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Al Madina Al Bassima مــجــلــة

بلدية الشارقة تقدم 27 مبادرة لدعم ملف 
متطلبات توسعة نطاق المدن الصحية في 

اإلمارة وفق أفضل المعايير العالمية 
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ــدارة  ــن ج ــمة ع ــارة الباس ــه اإلم ــب نالت ــة، لق ــة صحي ــارقة مدين الش
واســتحقاق بفضــل رؤى ودعــم وتوجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور 
الشــارقة،  حاكــم  األعلــى  المجلــس  عضــو  القاســمي  محمــد  بــن  ســلطان 
ودعمــه الالمحــدود لتوفيــر بيئــة مثاليــة تعكــس مكانــة اإلمــارة ومــا توفــره مــن 
مقومــات للعيــش، حيــث وضــع ســموه الصحــة علــى رأس جــدول المشــاريع 
التنمويــة فــي اإلمــارة، وتعزيــز جــودة الحيــاة الصحيــة للمجتمــع، مــا ســاهم 
فــي جعــل اإلمــارة نموذجــًا للمــدن الصحيــة وفــق أفضــل المعاييــر العالميــة.

تحــرص بلديــة مدينــة الشــارقة علــى تنفيــذ رؤى وتوجيهــات صاحــب 
الســمو حاكــم الشــارقة، ودعــم وتوجهــات وأهــداف اإلمــارة فــي كافــة 
البلديــة اهتمامــًا واســعًا  أولــت  المجــال الصحــي، حيــث  المجــاالت، ومنهــا 
بــه ووضعتــه علــى رأس أولويــات العمــل البلــدي، وتكويــن منظومــة صحــة 
تعتمــد علــى التفتيــش المســتمر علــى  للمؤسســات العاملــة فــي مجــال 
الغــذاء، ومختبــرات مركزيــة نوعيــة تمتــاز بالدقــة فــي التحليــل ومبــادرات أخــرى 

تدعــم دور البلديــة المحــوري والهــام فــي هــذا المجــال.
ــن  ــة للقاطني ــة المثالي ــر البيئ ــارة لتوفي ــا اإلم ــرة تبذله ــود كبي جه
ــا  ــود بمبادراته ــذه الجه ــم ه ــى دع ــة عل ــل البلدي ــذا تعم ــزوار، ول وال
ــات، ففــي كافــة  ــداف والتطلع ــرؤى واأله ــق ال ــي تحق ــة الت المختلف
المجــاالت أثبتــت اإلمــارة جدارتهــا وحققــت المعاييــر الالزمــة لتصبــح اول مدينــة 
صحيــة علــى مســتوى الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، فضمــن منظومــة 
عمــل مشــترك تعمــل بلديــة مدينــة الشــارقة لتواصــل اإلمــارة نهجهــا الصحــي 

المتميــز والمتفــرد .

عبيد سعيد الطنيجي
مدير عام بلدية مدينة الشارقة

الشارقة مدينة صحية



بلدية رائدة في االستدامة وجودة الحياة

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

درجات الجاهزية والمرونة. 

استراتيجية بلدية مدينة الشارقة
 2023 - 2021

Pioneering Municipality in sustainability and Quality 
of Living

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

Our vision

Our Mission

رؤيتنا

رسالتنا
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بإجمالي 322 مصباحًا وبنسبة تخفيض للطاقة بلغت 47.6 %

بلدية الشارقة تستبدل مصابيح اإلنارة التقليدية
 في 6 حدائق بأخرى صديقة للبيئة

كشــفت بلديــة مدينــة الشــارقة عــن إنجــاز 
حدائــق   6 فــي  اإلنــارة  اســتبدال  أعمــال 
ــف األول  ــال النص ــة خ ــة للبيئ ــارة صديق بإن
مــن العــام الجــاري، تماشــيًا مــع اســتراتيجيتها 
فــي تحقيــق االســتدامة وجــودة الحيــاة، واالعتمــاد 
علــى الطاقــة النظيفــة وترشــيد االســتهالك فــي 
تشــغيل المنشــآت والمبانــي والمرافــق الخدميــة 
التابعــة لهــا، بمــا يكــرس المحافظــة علــى البيئــة 
ويحقــق أهــداف التنميــة المســتدامة، حيــث تأتــي 
أطلقتهــا  مبــادرات  حزمــة  ضمــن  األعمــال  هــذه 
البلديــة ضمــن التزامهــا بترشــيد االســتهالك مــن 

