء 

االحتفال باليوم الوطني.

وقــــد حر�شت البلدية على اإقامة فعالية حب الوطن يف حديقة 

القــــوز بال�شارقــــة نظــــًرا ملوقعهــــا املتميــــز يف مدينــــة ال�شارقة 

وم�شاحتهــــا الكبرية وكرثة اأعداد مرتاديهــــا، من اأجل �شمان 

م�شاركة وا�شعة من املواطنــــني واملقيمني والزوار ، و�شعت من 

خــــالل االحتفاء بهذه الذكــــرى العطرة اإىل غر�س حب الوطن 

يف نفو�س اأبنائنا ال�شغار وتنمية م�شاعر االنتماء لهذه االأر�س 

الطاهــــرة، وحتفيزهم على موا�شلة م�شــــرية البناء والتطوير 

التــــي بداأها قادتنا املوؤ�ش�شــــون، ويف مقدمتهم ال�شيخ زايد بن 

�شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه.

فرحة وطن تعم األرجاء
ويف اأجواء احتفالية ت�شودها م�شاعر الفخر واالعتزاز بالوطن، 

اأقامت بلدية مدينة ال�شارقة فعاليات وطنية متنوعة يف مبناها 

الرئي�شــــي ومبانيها الفرعية ابتهاجــــًا واحتفاًء باليوم الوطني 

الـــــ46 لدولة االإمارات العربية املتحدة، مب�شاركة �شعادة خولة 

عبدالرحمن املال رئي�س املجل�س اال�شت�شاري الإمارة ال�شارقة، 

و�شعادة اأحمد �شعيد اجلروان اأمني عام املجل�س، وجمع غفري 

من قيادات البلديــــة وموظفيها ومراجعيهــــا يتقدمهم �شعادة 

ثابت الطريفي مدير عام البلدية.

و�شملــــت الفعاليــــات التــــي بــــداأت بال�شــــالم الوطنــــي لدولــــة 

االإمــــارات العربيــــة املتحــــدة األوانــــًا خمتلفــــة مــــن الفقــــرات 

الفنية والعرو�ــــس الوطنية، مب�شاركة طــــالب مدر�شة الكمال 

االأمريكيــــة، واأ�شحاب املواهب املتميزة مــــن موظفي البلدية، 

وجهات اأخرى. 

ويف كلمتــــه االفتتاحية للفعالية الرئي�شة التي اأقيمت يف م�شرح 

بلديــــة ال�شارقة بعنــــوان "فرحة وطن مع بلديتــــي"، قال ثابت 

الطريفي: اإن االحتفال بذكــــرى قيام احتاد االإمارات العربية 

املتحدة، يعمــــق داخلنا االإمياُن بقيمِة هــــذا االحتاد، ويزيدنا 

عرفاًنــــا وامتناًنــــا لقادتنــــا املوؤ�ش�شــــني ُبناِة هــــذا الوطن، ويف 

مقدمتهــــم ال�شيُخ زايٍد بن �شلطــــان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، 

َفُهْم من و�شعوا حجَر االأ�شا�ِس لدولتنا املجيدة بتوحيِد �شعِبها 

المدينة الباسمة
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ِته  حتــــت مظلة وطٍن واحٍد جامــــٍع، فاأ�شبحنا بف�شــــِل اهلل ومنَّ

ج�شًدا واحًدا، متما�شكني ومتوحدين خلَف قيادتنا الر�شيدة.

واأ�شــــاف: ونحن اإذ نحتفُل بهذه املنا�شبِة الوطنية املجيدة يف 

بلديــــة مدينة ال�شــــارقة، جندُد الــــوالَء واالنتمــــاَء لهذا الوطن 

وقيادته الر�شيدة، معاهدين اهلل �شبحانه وتعاىل على موا�شلِة 

العمــــِل والعطــــاء بكل تفــــاٍن واإخال�س حتى ن�شــــتكمَل م�شــــريَة 

البنــــاِء والتنميــــة التي اأر�شــــى دعائُمها قادُتنا املوؤ�ش�شــــون، ثم 

�شار على دربهم ونهجهم اأبناوؤهم املخل�شون، حكاُم االإمارات 

و�شــــعُبها االأبيُّ الويف، بقيادة �شــــاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 

زايد رئي�س الدولة، حفظه اهلل ورعاه، واإخوانه حكاِم و�شــــيوخ 

االإمارات. 

واأكــــد علــــى اأهميــــة العمــــِل على غر�س حــــبِّ الوطــــن يف قلوب 

اأبنائنــــا، وتعزيز م�شــــاعِر االنتماِء لهذه االأر�ــــس الطاهرة يف 

نفو�ِشهم، وت�شــــليِحهم بالعلِم والثقافة والقيم الوطنية النبيلة 

التي زرعها ال�شــــيُخ زايد يف قلوب اأبناء االإمارات، حتى ي�شــــبَّ 

اأبناوؤنــــا رجااًل اأْكفاًء قادرين على حتمل م�شــــوؤوليِة هذا الوطن 

والذوِد عنه وحمايِة مكت�شباِته.

واأ�شــــار اإىل اأن اإعــــالن رئي�س الدولة عــــام 2018 عام زايد هو 

اأقل ما ميكُن اأن نقدَمه لهذا الرجل العظيم �شــــانِع جمِد دولة 

االإمارات و�شــــاحِب املواقِف االإن�شــــانية احلكيمــــة، واحتفاوؤنا 

بهذا القائِد اال�شتثنائي هو احتفاٌء بالبذِل والعطاء واالإخال�س 

للوطن ورعاية م�شاحله وم�شالح اأبنائه.

وتوجه باأ�شــــمى اآياِت التهاين اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 

بــــن زايــــد اآل نهيان رئي�ــــس الدولــــة، حفظــــه اهلل، واإىل اأخيه 

�شاحب ال�شمو ال�شــــيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 

الدولــــة رئي�س جمل�س الــــوزراء حاكم دبي، واأخيهما �شــــاحب 

ال�شــــمو ال�شــــيخ الدكتور �شــــلطان بن حممد القا�شــــمي ع�شــــو 

املجل�س االأعلى حاكم ال�شــــارقة، واإىل جميع اأ�شــــحاب ال�شمو 

حــــكاِم االإمارات واأوليــــاء العهود، واإىل اأبناء �شــــعب االإمارات 

الويف مبنا�شبة االحتفاِل باليوم الوطني الـ46.

مواقف مجانية
وكانــــت البلدية قد اأعلنــــت اأن جميع املواقــــف العامة باملدينة 

�شــــتكون جمانية بدءًا من اخلمي�س املوافــــق 30 نوفمرب وحتى 

االأحد املوافق 3 دي�شــــمرب املا�شــــي، وذلك مبنا�شبة االحتفال 

باملولــــد النبــــوي ويوم ال�شــــهيد واليــــوم الوطني الـــــ 46 لدولة 

االإمارات العربية املتحدة.

و�شــــمل القــــرار جميع مناطق مدينة ال�شــــارقة، بهــــدف تهيئة 

اأجواء مثالية لالحتفال باليوم الوطني لدولة االإمارات العربية 

املتحدة، وتوفري كل مقومات الراحة وال�شــــعادة ل�شكان املدينة 

وزائريها الذين يفدون اإليها للم�شــــاركة يف الفعاليات الوطنية 

التي تقام يف كافة اأنحاء املدينة احتفااًل بهذه املنا�شبة الوطنية 

املجيدة، ال �شيما اأن ال�شارقة باتت وجهة �شياحية وقبلة للزوار 

من جميع اأنحاء االإمارات وخارجها.

وقد اأف�شــــح هــــذا القــــرار للجمهور مــــن املواطنــــني واملقيمني 

والــــزوار املجال للم�شــــاركة الوا�شــــعة يف االحتفــــاالت الوطنية 

والتفاعل معها، خا�شــــًة يف االأماكن والوجهات ال�شياحية التي 

�شــــهدت اإقبــــااًل كبرًيا يف ظل االأجــــواء املعتدلة التي ت�شــــهدها 

البــــالد يف ذلــــك الوقت مــــن العام، مما اأ�شــــفى مزيــــًدا من 

اال�شتمتاع واالبتهاج بهذه املنا�شبة العظيمة.

مليون توقيع والء للوطن
ويف بــــادرة وطنيــــة تعــــرب عن عميق الــــوالء واالنتمــــاء للوطن، 

احت�شــــد موظفــــو بلدية مدينة ال�شــــارقة يوم االأحــــد املوافق 5 

نوفمرب 2017  يف البهو الرئي�شــــي ملبنى البلدية للم�شــــاركة يف 

مبادرة مليــــون توقيع ووالء للوطن، التــــي ينظمها نادي الذيد 

الريا�شي الثقايف، بالتعاون مع جهات اأخرى.
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وتقدم جموع امل�شاركني �شعادة ثابت �شامل الطريفي مدير عام 

بلدية مدينة ال�شــــارقة، الذي عرب بب�شع كلمات، مذيلًة با�شمه 

وتوقيعــــه، عن عظيــــم والئه وانتمائه للوطــــن احلبيب وقيادته 

الر�شــــيدة، ثــــم تبعــــه يف ذلــــك قيــــادات البلديــــة، وموظفوها 

ومراجعوها الذين ت�شادف وجودهم يف املبنى اأثناء املبادرة.

واأكــــد الطريفــــي حر�س البلديــــة على دعم واإجنــــاح مثل هذه 

املبــــادرات الوطنية املبتكــــرة التي تفتح املجــــال اأمام اجلميع 

للتعبري ال�شادق عن الوالء للوطن واالإخال�س والوفاء لقيادتنا 

الر�شــــيدة والوقوف بعزم وثبات خلفها دعًما وتاأييًدا ملواقفها 

وق�شــــايها املنا�شرة للحق والعدل، موجًها بالغ �شكره وتقديره 

للقائمني على املبادرة ورعاتها وداعميها ملا حتمله بني طياتها 

من معاٍن �شــــامية ودالالت وا�شــــحة على مكنون احلب والوفاء 

واالإخال�س لوطننا املعطاء.

وخ�س بال�شــــكر املواطن علي بن هويدن الكتبي �شاحب فكرة 

هــــذه املبــــادرة ال�شــــبابية املبتكرة التــــي تعمق م�شــــاعر الوالء 

واالنتمــــاء للوطن، وحت�س اجلميع على بــــذل الغايل والنفي�س 

امتنانًا وعرفانًا بف�شــــل هــــذا الوطن املعطــــاء على جميع من 

يعي�س يف كنفه مــــن مواطنني ومقيمني، مثمًنا االإقبال الكثيف 

مــــن جميع موظفــــي البلديــــة والعاملني بها على امل�شــــاركة يف 

املبادرة وكتابة كلمات الوفــــاء والوالء لدولة االإمارات العربية 

املتحدة، وتذييلها بتوقيعاتهم يف �شعادة وفخر واعتزاز.

وقال �شعادة املهند�س خليفة بن هدة ال�شويدي م�شاعد املدير 

العام للهند�شة واملباين اأن وطننا ي�شتحق منا اأن نبذل كل ما يف 

و�شعنا من جهد وعطاء غري حمدود من اأجل موا�شلة م�شريته 

املباركة نحو التقدم واالزدهار ، والتي اأر�شى قواعدها املغفور 

له باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان، واإخوانه القادة 

املوؤ�ش�شــــون، ومن ثم �شــــار علــــى دربهم اأبناوؤهــــم النجباء من 

�شيوخ وحكام االإمارات و�شعبها االأبّي الكرمي.

و�شــــرح �شعادة عبداهلل القايدي م�شــــاعد املدير العام للدعم 

املوؤ�ش�شــــي، اأن ت�شــــابق موظفــــي البلديــــة على التوقيــــع وكتابة 

عبارات احلب والوفاء للوطن وجتديد الوالء للقيادة الر�شيدة 

كان مبثابــــة عر�س وطني يعك�ــــس حًبا كبرًيا للوطــــن وتعظيًما 

واإجالاًل له، حيث اأقبل املوظفون يف �شعادة غامرة للتوقيع على 

القطع القما�شــــية املخ�ش�شة للمبادرة، وقد ارت�شمت الب�شمة 

على وجوههم ممتزجة مب�شاعر الفخر واالإعزاز للوطن.

وقالــــت ال�شــــيخة �شــــذى املعال م�شــــاعد املدير العام لل�شــــحة 

العامــــة واملختربات املركزيــــة اإن م�شــــاركة البلدية يف مبادرة 

مليــــون توقيــــع والء للوطن، هــــي اأقل ما ميكــــن اأن نعرب به عن 

والئنــــا لوطننا ووفائنا له، واإخال�شــــنا وتوحدنــــا خلف قيادته 

الر�شــــيدة، فقــــد عك�ــــس موظفــــو البلديــــة يف هــــذه التظاهرة 

الوطنية ال�شورة امل�شرقة لدولتنا احلبيبة التي ات�شعت لت�شمل 

خمتلــــف اجلن�شــــيات بحب وكرم وعطاء ال مثيــــل له يف العامل 

اأجمع.

وعــــرب �شــــعادة املهند�س ح�شــــن التفاق م�شــــاعد املديــــر العام 

للزراعة والبيئة يف البلدية عن بالغ �شــــعادته مب�شاركة البلدية 

يف هــــذه املبادرة الوطنية الفريدة التي تتيح الفر�شــــة ملوظفي 

البلديــــة من مواطنني ومقيمــــني للتعبري عــــن امتنانهم لدولة 

االإمــــارات التــــي ال تبخل على اأي فرد يعي�س على اأر�شــــها فقد 

غمــــرت اجلميع بفي�ــــس خريهــــا ورخائها،  وقــــد مكنتنا هذه 

املبادرة من جتديد الوالء لقيادتنا الر�شــــيدة ومعاهدتها على 

موا�شــــلة م�شــــرية النه�شــــة والتقدم واالزدهار التي ي�شهدها 

وطننا احلبيب.

وقال �شــــعادة خالد بن فالح ال�شــــويدي م�شــــاعد املدير العام 

خلدمــــة املتعاملني اأن هــــذه املبادرة الفريدة مكنت ع�شــــرات 

االآالف مــــن املواطنني واملقيمني علــــى اأر�س دولتنا احلبيبة يف 

جميــــع الدوائر واملوؤ�ش�شــــات احلكومية واخلا�شــــة للتعبري عن 

امتنانهم لدولتنا احلبيبة التي اأ�شبحت مق�شًدا جاذًبا لكافة 

اجلن�شــــيات واالأعراق من كل دول العــــامل للعي�س والعمل بها، 

ملا توفره من حياة كرمية لكل من يعي�س على اأر�شــــها، بف�شــــل 

قيادتها الر�شيدة و�شعبها الكرمي.  

المدينة الباسمة
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وقعت بلدية مدينة ال�شارقة اتفاقية تعاون م�شرتك مع جمعية 

ال�شارقة اخلريية لبناء م�شجد يف اإحدى الدول االإفريقية على 

نفقة املتربعني من موظفي البلدية.

وقال �شــــعادة ثابت �شــــامل الطريفــــي مدير عــــام بلدية مدينة 

ال�شــــارقة اإن مبادرة بناء م�شــــجد وفر�شــــه بالكامل يف اإحدى 

الدول االإفريقية، والتي اأطلقت حتت �شــــعار "ا�شــــتثمر دنياك 

الآخرتك"  تاأتي ات�شــــاقًا مع مبادرة »عام اخلري«، التي اأطلقها 

�شــــاحب ال�شمّو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة 

- حفظــــه اهلل – وتعزيــــزًا ملوقــــع اإمارة ال�شــــارقة املتميز على 

اخلارطة العاملية لالأعمال االإن�شانية واخلريية بقيادة �شاحب 

ال�شــــمو ال�شــــيخ الدكتور �شــــلطان بن حممد القا�شــــمي ع�شــــو 

املجل�س االأعلى حاكم ال�شارقة، الذي يعد رمًزا بارًزا من رموز 

العمل اخلريي واالإن�شاين على م�شتوى العامل اأجمع.

واأو�شــــح اأن البلديــــة فتحت اأمام موظفيها بــــاب التربع خالل 

االأ�شــــهر املا�شــــية لبنــــاء م�شــــجد با�شــــم "موظفــــي البلدية" 

يف اإحــــدى الــــدول االإفريقية، بالتن�شــــيق مع جمعية ال�شــــارقة 

اخلريية، بهدف ن�شــــر ثقافــــة العمل التطوعــــي واخلريي بني 

املوظفني، وتكري�س مبادئ امل�شوؤولية االجتماعية، وتعزيز قيم 

التكافل والتعا�شــــد يف نفو�شهم، م�شريًا اإىل اأن البلدية اأعدت 

برناجًما حافاًل باالأعمال اخلريية مبنا�شبة عام اخلري، حيث 

مت تنظيــــم "عمرة اخلري" ملا يزيــــد عن 60 عاماًل من الفئات 

امل�شــــاندة بالبلديــــة، باالإ�شــــافة اإىل اإطالق مبادرة "ن�شــــلك 

ل�شيانة منزلك" والتي تتمثل يف �شيانة منازل االأ�شر املتعففة 

جماًنا.

واأ�شــــاف اأن البلديــــة اأقامت هذا العام عدم م�شــــاريع خريية 

منهــــا م�شــــروع اإفطــــار ال�شــــائم الأكــــرث مــــن 3 اآالف عامل، و 

توزيــــع وجبــــات االإفطار على ال�شــــائمني يف �شــــوارع وميادين 

املدينــــة، وتوزيــــع املري الرم�شــــاين على عدد من االأ�شــــر، كما 

اأطلقت بادرة اإن�شانية اأخرى ت�شاف اإىل �شجل بلدية ال�شارقة 

للعمل االإن�شــــاين واخلريي، اإذ قررت اإعفاء مركبات حمفظي 

وطالب موؤ�ش�شــــة القراآن الكرمي وال�شــــنة من ر�شــــوم املواقف 

املدفوعــــة م�شــــبقًا، وتخ�شــــي�س ريع ر�شــــوم املواقــــف العامة 

املحيطة مبدينة ال�شارقة للخدمات االإن�شانية للمدينة خلدمة 

اأهدافها ال�شامية. 

وحول اآلية تنفيذ م�شــــروع بناء م�شــــجد، قــــال علي عبيد مدير 

اإدارة التفاعل املوؤ�ش�شــــي بالبلدية اأنه مت عقد عدة اجتماعات 

مع جمعية ال�شارقة اخلريية لدرا�شة كيفية التنفيذ على اأر�س 

الواقــــع، واالتفاق على البنود الرئي�شــــية لالتفاقية واخلطوات 

الزمنيــــة للتنفيــــذ، ومن املتوقع اإجناز م�شــــروع بناء امل�شــــجد 

خالل الربع االأول من عام 201٩، م�شريًا اإىل اأن امل�شجد يت�شع 

الأكرث من 70 م�شــــلًيا، وتتكفل البلدية بفر�شه وجتهيزه بكافة 

لوازمه.

ولفت اإىل اأن البلدية قامت بت�شــــليم مبالغ التربع بالكامل اإىل 

جمعية ال�شارقة اخلريية للبدء يف التنفيذ، حيث مت جمع هذه 

التربعــــات من خالل تخ�شــــي�س �شــــناديق تربعات يف جميع 

مباين البلدية، لت�شهيل عملية التربع للموظفني.

ضمن برنامج مبادرات بلدية الشارقة في عام الخير
بلدية وخيرية الشارقة يتعاونان لبناء مسجد
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عقــــدت قطــــاع الزراعة والبيئــــة اجتماعــــًا تطويرًيا ملناق�شــــة الفر�س 

املتاحــــة والتحديــــات التي تواجــــه القطاع بقاعــــة التدريب "متيز" يف 

املبنى الرئي�شــــي للبلدية بح�شــــور جميــــع الكوادر املواطنــــة بالقطاع، 

حيث تبــــادل اجلميع االأفــــكار والروؤى التي ت�شــــهم يف تطوير منظومة 

العمل واالرتقاء باخلدمات املقدمة للجمهور، كما مت مناق�شة عدد من 

املقرتحات التطويرية وغريها من املوا�شــــيع املتعلقة مبجريات العمل 

بالقطاع و�شوؤونه االإدارية والت�شغيلية.

وياأتي هذا االجتماع تنفيذًا لتوجيهات مدير عام بلدية مدينة ال�شارقة 

�شــــعادة ثابت �شــــامل الطريفــــي بالعمل علــــى عقد اجتماعــــات دورية 

تطويريــــة لفرق العمل بقطاعــــات واإدارات البلدية مــــن اأجل االرتقاء 

بــــاأداء املوظفــــني، واإ�شــــراكهم يف اتخاذ القــــرار مبا يحقق ال�شــــعادة 

واالإيجابية يف بيئة العمل، وي�شب يف امل�شلحة العامة للبلدية.

اجتماع تطويري للكوادر المواطنة 
بقطاع الزراعة والبيئة

بلدية الشارقة تحذر من تشويه أجهزة المواقف العامة

حذرت بلدية مدينة ال�شــــارقة من تخريب اأجهزة املواقف العامة اأو العبث بها باأي �شــــكل من االأ�شــــكال، �شــــواء 

بو�شــــع املل�شقات عليها اأو الكتابة والر�شــــم عليها، ما يوؤدي اإىل تو�شيه مظهرها وتقلي�س عمرها االفرتا�شي، 

ح�شبما �شرح علي اأحمد اأبوغازيني مدير اإدارة املواقف العامة ببلدية مدينة ال�شارقة.

 واأو�شح اأبوغازيني اأن البلدية اأطلقت حملة توعوية على مدى االأيام املا�شية عرب من�شاتها على مواقع التوا�شل 

االجتماعي حل�س اجلمهور على الكف عن املمار�شــــات غري القانونية التي توؤثر �شــــلًبا على ال�شورة احل�شارية 

واجلمالية ملدينتنا البا�شمة، ودعت اإىل عدم تخريب اأجهزة املواقف العامة اأو العبث بها باأي �شكل من االأ�شكال 

�شــــواء بو�شع املل�شــــقات الع�شوائية اأو الكتابة والر�شــــم عليها، مما يوؤدي اإىل ت�شويه مظهرها وتقلي�س عمرها 

االفرتا�شي، وحتمل البلدية تكاليف اإ�شافية من اأجل �شيانتها واإزالة امل�شوهات من هيكلها اخلارجي.

ولفت اإىل اأن مفت�شي البلدية يعملون على مدار ال�شاعة لر�شد اأية خمالفات من هذا النوع، مع اتخاذ االإجرءات 

القانونية الرادعة �شد املخالفني.

ودعا اجلمهور اإىل التعاون مع البلدية واالإبالغ فوًرا يف حال م�شادفتهم لهذا النوع من خمالفات ت�شويه اأجهزة 

املواقف العامة من خالل االت�شــــال باخلط ال�شــــاخن للبلدية ٩٩3 ، و�شــــيقوم مفت�شو البلدية بالتحرك الفوري 

و�شبط املخالفني واتخاذ االإجراءات القانونية بحقهم.
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و�شــــرح �شــــعادة ثابت الطريفــــي مدير عام البلديــــة، اأن افتتــــاح مركز خدمة 

اخلالديــــة بحلتــــه اجلديدة بعــــد تطويره وجتهيــــزه باأرقي واأحــــدث اخلدمات 

واملرافــــق، بالتعاون مع مركز اإجنازات للخدمات، ياأتي تنفيذًا ال�شــــرتاتيجية 

بلدية مدينة ال�شــــارقة الراميــــة اإىل تعزيز اأوجه التعاون مــــع القطاعني العام 

واخلا�ــــس واإقامة ال�شراكات اال�شرتاتيجية التي ت�شمن تقدمي اأرقى اخلدمات 

للمتعاملني وتلبية احتياجاتهم وتوقعاتهم بكفاءة عالية مبا يكفل حتقيق اأعلى 

معدالت ال�شعادة والر�شا عن خدمات البلدية وخدمات حكومة ال�شارقة بوجه 

عام، وي�شهم يف حتقيق روؤية حكومة ال�شارقة واأهدافها امل�شتقبلية. 

افتتح �ش���عادة ثابت �ش���امل الطريفي مدير عام بلدية مدينة ال�شارقة، مركز 

خدم���ة اخلالدي���ة بع���د تطوي���ره وحتديث���ه، بالتع���اون م���ع مرك���ز اإجن���ازات 

للخدمات، بح�شور �شعادة خمي�س بن �شامل ال�شويدي رئي�س جمل�س الإدارة 

ملراك���ز اإجنازات  للخدم���ات بال�شارقة، وممثلي الدوائر والهيئات احلكومية 

واخلدمية

افتتاح مركز خدمات الخالدية بحلة جديدة
خدمات حكومية محلية واتحادية متعددة تحت سقف واحد

ومــــن جانبــــه ذكر �شعادة خمي�س بن �شامل ال�شويــــدي باأننا ن�شعى من خالل مراكز اإجنــــازات املتوزعة جغرافيًا 

يف مدينــــة ال�شارقة اإىل التميــــز يف اإ�شعاد اجلمهور وتقدمي اخلدمات على م�شتوى عــــاٍل من اجلودة التي تخدم 

�شريحــــة كبرية من �شكان مدينــــة ال�شارقة، نحن نفتخر ب�شراكاتنا الفعالة مــــع الدوائر املحلية واالحتادية التي 

حققــــت جناحات كبرية يف خدمة املتعاملــــني، مما ي�شمن تقدمي اخلدمات االأ�شهــــل واالأ�شرع للمراجعني حتت 

�شقف واحد، وحتقيق اأعلى معدالت الر�شا عن هذه اخلدمات".

ولفت اإىل اأن "اإجنازات" للخدمات تقدم يف مركز اخلالدية بعد حتديثه العديد من اخلدمات احلكومية املحلية 

واالحتاديــــة حتت �شقف واحد، منها خدمات ت�شديق عقود االإيجار بال�شارقة وخدمات الهيئة االإحتادية للهوية 

واجلن�شية وخدمات املرور والرتخي�س والتنمية االإقت�شادية ال�شارقة وخدمات العمالة امل�شاعدة وخدمات هيئة 

كهرباء ومياه ال�شارقة واإت�شاالت وخدمات الفح�س الطبي.



 أخبـار
الـــــدار

المدينة الباسمة

19

نظم���ت بلدية مدينة ال�شارقة حمل���ة للتربع بالدم بالتعاون 

م���ع مركز خدم���ات نقل ال���دم والأبحاث بال�شارق���ة يف املبنى 

الرئي�ش���ي للبلدية، حتت �شعار "اأن���ت القطرة واأنت احلياة" 

انطالق���اً م���ن م�شوؤوليتها املجتمعية وحر�شه���ا على اإطالق 

املب���ادرات التطوعي���ة والإن�شانية التي تع���زز مفهوم التكاتف 

والتكامل بني اأفراد املجتمع.

تحت شعار " أنت القطرة وأنت الحياة"
بلدية الشارقة تنظم حملة للتبرع بالدم

وقال علي عبيد مدير اإدارة التفاعل املوؤ�ش�شي يف بلدية مدينة 

ال�شارقة، اإن حملة التربع بالدم التي نظمتها البلدية، �شهدت 

م�شاركة وا�شعة من املوظفني والعاملني يف البلدية، اإ�شافة اإىل 

الكثري من املراجعني الذين حر�شوا على التربع بالدم كواجب 

اإن�شــــاين ووطني يعــــزز مفهــــوم التكاتف والتكامل بــــني اأفراد 

املجتمــــع، عازًيا تلك امل�شاركة الوا�شعة اإىل الن�شرات التوعوية 

والتثقيفيــــة التــــي تبثهــــا البلدية ب�شــــكل م�شتمر عــــرب موقعها 

االإلكرتوين الداخلي ومواقع التوا�شل االجتماعي وغريها من 

قنوات التوا�شل حلث املوظفني وجمهور املتعاملني على التربع 

بالــــدم وغر�س ثقافة العمل التطوعــــي بينهم، وت�شليط ال�شوء 

علــــى اأهمية التربع، ودوره يف اإنقاذ حياة املر�شى وامل�شابني، 

اإ�شافة اإىل تلبيــــة االحتياجات املتزايدة للمر�شى عرب التربع 

بالدم ب�شكل دائم.

واأ�شــــار اإىل اأن حملــــة التــــربع بالــــدم التــــي اأقيمــــت يف املبنى 

الرئي�شــــي للبلدية حتت �شعــــار "اأنت القطــــرة واأنت احلياة"، 

�شيتبعها حملــــة اأخرى للتربع بالدم يــــوم االثنني القادم اأمام 

مبنــــى التنظيم االإيجاري باملنطقــــة ال�شناعية اخلام�شة، من 

اأجــــل اإتاحــــة فر�شة التــــربع بالــــدم الأكرب عدد مــــن املوظفني 

واملتعاملــــني، موؤكــــًدا �شعي البلديــــة الدائــــم اإىل تعزيز دورها 

املجتمعي من خالل االإ�شهام يف مثل هذه االأن�شطة واملبادرات 

املجتمعيــــة واالإن�شانية التــــي ت�شهم يف بنــــاء وتر�شيخ عالقات 

وطيــــدة بني فئات املجتمع املختلفة وتنمية حب الوطن والوالء، 

ون�شر ثقافة البذل والعطاء بني اأفــراد املجــــتمع الواحــــد. 