ــاء. ــاء والم الكهرب
وفــي هــذا الســياق أكــد 
ــن  ــة ب ــدس خليف المهن
هــدة الســويدي مســاعد 
ــاع  ــام لقط ــر الع المدي
والمبانــي  الهندســة 
علــى  البلديــة  حــرص  يجســد  المشــروع  هــذا  أن 
الثقافــة  هــذه  وغــرس  البيئــة  علــى  المحافظــة 
الرســائل  خــالل  مــن  المجتمــع  أفــراد  لــدى 
التوعويــة، لتحقيــق االســتفادة لألجيــال القادمــة، 
كمــا يعكــس دورهــا فــي االعتمــاد علــى الطاقــة 
يمكــن  التــي  للبيئــة  والصديقــة  النظيفــة 
كمــا  المجــاالت،  مختلــف  فــي  منهــا  االســتفادة 
يأتــي اســتكمااًل لعــدة مشــاريع نفذتهــا البلديــة 

فــي هــذا اإلطــار.
وأوضــح أنــه تمــت إنــارة حدائــق ســمنان ودســمان 
بإنــارة  والطرفــا  والشــهباء  والرفــاع  والطــالع 

اإلنــارة  اســتبدال  خــالل  مــن  للبيئــة  صديقــة 
التقليديــة، حيــث كانــت الطاقــة الكهربائيــة فــي 
هــذه الحدائــق 104.05 كيلــو واط، وأصبحــت اآلن 
بعــد اســتبدالها 54.5 كيلــو واط بنســبة تخفيــض 
المصابيــح  عــدد  أن  إلــى  مشــيرًة   ،%  47.6 بلغــت 

 322 الحدائــق  هــذه  فــي  اســتبدالها  تــم  التــي 
. مصباحــًا

وأفــاد أن البلديــة أنجــزت أعمــال اســتبدال اإلنــارة 
حديقــة  ل32  للبيئــة  صديقــة  بإنــارة  التقليديــة 
حتــى اآلن وتواصــل أعمالهــا فــي باقــي الحدائــق 
ضمــن خطتهــا الســنوية وبمــا يحقــق أهدافهــا 
مرافــق  واســتحداث  تطويــر  فــي  االســتراتيجية 
حيــاة  جــودة  تدعــم  وترفيهيــة  خدميــة  عامــة 

. لمجتمــع ا
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بلدية الشارقة تنظم 347 حملة تفتيشية

 على األسواق العشوائية خالل 6 أشهر

علــى  الشــارقة  مدينــة  بلديــة  أكــدت 
ــة  ــة ومفاجئ ــارات دوري ــات وزي ــم حم تنظي
ــة إلدارة  ــش التابع ــرق التفتي ــل ف ــن قب م
الرقابــة والتفتيــش ، لرصــد وضبــط أيــة أســواق 
اإلجــراءات  واتخــاذ  تنظيمهــا،  يتــم  عشــوائية 
البيئيــة  الخدمــات  إدارة  مــع  بالتعــاون  الالزمــة، 
العامــة  القيــادة  االســتراتيجيين،  والشــركاء 
لشــرطة الشــارقة وشــركة الشــارقة للبيئة "بيئة"، 
مشــوهات  أيــة  رصــد  فــي  لجهودهــا  اســتمراراً 
للمظهــر العــام واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة حيالها 
بهــدف توفيــر بيئــة مثاليــة للقاطنيــن والــزوار فــي 

الباســمة اإلمــارة 
التفتيــش  فــرق  أن  البلديــة  وأوضحــت 
ــر  ــاري أكث ــام الج ــة الع ــذ بداي ــت من نظم
مــن 347 حملــة تفتيشــية دوريــة ومفاجئــة 
ــة  ــذت كاف ــوائية واتخ ــواق العش ــى األس عل
مــن  كل  بحــق  والقانونيــة  اإلداريــة  اإلجــراءات 
يقــوم بتنظيمهــا، باعتبــار هــذا النشــاط مخالــف 
الســلوكيات  ومــن  والقوانيــن  لألنظمــة 
يقــوم  حيــث  العــام،  للمظهــر  المشــوهة 
البعــض فــي العطــالت خصوصــًا بعــرض أنــواع 
واألجهــزة  كالمالبــس  المــواد  مــن  مختلفــة 
المــواد  وبعــض  واكسســواراتها  اإللكترونيــة 
لــذا  عشــوائية،  بصــورة  وبيعهــا  المحظــورة، 
المــواد  كافــة  مصــادرة  علــى  البلديــة  تعمــل 
شــركة  مــع  بالتعــاون  وإتالفهــا  المضبوطــة 

"بيئــة" للبيئــة  الشــارقة 

وأفــادت البلديــة أنهــا تقــوم بمتابعــة 
المواقــع بشــكل دائــم والتنســيق مــع 
اإلجــراءات  التخــاذ  المعنيــة  الجهــات 
ــن ال  ــراد الذي ــات واألف ــق المركب ــة بح الازم
يحملــون تصاريح رســمية لممارســة نشــاط 
البيــع بصــورة قانونيــة، وتحويــل المخالفيــن 
لشــؤون اإلقامــة إلــى القيــادة العامــة لشــرطة 
بحقهــم،  القانونيــة  اإلجــراءات  التخــاذ  الشــارقة 
مشــيرًة إلــى أن هنــاك مــن يســتغل أيــام اإلجازات 
الســتقطاب  رخيصــة  بأســعار  بضاعتــه  لعــرض 
مجهولــة  البضاعــة  هــذه  تعتبــر  حيــث  الزبائــن، 
المصــدر ومنهــا مــا هــو منتهــي الصالحيــة وغيــر 

لالســتهالك. صالــح 
وحــول آليــة التصــرف فــي المــواد المضبوطــة 
الصالحــة  المــواد  أن  البلديــة  أوضحــت 
الجهــات  لصالــح  بهــا  التبــرع  يتــم  لالســتهالك 
غيــر  المــواد  بإتــالف  تقــوم  حيــن  فــي  الخيريــة، 
بالتعــاون  واالســتعمال  لالســتهالك  الصالحــة 

بيئــة. شــركة  مــع 
علــى  الجمهــور  أفــراد  البلديــة  وتحــث 
مركــز  علــى  معهــا  التواصــل  ضــرورة 
لتقديــم   993 الرقــم  علــى  االتصــال 
واإلبــالغ عــن  أيــة ماحظــات أو اقتراحــات، 
يعتبــر  حيــث  العــام،  المظهــر  مشــوهات 
المجتمــع شــريكًا فــي الحفــاظ علــى المظهــر 

الباســمة. لإلمــارة  الحضــاري 
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بحضور  ومشاركة الدائرة القانونية في اإلمارة

بلدية الشارقة تعقد اجتماعًا تنسيقيًا مع قضاة 
لجان فض المنازعات اإليجارية وتناقش عددًا 

من المواضيع والخطط واألهداف

ــارقة  ــارة الش ــات إم ــع رؤى وتوجه ــيًا م تماش
ــن  ــات للقاطني ــل الخدم ــم أفض ــي تقدي ف
ــي  ــول الرقم ــى التح ــاد عل ــزوار، واالعتم وال
وإنهــاء  الخدمــات  كافــة  تقديــم  فــي 
الازمــة،  بالســرعة  المعامــات  مختلــف 
مبناهــا  فــي  الشــارقة  مدينــة  بلديــة  عقــدت 
الرئيســي بمنطقــة المصلــى اجتماعــًا تنســيقيًا 
مــع قضــاة لجــان فــض المنازعــات اإليجاريــة فــي 
لمناقشــة  القانونيــة،  الدائــرة  بحضــور  اإلمــارة، 
والتطلعــات  واألهــداف  الخطــط  مــن  العديــد 
بمــا يضمــن تقديــم خدمــات ذات جــودة عاليــة 