واأ�شــــاف مديــــر اإدارة التفاعل املوؤ�ش�شــــي اأن احلملة ت�شمنت 

توزيــــع كتيبات وعــــدد من املطبوعــــات التي ت�شجــــع املوظفني 

على التربع بالدم، وتعرفهــــم بفوائده ال�شحية، وحتتوي على 

معلومات �شاملة عن اآليات التــــربع ودورها النف�شي وال�شحي 

على حياة االإن�شان.
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بلدية الشارقة تبحث الحلول المناسبة لتفادي انتشار الحرائق بالمباني ذات الواجهات 
المصنوعة من األلمونيوم

وقد �شــــارك يف جمريات ور�شة العمل �شعــــادة ثابت الطريفي 

مدير عــــام البلدية و�شعادة املهند�س خليفة بن هدة ال�شويدي 

م�شاعــــد املديــــر العــــام لقطــــاع الهند�شة واملبــــاين، وعدد من 

قيادات البلديــــة واملخت�شني بها وممثلــــي اجلهات احلكومية 

ذات ال�شلة يف االإمارة.

و�شــــرح املهند�ــــس خليفــــة بن هــــدة ال�شويــــدي اأن تنظيم هذه 

الور�شــــة ياأتي �شمــــن اجلهود امل�شتمرة واحلثيثــــة التي تبذلها 

بلديــــة مدينــــة ال�شارقــــة بالتعــــاون مــــع الدوائــــر واملوؤ�ش�شــــات 

احلكوميــــة املخت�شــــة ل�شمــــان الو�شــــول اإىل اأعلــــى معــــدالت 

ال�شالمــــة والوقاية مــــن احلرائق مبدينــــة ال�شارقة من خالل 

تعزيــــز معايــــري وا�شرتاطــــات ال�شالمــــة يف املبــــاين، موؤكــــدًا 

اأن �شالمــــة املبــــاين كانت والزالت علــــى راأ�ــــس اأولويات قطاع 

الهند�شــــة واملبــــاين يف البلديــــة، والتــــي ت�شعــــى جاهــــدًة اإىل 

تعزيزهــــا واالرتقاء بهــــا تنفيــــذًا لروؤية االإمــــارة ال�شاملة نحو 

تهيئة بيئة اآمنة للعي�ــــس وال�شكن والعمل تتمتع باأعلى مقومات 

ال�شالمة العامة.

واأو�شــــح بــــن هــــدة اأن الور�شة هدفــــت باالأ�شا�ــــس اإىل اإ�شراك 

املكاتــــب اال�شت�شاريــــة و�شركات املقــــاوالت واملورديــــن وبيوت 

اخلربة املتخ�ش�شة م�شاركة فّعالة جنًبا اإىل جنب مع البلدية 

والدوائــــر والهيئــــات احلكوميــــة املخت�شة يف حتمــــل م�شوؤولية 

�شالمــــة املبــــاين ومــــا حتويهــــا مــــن اأرواح وممتلــــكات، ورفــــع 

نظمت بلدية مدينة ال�شارقة ور�شة عمل هند�شية يف مقرها 

الرئي����س مبنطق���ة امل�شل���ى، تناول���ت املخاط���ر الناجم���ة عن 

ا�شتخ���دام األ���واح الأملونيوم "الكالدين���ج" القابلة لال�شتعال 

يف واجه���ات املب���اين، واأثره���ا يف زيادة احتم���ال وقوع حوادث 

احلري���ق وانت�شاره���ا، وبحث���ت احلل���ول الوقائي���ة املنا�شب���ة، 

وذل���ك بالتع���اون م���ع الإدارة العام���ة للدفاع امل���دين، ودائرة 

التخطي���ط وامل�شاح���ة، ودائ���رة الإ�ش���كان، ودائ���رة الأ�شغ���ال 

العام���ة بال�شارق���ة، ومب�شارك���ة ع���دد م���ن املهند�ش���ني ذوي 

الخت�شا����س م���ن مكاتب ال�شت�ش���ارات الهند�شي���ة و�شركات 

املقاولت واملوردين يف اإمارة ال�شارقة.
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م�شتــــوى الوعي باملخاطر الناجمة عن تركيب واجهات املباين 

امل�شنوعة من األــــواح االأملونيوم، وت�شجيعهــــم على اتباع طرق 

واأنظمــــة اأكرث اأماًنا مــــن "الكالدينغ" امل�شتخــــدم يف واجهات 

املبــــاين، دون اأن يخل ذلــــك بال�شكل اجلمايل للمبنــــى، اأو اأن 

يرتتــــب عليه اأعباء مالية كبرية تثقــــل كاهل مالك العقارات، 

م�شــــرًيا اإىل اأن البلدية بحثت مــــع امل�شاركني يف الور�شة بع�س 

احللــــول املنا�شبــــة لتفــــادي انت�شــــار احلريق يف املبــــاين ذات 

الت�شطيبات اخلارجية امل�شنوعة من األواح االأملونيوم، وكيفية 

تنفيــــذ هذه احللــــول ومــــا يتعلق ا�شرتاطــــات واإجــــراءات من 

اأجل رفع معــــدالت ال�شالمة والوقاية مــــن حوادث احلريق يف 

ال�شارقة.

واأكــــد اأن البلدية تلزم جميع املقاولــــني واال�شت�شاريني واملالك 

بتطبيق قرار االإدارة العامة للدفاع املدين - ال�شارقة ال�شادر 

عــــام 2016 والــــذي ين�س على عــــدم املوافقة علــــى ا�شتعمال 

تك�شيــــة االأملونيوم للمبــــاين التي يزيد 

ارتفاعهــــا عن 23 مرت اأو مــــا يعادل 7 

طوابــــق، الفًتــــا اإىل اأن البلديــــة قامت 

بعمل م�شح �شامل للمباين القائمة ذات 

واجهــــات االأملونيــــوم يف جميع املناطق 

باملدينة، وتعمل  التجارية وال�شناعية 

على اإعداد برنامــــج حتفيزي يت�شمن 

بع�س الت�شهيالت ملــــالك املباين ذات 

الواجهــــات امل�شنوعة مــــن االأملونيوم، 

احلكوميــــة  اجلهــــات  مــــع  بالتن�شيــــق 

املخت�شــــة، مــــن اأجــــل ت�شجيعهم على 

تعزيز اإجراءات وا�شرتاطات ال�شالمة 

مببانيهــــم من خــــالل ا�شتبــــدال األواح 

االأملونيوم اأو اإعادة ت�شطيب الواجهات 

مبواد غري قابلة اال�شتعال واتباع طرق 

اأكــــرث اأماًنا مــــع احلفاظ علــــى ال�شكل 

اجلمايل املميز ملدينة ال�شارقة.

وقــــال املهند�س اأحمد بن عبدالرحمن 

اجلروان مدير اإدارة التفتي�س واملباين 

بالبلدية اأن ا�شتخــــدام نظام التك�شية 

باالأملونيــــوم يت�شبــــب يف خماطر كثرية 

اأهمهــــا قابليــــة الطبقــــة العازلة و�شط 

كمــــا  لال�شتعــــال،  االأملونيــــوم  األــــواح 

التك�شيــــة  اأن طريقــــة تركيــــب نظــــام 

باالأملونيــــوم تتطلــــب وجــــود فجــــوة بــــني االألــــواح ممــــا ي�شكل 

ممــــر �شريــــع النت�شــــار األ�شنــــة اللهــــب الناجمة عــــن احلريق، 

موؤكــــًدا اأن البلديــــة �شت�شتمــــر يف التوعية مبخاطــــر ا�شتخدام 

األــــواح االأملونيوم عــــرب خمتلف الو�شائل االإعالميــــة والتوا�شل 

املبا�شر مــــع املالك واملقاولني واال�شت�شاريــــني من اأجل تعزيز 

ا�شرتاطات ال�شالمة باملباين من خالل تنفيذ احللول البديلة 

واالآمنة التي ا�شتعر�شتها البلدية خالل الور�شة.
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بلدية الشارقة تحتفل باليوم العالمي لمرضى التهاب المفاصل

وقال علي عبيد مدير اإدارة التفاعل املوؤ�ش�شي يف بلدية مدينة 

ال�شارقة اأن م�شاركة البلدية يف االحتفاء باليوم العاملي ملر�شى 

التهــــاب املفا�شــــل تاأتي �شمــــن الربنامج التوعــــوي والتثقيفي 

الــــذي اأعدته البلدية لعام 2017 بهــــدف ن�شر الوعي والثقافة 

ال�شحيــــة عــــن االأمرا�س املختلفــــة وتقــــدمي الن�شائح الطبية 

ال�شرورية للوقاية منهــــا والت�شامن مع املر�شى و�شد اأزرهم، 

واحلث على تناول الطعام ال�شحــــي واتباع اأ�شلوب حياة اأكرث 

�شحة ون�شاطًا.

واأ�شار اإىل اأن االإدارة العليا بالبلدية، وعلى راأ�شها املدير العام 

�شعــــادة ثابت الطريفي، تقدم كل مــــا يلزم من دعم وم�شاندة 

وتوجيــــه دائم مــــن اأجل اإجناح مثل هذه املبــــادرات املجتمعية 

التي حتر�س البلدية على القيام بها تعزيًزا لدورها املجتمعي، 

واأداًء لواجباتهــــا وم�شوؤولياتهــــا جتــــاه اأفــــراد املجتمع، خا�شًة 

اأولئــــك الذيــــن يحتاجــــون اإىل الت�شامــــن معهــــم وموؤاذرتهم 

للتغلب على مر�شهم والتعاي�س معه.

 ولفت اإىل اأن برنامــــج البلدية التوعوي واملجتمعي لهذا العام 

�شمــــل تنظيــــم العديــــد مــــن احلمــــالت التوعويــــة للوقاية من 

االأمرا�ــــس املختلفــــة كال�شكــــري وال�شرطان وغريهــــا، اإ�شافة 

اإىل احلمــــالت ال�شحيــــة التثقيفيــــة لفئــــة العمــــال لوقايتهــــم 

الفعالي���ات  م���ن  حزم���ة  ال�شارق���ة  مدين���ة  بلدي���ة  اأقام���ت 

التوعوي���ة وال�شحي���ة يف مبناها الرئي�ش���ي وعدد من حدائق 

املدين���ة، تزامن���اً مع الي���وم العامل���ي ملر�شى الته���اب املفا�شل، 

بهدف ت�شليط ال�شوء على هذا املر�س وكيفية الوقاية منه، 

وتكري����س ثقافة الت�شامن والتاآزر بني اأفراد املجتمع، ور�شم 

ال�شعادة على وجوه مر�شى التهاب املفا�شل من خالل دعهم 

وم�شاندته���م وتخفي���ف معاناته���م وب���ث الأم���ل يف نفو�شه���م 

للتعاي�س مع هذا املر�س وال�شفاء منه.
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مــــن االإ�شابة باالإجهــــاد احلراري و�شربــــة ال�شم�س خا�شًة يف 

ف�شل ال�شيف، حيث يتــــم تنظيم هذه احلمالت ب�شكل دوري 

بالتعاون مع اإدارة تقييم املطابقة والتثقيف ال�شحي بالبلدية 

اإىل جانب عدد من اجلهات اخلارجية املتخ�ش�شة.

واأو�شحــــت حنــــان جابــــر رئي�ــــس ق�شــــم الفعاليــــات واملعار�س 

بالبلدية اأن امل�شاركة يف فعالية اليوم العاملي اللتهاب املفا�شل 

جاءت بالتن�شيــــق مع جمعية اأ�شدقاء مر�شى التهاب املفا�شل 

بال�شارقــــة، فقد اأعلنت البلدية عن تنظيم باقة من الفعاليات 

التوعويــــة واالأن�شطة ال�شحية عن مر�ــــس التهاب املفا�شل يف 

املوؤمتر الذي نظمته اجلمعية حول هذا احلدث، �شملت اإقامة 

معار�ــــس �شحيــــة ونــــدوات تثقيفيــــة وتقدمي فحو�شــــات طبية 

للموظفــــني واملتعاملني يف املبنــــى الرئي�شــــي للبلدية ومرتادي 

احلدائــــق، كمــــا ت�شمنــــت تنظيــــم فعاليــــة لالأطفــــال بعنوان 

"باأناملي اأبدع"  يف ال�شاالت املغلقة بحدائق القرائن والرمثاء 
والنوف واحلزام االأخ�شــــر والنا�شرية، بهدف تطوير قدرات 

الطفــــل العقلية واحلركية وتنميــــة مهاراتهم الفكرية، وكذلك 

مت توفــــري عدد من الكتب املتخ�ش�شة عن التهاب املفا�شل يف 

واحات القــــراءة بحديقتي القرائن واحلــــزام االأخ�شر �شمن 

مبــــادرة " اقراأ لتعرف اأكرث عن املر�س" بهدف اإثراء الثقافة 

ال�شحية لدى الطفل عن املر�س وكيفية الوقاية منه.  

واأ�شافــــت اأن بلدية مدينة ال�شارقة اهتمــــت منذ عقود بب�شط 

امل�شطحات اخل�شراء واإن�شــــاء احلدائق يف كافة ربوع اإمارتنا 

ــــا منها على تهيئة  البا�شمة وتوفــــري املما�شي املطاطية، حر�شً

بيئة مثاليــــة تعزز املمار�شات ال�شحية اليومية الأفراد املجتمع 

وت�شجعهــــم علــــى ممار�شــــة ريا�شــــة امل�شــــي واجلــــري وركوب 

الدراجــــات الهوائيــــة، نظرا الأهميــــة الريا�شــــة يف الوقاية يف 

االأمرا�ــــس، ال�شيما مر�س التهــــاب املفا�شل وم�شاكل العظام، 

الفتــــة اإىل اأن البلديــــة حر�شت على توفــــري الكثري من املرافق 

واخلدمــــات النوعيــــة ملر�شــــى التهــــاب املفا�شل وكبــــار ال�شن 

واأ�شحاب الهمــــم يف احلدائق ومباين البلديــــة مثل الكرا�شي 

املتحركة و�شيارات اجللف لنقلهم مبا�شرة اإىل داخل احلدائق 

وقاعات خدمة العمالء.
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واأو�شــــح �شــــعادة ثابــــت الطريفــــي مديــــر عــــام بلديــــة مدينة 

ال�شــــارقة اأن مبادرة "دواوؤنا بل�شمهم" التي اأقيمت يف حديقة 

الطالع بال�شــــارقة تهــــدف اإىل تعزيــــز الروابــــط االجتماعية 

وتكري�س قيم التعا�شــــد والتكافل بني اأفراد املجتمع من خالل 

جمــــع االأدوية ال�شاحلــــة لال�شتخــــدام وامل�شتلزمــــات الطبية 

التــــي تفي�س عن حاجة اأ�شحابهــــا، وتقدميها جماًنا للمر�شى 

غــــري القادرين داخل الدولة وخارجها، بالتعاون والتن�شيق مع 

جمعيــــة الهالل االأحمر االأماراتي. م�شرًيا اإىل اأن هذه املبادرة 

تاأتي ا�شتكمــــاال للربنامج اخلريي الذي اأعدته البلدية تعزيًزا 

لدورهــــا املجتمعــــي وتزامًنــــا مع مبــــادرة "عام اخلــــري" التي 

اأطلقها �شاحب ال�شمــــو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 

الدولة - حفظه اهلل.

واأ�شــــاد باإقبــــال املتربعني مــــن زوار حديقة الطــــالع واالأحياء 

املجــــاورة لها وبع�س املدار�س اخلا�شة علــــى امل�شاركة يف هذه 

املبــــادرة والتربع مبــــا لديهم مــــن اأدوية �شاحلــــة لال�شتعمال 

مــــن اأجل التخفيــــف من معانــــاة املر�شــــى املحتاجني ومتكني 

اجلمعيــــات واملنظمــــات اخلرييــــة االإماراتيــــة مــــن ممار�شــــة 

اأعمالهــــا التطوعيــــة واالإن�شانيــــة لتوفري العالج والــــدواء لغري 

القادريــــن على حتمــــل تكاليف �شراء االأدويــــة يف خمتلف دول 

العامل.

واأكــــد اأن البلدية �شتعمل على تنظيم هذه املبادرة الطيبة على 

فــــرتات زمنية متتاليــــة، يف مواقــــع خمتلفة باملدينــــة، الإتاحة 

الفر�شــــة مل�شاركة اأكرب عدد من املواطنــــني واملقيمني يف هذه 

املبادرة اخلريية، م�شرًيا اإىل اأن م�شرفات احلدائق �شيكونون 

علــــى توا�شــــل م�شتمر مــــع املتربعــــني ال�شتالم مــــا لديهم من 

اأدويــــة زائدة عن حاجتهم، وتو�شيلها للمر�شى غري القادرين 

بالتعاون مع هيئة الهالل االأحمر االإماراتي.

نظم���ت بلدي���ة مدين���ة ال�شارق���ة، بالتعاون مع هيئة الهالل الأحمر الإمارات���ي مبادرة خريية بعنوان "دواوؤنا بل�شمهم" يف حديقة الطالع بال�شارق���ة، بهدف جمع الأدوية �شاحلة ال�شتعمال 

التي تفي�س عن حاجة اأ�شحابها، ومنحها جماًنا للمر�شى غري القادرين لال�شتفادة منها.

هدفت إلى جمع األدوية الفائضة وتقديمها للمحتاجين مجاًنا
بلدية الشارقة تنظم مبادرة دواؤنا بلسمهم
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وقــــال �شعادة ثابت الطريفــــي، اإن بلدية مدينة ال�شارقة ت�شعى 

دائًما اإىل رفع امل�شتوى الفكــــري والعلمي والثقايف حول االأمن 

املعلوماتي لدى جميع كوادرها الب�شرية، خا�شة اأوالئك الذين 

يحتكــــون مبا�شــــرة مبعلومات وبيانــــات حكوميــــة مهمة وذات 

طبيعــــة �شرية، وذلــــك ملواكبة التطــــور التكنولوجــــي احلا�شل 

يف هــــذا املجال واال�شتخدام املتنامــــي للتقنيات احلديثة على 

م�شتوى العامل اأجمع.

واأ�شــــار اإىل اأن ور�شــــة العمل التــــي نظمتها البلديــــة حول اأمن 

املعلومــــات مب�شاركة جميع قيادات البلديــــة ومديري اإداراتها 

وروؤ�شــــاء اأق�شامها واملوظفــــني ذوي االخت�شا�ــــس تاأتي �شمن 

البلديــــة امل�شتمــــرة لتح�شــــني معلوماتهــــا وبياناتهــــا  جهــــود 

واأنظمتهــــا من اأية احتماالت قر�شنــــة اأو خماطر قد توؤثر على 

�شــــري العمليــــات الت�شغيلية بهــــا، اأو تنال من جــــودة اخلدمات 

املقدمــــة ملتعامليهــــا، الفتــــا اإىل اأن البلديــــة ت�شعــــى من خالل 

تعزيز وعي كوادرها الب�شرية باالأمن املعلوماتي اإىل ا�شتكمال 

م�شــــروع تاأهيل نظــــام البلدية للح�شــــول على �شهــــادة االآيزو 

2013:27001 يف اأمن املعلومات.

واأكــــد الطريفي اأن البلدية ال تاألو جهًدا يف اتخاذ ما يلزم من 

تدابري وقائيــــة حلماية معلوماتها، مع و�شــــع اخلطط البديلة 

للتح�شــــني امل�شتمر لنظمهــــا االأمنية ومواجهة اأيــــة اخرتاقات 

لهــــذه النظم اأو اأية اأعطال قد تعيــــق ان�شابية العمل بها، الفًتا 

اإىل اأن البلديــــة تعمل دائًما على تطبيق اأف�شل املعايري العاملية 

يف جمــــال نظم اأمــــن املعلومات مــــن خالل التعــــاون مع بيوت 

اخلربة املتخ�ش�شة التي تقدم اأحدث احللول التقنية ملواجهة 

خمتلف التحديات االأمنية االآنية وامل�شتقبلية.

ومــــن جانبــــه، اأو�شح حممــــد املال مديــــر اإدارة تقنيــــة ونظم 

املعلومــــات اأن البلدية تويل اهتماًمــــا كبرًيا ب�شرعة اال�شتجابة 

يف التعامــــل مع خمتلــــف التهديــــدات واملخاطــــر االأمنية التي 

تواجههــــا املوؤ�ش�شــــات احلكوميــــة واخلدمية، وحتافــــظ دائًما 

علــــى رفــــع درجة اال�شتعــــداد ملجابهــــة خمتلف اأمنــــاط و�شور 

املخاطــــر التي تهــــدد اأمن املعلومــــات، وتتخــــذ يف �شبيل ذلك 

االإجــــراءات الالزمــــة حلمايــــة البيانات ب�شــــكل ا�شتباقي عرب 

مراقبــــة اخلدمــــات وتطوير و�شيانــــة بنيتها التحتيــــة التقنية 

طوال الوقت.

وُي�شــــار اإىل اأن البلديــــة عــــززت مكانتهــــا يف �شــــدارة مزودي 

اخلدمات البلدية املتطورة رقميــــًا يف منطقة اخلليج العربي، 

وذلــــك بعد توقيعها اتفاقية متكنها من توظيف حلول االأعمال 

املتطورة مــــن "اإ�س اإيه بي" عرب جميــــع خدماتها واإجراءاتها 

الت�شغيليــــة، ويعد هــــذا امل�شروع من اأكــــرث م�شاريع الرقمنة يف 

املنطقــــة، حيث �شتتحول مــــن خالله جميع خدمــــات البلدية، 

مبا يف ذلــــك خدماتها احلكومية واإجراءاتهــــا الداخلية وتلك 

املوجهة للمتعاملني على نحو مبا�شر اإىل من�شات رقمية.

نظم���ت بلدي���ة مدين���ة ال�شارق���ة ور�شة عمل توعوية حول اأمن املعلومات على مدى ثالثة اأيام يف مبناها الرئي�س، ا�شتهدفت مديري الإدارات وروؤ�شاء الأق�شام وجميع موظفي البلدية الذين 

يتعامل���ون مبا�ش���رة م���ع املعلوم���ات املهمة ذات الطبيع���ة ال�شرية، وذلك لتعزيز وعيهم ح���ول املخاطر والتهديدات الإلكرتوني���ة والأمنية وتعريفهم ب�شبل تفاديه���ا والوقاية منها مبا ي�شمن 

حتقيق اأق�شى حماية ممكنة ملعلومات وبيانات الدائرة، وذلك مب�شاركة �شعادة ثابت الطريفي مدير عام البلدية وعدد من قياداتها.

بمشاركة جميع مستوياتها القيادية وموظفيها المختصين
بلدية الشارقة تنظم ورشة عمل حول أمن المعلومات
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نفذت بلدية مدينة ال�شارقة حمالت توعوية وتثقيفية حول 

متطلب���ات ال�شالم���ة البيئي���ة واملهني���ة للعامل���ني يف املن�شاآت 

ال�شناعي���ة باملدين���ة، حي���ث مت زي���ارة 670 من�ش���اأة �شناعي���ة 

متفاوت���ة اخلط���ورة يف مناط���ق )ال�شجع���ة، وال�شناعي���ة 3، 

وال�شناعية 6 ، وال�شناعية 10، وال�شناعية 12(، وذلك �شمن 

جه���ود البلدي���ة املكثف���ة للمحافظ���ة على املظه���ر احل�شاري 

باملدينة وحماية البيئة وال�شحة العامة.

شملت زيارة 670 منشأة صناعية
بلدية الشارقة تنفذ حمالت توعية بيئية في المناطق الصناعية

واأو�شــــح املهند�س عبدالرزاق احلمادي مدير اإدارة اخلدمات 

البيئية ببلدية مدينة ال�شارقة، اأن البلدية توىل اهتماًما كبريًا 

بالبيئة متا�شًيا مع الرويــــة ال�شاملة الإمارة ال�شارقة التي ت�شع 

حماية البيئة وتهيئة اأجواء مثالية باملدينة يف �شدر اأولوياتها، 

وات�شاًقا مع دور البلدية الرقابي والتوعوي املتمثل يف احلفاظ 

علــــى جمالية االإمارة البا�شمة ورفع م�شتوى الوعي البيئي لدى 

فئات املجتمع كافــــة، ال�شيما العاملني يف املن�شاآت ال�شناعية، 

واإلــــزام جميــــع املن�شــــاآت بتطبيــــق اأعلــــى معايــــري ومتطلبات 

ال�شالمة املهنية والبيئية.

واأ�شــــار اإىل اأن احلمــــالت التــــي نفذهــــا ق�شــــم حمايــــة البيئة 

موؤخــــًرا بالتعاون مع االإدارة العامة للدفاع املدين – ال�شارقة، 

ودائــــرة التنمية االقت�شادية و�شرطة ال�شارقة، كان هدفها يف 

املقــــام االأول التثقيــــف البيئي والتوعوي للعاملــــني يف املن�شاآت 

ال�شناعية على اختالف اأنواعها واأن�شطتها وخطورتها البيئية 

ب�شرورة جتنــــب ال�شلوكيات التي ترتتــــب عليها خماطر بيئية 

و �شحيــــة،  وتعريفهــــم بنوعية اأدوات ال�شالمة املهنية التي يجب توفرها باملن�شــــاأة ح�شب نوع الن�شاط ال�شناعي املمار�س، واإثراء 

ثقافتهم حول املتطلبات البيئية واملهنية الواجب ا�شتيفائها وفق اللوائح والقوانني املحلية واالحتادية املعمول بها يف هذا ال�شاأن.

واأكــــد اأن البلديــــة اآثــــرت عدم فر�س اأية غرامــــات اأو اتخاذ اإجراءات رادعة بحــــق املخالفني ملتطلبات ال�شالمــــة البيئية واملهنية 
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يف هــــذه االآونة، حتى متنحهــــم الوقت الــــكايف لتعديل اأو�شاعهم وفــــق ا�شرتاطات 

ال�شالمة البيئية املقررة، حيث اكتفت بت�شليم املخالفني اإخطارًا ب�شرورة ا�شتكمال 

االإجــــراءات وامل�شتندات املطلوبة تالفيًا الأية �شلبيــــات اأو خمالفات بيئية، الفًتا اإىل 

اأن البلديــــة منحت تلك املن�شاآت املخالفة مهلة زمنية لتعديل اأو�شاعها البيئية، ويف 

حال عدم االلتزام �شت�شطر البلدية اإىل اتخاذ االإجراءات القانونية بحق املخالفني 

والتي قد ت�شل اإىل اإيقاف ن�شاط تلك املن�شاآت حتى االنتهاء من ت�شحيح اأو�شاعها.

و�شرحــــت بدرية الكمــــايل رئي�س ق�شم حماية البيئــــة اأن البلدية قامت بزيارة 670 

من�شاأة �شناعية تنوعت اأن�شطتها ما بني بيع قطع غيار ال�شيارات وجتارة ال�شكراب 

واخلــــردة املعدنيــــة، وال�شهر و احلــــدادة و اللحام، وال�شرب بالرمــــل، اإ�شافة اإىل 

م�شانــــع البال�شتيك ، وم�شانع الفحم ، وم�شانــــع تكرير الزيوت وغريها، م�شرية 

اإىل اأن هــــذه احلمــــالت التوعوية تركــــزت معظمها يف املناطــــق ال�شناعية باملدينة 

وهي مناطق ال�شجعة، وال�شناعية 3، وال�شناعية 6 ، وال�شناعية 10، وال�شناعية 

12(، وركــــزت احلمــــالت علــــى �شــــرورة ا�شتيفاء املتطلبــــات البيئية مثــــل �شرورة 

توفــــري اأدوات ال�شالمة املهنيــــة، وتبطني االأر�شيــــة بالطبقــــة اخلر�شانية، وتطبيق 

اال�شرتاطــــات اخلا�شــــة بتخزيــــن املواد اخلطــــرة، وطريقــــة الرتتيــــب والتخزين، 

وااللتزام بالنظافة العامة يف املوقع.

واأكــــدت اأن البلديــــة م�شتمرة يف حمالتها التفتي�شيــــة والتوعوية على 

املن�شــــاآت ال�شناعيــــة للتاأكــــد مــــن التزامهــــا بتطبيــــق اال�شرتاطات 

البيئيــــة، ورفع م�شتــــوى الوعي البيئــــي لدى العاملني بتلــــك املن�شاآت 

للحــــد مــــن اآثار التلــــوث ال�شناعــــي باملدينــــة، الفتــــة اإىل اأن البلدية 

و�شعــــت ا�شرتاطات واإجراءات بيئية م�شددة واألزمت جميع امل�شانع 

واملن�شــــاآت عاليــــة اخلطورة بتطبيقهــــا، ومن ثم يتــــم متابعة مراحل 

التنفيــــذ مــــن قبل مفت�شــــي ق�شم حمايــــة البيئة، وقــــد اأدى ذلك اإىل 

انخفا�س عدد املخالفات البيئية بن�شبة كبرية عن االأعوام ال�شابقة.

 واأفاد حممد �شامل اآل علي رئي�س �شعبة التفتي�س واملتابعة اأن البلدية 

تــــوؤدي دورها التوعوي والرقابي على املن�شــــاآت ال�شناعية من خالل 

فريــــق من الكــــوادر الب�شريــــة املدربة واملوؤهلــــة تاأهيــــاًل عالًيا بق�شم 

حماية البيئة، اإ�شافة اإىل كفــــاءة نظام التفتي�س امليداين املتبع لدى 

اإدارة اخلدمــــات البيئية، والــــذي ينفذ طبقًا لنظــــام االآيزو 17020 

للجــــودة، واملعتمــــد من هيئة االإمــــارات للموا�شفــــات واملقايي�س منذ 

العام 2012.
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مب�شاركة �شعادة ثابت �شامل الطريفي مدير عام بلدية مدينة 

ال�شارق���ة واأع���داد كبرية من قياداته���ا وموظفيها الإداريني، 

نظم���ت البلدي���ة مب���ادرة تطوعي���ة لتنظي���ف �شاط���ئ مم���زر 

ال�شارقة حتت �شعار "نظاف���ة �شواطئنا م�شوؤولية اجلميع"، 

بالتع���اون مع وزارة البيئة والتغري املناخي، و�شركة ال�شارقة 

للبيئ���ة "بيئ���ة"، واملتحف البح���ري بال�شارق���ة، وذلك �شمن 

اجله���ود الت���ي تبذله���ا البلدي���ة لتكري����س مب���ادئ امل�شوؤولية 

املجتمعي���ة ل���دى اأف���راد املجتم���ع، ون�ش���ر التوعي���ة ب�ش���رورة 

احلفاظ على املظهر اجلمايل واحل�شاري للمدينة.

بمشاركة قيادات البلدية وموظفيها اإلداريين وجهات أخرى
بلدية الشارقة تنفذ مبادرة تطوعية لتنظيف شاطئ ممزر الشارقة

و�شــــرح �شعــــادة ثابــــت الطريفــــي مديــــر عــــام بلديــــة مدينة 

ال�شارقة اأن املحافظــــة على النظافة العامة مبدينتنا البا�شمة 

وحمايــــة �شواطئهــــا وبيئتها املائية من امللوثــــات تقع على راأ�س 

اأولويــــات البلديــــة ويف �شميــــم اخلطــــة اال�شرتاتيجيــــة التــــي 

تنتهجها وتنفذها حتــــى تبقى ال�شارقة وجهة مثالية للزائرين 

وال�شائحــــني واملقيمــــني ولكل الباحثــــني عن الراحــــة والهدوء 

واال�شتمتــــاع بالطبيعة اخلالبة، م�شــــريًا اإىل اأن تنفيذ مبادرة 

تنظيف �شاطئ ممــــزر ال�شارقة مب�شاركة تطوعية من قيادات 

البلديــــة وجمع غفري مــــن موظفيهــــا االإداريــــني، بالتعاون مع 

وزارة البيئة والتغري املناخي و�شركة "بيئة" واملتحف البحري 

بال�شارقــــة، يعزز من جهود البلدية التوعوية ويت�شق مع دورها 

الرقابي والتفتي�شي والتوعوي املتمثل يف احلفاظ على جمالية 

االإمارة البا�شمة ورفع م�شتوى الوعي البيئي لدى فئات املجتمع 

كافة.

واأكــــد اأن بقــــاء �شواطــــئ املدينة نظيفــــة وجميلــــة وخالية من 

امللوثــــات يتطلب تكاتــــف جميع اأفــــراد املجتمــــع وتعاونهم مع 

البلديــــة وغريها مــــن اجلهات املخت�شــــة، فم�شوؤولية احلفاظ 

علــــى ال�شارقــــة اإمــــارة �شحيــــة اآمنــــة لهــــا طابعهــــا اجلمايل 

واملعماري املتفرد لي�شت م�شوؤولية فرد اأو جهة ولكنها م�شوؤولية 

اجلميع، الفًتا اإىل اأن البلدية تنظم حمالت توعوية با�شتمرار 

على مــــدار العــــام من خــــالل توزيــــع املن�شــــورات واملل�شقات 

التوعويــــة وعــــرب من�شات التوا�شــــل االجتماعــــي وغريها من 

الو�شائل االإعالمية االأخــــرى ل�شمان تفاعل اأفراد املجتمع مع 

الق�شايــــا البيئية واإ�شراكهم ب�شكل فاعل يف م�شوؤولية احلفاظ 

علــــى جمالية مدينتنا و�شكلها احل�شاري، وقد ُت�شطر البلدية 

يف بع�ــــس االأحيان اإىل اتخــــاذ االإجــــراءات القانونية الرادعة 

بحق املخالفني.

وك�شــــف الطريفي اأن البلدية �شتكثف حمــــالت مراقبة نظافة 

املدينــــة خــــالل الفــــرتة القادمــــة، خا�شــــًة عنــــد ال�شواطــــئ 

واملتنزهات والوجهــــات ال�شياحية التي ت�شهد اإقبااًل كبرًيا من 

اجلمهــــور والعائالت للتنزه واال�شتمتاع باالأجواء املعتدلة التي 

ت�شهدها املدينة يف الفرتة احلالية، ال�شيما مع اقرتاب مو�شم 

اإجازات االحتفاالت الوطنية لدولة االإمارات العربية املتحدة.

واأو�شــــح علي عبيد مدير اإدارة التفاعــــل املوؤ�ش�شي اأن املبادرة 

التطوعيــــة لتنظيــــف �شاطئ ممزر ال�شارقــــة انطلقت يف وقت 

مبكــــر من �شباح يــــوم االأربعــــاء وا�شتمرت ل�شاعــــات، وقامت 

خاللهــــا البلديــــة بتوزيــــع اأكيا�ــــس جمــــع القمامــــة، و�شــــرتات 

ال�شالمــــة والقبعــــات والع�شائــــر علــــى امل�شاركــــني، الفًتا اإىل 

اأن معظــــم النفايــــات التي مت جمعها كانت عبــــارة عن عبوات 

واأكيا�ــــس بال�شتيكيــــة، واأوراق، وعبوات االأملنيــــوم، والزجاج، 

واأعقــــاب ال�شجائر، وكميــــة قليلة من الفحــــم االأ�شود والرماد 

النــــاجت عن خمالفــــات ال�شواء على الرمــــال، والتي تت�شبب يف 

ت�شويه ال�شواطئ ببقع �شوداء وتوؤذي زوار ومرتادي ال�شاطئ.
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نظمت بلدية مدينة ال�شارقة �شل�شة من الدورات التدريبية 

والن���دوات وور����س العم���ل ملوظفيه���ا خ���الل الن�ش���ف الثاين 

م���ن ع���ام 2017 بل���غ عدده���ا 24 مب�شارك���ة 877 موظًف���ا، كما 

اأ�شركت البلدية 55 موظًفا يف 18 ندوة وور�شة عمل نظمتها 

موؤ�ش�ش���ات ودوائ���ر حكومية اأخ���رى يف الفرتة ذاته���ا، ف�شاًل 

ع���ن اإيف���اد 29 موظًف���ا للم�شارك���ة يف 10 موؤمت���رات ومهمات 

ر�شمي���ة خ���ارج الدول���ة، وذل���ك �شم���ن برناجمه���ا التدريب���ي 

لعام 2017، والذي �شمل كذلك التدريب العملي ل� 43 طالًبا 

وطالبة من طلبة اجلامعات واملدار�س.

ضمن برنامجها التدريبي السنوي
بلدية الشارقة تدرب 877 موظًفا خالل النصف الثاني من عام 2017

واأو�شح �شعادة عبداهلل القايــــدي م�شاعد املدير العام للدعم 

املوؤ�ش�شــــي اأن البلديــــة حتر�س على تطوير خطتهــــا التدريبية 

ال�شنوية مبا يتوافق مع احتياجات التدريب الفعلية للموظفني 

مبختلــــف تخ�ش�شاتهــــم وم�شتوياتهــــم الوظيفيــــة، التزامــــًا 

مبتطلبات اجلودة ال�شاملة التي تتطور عاًما بعد عام، وتنفيًذا 

ال�شرتاتيجيــــة البلدية الرامية اإىل التح�شــــني امل�شتمر يف اأداء 

كوادرهــــا الب�شرية، الفًتا اإىل اأن  البلدية حتر�س على اإ�شراك 

اإداراتهــــا جميًعــــا يف اإعــــداد الربنامج التدريبــــي ال�شنوي من 

خالل منــــح كل اإدارة �شالحية حتديد احتياجاتها التدريبية، 

اإميانًا منها باأهميــــة التدريب النوعي املتخ�ش�س يف الو�شول 

الأعلى م�شتويات اجلودة يف االأداء والعمل.

واأكد القايــــدي اأن البلدية تويل اهتماًما كبــــرًيا بتدريب طلبة 

اجلامعــــات واملدار�ــــس واملتطوعــــني مــــن الكــــوادر املواطنــــة، 

وتهيئتهــــم لالنخــــراط يف �شــــوق العمل من خــــالل اإخ�شاعهم 

لربامج تدريبية عملية لفرتات متفاوتة يف خمتلف تخ�ش�شات 

العمــــل البلدي وتكليفهم مبهام عمــــل حقيقية ليعاي�شوا اأجواء 

العمــــل الفعلية ويكت�شبوا مهارات وظيفيــــة و�شخ�شية، م�شرًيا 

رمي الرو�شي�شعادة عبداهلل القايدي

اإىل ال�شراكــــة اال�شرتاتيجية التــــي اأقامتهــــا البلدية مع بع�س 

اجلامعات املحلية لتاأهيل طلبتها وخريجيها تاأهيال عملًيا.

وقالــــت رمي الرو�شي مديــــر اإدارة املوارد الب�شريــــة اأن البلدية 

نظمت 17 دورة تدريبية خالل الن�شف الثاين من عام 2017 

�شــــارك فيهــــا 567 موظًفــــا، وقدمت 7 نــــدوات مب�شاركة 310 

موظًفا، بينما �شارك 55 موظًفا يف دورات وندوات وور�س عمل 

نظمتها موؤ�ش�شات ودوائر حكومية اأخرى، الفتة اإىل اأن البلدية 

اأوفدت 2٩ موظًفا للم�شاركة يف 10 موؤمترات ومهمات ر�شمية 

خارج الدولة.

واأ�شــــارت اإىل اأن اإدارة املوارد الب�شرية حر�شت على اأن يغطي 

الربنامج التدريبي بالبلدية اأغلب تخ�ش�شات العمل البلدي، 

ف�شــــاًل عن الدورات املتخ�ش�شــــة يف مهارات التطوير الذاتي 

والتوا�شــــل ال�شخ�شــــي والتفكــــري االإبداعي والنظــــم االإدارية 

احلديثة،  ومن بينها دورة االإبداع والتميز يف اإ�شعاد املتعاملني، 

ودورة اإدارة الوقــــت و�شغــــوط العمــــل، ودورة اإدارة التغيــــري 

وتطويــــر االأداء املوؤ�ش�شــــي، ودورة التخطيــــط اال�شرتاتيجــــي، 

ودورة ت�شويق اخلدمات احلكومية وغريها.

واأفــــادت باأن البلدية ا�شتقبلت 43 طالًبــــا وطالبة ومتطوع من 

الكــــوادر املواطنة خــــالل الن�شف الثــــاين من العــــام املا�شي 

�شمــــن برناجمهــــا التدريبي ال�شنوي ، حيــــث مت توزيعهم على 

اإدارات البلديــــة واأق�شامهــــا املختلفــــة ح�شــــب تخ�ش�شاتهــــم 

الدرا�شيــــة واملهنيــــة، ومن بينهــــم ثمانية مــــن اأ�شحاب الهمم 

املنت�شبني ملدينة ال�شارقة للخدمات االإن�شانية.
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بلدية الشارقة تعلن تعديل مواعيد العمل بمراكز خدمة المعاملين 
التابعة إلدارة بلديات الضواحي

واأفــــاد عاطف الزرعوين مديــــر اإدارة بلديــــات ال�شواحي: اإن 

بلديــــة مدينة ال�شارقــــة ارتاأت تعديل مواعيــــد العمل يف مركز 

خدمة الزبــــري ومركز خدمة املتعاملني التابــــع الإدارة بلديات 

ال�شواحي يف املنطقــــة ال�شناعية اخلام�شــــة ا�شتجابة لرغبة 

عــــدد كبري من املراجعــــني الذين اعتــــادوا التوافد اإىل مراكز 

اخلدمة قبــــل بدء �شاعــــات العمل الر�شمية بفــــرتة قد تتعدى 

الن�شف ال�شاعة يف بع�س االأحيان، ما دعا البلدية اإىل املبادرة 

بتبكري وقت الدوام الر�شمي بن�شف ال�شاعة.

واأكد اأن تطبيق هذا القرار  �شيكون له نتائج اإيجابية يف تقليل 

وقــــت انتظــــار املراجعــــني للح�شول علــــى اخلدمــــات املقدمة 

مبركــــز اخلدمــــة يف اإدارة بلديــــات ال�شواحي، والــــذي ي�شهد 

اإقبــــااًل كبرًيا من املتعاملني، حيث اإنه يعد مركز متكامل يقدم 

اأغلــــب اخلدمات البلدية حتت �شقف واحــــد اإ�شافة اإىل بع�س 

اخلدمات اخلارجية، الفًتا اإىل اأن البلدية تنتهج �شيا�شة مرنة 

تاأخذ دائًما بعني االعتبــــار  مالحظات واحتياجات املتعاملني 

مــــن اأجل تلبيــــة تطلعاتهم يف احل�شول علــــى خدمات متميزة 

و�شاملة، انطالًقا من روؤيتها وا�شرتاتيجيتها التي ت�شع اإ�شعاد 

املتعاملني على راأ�س اأولوياتها. 

وحــــول اخلدمات املقدمــــة يف مركز خدمة املتعاملــــني باإدارة 

بلديــــات ال�شواحــــي، اأو�شح الزرعوين اأن املركــــز يقدم اأغلب 

خدمات البلديــــة، منها خدمات ق�شم النظافــــة وق�شم حماية 

البيئــــة التابعــــني الإدارة اخلدمــــات البيئيــــة، وخدمــــات اإدارة 

ال�شرف ال�شحي، واإدارة الزراعة واحلدائق، واإدارة املواقف 

العامة، واإدارة االأر�شيف املركزي.

واأ�شــــاف اأن اإدارة بلديــــات ال�شواحي توفــــر اأي�شا العديد من 

اخلدمــــات اخلارجيــــة يف مركــــز خدمــــة املتعاملــــني باملنطقة 

ال�شناعية اخلام�شــــة، ومنها خدمات كاتب العدل، وم�شرف 

االإمــــارات،  وموا�شــــالت  وحت�شيــــل،  االإ�شالمــــي،  ال�شارقــــة 

وخدمــــات رجــــال االأعمــــال، اإ�شافــــة اإىل مكاتــــب الطباعــــة 

وتخلي�س طلبات املتعاملني.

اأعلن���ت بلدي���ة مدين���ة ال�شارق���ة ع���ن تعديل مواعي���د  العمل 

مبرك���ز خدم���ة املتعامل���ني التاب���ع لإدارة بلدي���ات ال�شواحي 

باملنطق���ة ال�شناعي���ة اخلام�شة ومركز خدم���ة الزبري لتكون 

م���ن ال�شاع���ة ال�شابع���ة �شباًح���ا اإىل الثاني���ة ظه���ًرا، بدًل من 

مواعي���د العم���ل املعم���ول به���ا �شابًق���ا م���ن ال�شاع���ة ال�شابع���ة 

والن�شف �شباًحا اإىل الثانية والن�شف بعد الظهر.
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بلدية الشارقة تقيم معرًضا دائًما لصور زايد في مبناها الرئيسي

ا دائًما ل�شور ال�شيخ زايد  اأقامت بلدية مدينة ال�شارقة معر�شً

يف اأروقــــة واأركان مبناهــــا الرئي�شي مبنطقــــة امل�شلى لتحكي 

بعبارات موجزة عن مواقف تاريخية خمتلفة من حياة القائد 

املوؤ�ش�ــــس، اإيذانًا ببدء انطالق برناجمهــــا احلافل بالفعاليات 

واملبادرات واالأن�شطة املتنوعة احتفاًء بعام زايد.

واأو�شــــح �شعادة ثابت �شامل الطريفــــي مدير عام بلدية مدينة 

ال�شارقة اأن مبادرة البلدية باإقامة معر�س دائم ل�شور املغفور 

لــــه باإذن اهلل تعاىل ال�شيخ زايد بــــن �شلطان اآل نهيان - طيب 

اهلل ثــــراه –  يف اأروقــــة واأركان املبنى الرئي�شــــي للبلدية، اإمنا 

تاأتــــي تعبرًيا عن مكانة هــــذا الرجل العظيم يف قلــــوب اأبنائه 

من مواطني دولة االإمــــارات العربية املتحدة ويف قلوب الكثري 

ممــــن �شملتهــــم اأعمالــــه االإن�شانيــــة واخلرييــــة يف �شتــــى بقاع 

االأر�ــــس، ومدعاًة للتاأمل يف �شريته احلميدة احلافلة باملواقف 

االإن�شانية النادرة التي ج�شدت عملًيا العديد من القيم النبيلة 

واملبادئ ال�شامية التي �شعــــى اإىل تر�شخيها بالقول والعمل يف 

نفو�س معا�شريه واأبنائه من االأجيال املتعاقبة.

 ولفت اإىل اأن البلدية حر�شت على انتقاء �شور متنوعة ملواقف 

واأحــــداث تاريخية خمتلفة من حياة القائــــد املوؤ�ش�س، لتحكي 

بعبــــارات موجــــزة عن اإجنازاتــــه خالل م�شريتــــه الطويلة من 

العمل والبذل والعطــــاء خدمًة لهذا الوطن وتطلًعا اإىل �شمان 

العي�س الكــــرمي الأبناء االإمارات، م�شــــرًيا اإىل اأن هذه املبادرة 

متثل �شــــرارة البدء ل�شل�شلــــة طويلة من الفعاليــــات واالأن�شطة 

واملبادرات التي يت�شمنها برنامج البلدية لالحتفاء بعام زايد.

واأ�شــــار اإىل اأن زايد مل يكن فقط قائــــًدا عظيًما اأر�شى دعائم 

قويــــة لبناء نه�شــــة دولته وجمع �شمل �شعبهــــا حتت راية احلق 

والعــــدل، وقادهــــا بحكمتــــه وح�شــــن تدبــــريه لتتبــــواأ مكانتهــــا 

املتقدمة بني �شعوب االأر�س يف خمتلف ميادين اخلري والعطاء 

وال�شــــالم، بل كان كذلك رمًزا للخــــري والعطاء ونربا�ًشا للمثل 

االإن�شانية النبيلة.
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وقــــال ال�شيخ املهند�س خالــــد بن �شقر القا�شمــــي رئي�س هيئة 

الوقايــــة وال�شالمــــة بال�شارقــــة: " اإن هيئة الوقايــــة وال�شالمة 

تبــــادر باإطــــالق مبــــادرات توعوية حــــول كل ما يخ�ــــس اأ�ش�س 

االأمن وال�شالمة، وتتعاون مع كافة اجلهات احلكومية ل�شمان 

اأمن و�شالمة االأفراد، م�شرًيا اإىل اأن م�شاركة الهيئة مع بلدية 

ال�شارقــــة يف حملة "حمايتي م�شوؤوليتكــــم" جاءت من منطلق 

�شعــــي الهيئة الدائم لرت�شيــــة مفاهيم الوقايــــة وزيادة الوعي 

املجتمعــــي مبا يخ�ــــس االأمن وال�شالمــــة، وحر�شــــًا على ن�شر 

مفهوم الوقاية وتر�شيخ االأفكار املتعلقة به بني اأفراد املجتمع، 

اإذ تهــــدف احلملة لوقايــــة االأطفال من ال�شقــــوط من املباين، 

واحلفاظ على اأرواح اأبنائنا الغالية.

و�شــــدد على اأهمية دور اأولياء االأمور يف التاأكد من ا�شرتاطات 

ال�شالمــــة يف منازلهــــم، وحثهــــم علــــى اتخــــاذ االحتياطــــات 

الالزمــــة، الكفيلــــة باحلــــد مــــن حــــوادث االأطفــــال املنزليــــة، 

وذلك عن طريق تثقيفهم بتدابــــري االأمن وال�شالمة املنزلية، 

كاإخالء ال�شرفات مــــن االأثاث واالأمتعة، وتركيب اأقفال حتكم 

يف النوافــــذ، مــــع �شرورة مراقبــــة االأطفال على مــــدار اليوم، 

فاإغفال الوالدين لتدابري االأمن وال�شالمة يف املنزل قد يكلف 

االأطفال حياتهم.

من جهتــــه، اأفاد �شعادة ثابت �شامل الطريفي مدير عام بلدية 

مدينــــة ال�شارقــــة اإن احلملة التــــي اأطلقتها البلديــــة بالتعاون 

والتن�شيــــق مع اجلهات احلكومية املخت�شة تهدف اإىل اإ�شراك 

ال�شــــكان م�شاركة فّعالــــة وحقيقية يف حتمــــل م�شوؤولية حماية 

اأبنائهم من ال�شقوط من ال�شرفات والنوافذ من خالل اتخاذ 

االحتياطــــات الالزمة لتفــــادي حوادث ال�شقــــوط التي قد تقع 

نتيجة اإهمــــال االأبوين اأو عدم درايتهم دراية كافية باالأ�شباب 

والعوامل التي توؤدي اإىل وقوع هذه احلوادث.

حتت �ش���عار "حمايت���ي م�ش���وؤوليتكم" اأطلق���ت بلدية مدينة 

ال�ش���ارقة حمل���ة توعوية مو�ش���عة ت�ش���تمر على مدى اأ�ش���بوع 

لتوعي���ة ال�ش���كان ب�ش���رورة اتخ���اذ الحتياط���ات ال�شروري���ة 

للح���د م���ن ح���وداث �شق���وط الأطف���ال م���ن البناي���ات، وذلك 

بالتع���اون م���ع هيئة الوقاي���ة وال�شالم���ة بال�شارقة، وجمل�س 

ال�شارق���ة للتخطي���ط العم���راين، والقي���ادة العام���ة ل�شرط���ة 

ال�شارقة، والإدارة العامة للدفاع املدين.

بالتعاون مع هيئة الوقاية والسالمة ودوائر وهيئات حكومية أخرى
بلدية الشارقة تعزز التوعية باالحتياطات والحلول الوقائية للحد من حوادث سقوط األطفال
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 واأكد اأن البلدية حتر�ــــس على التن�شيق مع اجلهات املخت�شة 

باالإمــــارة وح�شــــد اجلهــــود امل�شرتكة مــــن اأجل حتقيــــق اأعلى 

معــــدالت ال�شالمة العامة يف ال�شارقة �شــــواًء من خالل تعزيز 

ا�شرتاطــــات ال�شالمــــة ومراقبــــة تطبيقهــــا، اأو ن�شــــر التوعية 

ب�شاأنها لــــدى كافة �شرائح املجتمع اأفــــراًدا وموؤ�ش�شات، وذلك 

تنفيــــًذا لتوجيهــــات �شاحــــب ال�شمــــو ال�شيخ الدكتــــور �شلطان 

بن حممــــد القا�شمــــي ع�شو املجل�ــــس االأعلى حاكــــم ال�شارقة 

ب�شرورة بذل كل اجلهــــود املمكنة للحفاظ على �شالمة اأفراد 

املجتمــــع، ال�شيما االأطفال ال�شغار، حتى تبقى ال�شارقة دائًما 

بيئــــة مثالية اآمنة تتوفر بها كافــــة مقومات ال�شالمة ملواطنيها 

وزوارها واملقيمني على اأر�شها.

مل�شقات ومن�شورات توعوية

واأ�شــــار الطريفــــي اإىل اأن البلديــــة، بالتعــــاون مــــع اجلهــــات 

املخت�شــــة باالإمــــارة، اأعــــدت خطــــة توعوية �شاملــــة ت�شتهدف 

الو�شــــول اإىل اأكــــرب �شريحــــة ممكنة مــــن �شــــكان البنايات يف 

ال�شارقــــة وتوعيتهم باالحتياطات والتدابــــري الواجب اتباعها 

حلماية اأبنائهم من حوادث ال�شقــــوط، اإذ قامت اأم�س بتوزيع 

مل�شقــــات توعويــــة باللغــــات العربيــــة واالإجنليزيــــة واالأردية 

علــــى 3000 بناية تركزت معظمها يف املناطــــق التجارية التي 

تتميز ببناياتها واأبراجها املرتفعــــة، كمنطقة املجاز والتعاون 

والقا�شمية والنهدة واأبو�شغارة.

ولفــــت اإىل اأن اأعــــدت البلديــــة 5000 من�شور توعــــوي باللغات 

الثــــالث ليتــــم توزيعهــــا مبا�شرة علــــى اجلمهــــور امل�شارك يف 

احلمــــالت امليدانية واملعار�س التوعوية، حيــــث اأقيم اأول هذه 

املعار�ــــس يف  اإدارة التنظيــــم االإيجاري باملنطقــــة ال�شناعية 

اخلام�شــــة يف نهاية دي�شمــــرب املا�شي، واأقيــــم املعر�س الثاين 

مبركز ميغامول يوم اأم�س، و�شتختتم هذه املعار�س يف حديقة 

املحطة يوم االثنني القادم.

واأ�شــــاف مديــــر عام البلديــــة اأن املواد التوعيــــة �شملت كذلك 

اإعداد فيلم ق�شري  واإعالنات توعوية وفوا�شل اإذاعية بالتعاون 

مــــع موؤ�ش�شة ال�شارقة لالإعــــالم لن�شرها عرب خمتلف القنوات 

االإعالمية ومنها اإذاعة وتلفزيون ال�شارقة ومن�شات التوا�شل 

اال�شرتاتيجيــــني،  و�شركائهــــا  للبلديــــة  التابعــــة  االجتماعــــي 

اإ�شافــــة اإىل بع�س املواقــــع االإخبارية الكربى، كمــــا مت اإر�شال 

ر�شائل ن�شيــــة توعوية اإىل اأكرث من 10 اآالف م�شتاأجر وموؤجر 

بال�شارقة.

حلول وقائية

وحول احللول الوقائية التي طرحتها البلدية للحد من حوادث 

�شقوط االأطفال من البنايات، اأو�شح املهند�س خليفة بن هدة 

ال�شويدي م�شاعد املديــــر العام للهند�شة وامل�شاريع اأن البلدية 

اأجــــرت منذ عدة �شنــــوات حزمة تعديالت علــــى اال�شرتاطات 

الفنيــــة لتعزيــــز ال�شالمــــة باملبــــاين، تت�شدرها اإلــــزام املالك 

واملقــــاول برفع م�شتوى النوافذ وال�شرفــــات اإىل 120 �شنتمرتًا 

بــــداًل من مرت واحد، اإىل جانب االلتزام برتكيب اأقفال االأمان 

)مقاومــــة( يف النوافذ بحيث ال تفتح النوافذ اأكرث من 5 - 10 

�شنتمرتات بالقوة العادية.

ودعــــا مــــالك العقــــارات القدميــــة التي يقــــل ارتفــــاع م�شتوى 

�شرفاتهــــا ونوافذهــــا عن 120 �شنتمــــرت اإىل املبــــادرة بتعديل 

م�شتــــوى االرتفــــاع لتتوافــــق مــــع اال�شرتاطات الفنيــــة املطبقة 

علــــى املباين اجلديدة بعد احل�شــــول على الت�شاريح الالزمة 

مــــن البلدية، م�شــــرًيا اإىل اأن البلدية تقــــدم من خالل احلملة 

التوعويــــة اجلارية �شرًحــــا تف�شيلًيا عن االأنــــواع املختلفة من 

اأقفال االأمان التي ت�شلــــح الأبواب ال�شرفات والنوافذ املنزلقة 

"اجلرارة" اأو تلك التي تفتح للداخل اأو اخلارج، والتي تتوفر 
باأ�شعار منا�شبة يف العديد من منافذ البيع.

ت�شريح حماية ال�شرفات

وك�شف خالد بن فالح ال�شويــــدي م�شاعد املدير العام خلدمة 

املتعاملــــني اأن البلدية اأطلقت مبادرة جديدة لتعزيز ال�شالمة 

بالبنايــــات، اإذ �شمحت للمــــالك وامل�شتاأجرين برتكيب حاجز 

�شفــــاف مــــن االإكريليــــك علــــى �شــــور ال�شرفة بعــــد احل�شول 

علــــى ت�شريح حماية ال�شرفــــات من اإدارة الرقابــــة والتفتي�س 

البلــــدي باملنطقة ال�شناعية اخلام�شة، من خالل تقدمي طلب 

الت�شريح مرفًقا به �شورة خارطة االأر�س و�شورة �شند امللكية 

اأو عقــــد االإيجــــار امل�شــــدق، ور�شالة عدم ممانعــــة من املالك 

لرتكيــــب احلاجــــز اإذا كان الطلب مقدًما من قبــــل امل�شتاأجر، 

و�شــــورة �شوئيــــة مطبوعــــة لل�شرفــــة، وتوقيــــع منــــوذج التعهد 

اخلا�ــــس باإ�شدار الت�شريح، علــــى اأن يتم معاينة ال�شرفة بعد 

التنفيذ للتاأكد من مطابقة اال�شرتاطات املقررة، وذلك مقابل 

ر�شوم 200 درهم فقط.
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واأقيمت مرا�شم توقيع االتفاقية يف مقر بلدية مدينة ال�شارقة 

بــــني �شعادة ثابت �شامل الطريفي مديــــر عام البلدية، و�شعادة 

وليــــد اإبراهيــــم ال�شايغ الرئي�ــــس التنفيذي ل�شركــــة ال�شارقة 

الإدارة االأ�شول، وبح�شور عدد من القيادات ومديري االإدارات 

من اجلانبني. 