والمــالك. للمســتأجرين  خصوصــًا 
الدكتــور  المستشــار  مــن  كل  االجتمــاع  حضــر 
القانونيــة  الدائــرة  رئيــس  نصــار  بــن  منصــور 
عبيــد  ومحمــد  الحاكــم   ســمو  مكتــب  فــي 
الكعبــي رئيــس محكمــة الشــارقة، وعبيــد ســعيد 
مــن  ولفيــف  البلديــة،  عــام  مديــر  الطنيجــي 

. لين و لمســؤ ا
وأشــاد المستشــار الدكتــور منصــور بــن 
نصــار بهــذا االجتمــاع والتعــاون الكبيــر 
الــذي تؤديــه البلديــة مــع الجهــات المعنيــة 
ودورهــا فــي النظــر فــي كافــة قضايــا المنازعــات 
العقبــات  تذليــل  علــى  والعمــل  اإليجاريــة 
والتحديــات التــي تواجــه المــالك والمســتأجرين 
لجــان  قضــاة  قبــل  مــن  القضايــا  فــي  والنظــر 
العالقــة  أطــراف  وبحضــور  المنازعــات  فــض 
ودراســة القضايــا بكافــة تفاصيلهــا واالســتماع 

بهــا. الالزمــة  األحــكام  وإصــدار  ألصحابهــا، 
ــي  ــد الكعب ــد    عبي ــد محم ــه أك ــن جهت م
ــن  ــاون بي ــارقة أن التع ــة الش ــس محكم رئي
لجــان فــض المنازعــات اإليجاريــة فــي اإلمــارة 
يعكــس الــدور الــذي تؤديــه كل منهــا وخصوصــًا 
لكافــة  تســهيالت  مــن  البلديــة  تقدمــه  مــا 
لهــم  وفــرت  حيــث  القضــاة  فيهــا  بمــا  األطــراف 
فــي  للنظــر  الالزمــة  واإلمكانيــات  األدوات  كافــة 
القضايــا وتذليــل العقبــات وهــو مــا أكدتــه خــالل 
فتــرة العمــل عــن بعــد مــن خــالل االعتمــاد علــى 
التحــول الرقمــي ومتابعــة القضايــا والبــت فيهــا 
فــي  ســاهم  مــا  المرئــي  االتصــال  تقنيــات  عبــر 

الخدمــات. توقــف  وعــدم  العمــل  اســتمرارية 
ســعيد  عبيــد  أكــد  الســياق  ذات  وفــي 
يعكــس  االجتمــاع  هــذا  أن  الطنيجــي 
ــع  ــاون م ــز التع ــى تعزي ــة عل ــرص البلدي ح
كافــة الجهــات فــي اإلمــارة لتكامــل األدوار 
ــم  ــات وتقدي ــرؤى والتطلع ــق ال ــي تحقي ف
ــهل  ــة تس ــة رقمي ــات بطريق ــة الخدم كاف
وتيســر علــى المتعامليــن وتنجــز معامالتهــم 
دور  مــع  تماشــيًا  الالزمــة،  والدقــة  بالســرعة 
اإلمــارة كبيئــة محفــزة علــى االســتثمار  ومكانــة 
وخدمــات  تســهيالت  مــن  تقدمــه  لمــا  نظــراً 
للمســتثمرين، كمــا يأتــي االجتمــاع تماشــيًا مــع 
اســتراتيجية البلديــة فــي تعزيــز الجــذب الســياحي 