تعزيزاً جلهودهما امل�شرتكة يف زيادة جاذبية القطاع العقاري 

وال�شتثماري بالإمارة، وقعت بلدية مدينة ال�شارقة و�شركة 

حلكوم���ة  ال�شتثماري���ة  ال���ذراع  الأ�ش���ول،  لإدارة  ال�شارق���ة 

اإدارة العق���ود  ال�شارق���ة، اتفاقي���ة تع���اون لتنظي���م وت�شهي���ل 

الإيجارية بني اجلانبني.

لخدمة القطاع العقاري واالستثماري في اإلمارة
"البلدية" و "الشارقة إلدارة األصول" تتعاونان في مجال تنظيم اإليجارات

وقــــال �شعادة ثابــــت �شامل الطريفــــي اإن البلديــــة ت�شعى دائًما 

اإىل بنــــاء وتعزيــــز �شراكات ا�شرتاتيجية مــــع خمتلف اجلهات 

احلكوميــــة يف اإمــــارة ال�شارقــــة، مبــــا ي�شمن توحيــــد اجلهود 

وموا�شلــــة العمــــل امل�شرتك من اأجــــل حتقيق الروؤيــــة ال�شاملة 

حلكومــــة ال�شارقــــة، وتقدمي خدمــــات متميــــزة و�شاملة حتقق 

اأعلــــى م�شتويات ال�شعــــادة والر�شا لدى القاطنــــني والعاملني 

باالإمارة مــــن االأفراد وال�شركات، خا�شــــة عندما يتعلق االأمر 

باخلدمــــات التي تهــــم �شرائح وا�شعة مــــن اجلمهور كخدمات 

التنظيم االإيجاري".

واأ�شــــار اإىل اأن مذكــــرة التفاهــــم التــــي وقعتهــــا البلديــــة مــــع 

�شركــــة ال�شارقة الإدارة االأ�شول ت�شهــــم يف تب�شيط االإجراءات 

واخت�شــــار الوقت الالزم الإجناز معامالت التنظيم االإيجاري 

اخلا�شــــة بال�شركــــة وامل�شتثمريــــن املتعاقديــــن معهــــا، اإذ اأن 

االتفاقيــــة منحــــت ال�شركة �شالحيــــة ت�شديق عقــــود االإيجار 

اخلا�شــــة بها يف نظــــام البلديــــة اإلكرتونيًا مبا يكفــــل �شال�شة 

اإجــــراءات ت�شديق العقود و�شرعتهــــا، ويجنب امل�شتثمرين يف 

اأ�شواق ال�شركة ومرافقها عناء مراجعة مراكز ت�شديق عقود 

االإيجار  باملدينة.

وقال �شعادة وليد ال�شايغ: "اإن �شركة ال�شارقة الإدارة االأ�شول 

حتر�ــــس على تعزيز تنوع وتناف�شيــــة وحيوية اقت�شاد االإمارة، 

توافقــــا مع روؤيــــة �شاحب ال�شمــــو ال�شيخ الدكتــــور �شلطان بن 

حممــــد القا�شمي، ع�شــــو املجل�س االأعلى حاكــــم ال�شارقة، يف 

زيادة فر�س اال�شتثمار اجلاذبة لالإمارة مبختلف القطاعات".

واأ�شار اإىل اأن اتفاقيــــة التعاون مع بلدية مدينة ال�شارقة تعمل 
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على ت�شهيل وت�شريع ت�شديق العقود االإيجارية اخلا�شة ب�شركة 

ال�شارقة الإدارة االأ�شول، وال�شــــركاء وامل�شتثمرين يف االأ�شواق 

واملراكــــز واملرافــــق التابعــــة لها، وهو مــــا يدعــــم الت�شهيالت 

املقدمة للقطاع العقاري واال�شتثماري يف االإمارة، مثمنًا جهود 

بلدية مدينة ال�شارقة يف التعاون مع خمتلف املوؤ�ش�شات. 

واتفــــق اجلانبان على تبادل الت�شريعات واالأنظمة ذات ال�شلة 

ب�شوؤون التنظيــــم االإيجاري يف اإمارة ال�شارقــــة، واتباع اأحدث 

اخلدمات املقدمة يف جمــــال التنظيم االإيجاري، فيما �شتقوم 

بلدية مدينــــة ال�شارقة بتقــــدمي امل�شورة القانونيــــة اإىل �شركة 

ال�شارقــــة الإدارة االأ�شــــول يف كل ما يتعلق بعقــــود االإيجار، مع 

منــــح ال�شركة �شالحية ت�شديق عقود االإيجار اخلا�شة بها يف 

نظام البلدية اإلكرتونيًا.

يذكر اأن �شركــــة ال�شارقة الإدارة االأ�شــــول ت�شتثمر يف م�شاريع 

متنوعة، داخل وخارج دولة االإمارات العربية املتحدة، وترتكز 

ب�شــــكل ا�شرتاتيجــــي علــــى قطاعــــات مثــــل الن�شاطــــات املالية 

والتجاريــــة، واخلدمــــات اللوج�شتية، والتكنولوجيــــا، والعقار، 

والنقل، وال�شناعات، ف�شاًل عن النفط والغاز.
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الأداء  " تقيي���م  برنام���ج  ال�شارق���ة  بلدي���ة مدين���ة  اأطلق���ت 

ال�شنوي " للمدير العام ولكافة اإداراتها وقطاعاتها لت�شيف 

بذلك اإجنازا جديدا اإىل اإجنازاتها الإدارية حيث يعترب هذا 

التقيي���م الأول من نوعه على م�شتوى الدوائر احلكومية يف 

اإمارة ال�شارقة. 

وتاأت���ي ه���ذه اخلط���وة الرائ���دة ا�شتكم���ال خلط���ة البلدي���ة 

كاف���ة  يف  ال�شفافي���ة  اعتم���اد  اإىل  الرامي���ة  ال�شرتاتيجي���ة 

اإجراءاته���ا اخلا�شة باآلية عملها حي���ث �شي�شهم الربنامج يف 

حتديد املوؤ�شرات الإيجابية وال�شلبية يف كل اإدارة ليتم العمل 

على تعزيز املوؤ�شرات الإيجابية ومعاجلة ال�شلبية منها، كما 

�شيعم���ل الربنام���ج على زيادة الق���وة التناف�شية بني الإدارات 

مب���ا ي�شمن حتقيق اأعلى م�شتوي���ات الر�شا الوظيفي ور�شا 

املتعاملني. 

األول من نوعه على مستوى الدوائر الحكومية
بلدية مدينة الشارقة تطلق برنامج "تقييم األداء السنوي " للمدير العام واإلدارات 

ويف تعليقــــه على هــــذا الربنامج ، قال �شعــــادة ثابت الطريفي 

مدير عام بلدية مدينــــة ال�شارقة: بف�شل اهلل �شبحانه وتعاىل 

والتوجيهات ال�شامية ل�شاحب ال�شمو احلاكم – حفظه اهلل- 

اعتمدت االإدارة العليا يف بلدية مدينة ال�شارقة مبداأ ال�شفافية 

لالرتقــــاء مب�شتوى عملهــــا اإىل اأعلى الدرجات وقد راأينا اأنه ال 

بد لنا  من مواجهة التحديات  والبحث باأنف�شنا  عن  اأي موؤ�شر 

�شلبــــي قبل االإيجابــــي ملعاجلته، مــــن هنا جاءت فكــــرة اإطالق 

الربنامج الذي اعتمد على ع�شرة معايري اأ�شا�شية تتمحور حول 

اأهــــداف ومهــــام االإدارات واملدة الزمنية املطلوبــــة  لكل اإجراء 

واخلطــــط امل�شتقبليــــة ون�شبة االإجنــــاز ور�شــــا املتعاملني، وقد 

قامــــت كل اإدارة باإعداد ملف كامل يت�شمن �شرح لكافة معايري 

عملهــــا باالإ�شافــــة اإىل امل�شتنــــدات واالإح�شــــاءات التــــي تثبت 

�شحــــة البيانات الــــواردة ومت عر�س امللفات علــــى جلنة موؤلفة 

مــــن امل�شت�شاريــــن يف البلدية ومن جهــــات خارجية متخ�ش�شة 

يف التطويــــر االإداري حيــــث تولت اللجنة التدقيــــق على امللفات 

والتاأكد من ت�شمينها لكافة املعايري الواردة يف التقييم .  

اأمــــا املرحلة الثانية مــــن الربنامج، فقد متثلــــت بتقييم مبا�شر 

من قبــــل مدير عام البلديــــة وم�شاعدي املديــــر العام ومديري 

االإدارات واأع�شــــاء اللجنــــة لكل اإدارة على حــــدة وقد ا�شتمرت 

هــــذه املرحلة ملدة ثالثة اأيام عمل متوا�شلة من الثامنة �شباحا 

اإىل اخلام�شة ع�شرا حيــــث قدمت كل اإدارة عر�شا مرئيا تاله 

ا�شتجــــواب مــــن احل�شور لتو�شيــــح كافة الت�شــــاوؤالت وقد جرى 

التقييــــم اإلكرتونيــــًا ومبا�شرًا وقــــد مت عر�س النتائــــج الإدارات 

البلديــــة البالغ عددها 27 اإدارة ب�شكل فوري، ومع نهاية اليوم 

الثالــــث ويف جتربــــة رائدة مــــن نوعها، قــــام م�شاعــــدو املدير 

العام ومدراء االإدارات واأع�شاء اللجنة بتقييم االأداء ال�شنوي 

ملديــــر عام البلدية وذلك بناء على معايري تت�شمن االإجنازات 

والتفكري اال�شرتاتيجي واتخاذ القرارات واإطالق املبادرات.

وقد اأ�شاد �شعادة الطريفي مبدى احلر�س الذي اأبدته اإدارات 

البلدية لتقييم عملها والإظهار كافة النقاط االإيجابية وال�شلبية 

بــــكل �شفافية و�شكر االإدارات على اجلهــــد الكبري الذي بذلته 

لتجهيــــز امللف خــــالل املدة املطلوبــــة والتي مل تتجــــاوز �شهرا 

واحــــدا، منوهــــا اإىل اأن العمل يف ال�شنــــوات القادمة �شيختلف 

بحيث �شتبداأ كل اإدارة باإعداد ملفها منذ بداية العام لتحديد 

اأهدافها وكفاءة عملها ليتم تقييم امللف مع نهاية العام . 

 وختــــم �شعادته: نحن فخورون باإطالق هــــذا النظام و�شنقوم 

بالتعاون مع اأخ�شائيني اإداريني وماليني بتقييم هذه التجربة 

لقيا�ــــس مــــدى فعالية هــــذه املعايري مــــع اإمكانيــــة تعديلها مبا 

ي�شمن حتقيق االأهداف املن�شــــودة واالرتقاء بكافة اخلدمات 

اإىل اأعلى م�شتوياتها.



 أخبـار
الـــــدار

المدينة الباسمة

37

تكري�ًشا ملبادئ امل�شوؤولية املجتمعية، وت�شجيًعا على امل�شاركة الفاعلة من اأفراد املجتمع يف 

الأعمال التطوعية واملبادرات والأن�شطة املجتمعية، اأطلقت بلدية مدينة ال�شارقة مبادرة 

تطوعي���ة لت�شج���ري ج�ش���ر ال�شناعية الثالث���ة مب�شاركة �شع���ادة ثابت الطريف���ي مدير عام 

البلدية، وجمع من م�شوؤوليها وموظفيها الذين اأقبلوا على امل�شاركة يف املبادرة.

بمشاركة مسؤولي البلدية وموظفيها
بلدية الشارقة تطلق مبادرة تطوعية لتشجير جسر الصناعية الثالثة

واأكــــد �شعــــادة ثابــــت الطريفــــي اأن مبادرة 

ت�شجــــري امل�شاحــــات الواقعــــة علــــى جانبــــي 

ج�شر ال�شناعية الثالثة تاأتي �شمن اجلهود 

املتوا�شلة التي تبذلها بلدية مدينة ال�شارقة 

لب�شــــط الرقعــــة اخل�شــــراء يف كافــــة ربــــوع 

االإمــــارة حتقيًقا لروؤيــــة وتوجيهات �شاحب 

ال�شمــــو ال�شيــــخ الدكتور �شلطــــان بن حممد 

القا�شمــــي ع�شــــو املجل�ــــس االأعلــــى حاكــــم 

ال�شارقــــة املتمثلــــة يف تهيئــــة اأجــــواء مثالية 

بال�شارقــــة تتمتــــع بكافــــة مقومــــات جــــودة 

احليــــاة مــــن مناظــــر طبيعيــــة وم�شاحــــات 

خ�شراء وبيئة �شحية م�شتدامة، حتى تبقى 

ال�شارقــــة دوًما املدينة البا�شمــــة وال�شحية 

واملكان االأمثل للحياة والعمل.

واأ�شــــاف اأن تنفيــــذ هذه املبــــادرة مب�شاركة 

تطوعيــــة من امل�شوؤولني واملوظفني االإداريني 

االأن�شطــــة  �شمــــن  ــــا  اأي�شً ياأتــــي  بالبلديــــة 

واملبادرات املجتمعيــــة التي اأطلقتها البلدية 

خــــالل عــــام 2017 الــــذي اأعلنــــه �شاحــــب 

ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد رئي�س الدولة، 

حفظه اهلل، عاًما للخري.

واأو�شــــح اأن امل�شاحة الكلية التي مت زراعتها 

على جانبي ج�شــــر ال�شناعية الثالثة خالل 

املبــــادرة بلغت 55،000 مرت مربــــع تقريًبا، 

حيــــث مت ت�شجريهــــا باأنــــواع خمتلفــــة مــــن 

النباتات املحليــــة ونباتــــات الزينة املالئمة 

لبيئــــة االإمــــارة مثــــل نباتــــات )البون�شيانا، 

والدفلة، واليكوفيلم، واجلهنمية(، الفًتا اإىل 

اأن ت�شجري ال�شاحات يف املناطق ال�شناعية 

باملدينــــة له فوائــــد �شحية وبيئيــــة متعددة، 

اإذ ي�شهــــم يف خف�س درجة احلرارة، وتقليل 

ن�شبة الرطوبة، وتوفــــري بيئة �شحية نظيفة 

للقاطنني والعاملني بتلك املناطق.

واأكــــد مدير عام البلديــــة اأن جتربة التطوع 

يف مبــــادرة الت�شجــــري كانت ثريــــة ومتعددة 

الفوائــــد، فقــــد عــــززت جهــــود البلديــــة يف 

الرقعــــة  زيــــادة  باأهميــــة  البيئيــــة  التوعيــــة 

اخل�شراء واحلفاظ علــــى املظهر اجلمايل 

واحل�شــــاري ملدينــــة ال�شارقــــة مــــن خــــالل 

اإ�شــــراك م�شوؤويل البلديــــة وموظفيها عملًيا 

يف اأعمال الت�شجري.
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�ش���ارك �شعادة ثابت �ش���امل الطريفي مدير عام بلدية مدينة 

ال�ش���ارقة يف افتت���اح مرك���ز خدم���ة اجل���زات بع���د تطوي���ره 

وحتديث���ه، بالتعاون مع مركز اإجنازات للخدمات، وبح�شور 

�شع���ادة العمي���د �شي���ف ال���زري ال�شام�ش���ي قائ���د ع���ام �شرط���ة 

ال�شارق���ة، و�شعادة خمي�س بن �شامل ال�شويدي رئي�س جمل�س 

اإدارة جمموعة ا�شتمارات للخدمات، وممثلي بع�س الدوائر 

والهيئات احلكومية واخلدمية.

مركز خدمة الجزات يستقبل المراجعين بحلة جديدة
خدمات حكومية محلية واتحادية متعددة يقدمها المركز تحت سقف واحد

و�شتقدم "اإجنازات" للخدمات يف مركز اجلزات بعد حتديثه 

العديــــد من اخلدمــــات احلكوميــــة املحليــــة واالحتادية حتت 

�شــــقف واحد، ومن بينهــــا خدمات بلدية ال�شــــارقة، وخدمات 

التنميــــة  واجلن�شــــية، وخدمــــات  للهويــــة  االحتاديــــة  الهيئــــة 

االقت�شاديــــة بال�شارقة، وخدمــــات وزارة الداخلية، وخدمات 

هيئة كهربــــاء ومياه ال�شارقة، وخدمــــات ات�شاالت، وخدمات 

الفح�س الطبي، وخدمات العمالة امل�شاعدة. 

و�شــــرح �شعادة ثابــــت الطريفي مدير عام البلديــــة اأن افتتاح 

مركز خدمــــة اجلزات بحلته اجلديدة بعــــد تطويره وجتهيزه 

باأرقــــي واأحــــدث اخلدمــــات واملرافــــق، بالتعــــاون مــــع مركــــز 

اإجنــــازات للخدمات، ياأتي تنفيــــًذا ال�شرتاتيجية بلدية مدينة 

ال�شارقة الرامية اإىل تعزيز اأوجه التعاون مع القطاعني العام 

واخلا�س واإقامــــة �شراكات ا�شرتاتيجية ت�شمــــن تقدمي اأرقى 

اخلدمــــات للمتعاملني وتلبية احتياجاتهــــم وتوقعاتهم بكفاءة 

عاليــــة مبا يكفل حتقيــــق اأعلى معدالت ال�شعــــادة والر�شا عن 

خدمات البلدية وخدمات حكومة ال�شارقة بوجه عام، وي�شهم 

يف حتقيق روؤية حكومة ال�شارقة واأهدافها امل�شتقبلية.

واأ�شاد الطريفي بالتطور النوعي الكبري الذي اأحدثه القائمني 

علــــى مركــــز اإجنازات للخدمــــات يف جمال خدمــــة املتعاملني 

باإمــــارة ال�شارقــــة، ودورهــــم يف االرتقاء مب�شتــــوى اخلدمات، 

وتق�شــــري الوقــــت الــــالزم الإجنــــاز العديــــد مــــن املعامــــالت 

احلكومية، وتوفريها حتت �شقف واحد باأ�شلوب متميز وراٍق.

ومــــن جهتــــه، وجــــه �شعــــادة العميد �شيــــف الــــزري ال�شام�شي 

القائد العام ل�شرطة ال�شارقة ال�شكر مل�شوؤويل مركز اإجنازات 

للخدمــــات، موؤكــــًدا حر�س القيــــادة العامة ل�شرطــــة ال�شارقة 

علــــى اإقامة �شراكــــة واقعية ت�شتطيع من خاللهــــا تقدمي كافة 

اخلدمــــات اخلا�شــــة بجهــــاز ال�شرطة عــــرب من�شــــدة واحدة 

بالتعــــاون مع املوؤ�ش�شات املدنية خارج نطاق املباين ال�شرطية، 

واأثنــــى على التطــــور الكبري الذي اأجري علــــى مركز اجلزات 

كبــــادرة طيبة وتوجــــه مميز من اإجنــــازات التي جمعت حتت 

مظلــــة واحــــدة عدة جهــــات حكوميــــة وخدمية بهــــدف تقدمي 

خدمات مميزة.

وقــــال �شعــــادة خمي�س بن �شامل ال�شويــــدي: " ن�شعى من خالل 

مراكــــز اإجنــــازات التــــي باتت متوزعــــة يف مناطــــق جغرافية 

متنوعــــة اإىل التميز يف اإ�شعاد اجلمهــــور وتقدمي خدمات على 

م�شتــــوى عــــاٍل من اجلــــودة والتي تخــــدم �شريحــــة كبرية من 

�شكان مدينــــة ال�شارقة، نحــــن نفتخر ب�شراكاتنــــا الفعالة مع 

الدوائــــر املحليــــة واالحتادية التي حققــــت جناحات كبرية يف 

خدمــــة املتعاملني، مبا ي�شمــــن تقدمي خدمــــات اأ�شهل واأ�شرع 

للمراجعــــني حتت �شقــــف واحد، وحتقيق اأعلــــى معدالت ر�شا 

عن هذه اخلدمات".
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ا�شتقب���ل �شع���ادة ثاب���ت الطريف���ي مدي���ر عام بلدية مدين���ة ال�شارقة وفًدا من جمهورية ال�ش���ني ال�شعبية، برئا�شة ال�شيد يل ميينغ نائ���ب رئي�س بلدية مدينة لين���ي ال�شينية، ي�شم م�شوؤولني 

حكومي���ني وممثل���ي بع����س ال�شركات اخلا�شة، وذلك بهدف تعزيز التعاون وتوطي���د العالقات القائمة بني اجلانبني، والطالع على جتربة ال�شارقة يف جمال معاجلة مياه ال�شرف ال�شحي 

وحماية البيئة وتخ�شري وجتميل ال�شاحات واإن�شاء احلدائق وغريها من جمالت العمل البلدي.

استعرضا الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بينهما في المجاالت ذات االهتمام المشترك
وفد صيني يطلع على خدمات بلدية الشارقة

وقد �شارك يف االجتماع الذي عقد بني اجلانبني ال�شيخ فاهم 

بن �شلطان القا�شمي رئي�س دائرة العالقات احلكومية باإمارة 

ال�شارقة، وعدد من قيادات البلدية.

و�شــــرح �شعــــادة ثابــــت الطريفــــي اإن بلديــــة مدينــــة ال�شارقة 

حري�شــــة على مد ج�شــــور التعاون وتعزيــــز التوا�شل مع جميع 

البلديات والدوائر والهيئات احلكومية يف خمتلف دول العامل، 

من اأجل تبــــادل اخلربات واملعرفة، واالإفــــادة واال�شتفادة من 

التجارب الناجحة يف جماالت العمل البلدي كافة، م�شرًيا اإىل 

اأن زيــــارة الوفد ال�شيني اإىل البلدية تاأتي ا�شتمراًرا للعالقات 

الطبيــــة الطويلة واملمتدة مع اجلهات احلكومية ال�شينية على 

مر العقود. 

واأكد اأن هذه الزيــــارة اأتاحت الفر�شة الإطالع الوفد ال�شيني 

علــــى اأهــــم مقومــــات اإمــــارة ال�شارقة كبيئــــة مثاليــــة حا�شنة 

لال�شتثمارات ووجهــــة متميزة للتجــــارة وال�شياحة، بف�شل ما 

ت�شهــــده االإمارة من طفرة تنموية وحــــراك اقت�شادي مت�شارع 

يف ظل احلكم الر�شيد ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان 

بــــن حممــــد القا�شمي ع�شو املجل�ــــس االأعلى حاكــــم ال�شارقة، 

الفًتــــا اإىل اأن الوفــــد اطلــــع كذلك علــــى اأهم خدمــــات البلدية 

وجهودها املبذولة يف جمــــال معاجلة مياه ال�شرف ال�شحي، 

وحمايــــة البيئــــة، وتخ�شري وجتميــــل املدينة، واإن�شــــاء حدائق 

متكاملة اخلدمــــات واملرافق، و�شالمــــة االأغذية، وغريها من 

جماالت العمل البلدي.

ولفت الطريفي اإىل اأن البلدية بحثت مع الوفد الزائر الفر�س 

املتاحــــة لتعزيــــز التعــــاون بــــني اجلانبــــني يف املجــــاالت ذات 

االهتمــــام امل�شرتك، والعمل علــــى اإيجاد فر�س واأفكار جديدة 

ت�شهم يف توطيد العالقــــات القائمة وزيادة التفاهم يف جمال 

االأعمــــال والثقافــــة والتعليــــم والفنــــون، م�شــــرًيا اإىل اأن الوفد 

قــــدم دعوة لقيــــادات البلدية لزيــــارة مدينة لينــــي بجمهورية 

ال�شــــني ال�شعبية ملوا�شلــــة التعاون القائــــم والعالقات الطيبة 

بــــني اجلانبــــني، اإ�شافــــة اإىل التعــــرف على مدينــــة ليني التي 

تتميز بطابعها الثقايف والتاريخي والرتاثي، عالوة على ثقلها 

التجــــاري كواحدة من اأهم املــــدن ال�شينية يف جمال االأعمال 

التجارية. 

وعقب االجتماع قام الوفد ال�شيني بجولة داخل اأروقة املبنى 

الرئي�شــــي لبلدية مدينة ال�شارقة لالطــــالع على مرافق املبنى 

وجمريات العمل به، واأ�شــــاد بالت�شاميم املعمارية واجلمالية 

الفريدة التي متيز �شرح البلدية.
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بلدية الشارقة وميدكير ينظمان ماراثون رياضي ترفيهي

نظمــــت بلدية مدينة ال�شارقة بالتعاون مــــع م�شت�شفى ميدكري 

ماراثــــون ريا�شــــي ترفيهي يف منطقــــة بحرية خالــــد، مل�شافة 

خم�شــــة كيلومرتات من اأمــــام اأبراج الكري�شتــــال بالزا  وحتى 

م�شــــرح املجاز، انطالًقــــا من حر�شها علــــى ت�شجيع موظفيها 

وموظفي ميدكري  واأفراد املجتمع كافة على ممار�شة االأن�شطة 

الريا�شيــــة، واتخاذهــــا كنمــــط حيــــاة للوقاية مــــن االأمرا�س 

وحت�شني ال�شحة العامة لالأفراد على اختالف فئاتهم العمرية.

و�شــــرح �شعــــادة ثابــــت الطريفــــي مديــــر عــــام بلديــــة مدينة 

ال�شارقــــة اأن هــــذا ال�شبــــاق الريا�شــــي، الذي تنظمــــه البلدية 

بالتعــــاون مــــع م�شت�شفــــى ميدكــــري، ياأتــــي �شمــــن االأن�شطــــة 

الريا�شيــــة والرتفيهيــــة التي حتر�ــــس البلدية علــــى تنظيمها 

علــــى مدار العام خللق اأجواء مــــن البهجة وال�شعادة ملوظفيها 

بعيًدا عن رتابــــة العمل املكتبي، وت�شجيعــــًا لهم على ممار�شة 

الن�شــــاط البدين ملــــا له من فوائد عظيمة علــــى �شحة اجل�شم 

وحيويتــــه، ف�شــــاًل عــــن دوره امللمو�ــــس يف حتقيــــق ال�شفــــاء 

الذهنــــي والنف�شــــي وال�شعــــور بالراحــــة وجتدد الطاقــــة، واأثر 

ذلــــك يف زيادة اإنتاجية املوظفني واالرتقاء باأدائهم الوظيفي.

واأفــــاد علــــي عبيد احلمــــودي مديــــر اإدارة التفاعــــل املوؤ�ش�شي 

اأن البلديــــة حر�شــــت على اختيــــار موقع املاراثــــون يف منطقة 

البحــــرية، ملــــا تتميــــز بــــه مــــن مناظــــر طبيعيــــة وم�شطحات 

خ�شــــراء اإىل جانب االأجــــواء الرائعة التــــي ت�شفيها البحرية 

علــــى املــــكان، ممــــا جعله مــــن اأهــــم املناطــــق اجلاذبــــة التي 

يق�شدهــــا العائالت والــــزوار وال�شيــــاح لال�شتمتاع مبناظرها 

اخلالبــــة، فقــــد انطلق ال�شبــــاق من اأمــــام اأبــــراج الكري�شتال 

بــــالزا يف متــــام ال�شاعــــة الثامنــــة والن�شف �شباحــــًا، وكانت 

نقطــــة النهايــــة اأمــــام م�شــــرح املجــــاز علــــى بحــــرية خالــــد.

واأ�شــــاف اأن حتديــــد يــــوم ال�شبــــت الإقامــــة املاراثــــون اأتــــاح 

البلديــــة وم�شت�شفــــى  مــــن  املوظفــــني  مــــن  للكثــــري  الفر�شــــة 

ميدكــــري واأفــــراد املجتمــــع للم�شاركــــة يف ال�شبــــاق، م�شــــريًا 

اإىل اأن م�شــــوؤويل البلديــــة وم�شت�شفــــى ميدكــــري قامــــوا بتوزيع 

املراكــــز  علــــى  احلا�شلــــني  امل�شاركــــني  علــــى  قيمــــة  جوائــــز 

الثــــالث االأوىل، كمــــا منحوا جميــــع امل�شاركني هدايــــا عينية.

واأكــــد عبيــــد اأن البلديــــة اتخــــذت كافــــة االإجــــراءات الالزمة 

ل�شمــــان �شالمة امل�شاركني يف املاراثــــون الريا�شي الرتفيهي، 

مــــن خــــالل التن�شيق مــــع القيــــادة العامــــة ل�شرطــــة ال�شارقة 

خــــط  وحتــــى  االنطــــالق  نقطــــة  مــــن  املت�شابقــــني  ملرافقــــة 

النهايــــة، باالإ�شافــــة لتنظيــــم حركــــة ال�شــــري منعــــًا حلــــدوث 

ال�شبــــاق. منطقــــة  اختناقــــات يف  اأو  مروريــــة  تكد�شــــات  اأي 

من جانبهــــا، قالت األي�شــــا موبني، املدير والرئي�ــــس التنفيذي 

للرعايــــة  اأم  دي  "اأ�شــــرت  جمموعــــة  وعيــــادات  مل�شت�شفيــــات 

ال�شحيــــة: "ي�شعدنــــا يف م�شت�شفى ميدكري التعــــاون مع بلدية 

ال�شارقــــة يف تنظيــــم هذا املاراثــــون. نحن ندعــــم كل اجلهود 

الراميــــة اإىل جعــــل املجتمعــــات اأكــــرث �شعــــادة و�شحــــة، ويف 

�شــــوء ما نعي�شه من حيــــاة مت�شارعة اخلطــــى ينبغي اأن نركز 

علــــى االهتمــــام ب�شحتنــــا. ويعتــــرب ماراثــــون بلديــــة ال�شارقة 

علــــى  واجلمهــــور  للموظفــــني  حمفــــز  الرتفيهــــي  الريا�شــــي 

البــــدء بخطــــوة عمليــــة التبــــاع اأ�شلوب حيــــاة �شحــــي ن�شط." 
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و�شرح �شعادة ثابت الطريفي خالل حفل التد�شني: اإن البلدية 

ت�شعــــى دائًما اإىل دعــــم اأ�شطول نقلياتهــــا باملركبات واملعدات 

احلديثة التي تتميز باأحدث املوا�شفات الفنية، ملواكبة التطور 

الكبــــري  واملت�شارع يف جمــــال النقليات، مبــــا ي�شهم يف تطوير 

العمــــل امليــــداين واالرتقاء مب�شتوى جودة اخلدمــــات البلدية، 

وذلــــك تنفيــــًذا لتوجيهــــات �شاحــــب ال�شمــــو ال�شيــــخ الدكتور 

�شلطــــان بن حممــــد القا�شمــــي ع�شــــو املجل�س االأعلــــى حاكم 

ال�شارقة بتبني �شيا�شة التطويــــر والتحديث امل�شتمر ملتطلبات 

واحتياجات العمل، وتوفري جميــــع االإمكانيات املادية الالزمة 

ل�شمــــان اإجناز االأعمال واملهام املطلوبة باأعلى كفاءة ممكنة، 

وتقدمي اأرقى اخلدمات ل�شكان االإمارة.

وقال �شعــــادة خالد بن فــــالح ال�شويدي م�شاعــــد املدير العام 

خلدمة املتعاملــــني بالبلدية اأن االإ�شافــــات اجلديدة الأ�شطول 

نقليــــات البلدية تدعــــم جهودها الراميــــة اإىل تقدمي خدمات 

نوعيــــة يف كافة جمــــاالت العمــــل البلــــدي كاأعمــــال الزراعة، 

وجتميل ال�شاحات، واحلفر والردم وت�شوية االأرا�شي، واأعمال 

ال�شــــرف ال�شحــــي، واخلدمــــات البيئية، والنقــــل، والتفتي�س 

املعــــدات  اأن  اإذ  وغريهــــا،  والغذائيــــة  ال�شحيــــة  والرقابــــة 

واملركبــــات التــــي مت رفــــد اأ�شطــــول البلديــــة بها تخــــدم جميع 

قطاعــــات واإدارات البلديــــة مبا ي�شهم يف تطويــــر االأداء العام 

للبلديــــة وتعزيــــز دورهــــا الريــــادي كواحدة من اأهــــم الدوائر 

احلكومية اخلدمية يف االإمارة.

ومــــن جهته، اأو�شح حميد يو�شف البنــــا، مدير اإدارة النقليات 

بالبلدية اأن املركبات واالآليات واملعدات اجلديدة التي ان�شمت 

الأ�شطول نقليات البلديــــة بلغ عددها 80 مركبة واآلية جديدة، 

لي�شبح العدد االإجمايل ملركبــــات ومعدات البلدية )1812(، 

الفًتا اإىل اأن البلدية تعمل على حتديث اأ�شطول نقلياتها ب�شكل 

دوري بعــــد تقييم حالتها والوقوف على مدى جاهزيتها للعمل 

باأعلى كفاءة ممكنة، وذلك ملواكبة التو�شع العمراين باالإمارة 

وتقــــدمي اأرقــــى اخلدمــــات للمواطنــــني باملناطــــق اجلديــــدة، 

واال�شتفادة من التطور املت�شارع يف جمال النقليات واالآليات.

واأفــــاد اأن البلديــــة و�شعــــت خطــــة تدريبيــــة م�شبقــــة لتدريب 

موظفي البلدية املناط بهــــم ت�شغيل وقيادة املركبات واالآليات 

احلديثــــة مبختلــــف اأنواعها الأجــــل اإك�شابهم املهــــارات الفنية 

الالزمة لت�شغيلها ورفع م�شتوى كفاءتهم يف العمل مبا يتنا�شب 

مع املميــــزات  املتعددة واجلودة العالية التي تتميز بها االأنواع 

احلديثة من االآليات.

تمشًيا مع سياستها التطويرية لمواكبة التطور المتسارع في مجال النقليات
بلدية الشارقة تضم 80 آلية ومركبة جديدة إلى أسطول نقلياتها   

د�شن���ت بلدي���ة مدين���ة ال�شارق���ة 80 اآلي���ة ومركب���ة جدي���دة 

تنوع���ت ما بني معدات ثقيلة ومعدات خفيفة ومركبات ذات 

دف���ع رباع���ي، لت�ش���اف اإىل اأ�شط���ول نقلياتها، �شم���ن �شيا�شة 

التطوي���ر والتحدي���ث امل�شتمر التي تتبناه���ا الدائرة لتعزيز 

اإمكاناته���ا املادية وتوف���ري احتياجات العم���ل ملواكبة التو�شع 

العم���راين بالإم���ارة، وذل���ك يف حفل اأقي���م به���ذه املنا�شبة يف 

مبن���ى اإدارة النقليات، بح�شور �شع���ادة ثابت �شامل الطريفي 

مدير عام بلدية مدينة ال�شارقة، وجمع من قيادات البلدية 

وموظفيها.
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وقال �شعادة ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة ال�شارقة اإن 

تر�شيد ا�شتهالك الطاقة يف احلدائق واملرافق واملباين التابعة 

للبلدية ياأتي �شمن �شيا�شــــة تر�شيدية انتهجتها البلدية خالل 

الفرتة املا�شيــــة لتخفي�س التكاليف املرتتبة على االإ�شراف يف 

ا�شتخــــدام الطاقة الكهربائية، والعمل علــــى تقليل االنبعاثات 

دت 66% من الطاقة في حدائق المدينة رشَّ
بلدية الشارقة تطلق عدة مبادرات لترشيد استهالك الطاقة

متكنت بلدية مدينة ال�شارقة خالل ال�شنوات املا�شية من تر�شيد ا�شتهالك الطاقة يف حدائق املدينة بن�شبة 66%، من خالل 

تقلي���ل زم���ن ت�شغي���ل الإنارة ليكون من بعد غروب ال�شم�س اإىل ال�شاعة العا�ش���رة م�شاًء، اإ�شافة اإىل ا�شتخدام امل�شابيح املوفرة 

للطاقة )اإل اإي دي( يف عدد من احلدائق، ما اأ�شفر عن توفري مبالغ كبرية �شنوياً منذ انتهاج البلدية �شيا�شية تر�شيد الطاقة 

يف احلدائق واملباين واملرافق التابعة لها.

احلرارية والكربونيــــة، واحلد من التلوث البيئي، موؤكًدا �شعي 

البلديــــة املتوا�شــــل اإىل اإيجاد حلول مبتكــــرة ت�شهم يف تر�شيد 

ا�شتهــــالك الطاقة، مت�شًيا مــــع توجه الدولة نحــــو دعم ثقافة 

الرت�شيــــد واحلفــــاظ على املــــوارد البيئيــــة والطبيعية وحتقيق 

التنمية امل�شتدامة.

واأو�شــــح املهند�ــــس ح�شــــن عبدالــــرزاق مديــــر اإدارة امل�شاريع 

اأن البلديــــة نفذت عــــدًدا من املبــــادرات وامل�شروعات لرت�شيد 

الطاقة منهــــا تقليل زمن ت�شغيل االإنــــارة الكهربائية يف جميع 

حدائــــق املدينة ليكون من بعد غــــروب ال�شم�س وحتى ال�شاعة 

العا�شرة م�شاًء، ف�شاًل عن ا�شتبدال االإنارة التقليدية يف عدد 

مــــن احلدائــــق باإنارة موفرة للطاقة من نوعيــــة )اإل اإي دي(، 

ما نتــــج عنه خف�س اال�شتهالك الكهربائي يف احلدائق بن�شبة 

66%، ويجــــري العمل حالًيا علــــى ا�شتبدال االإنــــارة التقليدية 

بحدائق النوف والقرائن والفيحاء اإىل اإنارة )اإل اإى دي( من 

اأجل تخفي�س اال�شتهالك باحلدائق الثالث بن�شبة %50.

واأ�شــــار مدير اإدارة امل�شاريع اإىل اأن البلدية تعاقدت مع �شركة 

دميونتــــل ديفلومبنــــت الإنــــارة حديقــــة اجلرينــــة 1 باإ�شتخدام 

اخلاليــــا ال�شم�شيــــة، وتركيــــب مقاعــــد ذكية مــــزودة بخاليا 

�شم�شيــــة ل�شحن الهواتف، وجاري العمل على ا�شتبدال االإنارة 

مبباين رقابــــة االأغذية وخمترب االأغذية وخمترب البيئة باإنارة 

موفرة للطاقة.

واأ�شــــاف اأن االإنــــارة التقليديــــة يف �شــــوق الطيــــور واملوا�شــــي 

بال�شارقــــة ا�شتبدلــــت بالكامل اإىل اإنــــارة )اإل اإي دي( املوفرة 

للطاقــــة، ما اأدى اإىل انخفا�س اال�شتهالك الكهربائي بال�شوق 

بن�شبــــة 62.6%، كمــــا مت ا�شتبدال 80% من االإنــــارة التقليدية 

بــــاإدارة التنظيم االإيجاري، و50% بعيــــادة ال�شحة العامة اإىل 

اإنارة موفرة للطاقة.

 واأفــــاد اأن امل�شابيــــح الكهربائيــــة التقليديــــة ذات القدرة 36 

وات ب�شــــرداب املبنى الرئي�شي للبلدية قــــد ُا�شتبدلت بالكامل 

مب�شابيــــح موفــــرة بقــــدرة 18 وات، ما نتج عنــــه انخفا�س يف 

الطاقــــة امل�شتهلكة الإنــــارة ال�شرداب بن�شبــــة 50%، كما يجري 
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نظمت بلدية مدينة ال�شارقة حملة مكثفة �شد الباعة اجلائلني يف 

منطقة ال�شجعــــة ال�شناعية اأ�شفرت عن م�شــــادرة اأربعة اأطنان 

من الب�شائع اجلديدة وامل�شتعملــــة واملواد الغذائية، و�شبط �شبعة 

خمالفــــني، وذلــــك ا�شتمــــراًرا جلهــــود البلدية املبذولــــة ملحا�شرة 

ظاهــــرة الباعــــة اجلائلني التــــي توؤثر �شلبــــًا على ال�شحــــة العامة 

واملظهر احل�شاري للمدينة. 

واأو�شــــح �شعــــادة خالد بن فــــالح ال�شويدي، م�شاعــــد املدير العام 

خلدمــــة العمــــالء يف بلدية مدينــــة ال�شارقة اأن احلملــــة التفتي�شية 

التــــي نفذتهــــا البلديــــة بالتعاون مع �شرطــــة ال�شارقة �شــــد الباعة 

اجلائلــــني يف منطقة ال�شجعــــة تاأتي تنفيًذا للتوجيهــــات ال�شامية 

ل�شاحــــب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 

املجل�س االأعلى حاكــــم ال�شارقة، باحلفاظ على املظهر احل�شاري 

واجلمــــايل ملدينة ال�شارقة، وا�شتمراًرا للجهود املكثفة التي تبذلها 

البلديــــة حلماية �شحة اأفــــراد املجتمع و�شمــــان �شالمتهم، وذلك 

من خالل توفري اأعلى املعايــــري البيئية وال�شحية اخلا�شة بتداول 

الب�شائــــع وحماية امل�شتهلكني من اأخطــــار املواد التي يتم ت�شويقها 

عــــرب الباعــــة اجلائلني واالأ�شــــواق الطارئــــة غــــري النظامية وغري 

املرخ�شة ح�شب اللوائح والنظم والقوانني املعمول بها يف هذا ال�شاأن.

و�شــــرح خليفة بوغــــامن ال�شويدي رئي�س ق�شــــم التفتي�س البلدي اأن 

احلملــــة �شد الباعة اجلائلني اأ�شفرت عــــن �شبط �شبعة خمالفني 

مــــن الباعــــة اجلائلــــني، وم�شــــادرة اأربعــــة اأطنــــان مــــن الب�شائع 

اجلديدة وامل�شتعملــــة واملقلدة كاملالب�س واالك�ش�شــــوارات، وال�شلع 

اال�شتهالكية واملــــواد الغذائية كاخل�شــــروات والفواكه واالأ�شماك 

واالألبــــان، وغريها من املواد غري املرخ�شــــة اأو اخلا�شعة للرقابة 

الغذائية وال�شحيــــة، الفتًا اإىل اأن الب�شاعــــة امل�شادرة ال�شاحلة 

لال�شتهــــالك مت ت�شليمها اإىل جمعية ال�شارقــــة اخلريية، بينما مت 

اإتالف امل�شادرات غري ال�شاحلة لال�شتهالك.

واأكــــد اأن البلدية �شتوا�شل حمالتها ب�شكل دوري من اأجل الق�شاء 

متامــــًا علــــى ظاهــــرة الباعــــة اجلائلني التــــي ال تت�شق مــــع املظهر 

احل�شاري واجلمايل ملدينتنــــا البا�شمة التي اعتمدت كاأول مدينة 

�شحيــــة يف ال�شــــرق االأو�شط مــــن قبل منظمــــة ال�شحــــة العاملية، 

م�شرًيا اإىل اأن تنفيذ هذه احلمالت ياأتي كذلك ا�شتجابة ل�شكاوى 

ومالحظات تلقتها البلدية من اأجل مواجهة انت�شار  هذه الظاهرة 

ال�شلبية.

أسفرت عن ضبط 7 مخالفين ومصادرة 4 أطنان من البضائع
بلدية الشارقة تنفذ حملة ضد الباعة الجائلين

العمل حالًيا لتزويد م�شتودعات البلدية يف املناطق ال�شناعية 

الثالثــــة واخلام�شــــة والثانيــــة ع�شــــرة باأنظمة تهويــــة طبيعية 

ال حتتــــاج اإىل كهربــــاء، م�شــــرًيا اإىل اأن امل�شروعــــات املر�شدة 

للطاقة وفرت مبالغ كبرية وتقلل االنبعاثات الكربونية.

واأكــــدكاأك اأن املبنــــي الرئي�شــــي للبلديــــة مت تزويــــده باأف�شل 

موا�شفــــات املبــــاين اخل�شراء املتمثلــــة يف النظم احلديثة يف 

التهويــــة، واالإنارة ، والعزل احلــــراري، واإحكام منافذ الهواء 

واالإ�شاءة الطبيعية، وغريها من النظم الكهربائية ال�شوئية 

التــــي تقلل مــــن ا�شتهالك الطاقة، كما اأدخلــــت البلدية نظام 

اإدارة املبنــــى )BMS( مببناهــــا الرئي�شي من اأجل التحكم 

االأمثل يف ت�شغيل اأجهزة التكييــــف وو�شائل التهوية، والف�شل 

التلقائــــي مل�شــــادر الطاقــــة باملبنــــى، م�شــــرًيا اإىل اأن البلدية 

األزمــــت موظفيها يف جميع املباين التابعة لها ب�شرورة اإطفاء 

االإنــــارة وف�شل الكهربــــاء عن االأجهزة غــــري امل�شتخدمة بعد 

انتهاء الدوام الر�شمي، وكلفت موظفني خمت�شني للتاأكد من 

ذلك يومًيا، وذلك بهدف رفع م�شتوى الوعي ب�شرورة تر�شيد 

ا�شتهالك الكهرباء واحلد من هدر الطاقة. 

واأ�شــــاف اأن البلدية و�شعت خطة لتنفيــــذ م�شروعات الطاقة 

املتجددة يف عدد من احلدائق اجلديدة �شمن موازنتها لعام 

2018 والتي ت�شمل م�شروعات لتحويل االإنارة التقليدية بتلك 

احلدائــــق اإىل اإنــــارة �شديقــــة للبيئة منخف�شــــة اال�شتهالك، 

م�شــــرًيا اإىل اأن املخت�شني بالبلدية يعكفون حالًيا على درا�شة 

اأنــــواع جديدة مــــن اأنظمة االإ�شاءة التــــي ال تعتمد يف ت�شغيلها 

علــــى الكهرباء خــــالل النهار ومت تركيب عينــــة بامل�شتودعات 

الرئي�شية.

ولفــــت عبدالرزاق اإىل اأن البلدية اأجنــــزت يف اأكتوبر املا�شي 

اأول ك�شــــك �شم�شي �شديق للبيئة يف االإمــــارة مبنطقة �شاطئ 

املمــــزر، وت�شعــــى خالل الفــــرتة القادمــــة اإىل االعتماد ب�شكل 

اأكــــرب على الطاقــــة ال�شم�شية، ملا لها مــــن دور هام يف حماية 

البيئة من امللوثات واالنبعاثات الناجتة عن ا�شتخدام الطاقة 

التقليدية.

�شعادة خالد بن فالح ال�شويدي

م�شاعد املدير العام خلدمة املتعاملني

خليفة بو غامن ال�شويدي

رئي�س ق�شم التفتي�س البلدي
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تزامًنا مع االحتفال بيوم الطفل الخليجي
بلدية الشارقة تنظم فعالية "أطفال تخطفهم التكنولوجيا"

نظم���ت بلدي���ة مدين���ة ال�شارقة، اخلمي����س، فعالي���ة توعوية 

حديق���ة  يف  التكنولوجي���ا"  تخطفه���م  "اأطف���ال  بعن���وان 

اأبو�شغ���ارة، بالتع���اون م���ع هيئة الوقاي���ة وال�شالم���ة، ودائرة 

اخلدم���ات الجتماعي���ة، واملجل����س الأعل���ى ل�ش���وؤون الأ�ش���رة 

بال�شارقة، تزامناً مع الحتفال بيوم الطفل اخلليجي الذي 

ي�ش���ادف 15 يناير من كل ع���ام، وذلك بهدف ت�شليط ال�شوء 

عل���ى الأ�ش���رار ال�شحية والنف�شية الناجم���ة عن ال�شتخدام 

املف���رط لالأجهزة الذكية والألعاب الإلكرتونية اأو التعر�س 

مل�شاهد عنيفة على التلفزيون وغريه.

وقالــــت ال�شيخــــة �شذى املعال م�شاعد املدير العام لل�شحة العامة واملختربات املركزيــــة بالبلدية اإن البلدية ت�شارك هذا العام يف 

االحتفــــاء بيوم الطفل اخلليجي، من خــــالل تنظيم فعالية توعوية ترفيهية مهمة تلقي ال�شوء علــــى املخاطر ال�شحية واالأ�شرار 

اء االإفراط يف ا�شتخدام و�شائل التكنولوجيا  النف�شية والبدنية، التي تلحق باالأطفال واليافعني واملراهقني ما دون �شن 18 عاًما، جرَّ

احلديثة كاالألعاب االإلكرتونية واالأجهزة الذكية مبختلف اأنواعها مثل احلوا�شب اللوحية واملحمولة والهواتف الذكية، اأو التعر�س 

للم�شاهد العنيفة على التلفزيون وغريه مما ال ينا�شب طبيعة املرحلة العمرية لالأطفال واملراهقني.

واأكــــدت اأن فعاليــــة "اأطفــــال تخطفهــــم التكنولوجيا" التــــي نظمتها البلديــــة يف حديقة اأبو�شغــــارة، بالتعاون مع بع�ــــس �شركائها 

اال�شرتاتيجيني، جنحت يف ا�شتقطاب اأعداد كبرية من العائالت واأطفالهم، الذين حر�شوا على امل�شاركة والتفاعل مع االأن�شطة 

واملعار�س املختلفة التي ت�شمنتها الفعالية لتوعيتهم مبخاطر اإدمان التكنولوجيا احلديثة، واإر�شادهم اإىل كيفية اال�شتفادة املثلى 

منها وجتنب اآثارها ال�شلبية، خا�شة بعد اأن باتت االأجهزة االألكرتونية والذكية يف متناول الغالبية العظمى من خمتلف االأو�شاط 

االجتماعية، وتزايد اإقبال االأ�شر على اقتناء هذه الو�شائل وتوفريها الأطفالها.

واأو�شحــــت اأنــــه رغم الفوائد التعليمية والتثقيفية املتعددة التي ميكن اأن يجنيها االأطفال واملراهقون من خالل تر�شيد ا�شتخدام 
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بلدية الشارقة تحتفل بيوم األغذية العالمي
الو�شــــائل واالأجهــــزة االإلكرتونيــــة والذكيــــة، والتعامــــل معهــــا 

ب�شــــكل �شحيــــح واآمــــن، اإال اأن اإدمان هذه الو�شائــــل واالإفراط 

يف ا�شتخدامهــــا لــــه تاأثريات خطــــرية على ال�شحــــة الذهنية 

والنف�شيــــة، اإذ اأنه يوؤثر �شلًبا على املديــــنْي القريب والبعيد يف 

م�شتــــوى االأداء الدرا�شي لالأطفال وقدراتهــــم على التح�شيل 

العلمي ب�شــــكل �شليم، كما اأنه يــــوؤدي اإىل اإحجام االأطفال عن 

ممار�شة االأن�شطة البدنية والريا�شية لالأطفال مما يزيد من 

احتمال اإ�شابتهم بال�شمنة وغريها.

 واأكــــدت اأن تعر�ــــس االأطفــــال مل�شاهد عنيفة علــــى التلفزيون 

واألعــــاب الفيديــــو وغريهما مــــن و�شائل العر�ــــس املرئي ينمي 

لديهــــم �شلــــوًكا عدوانًيا جتــــاه اأقرانهم ويزرع فيهــــم نفو�شهم 

اأفكاًرا �شلبية وخوف متزايد من االحتكاك باالآخرين.

واأفــــاد علــــي عبيد احلمــــودي مديــــر اإدارة التفاعــــل املوؤ�ش�شي 

بالبلديــــة اأن فعالية "اأطفــــال تخطفهــــم التكنولوجيا" �شملت 

اأن�شطــــة ترفيهية لالأطفال الإ�شفــــاء اأجواء من البهجة واملرح، 

واإي�شال الر�شائــــل التوعوية للفعالية باأ�شلوب جذاب وم�شوق، 

كمــــا اأقيمت ور�س عمل لالأطفــــال اإىل جانب تقدمي فحو�شات 

طبية لالأطفال.

واأ�شاف اأن هيئة الوقاية وال�شالمة قدمت خالل احلملة بع�س 

ال�شور التعريفية والر�شومات التعبريية التي تو�شل املعلومات 

التوعويــــة لالأطفــــال ب�شكل مب�شط و�شهــــل، ونظمت م�شابقات 

حــــول �شبــــل االأمن وال�شالمــــة، بينما قدمت دائــــرة اخلدمات 

االجتماعية برناجًما توعويًا بعنوان "كيف تقول ال ملن يوؤذيك" 

قدمتــــه اخت�شا�شية احلماية االجتماعيــــة عائ�شة احلو�شني، 

وقــــد هدف الربنامج اإىل تعليم الطفــــل كيف يحمي نف�شه من 

املخاطر داخل املنزل وخارجه، وغريها من الن�شائح التوعية 

التــــي تــــدرب الطفل على ا�شتخــــدام ا�شرتاتيجيــــات معينة يف 

التعامــــل مع االآخريــــن ل�شمــــان �شالمته، من خــــالل عرو�س 

مرئيــــة وور�س تلويــــن وق�س ولــــزق وم�شابقــــات وجوائز، كما 

قــــدم املجل�س االأعلى ل�شوؤون االأ�شرة بع�س الفحو�شات الطبية 

للم�شاركني بالفعاليات.

نظم���ت بلدي���ة مدين���ة ال�ش���ارقة باق���ة م���ن الفعالي���ات 

ي���وم الأغذي���ة العامل���ي يف مبن���ى  والأن�ش���طة مبنا�ش���بة 

التنظي���م الإيج���اري مبنطق���ة ال�شناعي���ة 5، مب�شارك���ة 

ع���دد كب���ري من موظف���ي البلدية ومراجعيه���ا لت�شليط 

ال�شوء على اأهمية التنوع البيولوجي يف حتقيق الأمن 

الغذائي، وتوفري غذاء �شحي واآمن لأفراد املجتمع.

واأو�شحــــت ال�شيخة �شذى املعال م�شاعد املدير العام لل�شحة 

العامــــة واملختــــربات املركزيــــة يف بلدية مدينــــة ال�شارقة اأن 

م�شاركــــة البلديــــة كل عام يف االحتفاء بيــــوم االأغذية العاملي 

ينبــــع من حر�شها ال�شديد على توعيــــة موظفيها ومراجعيها 

باأهميــــة الق�شاء على الفقر واجلــــوع و�شوء التغذية يف جميع 

بلدان العــــامل ان�شجامًا مع توجهات الدولــــة يف جمال التنوع 

البيولوجــــي، وات�شاًقا مع اأهداف منظمــــة االأغذية والزراعة 

لالأمم املتحدة يف هذا ال�شدد.

واأ�شارت اإىل اأن الفعاليات التي نظمتها اإدارة تقييم املطابقة 

والتثفيــــق ال�شحي مببنى اإدارة التنظيــــم االإيجاري بالتعاون 

مــــع اإدارة التفاعل املوؤ�ش�شي واإدارة الزراعــــة بالبلدية وعدة 

جهــــات خارجية ا�شتملــــت على حما�شــــرات تثقيفية، وور�س 

عمل، واإجراء فحو�شات طبية للموظفني واملراجعني، اإ�شافة 

اإىل اإقامــــة املعار�ــــس التثقيفيــــة املتنوعــــة، وتوزيــــع �شتالت 

زراعيــــة، حيث هدفت البلدية اإىل خلق عادات �شحية �شليمة 

لــــدى اأفــــراد املجتمــــع، واإعطائهم بع�ــــس الن�شائــــح املفيدة 

عند �شراء االأغذية، وحثهم علــــى اختيار املنتجات الع�شوية 

االأف�شــــل �شحًيــــا، وتعريفهــــم بالطــــرق ال�شليمــــة لتخزيــــن 

االأطعمة، وت�شجيعهم على االإكثار من الزراعة املنزلية.

واأكــــدت اأن البلدية تنظــــم حمالت توعوية علــــى مدار العام 

�شــــواء بالتوا�شــــل املبا�شــــر مــــع اجلمهــــور اأو عــــرب الو�شائل 

االإعالميــــة املختلفــــة للحــــد مــــن املمار�شات اخلاطئــــة التي 

تــــوؤدي اإيل انح�شــــار التنــــوع البيولوجي مثــــل ال�شيد اجلائر 

لالأ�شماك، حيــــث تلتزم البلدية بتنفيذ قرارات وزارة التغري 

املناخــــي والبيئة ب�شــــاأن منع �شيد وت�شويــــق بع�س االأنواع من 

االأ�شمــــاك يف مو�شم التكاثــــر، كما تعمــــل البلدية على احلد 

مــــن اال�شتخدام املكثــــف للمبيدات ومواجهــــة التلوث البيئي 

مــــن اأجل �شمــــان حتقيق اأعلى معــــدالت ال�شالمــــة الغذائية 

وال�شحة العامة يف مدينة ال�شارقة. 
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وقــــال �شعادة ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة ال�شارقة، 

اأن البلدية حري�شة على اال�شتفادة من التجارب العملية التي 

اأثبتت جناًحا ملمو�ًشا يف جماالت العمل البلدي كافة، ال�شيما 

مــــا يتعلق باخلدمات التــــي تهم قطاعات وا�شعــــة من املجتمع 

�شواًء من االأفــــراد اأو ال�شركات اأو املوؤ�ش�شــــات، م�شرًيا اإىل اأن 

زيــــارة وفد اإدارة املواقف العامة اإىل اأملانيا ياأتي �شمن خطط 

البلديــــة لالرتقاء مب�شتــــوى خدماتها ورفع معــــدالت ال�شعادة 

والر�شا لدى م�شتخدمي املواقف العامة مبدينة ال�شارقة.

وتف�شيــــاًل، اأفاد علــــي اأبوغازيني مديــــر اإدارة املواقف العامة 

الذي تراأ�س وفــــد البلدية، اأن الزيارة التــــي ا�شتمرت اأ�شبوًعا 

كامــــاًل و�شملت مــــدن اأملانية منها روثنبــــريج ووايدجن، هدفت 

اإىل اإجــــراء معاينــــة ميدانية الأنظمة املواقــــف املطبقة يف تلك 

املــــدن والتعرف عــــن قرب على اأف�شل احللــــول التقنية املتبعة 

بها ومدى تاأثريها يف عملية تنظيم وت�شغيل ومراقبة املواقف، 

واالأنظمة والقوانــــني والت�شريعات املتعلقة بهــــا، ودرا�شة �شبل 

واإمكانيــــة اال�شتفــــادة من التجــــارب الناجحة لتلــــك املدن يف 

هذا املجال من اأجل االرتقاء مب�شتوى خدمات املواقف العامة 

مبدينة ال�شارقة وفق مــــا يتنا�شب مع طبيعة املدينة والقوانني 

املعمول بها.

واأكــــد اأن البلدية تــــويل اهتماًما كبرًيا بتوفــــري اأف�شل احللول 

لتنظيــــم مواقــــف ال�شيــــارات يف مدينــــة ال�شارقــــة ملــــا لها من 

انعكا�ــــس مبا�شر علــــى راحة ال�شــــكان وتن�شيــــط حركة ال�شري 

والنقــــل، ودورهــــا الكبــــري يف دعــــم احلراك 

التجــــاري واالقت�شــــادي وال�شياحــــي، وتهيئة 

بيئــــة حا�شنــــة لال�شتثمــــارات باملدينــــة، من 

خالل توفري مواقــــف نظامية تخدم املن�شاآت 

التجاريــــة وال�شناعية وال�شياحية يف املدينة، 

مما يعّزز مــــن مكانتها الرائــــدة يف م�شاف 

املــــدن اجلاذبــــة لال�شتثمــــار علــــى م�شتــــوى 

املنطقة.

واأ�شار اإىل اأن برنامــــج الزيارة حفل بالعديد 

حكوميــــني  م�شوؤولــــني  مــــع  اللقــــاءات  مــــن 

واأكادمييــــني خمت�شــــني باإعــــداد الدرا�شات 

والبحــــوث حول نظــــم املواقــــف والت�شريعات 

املتعلقة بها و�شبل ا�شتخدام الطاقة النظيفة بداًل من االعتماد 

على م�شادر الطاقة االأخرى، كما زار الوفد اأهم �شركة موردة 

الأجهزة املواقف يف دولة االمارات العربية املتحدة، حيث اأطلع 

على موا�شفات اأحدث االأجهزة امل�شممة لال�شتخدام بالدولة، 

ومراحل ت�شنيعها وطــــرق ت�شميمها وت�شغيلها، وكذلك نظام 

مراقبة املواقف عرب الكامريات الرقمية، اإ�شافة اإىل مناق�شة 

بع�ــــس التعديــــالت والتح�شينــــات املقرتحــــة مــــن البلدية على 

اأجهزة واأنظمة املواقف لتنا�شب طبيعة ا�شتخدامها يف مدينة 

ال�شارقة، ومنها اأجهزة مواقف جديدة  يف املدينة  على درجة 

عالية من التطور تعمل بنظام اللم�س على ال�شا�شة.

وك�شــــف مديــــر اإدارة املواقف العامة اأن اإجمــــايل عدد اأجهزة 

املواقــــف مبدينة ال�شارقة و�شــــل اإىل 1060 جهاًزا، منذ بداأت 

خدمة املواقف املدفوعة باملدينة عام 2005، الفًتا اإىل اأن وفد 

البلديــــة بحث كذلــــك مع �شركة متخ�ش�شــــة يف اإعداد اأنظمة 

الربجميات اخلا�شــــة باأجهزة املواقف، والتــــي قامت باإعداد 

وبرجمة نظــــام التحكم املركــــزي الأجهزة املواقــــف يف مدينة 

ال�شارقة، بع�س الفنيات املتعلقة بنظام التحكم الذي �شممته 

ال�شركــــة ب�شكل ح�شري لبلديــــة مدينة ال�شارقــــة بعد تعزيزه 

وتطويــــره ليالئم احتياجــــات مراقبي النظــــام الأداء مهامهم 

بدقة متناهية.

زار وف���د م���ن بلدية مدينة ال�شارقة موؤخًرا عدة مدن اأملانية لالطالع على اأحدث حلول ت�شغيل ومراقبة 

املواق���ف واآخ���ر م���ا تو�شل���ت اإلي���ه التكنولوجيا احلديثة يف ه���ذا املجال لال�شتف���ادة منها ودرا�ش���ة اإمكانية 

تطبيقها يف مدينة ال�شارقة.

1060 جهاز مواقف بمدينة الشارقة منذ بدء خدمة المواقف المدفوعة في 2005
بلدية الشارقة تطلع على أفضل حلول تشغيل المواقف بألمانيا
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وقــــال �شعــــادة ثابت الطريفــــي، اإن زيارة وفد مركــــز ال�شارقة 

للوثائــــق والبحــــوث اإىل البلدية تاأتي يف اإطــــار التعاون القائم 

وامل�شتمر بني اجلهتني و�شعيهمــــا املتوا�شل اإىل تطوير معايري 

االأر�شفــــة والتوثيــــق ملــــا لهما مــــن دور كبري يف حفــــظ الوثائق 

وامل�شتنــــدات واملخططــــات احلكوميــــة، ومت�شًيا مــــع توجهات 

الدولــــة يف تعزيــــز �شيا�شــــة التاآريــــخ ورفــــع كفــــاءة االأجهــــزة 

احلكومية يف تطبيق اأحدث النظم االأر�شيفية.

وقالــــت ال�شيخــــة خلود املعــــال مديــــر اإدارة االأر�شيف املركزي 

بالبلديــــة اأن وفد هيئــــة ال�شارقة للوثائق والبحــــوث اطلع على 

االأدوار التــــي يقــــوم بهــــا كوادر بلديــــة ال�شارقــــة وفق جماالت 

اأعمالهــــم التخ�ش�شية يف تطبيــــق اأنظمة احلفــــظ واالأر�شفة 

وجهــــود التوثيــــق املتبعة يف كافة اأعمــــال البلدية عرب  خمتلف 

اإداراتهــــا،  كمــــا تعــــرف الوفد علــــى عمليــــات التوثيق  وطرق 

احلفــــظ واالأر�شفة املتبعة لــــدى البلدية مبا يتنا�شب مع طبيعة 

الوثائق وامل�شتندات امل�شتخدمة لديها.

واأ�شافــــت اأن البلديــــة بحثت مع وفــــد هيئة ال�شارقــــة للوثائق 

والبحــــوث �شبل تطويــــر معايري التوثيق واآليــــات تنظيم واإدارة 

الوثائق واالأر�شيف مبا يتنا�شب مع مهام واخت�شا�شات البلدية 

ومنهجيــــة عملها، موؤكــــدة حر�س البلدية علــــى اال�شتمرار يف 

تبــــادل اخلربات واملعلومــــات والبيانات مع الهيئــــة، وموا�شلة 

االجتماعات واللقــــاءات بني اجلانبني من اأجــــل حتقيق اأعلى 

معايري النظم التوثيقية واالأر�شيفية بالبلدية.

ا�شتقبل���ت بلدي���ة مدين���ة ال�شارقة وف���داً من مرك���ز ال�شارقة 

امل�شرتك���ة  جهودهم���ا  تعزي���ز  لبح���ث  والبح���وث  للوثائ���ق 

لالرتق���اء مبعاي���ري التوثيق والأر�شفة املتبع���ة لدى البلدية 

وف���ق اأعلى املعاي���ري العاملية، وكان يف ا�شتقب���ال الوفد الزائر 

�شع���ادة ثابت الطريفي، مدير ع���ام البلدية، و�شعادة عبداهلل 

القاي���دي م�شاع���د املدي���ر الع���ام لقط���اع الدع���م املوؤ�ش�ش���ي، 

وال�شيخ���ة خل���ود املع���ال، مدي���ر اإدارة التمي���ز املوؤ�ش�شي، فيما 

تراأ����س الوف���د الزائر �شعادة �شالح �ش���امل املحمود مدير عام 

هيئ���ة ال�شارق���ة للوثائق والأر�شي���ف، ورافقه خ���الل الزيارة 

عدد من قيادات الهيئة وموظفيها.

"بلدية الشارقة" تبحث مع "الوثائق والبحوث" سبل تطوير معايير التوثيق واألرشفة
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بعد نجاحها في تطبيق نظام الجودة الشاملة بكافة قطاعاتها وإداراتها
بلدية الشارقة تحصل على شهادة "اآليزو" 9001:2015 على مستوى الدائرة

اأعلنت بلدية مدينة ال�شارقة عن ح�شولها على �شهادة الآيزو 9001:2015 على م�شتوى الدائرة باأكملها بعد جناحها يف تطبيق نظام اجلودة ال�شاملة بجميع قطاعاتها واإداراتها، واجتيازها 

مرحلة التدقيق وال�تاأكد من ا�شتيفائها لكافة معايري العتماد، لتحقق بذلك اإجنازاً جديًدا ي�شاف اإىل �شجل اإجنازاتها ويعزز مكانتها الريادية يف العمل البلدي.
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وقــــال �شعادة ثابــــت �شامل الطريفــــي مدير عــــام بلدية مدينة 

ال�شارقــــة اأثناء ت�شلمــــه ل�شهــــادة االآيــــزو ٩001:2015 ، "اإننا 

ن�شعــــر بالفخــــر باحل�شول على هــــذه ال�شهــــادة املرموقة التي 

جــــاءت تتويًجا لعام كامل من العمــــل الدوؤوب واجلهد اجلهيد 

الذي بذله جميع العاملني يف البلدية على خمتلف م�شتوياتهم 

الوظيفيــــة وفق تخطيط دقيق وخطوات مدرو�شة، خا�شة فرق 

عمل اجلــــودة مبختلــــف قطاعات البلديــــة واإداراتهــــا، الذين 

حملــــوا على عاتقهم مهمة تطويــــر اإجراءات العمل مبا يتوافق 

مــــع متطلبــــات اجلــــودة ال�شاملة واتبــــاع اآخر مــــا تو�شلت اإليه 

النظم االإدارية احلديثة."

وتابع �شعادتــــه: "واإنني بالنيابة عن جميــــع العاملني بالبلدية 

اأهدي هذا االإجناز اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان 

بن حممــــد القا�شمي ع�شــــو املجل�س االأعلى حاكــــم ال�شارقة، 

الذي مل يبخل علينا يوًما بدعٍم اأو رعايٍة اأو توجيه حتى �شرنا 

اإىل هــــذا النجاح الــــذي ن�شُرف بت�شطــــريه يف �شجل اإجنازات 

حكومة ال�شارقة، وليكون خري ختام لعام 2017."

ومــــن جهته قال �شعــــادة عبداهلل القايــــدي م�شاعد مدير عام 

بلديــــة مدينــــة ال�شارقة للدعــــم املوؤ�ش�شــــي، اإن احل�شول على 

�شهــــادة االآيــــزو ٩001:2015  علــــى م�شتوى الدائــــرة باأكملها 

يرتجم على اأر�س الواقع ال�شيا�شة اال�شرتاتيجية التي و�شعتها 

االإدارة العليــــا بالبلدية، والتي يقع علــــى راأ�س اأولوياتها اإ�شعاد 

املتعاملــــني، واالرتقاء بالعمــــل البلدي، وتطبيــــق اأعلى معايري 

اجلودة يف تقــــدمي اخلدمات وتطبيق النظم االإدارية والعلمية 

احلديثــــة، م�شــــريًا اإىل اأن حتقيق هذا االإجنــــاز  ي�شكل خطوة 

مهمة يف اإطــــار عملية ن�شــــر ثقافة اجلودة والتميــــز املوؤ�ش�شي 

التي تتبناها الدائرة.

وقالــــت بدور احلمادي مديــــر اإدارة التخطيــــط اال�شرتاتيجي 

اإن االإدارة العليــــا بالبلديــــة عزمت على تطبيــــق نظام اجلودة 

ال�شاملــــة يف كافــــة االأعمــــال واخلدمــــات بقطاعــــات البلديــــة 

واإداراتها قبل حلــــول عام 2018، فتم ت�شكيل فريق جودة بكل 

اإدارة وقطــــاع للعمــــل على ا�شتيفاء وتطبيــــق متطلبات اجلودة 

الالزمة للح�شــــول على �شهادة االآيــــزو ٩001:2015، م�شرية 

اإىل عمليــــات تطبيــــق اجلودة ال�شاملة ا�شتغرقــــت عدة �شهور، 

ُعقدت خاللهــــا العديد من ور�س العمل واالجتماعات مع فرق 

اجلودة ملتابعة اإجراءات العمل، حتى اجتياز املرحلة النهائية 

مــــن التدقيــــق والتاأكد مــــن ا�شتيفــــاء كافة متطلبــــات اجلودة 

ال�شاملــــة من اأجــــل احل�شول على �شهادة االآيــــزو على م�شتوى 

الدائرة.
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بإجمالي 47 موظًفا من مختلف المستويات الوظيفية
بلدية الشارقة تكرم الفائزين بجائزة التميز في دورتها الثالثة

احتفت بلدية مدينة ال�شارقة بكوكبة جديدة من موظفيها 

املتميزين يف حفلها ال�شنوي الذي اأقيم  يف مبناها الرئي�شي 

لإ�ش���دال ال�شتار على الدورة الثالث���ة من جائزة التميز التي 

تنظمها البلدية �شنوًيا بهدف تعزيز التناف�س الإيجابي بني 

املوظف���ني عل���ى خمتل���ف م�شتوياته���م الوظيفي���ة والرتقاء 

باأدائه���م املهني ومهاراتهم ال�شخ�شي���ة والقيادية مبا يحقق 

تطلع���ات البلدي���ة يف الو�ش���ول اإىل اأعل���ى مرات���ب التمي���ز يف 

كافة خدماتها واأعمالها.

وقــــد �شــــارك يف احلفل الــــذي اأقيــــم يف قاعة امل�شــــرح باملبنى 

الرئي�شــــي للبلديــــة �شعــــادة ثابت �شــــامل الطريفــــي مدير عام 

البلديــــة، و�شعــــادة املهند�س خليفــــة بن هــــده ال�شويدي رئي�س 

جلنة جائزة التميز، وعدد كبري من قيادات البلدية ومديريها 

وموظفيها.

وقــــال �شعادة ثابت �شــــامل الطريفي: "اإن جائــــزة التميز التي 

حتر�س البلدية على اإطالقها يف نهاية كل عام تعد واحدة من 

املبادرات والربامج التحفيزية التي نبتغي من خاللها ت�شجيع 

املوظفــــني وا�شتنفار هممهم لبذل ق�شارى جهودهم يف العمل 

وموا�شلة ال�شعي لطلب العلم واكت�شاب مهارات جديدة ترتفع 

بهــــم درجة بعد درجــــة على �شلم التميــــز، م�شتلهمني يف ذلك 

مــــن روؤى وتوجهــــات �شاحب ال�شمــــو ال�شيخ الدكتــــور �شلطان 

بــــن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س االأعلــــى حاكم ال�شارقة يف 

االهتمــــام بالعن�شر الب�شري بو�شفه احلجــــر االأ�شا�س لبنيان 

النه�شة احلديثة الأي اأمــــة من االأمم، فقد �شدد �شموه موؤخًرا 

علــــى اأن العلــــم هــــو بوابــــة املوظــــف لنيــــل الرتقيــــة يف خطوة 

ت�شجيعية الأبنائه من موظفــــي حكومة ال�شارقة على ا�شتكمال 

درا�شتهم االأكادميية والعلمية." 

 واأكد الطريفي اأن البلدية تعمل وفق خطة ا�شرتاتيجية قائمة 

علــــى التطويــــر امل�شتمــــر الأداء املوظفــــني يف كافــــة قطاعاتها 

واإداراتها، فقــــد جنحت جائزة التميز يف خلــــق بيئة تناف�شية 

حمفزة بــــني املوظفني تر�شخ قيمة التميــــز يف نفو�شهم وتعزز 

العمــــل بــــروح الفريــــق، الفًتــــا اإىل اأن البلديــــة اأطلقــــت كذلك 

برنامج " تقييــــم االأداء ال�شنوي " جلميع اإداراتها وقطاعاتها 

يف عــــام 2017 لتعزيــــز �شيا�شة التطويــــر والتح�شني يف االأداء 

املوؤ�ش�شــــي مبا يتما�شى مــــع تطلعات حكومــــة ال�شارقة الرامية 

اإىل اتباع اأرقى املعايري واملمار�شات املهنية. 

وقــــال املهند�س خليفــــة بن هده ال�شويــــدي رئي�س جلنة جائزة 

التميــــز اأن البلديــــة حر�شــــت علــــى تنقيــــح وتطويــــر معايــــري 

اجلائزة عاًما بعد عام بهدف اإ�شراك اأكرب عدد من املوظفني 

والعاملــــني من خمتلف امل�شتويــــات الوظيفية يف اجلائزة حتى 

يكون التميز ثقافة �شائدة و�شلوًكا را�شًخا و�شمة �شخ�شية بني 

جميع موظفي البلدية، م�شرًيا اإىل اأن الفائزين بجائزة التميز  

هذا  العام بلغ عددهم 47 موظًفا.

واأو�شــــح اأن جائــــزة التميــــز تنق�شم اإىل عدة فئــــات، ففي فئة 
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امل�شــــوؤول املتميز فاز باجلائزة املهند�س ح�شــــن التفاق، بينما 

فــــاز كل مــــن في�شل املــــال وعلي اأحمــــد اأبوغازيــــني باجلائزة 

حل�شول اإداراتهم على اأعلى معدل تقييم اأداء �شنوي بالبلدية، 

اأما فئة املوظف املتميز يف املجال االإداري فقد فاز بها كل من 

عادل باجبري، وبدرية الكمايل، ومديحة علي الرو�شي، ولبنى 

ال�شام�شــــي، و�شــــعيد طالب، وح�شــــني اأحمد عبداهلل، وحمادة 

�شــــعيد، يف حني فــــاز فريق قطاع ال�شــــحة العامة واملختربات 

املركزية بجائزة الفريق املتميز، م�شرًيا اإىل اأن البلدية كرمت 

كذلك 25 موظًفا من فئة الوظائف امل�شــــاندة بالبلدية تقديًرا 

لدورهم يف دعم م�شرية العمل البلدي.

واأكــــد بن هــــده اأن الفائزين ا�شــــتحقوا احل�شــــول على جائزة 

التميــــز بعد درا�شــــة ملفاتهم درا�شة دقيقة مــــن اأع�شاء جلنة 

اجلائزة، والتاأكد من ا�شتيفائهم لكافة معايري اجلائزة، الفًتا 

اإىل اأن جلنــــة اجلائزة اتبعت اأرقى معايري النزاهة وال�شفافية 

يف اختيــــار الفائزيــــن باجلائــــزة وفــــق املعايري التــــي حددتها 

اللجنة ومنها االإجنازات والنتائج التي حققها املوظف، واأدائه 

الفعال واأ�شلــــوب العمل، واإبداعه والتزام الوظيفي وال�شلوكي، 

وتطويره الذاتي، ومهاراته االإ�شرافية والقيادية، وغريها.
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"مدينتي" برنامج تلفزيوني يسلط الضوء على جهود بلدية الشارقة ويعرف بخدماتها

الربنام���ج  حلق���ات  اأوىل  ب���ث  يف  ال�ش���ارقة  تلفزي���ون  ب���داأ 

الأ�ش���بوعي "مدينت���ي" الذي تنتجه بلدية مدينة ال�ش���ارقة 

وموؤ�ش�ش���ة ال�شارق���ة لالإع���الم، لي�شل���ط ال�ش���وء عل���ى اأب���رز 

اإم���ارة  اجله���ود الت���ي تبذله���ا البلدي���ة يف خدم���ة جمتم���ع 

ال�شارقة، ويعرف اجلمهور باخلدمات املتنوعة التي تقدمها 

البلدية يف خمتلف جمالت العمل البلدي.

وقــــال �شعادة ثابــــت �شامل الطريفــــي مدير عــــام بلدية مدينة 

ال�شارقــــة، اإن البلديــــة ت�شعى اإىل تو�شيــــل ر�شالتها االإعالمية 

اإىل اأكــــرب �شريحــــة ممكنة مــــن املجتمع من خــــالل ا�شتغالل 

جميــــع قنوات التوا�شل املتاحة �شواء التقليدية اأو االإلكرتونية، 

وتطويعهــــا خلدمة اأهدافها اال�شرتاتيجيــــة، وتثقيف اجلمهور 

وتعريفــــه باأهم خدمــــات البلدية واإجنازاتهــــا املحققة بف�شل 

التوجيهــــات امل�شتمــــرة مــــن �شاحــــب ال�شمــــو ال�شيــــخ الدكتور 

�شلطــــان بن حممــــد القا�شمــــي ع�شــــو املجل�س االأعلــــى حاكم 

ال�شارقــــة، واملتابعة احلثيثة من �شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد 

بن �شلطان القا�شمي ويل العهد ونائب احلاكم ورئي�س املجل�س 

التنفيذي الإمارة ال�شارقة.

واأكــــد اأن برنامج مدينتي الذي يذاع اأ�شبوعًيا منذ بداية العام 

اجلاري هو نتاج عالقات متينة وممتدة بني البلدية وموؤ�ش�شة 

ال�شارقــــة لالإعالم، وياأتي تتويًجــــا ل�شراكة ا�شرتاتيجية قائمة 

علــــى التعاون املثمر والبناء والتن�شيق الدائم مع هذه املوؤ�ش�شة 

الغــــراء التــــي تعــــد مكوًنــــا رئي�شًيا �شمــــن منظومــــة االت�شال 

واالعالم يف االإمــــارة، وداعًما خلطاها التطويرية ومنجزاتها 

احل�شارية.

واأفــــاد علــــي عبيد احلمودي مديــــر اإدارة التفاعل املوؤ�ش�شي ورئي�س فريق عمل الربنامــــج اأن احللقة االأوىل من الربنامج ت�شمنت 

نبــــذة عامــــة عن البلدية وتاريخ ن�شاأتها وتطورها واأهم اخلدمات التي تقدمهــــا، باالإ�شافة اإىل لقاء مع مدير عام البلدية حتدث 

فيــــه عــــن اإجنازات ال�شارقة ودور البلدية يف خدمة االإمارة، بينما تناولت احللقة الثانية من الربنامج جهود البلدية لتوفري غذاء 

اآمن للمواطنني واملقيمني على اأر�س مدينتنا البا�شمة. 

واأكــــد اأن البلدية انتهجت يف االأونة االأخرية �شيا�شة اإعالمية وا�شحــــة تعتمد اأعلى درجات ال�شفافية وامل�شداقية يف التوا�شل مع 

متعامليها و�شكان االإمارة بوجه عام.  
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حسن ناصر رئيس شعبة التدقيق اإلنشائي: 

بلدية الشارقة أطلقت حزمة من التسهيالت الهندسية لتخفيف الضغوطات المادية عن المالك 
واختصار مدة إنجاز المعامالت

اأك���د املهند����س ح�شن على نا�شر رئي�س �شعبة التدقيق الن�شائ���ي يف بلدية مدينة ال�شارقة اأن 

اإدارة الهند�ش���ة ببلدي���ة مدينة ال�شارقة اأطلقت خدمة تعدي���ل املخططات ال�شريع للم�شاريع 

ال�شكني���ة واإ�ش���دار �شه���ادة تو�شي���ل خدم���ات اإلكرتوني���اً للم�شاري���ع ال�شكني���ة، ت�شهي���ال عل���ى 

مواطني الإمارة يف جانب النتقال وال�شكن يف امل�شكن، وتخفيًفا لل�شغوطات املادية واملعنوية 

التي قد يكون �شاحب امل�شكن مير بها يف مرحلة بناء بيت العمر.

واأو�شــــح رئي�س �شعبة التدقيق االإن�شائي قائال:" ي�شتطيع مالك امل�شكن اأن ي�شتخرج �شهادة تو�شيل خدمات 

"كهرباء وماء" قبل ا�شتخراج �شهادة االإجناز يف حالة حاجته اإىل تعديل املخطط ب�شبب وجود عدد من 
التغيــــريات الب�شيطــــة يف املخطط وامل�شكن، واالنتقــــال لل�شكن فيه، ومن ثم ي�شتطيــــع اأن يراجع ق�شم رقابة 

املبــــاين باإدارة الهند�شــــة، ويقوم با�شتكمال االإجــــراءات املتبقية، وتعديل املخطط اخلا�ــــس به يف البلدية، 

وتعديلها من غري احلاجة للرجوع ملكاتب اال�شت�شارات الهند�شية بر�شوم رمزية وثابتة لكل تعديل.

وقال: "الحظنــــا اأكرث التحديات التي تواجه املالك وتوؤخرهم 

يف عمليــــة االنتقال لل�شكــــن يف منازلهم هي تعديل املخططات 

النهائية يف اجلانب املعماري، مما يوؤخر من عملية ا�شتخراج 

�شهادة االإجناز، باالإ�شافــــة اإىل االإ�شكاليات التي قد يواجهها 

املالــــك مع اال�شت�شاري واملقــــاول وغريها، ومن خالل اخلطوة 

االإيجابيــــة التــــي قامت بها البلديــــة يف جانب اإ�شــــدار �شهادة 

تو�شيــــل خدمات للمالــــك قبل �شهــــادة االإجناز، فتــــم ت�شهيل 

عمليــــة االنتقال وال�شكن يف امل�شكــــن، وحترير املالك من عدد 

مــــن ال�شغوطات املاديــــة التي كان يواجهها قبــــل االنتقال اإىل 

امل�شكن واال�شتقرار فيه.

ا�شتحداث خدمة تعديل املخططات ال�شريع 

واأكد رئي�ــــس �شعبة التدقيق االإن�شائي يف بلدية مدينة ال�شارقة 

علــــى اأن املالك ي�شتطيع ا�شتكمــــال اإجراءات اإ�شــــدار �شهادة 

االإجنــــاز وتعديــــل املخطــــط يف وقت الحــــق وبــــكل اأريحية من 

خالل خدمة تعديل املخططــــات الهند�شية للمنازل ال�شكنية، 

وذلــــك لعدد من التعديالت املعمارية يف املوقع، باالإ�شافة اإىل 

عدد ب�شيط من التعديــــالت االإن�شائية وتعديل املخطط ب�شكل 

�شل�س يف البلدية، حيث ت�شمل هذه التعديالت االآتي:

-   تغيري نوع العزل.

-   تعديل يف عدد املناهيل.

-   تعديل ال�شور )ا�شتخدام �شور اجلار(.

-   تعديل بارتفاع ال�شور مبا ال يتجاوز 2.50 مرت وال يقل عن 

1.80 مرت.

-   تغيري نوع ال�شبغ اخلارجي مل�شتوى اأف�شل.

-   تعديل ال�شبغ اخلارجي اإىل حجر.

والت�شطيبــــات  الواجهــــات  ت�شميــــم  يف  ب�شيــــط  تعديــــل     -

اخلارجية.

-   تعديل اأماكن فتحات ال�شبابيك بحيث ال توؤثر يف الواجهات.
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-   تعديــــل باإ�شافــــة م�شاحــــة ملظلة ال�شيارة )ر�شــــوم امل�شاحة 

امل�شافــــة + غرامــــة �شعف ر�شوم امل�شاحــــة امل�شافة مبا ال يقل 

عن    500 درهم(.

-   تعديل يف البوابات اخلارجية.

-   تعديل يف املوقع العام.

-   تعديل ت�شميم الفناء اخلارجي )داخل قطعة االأر�س(.

-   تعديالت ب�شيطة )داخلية اأو خارجية(.

واأ�شــــار املهند�س اإىل اأنه منذ اإطالق اخلدمة يف مار�س 2016 

وحتــــى الوقت احلايل فقد مت تقدمي 310 معاملة، وهي ت�شدر 

حاليا عل نطاق امل�شاريع ال�شكنية فقط، ومن املتوقع اأن يرتفع 

العــــدد يف ال�شهــــور املقبلة، وبناًء على التوجيهــــات من االإدارة 

العليــــا �شيتــــم العمل علــــى نطــــاق اأو�شع يف عــــام 2018 بحيث 

ت�شمــــل امل�شاريع ال�شناعية والتجارية، مبيًنا اأن املدة الزمنية 

التــــي ت�شتغرقها املعاملة ت�شل اإىل خم�س اأيام عمل حالًيا ومن 

املقدر اأن ت�شتغرق يف 2018 يوم عمل واحد فقط.

28 خدمة اإلكرتونية 

واأ�شاف املهند�س اأن قطاع الهند�شة 

واملبــــاين يف بلديــــة مدينــــة ال�شارقة 

يقدم حاليا نحــــو 28 خدمة ومعاملة 

اإلكرتونيــــة علــــى املوقــــع االلكرتوين 

اخلا�ــــس بالبلديــــة، و�شيتــــم قريبــــا 

اإدراج معاملــــة تعديــــل املخططــــات، 

موؤكًدا اأنــــه منذ قيام اإدارة الهند�شة 

بتقدمي اخلدمات اإلكرتونيا مت توفري 

الوقت واجلهــــد على مالك امل�شاريع 

مــــن خالل تقليل عدد املراجعني اإىل 

مبنى البلدية وت�شهيل عمل املقاولني 

واال�شت�شاريني، اإذ يتم تقدمي العديد 

مــــن املعامــــالت عــــن طريــــق املوقع 

عليهــــا  املوافقــــة  ويتــــم  االلكــــرتوين 

اإلكرتونيا ب�شكل �شريع. 

ا�شتخراج ت�شريح ال�شب الليلي يف 3 دقائق 

 كما اأنــــه وبتوجيهات من م�شاعد مدير العام لقطاع الهند�شة 

واملباين يف بلدية مدينة ال�شارقة، فاإنه يتم ا�شتالم املعامالت 

ب�شــــورة م�شتمرة ومتوا�شلة ملدة 24 �شاعة مت�شلة عرب املوقع 

االلكــــرتوين، ومــــن اأكــــرث املعامــــالت �شرعــــة يف االإجناز هي 

معاملــــة �شب اخلر�شانــــة الليلي، وتتم املوافقــــة عليها بعد اأن 

يتم الدفع اإلكرتونيا، ليح�شــــل العميل على ت�شريح باملوافقة 

خالل 3دقائق فقط. 

 

باالإ�شافــــة اإىل معاملة التدقيق االإن�شائي والتي يتم ا�شتقبالها 

ملــــدة 24 �شاعــــة عرب املوقع، ويتــــم توزيع املهند�شــــني املدنيني 

علــــى املواقع التي حتتــــاج اإىل تدقيق حيث ت�شتقبل االإدارة بني 

80 اإىل 110 معاملــــة يوميــــا، والتي يتم معاينتها بزيارة املوقع 

بنف�س اليوم. هذا وقد بلغت عدد معامالت التدقيق االإن�شائي 

للعام املا�شي نحــــو 16 األف و٩52 معاملة وهي خدمة جمانية 

تقدمها البلدية. 

  واأ�شــــار رئي�ــــس �شعبــــة التدقيــــق االإن�شائــــي اإىل اأن هنــــاك 

العديــــد من املعامالت التي ي�شتطيــــع املراجع احل�شول عليها 

وطباعتهــــا عن طريق موقــــع البلدية دون احلاجــــة اإىل زيارة 

مبنــــى البلدية ال�شتخراجهــــا، ومنها �شهادة ملــــن يهمه االأمر، 

اإذ ميكــــن احل�شول عليهــــا موقعة ومعتمــــدة اإلكرتونيا، ويبلغ 

عددهــــا ب�شــــكل �شنــــوي بــــني 1000 اىل 1300 معاملة، ف�شال 

عن �شهــــادة تو�شيل اخلدمات " الكهربــــاء واملاء" التي ميكن 

طلبهــــا اإلكرتونيا عن طريق موقــــع البلدية ويتم طباعتها عرب 

املوقع، وترتاوح مدة ا�شتخراجها نحو48 �شاعة اإذا كانت كافة 

االإجراءات واالأوراق �شليمة وكاملة.

 

واأكــــد املهند�س علــــى اأن اإدارة الهند�شة ب�شكل عام يف البلدية 

ت�شعــــى دائمــــا اإىل توفــــري االحتياجــــات التــــي مت�ــــس املواطن 

ب�شكل مبا�شــــر، باالإ�شافة اإىل ت�شهيل املعامالت واالإجراءات، 

وحتقيــــق عامــــل ال�شعــــادة ملتعامليهــــا، وت�شهيــــل االإجــــراءات 

عليهــــم، م�شــــريا اإىل اأن ردود االأفعال التــــي مت التما�شها بعد 

اإطالق هذه اخلدمة كانت اإيجابية من قبل املراجعني، كما اأن 

ن�شبــــة املراجعني اإىل املبنى انخف�شــــت بن�شبة ت�شل اإىل %60 

مقارنة بال�شابق بعد اإطالق اخلدمات االلكرتونية.
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اللواء سيف الزري الشامسي

التعاون بين الشرطة ومؤسسات المجتمع وفي مقدمتها بلدية مدينة الشارقة، والتزامها بتوجيهات صاحب السمو 

حاكم الشارقة، هو مفتاح التقدم واالستقرار والرخاء الذي يعيشه مجتمعنا

اأجم���ع املحيط���ون ب���ه وكل م���ن يتعامل���ون معه ب�ش���كل مبا�شر عل���ى توا�شع���ه الراقي واأدبه اجل���م وب�شا�شت���ه الوا�شحة 

وابت�شامت���ه احلقيقي���ة النابع���ة من نف����س را�شية، بيد اأن مالحم���ه الب�شيطة تلك ل تخلو من ح���زٍم وجٍد لزماه منذ 

�شب���اه وحت���ى التحاقه باجلهاز ال�شرطي لإمارة ال�شارقة، ورافقاه يف رحلت���ه العملية الزاخرة بالإجنازات والنجاحات 

اإىل اأن تبواأ من�شب القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة.. اإنه اللواء �شيف الزري ال�شام�شي القائد العام ل�شرطة ال�شارقة 

الذي نلتقي به يف حواٍر خا�س ملجلة املدينة البا�شمة.
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تاأ�ش�ش���ت �شرط���ة ال�شارق���ة مبوجب املر�ش���وم الأمريي الذي 

اأ�ش���دره ال�شي���خ خالد بن حممد القا�شم���ي  يف �شبتمرب عام 

1967 م ، وق���د م���رت مبراحل وحمطات مهم���ة من التطور 

حت���ى و�شل���ت اإىل �شكله���ا احلايل، فما هي اأب���رز املحطات يف 

تاريخ �شرطة ال�شارقة خالل اخلم�شني عاما املا�شية ؟ 

بداية اأ�شكر لكم اهتمامكم بت�شليط ال�شوء على جتربة �شرطة 

الذهبي مبنا�شبة  باليوبيل  وتفاعلكم مع احتفالها   ، ال�شارقة 

موقع  من  ياأتي  والــذي   ، تاأ�شي�شها  على  عاما  خم�شني  مــرور 

ال�شراكة والتكامل ، حيث كانت �شرطة ال�شارقة عرب م�شريتها 

التي امتدت خلم�شني عاما،  جانًبا من م�شرية التطور العام 

احل�شاري  امل�شهد  عنا�شر  من  وعن�شًرا  ال�شارقة،  اإمارة  يف 

مــتــاأثــرة مبا  بها  ــرت  م الــتــي  املــراحــل  ــارة يف خمتلف  ــالإم ل

والنمو  العافية االقت�شادية،  امل�شهد من مظاهر  يكتنف هذا 

ال�شكاين، والتقدم احل�شري والعمراين الذي لعبت يف اإطاره 

اأحد  باعتبارها   طليعًيا  دوًرا  بدورها   ال�شارقة  مدينة  بلدية 

اأهم حمركات النمو والتقدم املدين.

مبراحل  ال�شارقة  �شرطة  مــرت  فقد  �شوؤالكم  على  واإجــابــة 

خمتلفة من التطور حتى و�شلت اإىل ما هي عليه اليوم ن�شتطيع 

اإجمالها فيما يلي : 

اأول :  مرحل���ة التاأ�شي����س والبناء: وهــــي املرحلة املمتدة من 

عام 1967 اإىل العام 1975م والتي �شهدت بناء وتاأ�شي�س 

قــــوة �شرطــــة ال�شارقــــة ،  وو�شــــع هيكلها التنظيمــــي، وجتنيد 

عنا�شر القــــوة، وحتديد مهامها وواجباتهــــا واخت�شا�شاتها،  

وتوفري احتياجاتها االأ�شا�شية، حيث �شرعت القوة يف التعامل 

مــــع امل�شكالت والظواهــــر االأمنية  املوجــــودة يف ذلك الوقت ، 

واال�شتعــــداد ملواجهــــة امل�شــــكالت والتحديات  التــــي ميكن اأن 

تفرزها حركــــة التطور يف املجتمع م�شتقبــــال، وو�شع اخلطط 

املتعلقــــة مبعاجلتها، اإىل جانب اإن�شــــاء مقار ومراكز ال�شرطة 

واإداراتها ووحداتها املختلفــــة، حيث �شغلت ال�شرطة يف بداية 

عهدهــــا جانًبا من مبنى ح�شــــن ال�شارقة، ثم انتقلت يف وقت 

الحق اإىل مبنى عرف مب�شمى وجه البحر، ومع زيادة عنا�شر 

القــــوة والتو�شع بخدماتها فقد ن�شــــاأت احلاجة لبناء عدد من 

مراكز ال�شرطــــة يف خمتلف مدن االإمارة ومناطقها املختلفة، 

وا�شتمر ذلك حتى عام 1975م .

ثاني���ا : مرحل���ة الدم���ج :  ا�شتمــــرت قوة ال�شرطــــة يف اإمارة 

ال�شارقــــة يف اأداء مهامهــــا  كقوة نظامية حمليــــة تتوىل حفظ 

االأمن والنظام، واإنفاذ القوانني يف اإمارة ال�شارقة وملحقاتها  

حتى عام 1975 م ، وخالل تلك الفرتة كان قد مت   ا�شتكمال 

بنــــاء هيــــاكل املوؤ�ش�شات االحتاديــــة، واإن�شــــاء وزارة الداخلية 

حيث اجتــــه التفكري نحو توحيد القــــوى ال�شرطية واالأمنية يف 

جميع اإمارات الدولة، كي تعمل حتت مظلة وزارة الداخلية.  
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الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بــادر  فقد  لذلك  وا�شتجابة 

لالإحتاد  االأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان 

قــراره  عن  بــاالإعــالن    ، م   1975 عــام  يف  ال�شارقة  حاكم 

اإمـــارة  يف  الــعــام  ـــن  واالأم ال�شرطة  دوائـــر  بــدمــج  التاريخي 

فقد  ذلــك  ومبوجب  االحتــاديــة،  الداخلية  بـــوزارة  ال�شارقة 

التابعة  ال�شرطة  اإدارات  اإحــدى  ال�شارقة  �شرطة  اأ�شبحت 

لوزارة الداخلية. 

ثالث���ا : مرحل���ة اإع���ادة البناء والتطوي���ر : وهي املرحلة التي 

بدات منذ عام 1988 م وما تزال م�شتمرة حتى اليوم مت�شقة 

مع التطــــور العام لوزارة الداخلية وتطــــور هياكلها التنظيمية 

ووحداتها االإدارية على م�شتوى اإمارات الدولة ، ومرتكزة على 

املوجهــــات التي و�شعها �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان 

بــــن حممــــد القا�شمي ع�شو املجل�ــــس االأعلى حاكــــم ال�شارقة، 

ووفق روؤية �شموه يف املجال ال�شرطي واالأمني، والتي متثلت يف 

د�شتــــور من القيم واملبادئ، واملفاهيــــم واملوجهات التي تتعلق 

باملوؤ�ش�شة ال�شرطية ودورها ور�شالتها و�شعه �شموه وكتبه بخط 

يده كنهج ثابت لعمل املوؤ�ش�شة ال�شرطية ومثلها واأخالقياتها.

عرب  ال�شارقة  �شرطة  م�شرية  يف  املحطات  اأبــرز  كانت  تلك 

خم�شني عاًما من مراحل تطورها حيث تعكف اليوم وانطالقا 

من توجيهات الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب 

رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية على تنفيذ ا�شرتاتيجية 

وزارة الداخلية ، وحتقيق اأهدافها و روؤيتها الرامية اإىل جعل 

دولة االإمارات العربية املتحدة اإحدى اأف�شل دول العامل اأمنا 

هذه  حددتها  التي  املعايري  وحتقيق   ، وا�شتقراًرا  و�شالمة 

االإ�شرتاتيجية يف كافة  جماالت عملها وخدماتها ..

حقق���ت �ش���رطة ال�ش���ارقة جناح���ات واإجنازات كب���رية خالل 

الفرتة املا�شية، وكانت منذ تاأ�شي�شها �شريًكا اأ�شا�شًيا يف بناء 

نه�ش���ة الإمارة، وذلك بف�شل الدع���م املتوا�شل من �شاحب 

ال�شم���و حاكم ال�شارق���ة لأبنائه يف ال�شرط���ة، فما تاأثري هذا 

الدعم ومردوده الإيجابي على قيادات ال�شرطة واأبنائها ؟ 

االأمــن  مظاهر  مــن   ال�شارقة  اإمـــارة  به  تنعم  ما  اأن  �شك  ال 

واالأمان، وما يجده املواطن واملقيم من عناية واهتمام باأمنه 

واخلدمات  االأمنية  اخلدمات  توفر  عرب  وراحته  و�شالمته 

العامة، وما ي�شعر به اجلميع من ال�شعادة والطمانينة والوئام، 

كل ذلك يقوم من ناحية دليال على النجاحات التي حتققت 

وخف�س  االأمـــن،  على  املحافظة  يف  ال�شرطة  جهود  بف�شل 

معدالت اجلرائم واحلوادث، وم�شاهمتها يف حماية املجتمع 

ناحية  ومن  االنحراف،  مزالق  عن  واأبنائه  ب�شبابه  واالبتعاد 

وا�شرتاتيجية  العامة  ال�شيا�شات  جناح  على  دليل  هو  اأخرى 

احلكومة الرامية اإىل حتقيق تقدم املجتمع ودفع عجلة النمو 
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والتطور، وبناء جمتمع الرخاء والرفاهية، والكفاية والعدل .. وهذا كله يعود اإىل االهتمام 

املوؤ�ش�شات  لكافة  وتوجيهاته  ودعمه  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب  يوليه  الذي  الكبري 

العاملة يف خدمة املجتمع، و�شعيه اإىل رفعة الوطن وتعزيز تقدمه ونه�شته عرب م�شروعه 

الكبري لبناء ال�شارقة احلديثة والرائدة يف كافة املجاالت الثقافية واحل�شارية والعلمية 

للدعم  حاجة  االأ�شد  املجتمع  ب�شرائح  واهتمامه  املبا�شر  دعمه  جانب  اإىل  واملعرفية، 

وامل�شاعدة االجتماعية، ما يعزز بدوره كافة اجلهود االأمنية واملجتمعية الرامية اإىل خلق 

بيئة معافاة وخالية من مظاهر العوز والتوتر االجتماعي، حيث اأننا يف �شرطة ال�شارقة، 

ننظر اإىل ذلك باعتباره دعما جلهود املوؤ�ش�شة ال�شرطية يف تعزيز االأمن واال�شتقرار، فوق 

ما يقدمه �شموه من دعم مادي ومعنوي مبا�شر ل�شرطة ال�شارقة ، كان له اأثره البالغ يف 

تطور جهاز ال�شرطة  واالرتقاء بعمله ورفع كفاءته من الناحية املهنية ، مما منحنا القدرة 

مواكبة وحتقيق  اإىل  �شعينا  اإطار  ، يف  العقبات  وتذليل  املعوقات،  كافة  التغلب على  على 

تطلعات قيادتنا الر�شيدة  وطموحاتها يف هذا املجال . 

تعم���ل �شرط���ة ال�شارق���ة من���ذ تاأ�شي�شه���ا جنًب���ا اإىل جن���ب مع بلدي���ة ال�شارق���ة يف خدمة 

الإم���ارة، وهن���اك تع���اون م�شتم���ر بينهما م���ن اأجل حتقي���ق العي�س الك���رمي للمواطنني 

واملقيم���ني عل���ى اأر�شه���ا يف �شوء الروؤي���ة ال�شاملة حلكومة ال�شارقة فم���ا هي اأوجه هذا 

التعاون بني اجلهتني من وجهة نظركم وكيف ميكن تعزيزه ب�شكل اأكرب م�شتقبال ؟ 

ال�شارقة  �شرطة  بني  التعاون  كان  فقد   ، ال�شابق  �شوؤالكم  على  االإجابة  يف  اأ�شرت  كما 

�شاحب  بتوجيهات  والتزامها  ال�شارقة،  مدينة  بلدية  مقدمتها  ويف  املجتمع  وموؤ�ش�شات 

ال�شمو حاكم ال�شارقة، هو مفتاح التقدم واال�شتقرار والرخاء الذي يعي�شه جمتمعنا، حيث 

اأنها جميعا تكمل بع�شها البع�س لي�س فقط على امل�شتوى النظري، بل ومن خالل العديد 

من اخلطط والربامج امل�شرتكة التي توؤدي دورها يف خدمة املجتمع، وتر�شيخ ركائز بنائه 

ونه�شته.

ويف كل مرحلة من مراحل التطور العمراين والدميوغرايف يف اإمارة ال�شارقة ، كان الت�شاور 

وتبادل االأفكار ووجهات النظر بني بلدية مدينة ال�شارقة و�شرطة ال�شارقة هو النهج املتبع 
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يف بلورة الروؤى وو�شع االأ�ش�س للم�شي قدما يف بناء وتاأ�شي�س 

البلدية  اإىل جانب دعم  التحتية وامل�شروعات،  البني  وتطوير 

امل�شتمر ل�شرطة ال�شارقة يف كافة املنا�شبات، ومن هنا فاإننا 

ن�شعى با�شتمرار اإىل تطوير وتر�شيخ التعاون مع بلدية مدينة 

بالنهج  االلتزام  وامل�شي قدما يف  املجاالت  كافة  ال�شارقة يف 

الفعال يف كل ما يخدم جمتمعنا  التكامل والت�شاور  املتبع يف 

وي�شهم يف بناء نه�شته وتطوره. 

اإ�شع���اد العامل���ني من اأهم الأه���داف الإ�شرتاتيجية ل�شرطة 

ال�شارق���ة، فم���ا ه���ي اأب���رز املب���ادرات الت���ي قدمته���ا �شرط���ة 

ال�شارقة يف الفرتة الأخرية لتحقيق هذا الهدف؟ 

حر�شنا  اإطار  ويف  الر�شيدة،  قيادتنا  توجيهات  من  انطالقا 

�شيا�شة  يعد  العاملني  اإ�شعاد  فاإن  بتوجهاتها،  االلتزام  على  

خاللها  من  ن�شعى  ال�شارقة  ل�شرطة  العامة  للقيادة  ثابتة 

العاملني من  بني  الوظيفي  الر�شا  اأعلى معدالت  اإىل حتقيق 

اجلن�شني،  واال�شتجابة لرغباتهم وتطلعاتهم ..

بالقيادة  العاملني  اإ�شعاد  مركز  اإن�شاء  كان  االإطــار  هذا  ويف 

العامة ل�شرطة ال�شارقة، والذي يقدم خدماته ملنت�شبيها من 

فقد  �شنوات  عدة  قبل  املركز  اإن�شاء  ومنذ  الرتب،  خمتلف 

ا�شتفاد من خدماته كافة العاملني، وقدم الكثري من املبادرات  

واخلدمات والربامج التي �شاهمت يف اإ�شعاد العاملني وحتقيق 

رغباتهم وتطلعاتهم، والتي نالت اإعجابهم وتقديرهم. 

�شرطة  منتزه  باإن�شاء  مــوؤخــًرا  املــبــادرات  هــذه  توجت  وقــد 

اأ�شرهم  واأفــراد  للعاملني  يتيح  الــذي  ال�شحراوي  ال�شارقة 

واأطفالهم فر�شة ق�شاء اأجمل االأوقات واال�شتمتاع باخلدمات 

يف  املنتزه  وينظمها  يقدمها  التي  والفعاليات  واالأن�شطة 

و�شغوط  العمل،  روتني  عن  بعيًدا  واملرح  ال�شعادة  من  اأجواء 

املزيد  اإطــالق  نحو  خطوات  تعد  هذه  وكل  اليومية،  احلياة 

العاملني  ور�شا  �شعادة  حتقق  التي  وامل�شاريع  املبادرات  من 

وت�شاعد على خلق بيئة عمل حمفزة، وجمتمع �شرطي ي�شوده 

الوئام واملحبة واالألفة واالحرتام املتبادل .. 

التح���ول الذك���ي للخدمات احلكومية اأ�شب���ح �شرورة ملحة 

ملواكب���ة التط���ور التقن���ي احلا�ش���ل يف العامل، فما ه���ي اأبرز 

اخلدم���ات ال�شرطي���ة الت���ي اأ�شبح���ت متاح���ة للمتعامل���ني 

اإلكرتونيا اأو عرب الأجهزة الذكية؟ 

ال�شارقة  ل�شرطة  العامة  القيادة  و�شعت  مبكر  وقــت  منذ 

عملت  التي   وطموحاتها  اأهدافها  مقدمة  يف  الذكي  التحول 

ال�شرطي، واإىل جانب  على حتقيقها يف كافة جماالت العمل 

اهتمامها بتطوير نظم العمل الداخلية و�شعيها اإىل اال�شتفادة 

االإداري،  العمل  منظومة  تطوير  يف  االإلكرتونية  التقنية  من 

وحتديث وتطوير نظم املعلومات، فقد �شعت كذلك اإىل تطوير 

من  اال�شتفادة  على  عملت  حيث  املتعاملني   خدمات  وتي�شري 

خدماتها   من  العديد  واإطــالق  ا�شتحداث  يف  الذكية  التقنية 

من  كبرًيا  ترحيبا  وجــدت  والتي  الذكية،  التطبيقات  عرب 

التوا�شل  تقنيات  توظيف  اإىل  �شعت  كما  املتعاملني،  جانب 

الذكية ومواقع التوا�شل االجتماعي  يف تطبيق ا�شرتاتيجياتها 

 .. املجتمع  اأفراد  مع  التوا�شل  تعزيز  و  الوقائية،  و�شيا�شاتها 

هذا  يف  كبرية  جناحات  وحققت  بعيًدا  �شوطا  قطعت  وقــد 

املجال.

الذكي،  التحول  ال�شارقة نحو  وان�شجاًما مع توجهات حكومة 

وبف�شل ما اأ�شبحت تتمتع به من خربات يف هذا املجال، فاإن  

دعم  يف  فاعلة  ب�شورة  االإ�شهام  اإىل  تتطلع  ال�شارقة  �شرطة 

اجلهود التي يقودها املجل�س التنفيذي الإمارة ال�شارقة لتطبيق 

م�شروع التحول الذكي حلكومة ال�شارقة، من خالل ع�شويتها 

يف اللجنة املكلفة بدرا�شة امل�شروع، وامل�شكلة من قبل  املجل�س 

اإمكانياتها وخرباتها يف خدمة  ا�شتعدادها لو�شع كافة  ، مع 

باالإمارة نحو  ينتقل  الكبريالذي �شوف  امل�شروع احليوي  هذا 

اأفاق جديدة من التطور املن�شجم مع توجهات الدولة وروؤيتها 

يف هذا املجال.  



للمرة األولى في الشرق األوسط وشمال إفريقيا
بلدية الشارقة تدشن ثالث محطات ضخ متنقلة

اأعلن���ت بلدي���ة مدينة ال�شارق���ة عن تد�ش���ني ثالثة حمطات 

�ش���خ متنقلة لأول م���رة يف ال�شرق الأو�شط و�شم���ال اإفريقيا 

يف حف���ل اأقيم بجزيرة العلم بال�شارقة، لتعزز بذلك قدرتها 

وجاهزيتها يف التعامل ال�شريع مع حالت الطوارئ الناجمة 

عن الفي�شانات وجتمعات الأمطار الغزيرة.

عام  مدير  الطريفي  ثابت  �شعادة  التد�شني  حفل  ح�شر  وقد 

ال�شام�شي  الـــزري  �شيف  العميد  و�شعادة  ال�شارقة،  بلدية 

الــدكــتــور  العقيد  �ــشــعــادة  و  الــ�ــشــارقــة،  �ــشــرطــة  عـــام  قــائــد 

املركزية  العمليات  عــام  مدير  اأحمد �شعيد الناعور نائب 

مركز  مدير  هــالل  علي  عي�شى  و�شعادة  ال�شارقة،  ب�شرطة 

مبارك  و�شعادة  ــكــوارث،  وال واالأزمــــات  للطوارئ  ال�شارقة 

حممد  و�ــشــعــادة  احلــمــريــة،   بلدية  مدير  ال�شام�شي  را�ــشــد 

للزراعة واخلدمات  املدير امل�شاعد  اإبراهيم اجل�شمي 

وكبار  القيادات  من  ولفيف  كلباء  مدينة  بلدية  البيئية يف 

ال�شخ�شيات يف اإمارة ال�شارقة.

الطريفي  ثابت  �شعادة  �شرح  احلفل،  يف  م�شاركته  وخــالل 

نوعية  نقلة  "ال�شد" ميثل  املتنقلة  ال�شخ  اأن تد�شني حمطات 

اخلارطة  على  املتقدمة  ال�شارقة  مكانة  تر�شيخ  اإىل  تهدف 

العاملية بني م�شاف املدن االأكرث جاهزية وقدرة على التعامل 

ال�شريع مع االأزمات والكوارث والطوارئ الناجمة عن حوادث 

اأو  الفي�شانات  مثل  املعتادة  غري  اجلوية  واالأحــوال  الطبيعة 

ما  وامليادين،  ال�شوارع  يف  الغزيرة  االأمــطــار  مياه  جتمعات 

معدالت  اأعلى  حتقيق  ل�شمان  واآنًيا  �شريًعا  حترًكا  ي�شتدعي 

ال�شالمة الأفراد املجتمع واملمتلكات العامة واخلا�شة وحماية 

املرافق والبنية التحتية باالإمارة.

واأ�شار اإىل اأن "ال�شد" تعترب اأول حمطة �شخ متنقلة يف ال�شرق 

وتعديلها  املحطة  ت�شنيع  مت  فقد  اإفريقيا،  و�شمال  االأو�شط 

تتنا�شب مع طبيعة  التي  الفنية  واملوا�شفات  للمتطلبات  وفًقا 

الإمــارة  اجلغرافية  والطبيعة  البلدية  يف  املتبعة  اال�شتخدام 

بني  امل�شتمر  التن�شيق  خالل  من  وذلك  عام،  بوجه  ال�شارقة 

املتحدة  بالواليات  امل�شنعة  وال�شركة  بالبلدية  املخت�شني 

االأمريكية.
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عدد  لزيادة  خطة  و�شعت  البلدية  اأن  اإىل  الطريفي  وك�شف 

متفرقة  مناطق  يف  ال�شتخدامها  املتنقلة  ال�شخ  حمطات 

باإمارة ال�شارقة، ليتنا�شب مع التو�شع العمراين واحل�شري يف 

االإمارة، وخا�شًة يف املناطق ال�شاحلية وال�شرقية التي �شهدت 

في�شانات متكررة خالل االأعوام املا�شية.

موا�شفات "ال�شد"

املدير  م�شاعد  التفاق  ح�شن  املهند�س  اأو�شح  جهته،  ومــن 

العام اأن "ال�شد" عبارة عن �شاحنة معدلة وجمهزة مب�شخة 

ذات تدفق �شريع، بحيث ميكن قيادة ال�شاحنة  مبا�شرة اإىل 

املناطق املت�شررة من الفي�شانات وجتمعات املياه يف املناطق 

التي ي�شل فيها من�شوب املياه اإىل 1.5 مرت ، م�شرًيا اإىل اأن 

هيكل ال�شاحنة ال يت�شرر باملياه نظًرا الأنه مطلي بنوع خا�س 

من الطالء مقاوم للمياه ويتحمل الظروف املناخية ال�شعبة.

املتنقلة  ال�شخ  حمطات  من  الواحدة  املحطة  اأن  اإىل  ولفت 

ميكنها �شحب حوايل مليوين لرت من املياه يف ال�شاعة الواحدة، 

اإذ حتتوي على  ثالث نقاط �شفط لتجميع اأكرب كمية من املياه 

يف اأق�شر وقت ممكن، اإ�شافة اإىل فتحات التجميع املتعددة 

ل�شحب مياه الفي�شانات من املناطق املت�شررة وال�شيطرة على 

االأو�شاع باأ�شرع وقت، م�شرًيا اإىل اأن امل�شخة اجلديدة حتتوي 

املياه املجمعة يف  للتخل�س من  اأربع نقاط تفريغ  كذلك على 

اأحوا�س التجميع املوؤقتة اأو ت�شريفها يف البحر مبا�شرة، كما 

اأنها مزودة بتقنية مانعة لل�شوت ومقاومة للحريق، وجمهزة 

بنوع اإ�شاءة خا�شة )LED( وم�شابيح عنقودية جنًبا اإىل 

جنب مع كامريات عالية الدقة.
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قدرات هائلة يف �شحب املياه

واأكد اأن قدرة تدفق هذه النوعية من امل�شخات يعادل خم�شة 

اأ�شعاف م�شخات نزح املياه ذات ال�شعة الكبرية امل�شتخدمة 

حاليًا، مما يزيد من اإمكانية تقلي�س الوقت الالزم للتخل�س 

الفًتا  كبري،  ب�شكل  وامليادين  الطرق  يف  املياه  جتمعات  من 

احلالية  امل�شخات  ال�شتبدال  خطة  و�شعت  البلدية  اأن  اإىل 

�شارع   مثل  ال�شارقة  يف  االأولوية   ذات  املناطق  يف  املتمركزة 

خليفة  ال�شيخ  وطريق  الــدائــري،  ال�شارقة  وطريق   ، املطار 

مبحطات ال�شخ املتنقلة.

واأفاد التفاق اأن البلدية دربت عدد من موظفيها على مهارات 

قيادتها  "ال�شد" لتمكينهم من  املتنقلة  ال�شخ  ت�شغيل حمطة 

وت�شغيلها باأف�شل كفاءة ممكنة.

خط���ة متكامل���ة للتعام���ل ال�شريع مع اأي���ة جتمعات حمتملة 

ملياه الأمطار  

ال�شريع  للتعامل  ال�شارقة خطة متكاملة  بلدية مدينة  و�شعت 

مع اأية جتمعات حمتملة ملياه االأمطار  و�شمان ان�شيابية حركة 

اأعلى  املدينة، مبا ي�شمن حتقيق  �شوارع وميادين  ال�شري  يف 

اأر�س  على  واملقيمني  للمواطنني  وال�شالمة  الراحة  درجــات 

املدينة البا�شمة.

وكان �شعادة ثابت الطريفي، مدير عام بلدية مدينة ال�شارقة 

رئي�س جلنة طوارئ االأمطار، قد اأعلن يف وقت �شابق اأن البلدية 

بكافة قطاعاتها عملت على قدم و�شاق خالل الفرتة املا�شية 

واالآين  ال�شريع  للتعامل  وجاهزيتها  ا�شتعداداتها  ال�شتكمال 

اخلطة  ح�شب  املحتملة  املناطق  يف  للمياه  جتمعات  اأيــة  مع 

والو�شول  ال�شري،  ان�شيابية حركة  اأجل �شمان  املو�شوعة من 

اإىل اأعلى درجات ال�شالمة والراحة للجمهور، واحلفاظ على 

اأن  اإىل  الفتًا  البا�شمة،  لالإمارة  واجلمايل  ال�شكل احل�شاري 

البلدية نفذت عدة حمالت لتنظيف فتحات �شبكات ت�شريف 

مياه االأمطار يف جميع اأنحاء املدينة، واإجراء اأعمال ال�شيانة 

تكون  حتى  املياه  �شحب  ومعدات  واآليات  للم�شخات  الالزمة 

على اأمت اال�شتعداد واجلاهزية للتعامل الفوري، يف حال وجود 

اأي جتمعات لالأمطار باملدينة. 

اإ�شادة

اللجنة  عن  املنبثقة  الفرعية  اللجان  بجهود  �شعادته  واأ�شاد 

يف  وجناحها  املا�شي  العام  خــالل  االأمــطــار  لطوارئ  العليا 

التحرك  نتيجة  �شرعة،  باأق�شى  ال�شوارع  من  املياه  �شحب 

على  مثنًيا  م�شبًقا،  املعدة  اخلطة  وفق  العمل  لفرق  ال�شريع 

عمال البلدية الذين يوا�شلون العمل لياًل ونهاًرا عند هطول 

االأمطار ل�شمان �شالمة م�شتخدمي الطرق وان�شيابية حركة 

اأ�شد احلر�س على �شالمة  اأن البلدية حتر�س  ال�شري، موؤكدًا 

اأثناء  لها  يتعر�شون  قد  التي  املخاطر  من  ووقايتهم  العمال 

العمل يف ظل ظروف الطق�س غري املعتادة، وذلك من خالل 
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واإزالة كافة  االأمطار،  التعامل مع جتمعات  ال�شالمة عند  يلزم من مالب�س ومعدات  جتهيزهم بكل ما 

ال�شعوبات التي قد تعيق اإجناز عملهم على اأكمل وجه. 

واأهاب الطريفي باجلمهور �شرورة توخي احليطة واحلذر اأثناء هطول االأمطار، واتباع تعليمات اجلهات 

املخت�شة فيما يتعلق با�شتخدام الطرق البديلة، وعدم االإ�شراع على الطرق املبتلة تفاديًا للتعر�س حلوادث 

ال�شري وحفاظًا على �شالمتهم، داعيًا اجلمهور اإىل االإبالغ عن اأي حاالت طارئة اأو جتمعات لالأمطار من 

خالل االت�شال باخلط ال�شاخن للبلدية على الرقم 993، اأو عرب اخلدمات الذكية على موقع البلدية 

االإلكرتوين وتطبيق "كلنا بلدية" على الهواتف الذكية، اأو من خالل مواقع التوا�شل االجتماعي. 

تن�شيق دائم مع الدوائر احلكومية

من جانبه، اأكد املهند�س ح�شن التفاق م�شاعد املدير العام للزراعة والبيئة اأن البلدية تعمل على التن�شيق 

الدائم مع الدوائر احلكومية املخت�شة عند هطول االأمطار �شواء على امل�شتوى امليداين اأو االإعالمي، مبا 

ي�شمن اإجناز العمل باأف�شل �شورة ممكنة، عازيًا جناح البلدية يف احلد من جتمعات االأمطار  و�شرعة 

ت�شريف املياه اإىل وجود �شبكة ت�شريف قادرة على ا�شتيعاب كميات كبرية من مياه االأمطار، عالوة على 

انت�شار فرق العمل اأثناء وبعد هطول االأمطار يف اأنحاء املدينة وخا�شة االأماكن التي ت�شهد جتمع كميات 

كبرية من االأمطار.

طوارئ مدينة كلباء

انطالقا من حر�س بلدية مدينة ال�شارقة على تقدمي الدعم وامل�شاندة لكافة الدوائر والهيئات احلكومية 

بالبلدية،  االأمطار  طــوارئ  للجنة  التابعة  امليدانية  العمل  فرق  من  جمموعة  قامت   ، ال�شارقة  باإمارة 

العليا لطوارئ  البلدية رئي�س اللجنة  بتوجيهات واإ�شراف مبا�شر من �شعادة ثابت الطريفي مدير عام 

االأمطار بالبلدية، باإدارة احلدث مبدينة كلباء من خالل القيام باأعمال �شحب مياه االأمطار املتجمعة يف 

بع�س ال�شوارع وامليادين باملدينة، والعمل علي ا�شتمرارية االأعمال وفق خطة الطوارئ املو�شوعة م�شبًقا.

مع  ال�شريع  بالتعامل  كلباء  مبدينة  املخت�شة  اجلهات  مع  بالتعاون  ال�شارقة  بلدية  عمل  فرق  وقامت 

جتمعات املياه الناجمة عن هطول االأمطار  الغزيرة وال�شيول اجلارفة التي تعر�شت لها املدينة خالل 

دي�شمرب املا�شي، ل�شمان �شالمة ال�شكان، وتقدمي العون لهم، ونقلهم من املناطق املت�شررة اإن تطلب 

االأمر، مبا يحول دون وقوع اإ�شابات يف �شفوف ال�شكان.
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الزراعــة العضـويـــة

حدأيقنا

للمحافظ���ة عل���ى �ش���حة الإن�ش���ان ب���داأت الكث���ري م���ن بل���دان 

طلق عليها "الزراعة 
ُ
الع���امل تتجه اإىل تطبيق نظم زراعي���ة، اأ

الع�شوية" وهي عبارة عن نظام اإنتاج ل ُي�شمح فيه با�شتخدام 

املركب���ات امل�ش���نعة كاملبيدات احل�ش���رية والأ�ش���مدة الكيميائية 

والهرمونات واملواد احلافظة.

ال  الطبيعة  من  ماأخوذ  حيوي  نظام  هي  الع�شوية  فالزراعة  اإذن 

يعتمد على اأية اإ�شافات كيميائية اأو هرمونية. 

والنظر اإىل الزراعة بهذا املفهوم �شوف يحد من التلوث البيئي، كما 

اأنه �شوف يح�شن تدريجيًا من �شحة االأفراد ومن االأحوال الزراعية 

على املدى الطويل، كما اأن املنتجات الع�شوية املتوافقة مع معايري 

ال�شحية واملحافظة  الوقاية  اإحدى ركائز  تعترب  الع�شوية  ال�شالمة 

على البيئة يف الدول املتقدمة.

اإنها  على  الع�شوية  الزراعة  تعريف  مت  فقد  تقدم   ما  غرار  وعلى 

نظام زراعي م�شتدام ي�شجع على االإنتاج �شمن اإطار بيئي اجتماعي 

الكيمياوية امل�شنعة  ا�شتخدام املدخالت  اقت�شادي متجنبًا ومانعًا 

حافظة،  مــواد  هرمونات،  النمو،  منظمات   ، مبيدات   ، )اأ�شمدة 

اأعالف حيوانية، ...اإلخ(.
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احل�شرات  مكافحة  اأو  االأدغــال  من  للحد  البدائل  ا�شتخدام  من  البد  الع�شوية  الزراعة  ولنجاح 

واالإ�شابات املر�شية، دون ا�شتخدام املواد الكيميائية.

 فللحد من االأدغال ميكن االعتماد على طريقة اأو اأكرث من الطرق التالية:- ) تعاقب حما�شيل يف 

الدورات الزراعية، اأو زراعة نباتات مناف�شة لنباتات االأدغال، اأو نوع احلراثة وتوقيتاتها، ...اإلخ.

مكافحة الآفات

اأما لعالج النباتات امل�شابة باالآفات احل�شرية اأو املر�شية ت�شتخدم املكافحة البيولوجية والفيزيائية 

وامليكانيكية للحد من اأ�شرار االآفات الزراعية، من غري ا�شتخدام املواد الكيمياوية، فيمكن ا�شتخدام 

واحدة اأو اأكرث من الطرق مثاًل           ) ا�شتخدام املواد االأولية، اتباع الدورات الزراعية، ا�شتخدام 

العالجات الفيزيائية، كاحلواجز، واالأغطية، واالإ�شاءة، وامل�شائد، اأو الزراعة بدون تربة، ...اإلخ(.

الأ�شمدة الع�شوية

االأ�شمدة  ا�شتخدام  فيمكن  النبات  لنمو  الرئي�شي  امل�شدر  هي  والتي  االأ�شمدة  يخ�س  فيما  اأمــا 

اأو  الزراعية،  املخلفات  ونواجت م�شاريع تدوير  والتي هي عبارة عن خملفات احليوانات  الع�شوية، 

ا�شتخدام االأ�شمدة اخل�شراء، اأو ا�شتخدام الدورات الزراعية، ...اإلخ.

مميزات املنتجات الع�شوية

1- اإنتاج حما�شيل خالية من بقايا املبيدات وبالتايل احل�شول على منتجات غري �شارة على �شحة 
االإن�شان.

2-  حت�شني خوا�س الرتبة وزيادة خ�شوبتها.
3-  احلد من التلوث البيئي مل�شادر املياه.

4-  اإنتاج حما�شيل جيدة الطعم واللون والرائحة.
5-  ارتفاع القيمة للمنتج الزراعي، وارتفاع ثمنه يف ال�شوق على النطاق التجاري.

6-  اإعادة التوازن البيئي.
املخلفات  من  واال�شتفادة  الت�شميد  يف  "الكمبو�شت"  و  املتحللة،  الع�شوية  املــواد  ا�شتخدام    -7

الع�شوية يف ت�شميد الرتبة عن طريق عمل الكمبو�شت.



نصـأيـــــح لشــــواء صحـــي

ن�شائح ل�شواء �شحي

اللهب. ال�شنة  على  ولي�س  اجلمر  حرارة  على  الطهي  يكون  اأن  •  يجب  
220مئوية. ال�شواة  حرارة  تتجاز  اأال  •  يجب 

اللحم. من  ال�شحوم  نزع  مع  الدهون  من  اخلالية  اللحوم  اختيار  •  يجب 
�شنتمرت.  ع�شر  مب�شافة  الفحم  عن  بعيًدا  طهية  املراد  اللحم  يكون  اأن  •  يجب 

ن�شائح الإ�شعال الفحم ب�شرعة 

اال�شتعال.  عملية  لت�شهيل  املوقد  على  وتوزيعه  م�شتٍو  ب�شكل  الفحم  ر�س  •  يجب 
ال�شوالر.  اأو  اجلاز  كمية  من  االإكثار  •  عدم 

املغلقة. االأماكن  يف  الفحم  اإ�شعال  •  عدم 
املعاك�شة. اجلهة  يف  والوقوف  ا�شتعاله،  عند  الفحم  من  املنبثقة  والغازات  للدخان  التعر�س  •  عدم 

اال�شتعال. عملية  بطء  يف  ي�شاهم  ذلك  الأّن  بع�شه؛  فوق  مرتاكًما  ولي�س  �شليم  ب�شكل  موزًعا  الفحم  يكون  حتى  مربع  اأو  م�شتطيل  �شكل  على  موقد  •  ا�شتخدام 
باحلرائق. والت�شبب  الرماد  تطاير  ملنع  الطهي  من  االنتهاء  فور  باملاء  الفحم  •  اإخماد 

حتذيرات  

اأمتار. ثالثة  عن  تقل  ال  مب�شافة  لال�شتعال  القابلة  املواد  اأية  وعن  حولك  عمن  بعيدة  بك  اخلا�شة  ال�شواية  اأن  من  •  تاأكد 
االأخف. لل�شوائل  اآمنة  غري  بدائل  املواد  فتلك  لالإ�شعال،  الكريو�شني  اأو  البنزين  ت�شتخدم  وال  النريان،  مع  التعامل  عند  احلذر  •  توخي 

على  اجلمهور  ي�شجع  مما  الأي���ام،  ه��ذه  يف  ومثالية  معتدلة  اأج���واًء  البا�شمة  اإمارتنا  ت�شهد 

التخييم يف الرب لال�شتمتاع بالطبيعة اخلالبة بحًثا عن ال�شتجمام و�شفاء الذهن، بعيًدا 

�شالمة  ال�شارقة على  بلدية مدينة  املنطلق حتر�س  اليومية، ومن هذا  عن �شخب احلياة 

املمار�شات اخلاطئة  ال�شحي لديهم وحتذيرهم من بع�س  الوعي  مرتادي الرباري وتعزيز 

الن�شائح  بع�س  يلي  وفيما  بالبيئة،  ت�شر  اأو  الآخرين  �شالمة  اأو  �شالمتهم  تهدد  قد  التي 

والتحذيرات التي يجب اتباعها عند ال�شوي ل�شمان �شالمتكم.

الصـحــة
والحيـاة
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¬HòŒ »àdG QOÉ°üŸG ≈∏Y AÉ°†≤dG ¢Vƒ©ÑdG áëaÉµŸ á≤jôW π°†aCG

 ,á```bQÉ```°ûdG á``æjóe »``a ¢Vƒ``©ÑdG á``ëaÉµŸ á∏ªM Éæ≤∏WCG ,Éæª¡J ºµàeÓ°S ¿C’

 .¢Vƒ©ÑdG øe ºµdõæe ájÉbhh º¡àª¡e π«¡°ùàd Éæ«ØXƒe ™e ¿hÉ©àdG ≈Lôj

.Ωƒ°SQ ájCG ¿hóH á«fÉ› áeóÿG ¿CÉH kÉª∏Y

,¢Vƒ©ÑdG Üò÷ kGQó°üe äÉJÉÑædG Èà©J

 ´ƒ``Ñ°SC’G »``a Iôe É¡àjÉ≤°S Öéj ∂dòd 

.√É``«ª`dÉH IQƒ`ª¨e ¢VGƒMC’G ∑ôJ ΩóYh

 ¢VƒM …CG hCG ƒdódG ∑ôJ ÖæŒ

 .kÉªFGO ¬¨jôØJ ≈∏Y ¢UôMGh √É«ŸÉH Aƒ∏‡

√É«ŸG É¡«a ™ªéàJ äGó©e ∂jód ¿Éc GPEG

.É¡£Z hCG É¡Ñ∏bG QÉ£eC’G hCG 

 Oƒ`````Lh Ωó````Y ≈````∏````Y ¢Uô````MG

.√É``````«``e Qó```````°ü```e …C’ Ö`````jô``°ù``J



¬HòŒ »àdG QOÉ°üŸG ≈∏Y AÉ°†≤dG ¢Vƒ©ÑdG áëaÉµŸ á≤jôW π°†aCG

 ,á```bQÉ```°ûdG á``æjóe »``a ¢Vƒ``©ÑdG á``ëaÉµŸ á∏ªM Éæ≤∏WCG ,Éæª¡J ºµàeÓ°S ¿C’

 .¢Vƒ©ÑdG øe ºµdõæe ájÉbhh º¡àª¡e π«¡°ùàd Éæ«ØXƒe ™e ¿hÉ©àdG ≈Lôj

.Ωƒ°SQ ájCG ¿hóH á«fÉ› áeóÿG ¿CÉH kÉª∏Y

,¢Vƒ©ÑdG Üò÷ kGQó°üe äÉJÉÑædG Èà©J

 ´ƒ``Ñ°SC’G »``a Iôe É¡àjÉ≤°S Öéj ∂dòd 

.√É``«ª`dÉH IQƒ`ª¨e ¢VGƒMC’G ∑ôJ ΩóYh

 ¢VƒM …CG hCG ƒdódG ∑ôJ ÖæŒ

 .kÉªFGO ¬¨jôØJ ≈∏Y ¢UôMGh √É«ŸÉH Aƒ∏‡

√É«ŸG É¡«a ™ªéàJ äGó©e ∂jód ¿Éc GPEG

.É¡£Z hCG É¡Ñ∏bG QÉ£eC’G hCG 

 Oƒ`````Lh Ωó````Y ≈````∏````Y ¢Uô````MG

.√É``````«``e Qó```````°ü```e …C’ Ö`````jô``°ù``J
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نصأيح إلكترونية

 ”PowerShell”والتي ت�شتهدف ال�شرق الأو�شط، با�شتخدام APT34 من حملة الهجوم املكت�شفة حديثاً التي بداأتها جمموعة   ) aeCERT (  حذر فريق ال�شتجابة لطوارئ احلا�شب الآيل يف الدولة

.”BONDUPDATER“  و ”POWRUNER " ��وي�شتخدم لن�شر ما ي�شمى ب "rtf." من خالل ا�شتغالل ثغرة اأمنية، وتتم الهجمة با�شتخدام ملف �شار ب�شيغة
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ولتفادي هذه الهجمات، ُين�شح مبا يلي:

جمهولة. م�شادر  من  القادمة  امللفات  و  الروابط  فتح  •  جتنب 
االأ�شلية. م�شادرها  من  امللفات  و  الربامج  •  حتميل 

وقد �شعت بلدية مدينة ال�شارقة خالل الفرتة االأخرية اإىل رفع امل�شتوى الفكري والعلمي والثقايف 

مبا�شرة  يحتكون  الذين  اأوالئــك  خا�شة  الب�شرية،  كوادرها  جميع  لدى  املعلوماتي  االأمن  حول 

مبعلومات وبيانات حكومية مهمة وذات طبيعة �شرية، وذلك ملواكبة التطور التكنولوجي احلا�شل 

يف هذا املجال واال�شتخدام املتنامي للتقنيات احلديثة على م�شتوى العامل اأجمع.

وحتر�س البلدية على حت�شني معلوماتها وبياناتها واأنظمتها من اأية احتماالت قر�شنة اأو خماطر 

قد توؤثر على �شري العمليات الت�شغيلية بها، اأو تنال من جودة اخلدمات املقدمة ملتعامليها.

وال تاألو البلدية جهًدا يف اتخاذ ما يلزم من تدابري وقائية حلماية معلوماتها، مع و�شع اخلطط 

البديلة للتح�شني امل�شتمر لنظمها االأمنية ومواجهة اأية اخرتاقات لهذه النظم اأو اأية اأعطال قد 

اأمن  العاملية يف جمال نظم  اأف�شل املعايري  العمل بها، وتعمل دائًما على تطبيق  ان�شابية  تعيق 

التقنية  احللول  اأحدث  تقدم  التي  املتخ�ش�شة  بيوت اخلربة  مع  التعاون  املعلومات من خالل 

ملواجهة خمتلف التحديات االأمنية االآنية وامل�شتقبلية.

كما تويل اهتماًما كبرًيا ب�شرعة اال�شتجابة يف التعامل مع خمتلف التهديدات واملخاطر االأمنية 

التي تواجهها املوؤ�ش�شات احلكومية واخلدمية، وحتافظ دائًما على رفع درجة اال�شتعداد ملجابهة 

االإجــراءات  ذلك  �شبيل  يف  وتتخذ  املعلومات،  اأمن  تهدد  التي  املخاطر  و�شور  اأمناط  خمتلف 

الالزمة حلماية البيانات ب�شكل ا�شتباقي عرب مراقبة اخلدمات وتطوير و�شيانة بنيتها التحتية 

التقنية طوال الوقت.

وكانت البلدية قد عززت مكانتها يف �شدارة مزودي اخلدمات البلدية املتطورة رقميًا يف منطقة 

اخلليج العربي، وذلك بعد توقيعها اتفاقية متكنها من توظيف حلول االأعمال املتطورة من "اإ�س 

اإيه بي" عرب جميع خدماتها واإجراءاتها الت�شغيلية، ويعد هذا امل�شروع من اأكرث م�شاريع الرقمنة 

يف املنطقة، حيث �شتتحول من خالله جميع خدمات البلدية، مبا يف ذلك خدماتها احلكومية 

واإجراءاتها الداخلية وتلك املوجهة للمتعاملني على نحو مبا�شر اإىل من�شات رقمية.
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تشويه البر

تشويه أجهزة المواقف
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لـنــرتـــِق
المدينة الباسمة

يكرث اأعداد املخيمني يف املناطق الربية يف هذه الفرتة من العام، وعادة ما ي�شاحب ذلك بع�س املخالفات وال�شلوكيات ال�شلبية 

التي توؤُثر على البيئة وت�شتنزف مواردها، اأو ت�شر بالكائنات احلية، ومنها ترك بقايا ال�شواء والفحم امل�شتعل، وعدم التخل�س 

منه بطريقة �شليمة عن طريق اإطفائه باملاء، اإىل اأن ي�شبح باردًا، ثم و�شعه يف كي�س قمامة منف�شل عن بقية االأكيا�س، واإغالقه 

باإحكام ورميه يف احلاويات املخ�ش�شة للنفايات.

وتبذل اجلهات املخت�شة جهوًدا م�شنية من اأجل احلفاظ على البيئة ال�شحراوية امل�شتدامة من خالل ن�شر الوعي البيئي بني 

اأفراد املجتمع.

التي  والقوانني  بالنظم  االلتزام  وعلينا  جميًعا،  عاتقنا  على  تقع  جمتمعية،  م�شوؤولية  الربية  املناطق  نظافة  على  احلفاظ  اإن 

ت�شمن حماية هذه املناطق واحلفاظ على طبيعتها البيئية اخلا�شة.

املل�شقات  و�شع  خالل  من  بها  العبث  اأو  ال�شارقة  اإمارة  يف  العامة  املواقف  اأجهزة  تخريب  اإىل  امل�شتهرتين  بع�س  يلجاأ 

اأو الكتابة والر�شم عليها، مما يوؤدي اإىل ت�شويه مظهرها وتقلي�س عمرها االفرتا�شي، وتتحمل بلدية مدينة  الع�شوائية 

ال�شارقة تكاليف اإ�شافية من اأجل �شيانتها واإزالة امل�شوهات من هيكلها اخلارجي، وتوا�شل البلدية حمالتها التوعوية على 

مدار العام عرب الو�شائل االإعالمية املختلفة ومن�شاتها على مواقع التوا�شل االجتماعي حلث اجلمهور على الكف عن مثل 

هذه املمار�شات غري القانونية التي توؤثر �شلًبا على ال�شورة احل�شارية واجلمالية ملدينتنا البا�شمة.

ويعمل مفت�شو البلدية على مدار ال�شاعة لر�شد اأية خمالفات من هذا النوع، مع اتخاذ االإجرءات القانونية الرادعة �شد 

املخالفني، وقد اآن االأوان للكف عن مثل هذه املمار�شات التي توؤثر �شلًبا على املظهر اجلمايل واحل�شاري ملدينتنا البا�شمة.





تـــخـــــرج

نهنئ الزميل / جمال محمد أمين 

إدارة الممتلكات و االستثمار 

 لحصوله على شهادة البكالوريوس في القانون 
من جامعة عجمان 

تكــريم

عقد القران

نهنئ الزميل / حسن المازمي 

إدارة تراخيص البناء 

بمناسبة عقد قرانه 

تكريم ا�قسام المتعاونة مع الخط الساخن

 º°ùbh  á«ë°üdG  áHÉbôdG  º°ùbh  áæjóŸG  áaÉ¶f  áÑbGôe  º°ùb  ábQÉ°ûdG  áæjóe  ájó∏H  âeôc

 »°VÉŸG  ΩÉ©dG  ∫ÓN  øNÉ°ùdG  §ÿG  º°ùb  ™e  ºFGódG  º¡fhÉ©àd  Gôjó≤J  ájó∏ÑdÉH  áaÉ¶ædG
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مــن مكتبــــة البلـــدية

 ™«ª÷ ˆG øe láÑg á«HÉéjE’G ábÉ£dG

 √òg  ¬Lh  ≈∏Y  ¿ƒ©°ùj  øjòdG  ô°ûÑdG

 ¢SÉædG  ¢†©Ñd  áÑg  â°ù«dh  ,  ¢VQC’G

 â°ù«d  »gh  ,  ºgÒZ  ¿hO  ÚXƒ¶ëŸG
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 ¿EG  ,  ∂JÉ«M ‘ ÒãµdG  Ò¨J ób á«HÉéjEG  á∏MQ
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 ‘  º¡e  QhO  øjõ«ªàŸGh  ÚëLÉædG  IOÉ≤∏d  ¿CG

 AGƒLC’G  áÄ«¡Jh  º¡©«é°ûJh  ÚØXƒŸG  õ«Ø–

 iód äÉbÉ£dG øë°T ¤EG …ODƒj É‡ á«HÉéjE’G

 ¢ù«d  .  πª©dG  ‘  á«LÉàfE’G  IOÉjRh  ÚØXƒŸG

 ¿CG  ∂«∏Y  πH  ,  §≤a  ∂∏ªY  ó«Œ  ¿CG  kÉª¡e

 . ¬H kÉaƒ¨°T ¿ƒµJ ¿CGh ¬FGOCÉH ™àªà°ùJ

 ÊƒYQõdG ÚeCG Éæ«d :¢ü«î∏J
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 ,É¡∏ªcCÉH IôFGódG iƒà°ùe ≈∏Y ٩٠٠١:٢٠١٥ hõjB’G IOÉ¡°T ≈∏Y É¡dƒ°üëH G kÒÑc ÉkjQGOEG kGRÉ‚EG ábQÉ°ûdG áæjóe ájó∏H â≤≤M -

?RÉ‚E’G Gòg ájó∏ÑdG â≤≤M ΩÉY …CG »Øa

 óMCG ‘ ⁄É©dG iƒà°ùe ≈∏Y Iôªà°ùe áfÉ°SôN Ö°U á«∏ªY ÈcCG ìÉéæH G kÒÑc Ék«°Sóæg G kRÉ‚EG ábQÉ°ûdG áæjóe â∏é°S -

?ΩÉY …CG ‘h ?RÉ‚E’G Gòg ¿Éc GPÉªa ,áæjóŸÉH á«FÉ°ûfE’G äÉYhô°ûŸG

  ÖdÉW ó©°S ∫h’G õFÉØdG

øªMôdGóÑY ¿ƒ°ù«e ÊÉãdG õFÉØdG

 ô¡°T ‘ ábQÉ°ûdG ≥FGóM øe Oó©H á≤∏¨e ä’É°U ¢ùªN ábQÉ°ûdG áæjóe ájó∏H âëààaG 

?≥FGó◊G √òg AÉª°SCG ôcPG ,٢٠١٧  ôHƒàcCG

 ,٢٠١٧ ¢ùµà«L ¢Vô©e ‘ É¡àcQÉ°ûe øª°V ÊhÎµdEG ≥«Ñ£J ábQÉ°ûdG áæjóe ájó∏H â≤∏WCG

 ?≥«Ñ£àdG Gòg º°SG Éªa

."ájó∏H Éæ∏c" ≥«Ñ£J -

≈∏Y ábQÉ°ûdG áæjóe ájó∏ÑH »°ù°SDƒŸG πYÉØàdG IQGOEG

øFGô≤dGh AÉãeôdGh ájô°UÉædGh ±ƒædGh ô°†NC’G ΩGõ◊G -



االبتكار يبدأ بك

انتهجت دولة االإمارات االإمارات العربية املتحدة االبتكار ثقافة عمل واأ�شلوب حياة، لبناء جمتمع معريف يقوده املبتكرون 

ذوو الروؤى امل�شتقبلية، واأطلقت القيادة الر�شيدة العديد من املبادرات التي تكر�س ثقافة االبتكار وتدعو اإىل التفكري 

االإبداعي بعيًدا عن االأ�شلوب النمطي التقليدي، فخ�ش�شت اأ�شبوًعا لالبتكار على مدى العامني املا�شيني، وحققت هذه 

التجربة الفريدة جناحًا مبهًرا، ما ا�شتدعى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 

جمل�س الوزراء حاكم دبي – رعاه اهلل – اإىل التوجيه بتمديد اأ�شبوع االبتكار ليكون �شهر االإمارات لالبتكار ولينطلق 

حتت �شعار "االبتكار يبداأ بك"، بحيث متر حافلة االبتكار عرب االإمارات ال�شبع طوال �شهر فرباير بدًءا من العا�شمة 

اأبوظبي وانتهاًء بدبي.

وقد حطت حافلة االبتكار رحالها يف واجهة املجاز املائية بال�شارقة يف الفرتة من 15 اإىل 21 فرباير، لتكون بلدية مدينة 

ال�شارقة وغريها من الدوائر والهيئات احلكومية باإمارة ال�شارقة على موعد مع االبتكار واالأفكار اخلالقة، اإذ �شاركت 

ال�شديقة  وامل�شروعات  والتوعوية  والذكية  والبيئية  الهند�شية  االبتكارات  ب�شل�شلة من  الكبري  البلدية يف هذا احلدث 

للبيئة وغريها من  امل�شروعات االبتكارية يف �شتى جماالت العمل البلدي، وقد القت من�شة البلدية اإقبااًل كبرًيا من زوار 

معر�س االبتكار  بواجهة املجاز. 

علي عبيد الحمودي 
مدير  إدارة  التفاعل المؤسسي