اإلمــارة. فــي  والســكني  واالســتثماري 
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وأوضــح الطنيجــي أن االجتماع ناقــش العديد 
مــن المواضيــع المهمــة المتعلقــة بالعاقــة 
ــتأجرين، وإضفــاء الصفــة  ــاك والمس ــن الم بي
الالزمــة  التســهيالت  وتقديــم  بينهمــا،  القانونيــة 
اإليجاريــة،  المنازعــات  معامــالت  مختلــف  إلنجــاز 
واختصــار  الرقمــي  التحــول  علــى  باالعتمــاد 
اإلجــراءات المتبعــة مــا يحقــق األهــداف المرجــوة 
فــي تقديــم الخدمــة بالســرعة الالزمــة بمــا يختصــر 
الوقــت والجهــد علــى المتعامليــن، ويحقــق الرضــا 
والســعادة لديهــم، وهــو مــا تحــرص دائمــًا البلديــة 
علــى تحقيقــه ويعتبــر مــن أهــم أهدافهــا بالتعــاون 

مــع كافــة الجهــات الحكوميــة فــي اإلمــارة.
وأفــاد مديــر عــام بلديــة مدينــة الشــارقة أن التحــول 

فــي  العمــل  ســمات  مــن  ســمة  بــات  الرقمــي 
اإلمــارة الباســمة تعمــل مــن خاللــه كافــة الجهــات 
خــالل  مــن  الحكوميــة  والدوائــر  والمؤسســات 
أفضــل  لتطبيــق  بينهــا،  فيمــا  اإللكترونــي  الربــط 
الممارســات وتوفيــر أرقــى الخدمات وفــق منظومة 

متكاملــة. عمــل 
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بلدية الشارقة تنجز 3859 معاملة لتراخيص البناء
 خالل النصف األول من العام الجاري

ــاز  ــن إنج ــارقة ع ــة الش ــة مدين ــفت بلدي كش
أكثــر مــن 3859 معاملــة هندســية فــي إدارة 
ــن  ــف األول م ــال النص ــاء خ ــص البن تراخي
باالعتمــاد علــى منظومتهــا  الجــاري،  العــام 
عاليــة  جــودة  ذات  خدمــات  لتقديــم  الرقميــة 
والجهــد  الوقــت  المتعامليــن  علــى  تختصــر 
وإنجازهــا بالدقــة الالزمــة، تماشــيًا مــع توجهــات 
للمســتثمرين  التســهيالت  تقديــم  فــي  اإلمــارة 

االســتثمار. علــى  محفــزة  بيئــة  وتوفيــر 
الســياق  هــذا  وفــي 
أكــد الشــيخ المهنــدس 
محمــد بــن عبــد اهلل بــن 
ــر  ــمي مدي ــد القاس ماج
البنــاء  تراخيــص  إدارة 
أن البلديــة تحــرص علــى تحقيــق رؤى وتوجهــات 
اســتثمارية  كوجهــة  دورهــا  تعزيــز  فــي  اإلمــارة 
تقــدم خدمــات وتســهيالت كبيــرة للمســتثمرين، 
مــن خــالل توفيــر خدمــات رقميــة وذكيــة تختصــر 
باالعتمــاد  المتعامليــن  علــى  والجهــد  الوقــت 
مــن  تعمــل  التــي  الرقميــة  المنظومــة  علــى 
إلــى  الخدمــات  كافــة  تحويــل  علــى  خاللهــا 
قطــاع  يعمــل  المنطلــق  هــذا  ومــن  رقميــة، 
الهندســة والمبانــي علــى تطويــر خدماتــه مــن 
خــالل التعــاون والشــراكات مــع القطــاع الخــاص 
الشــاملة  النهضــة  مــع  لتتواكــب  واألكاديمــي 
المجــال  فــي  وخصوصــًا  الباســمة  اإلمــارة  فــي 
والممارســات  المعاييــر  أعلــى  وفــق  الهندســي 

العالميــة.
وأوضــح أن البلديــة تحــرص علــى توفيــر 

خدماتهــا بصــورة ســهلة مــن خــال الموقــع 
بحيــث  اإللكترونــي والتطبيقــات الذكيــة 
يمكــن للمتعامــل إنجــاز الخدمــة بســهولة ويســر، 
مشــيراً إلــى أن النصــف األول مــن العــام الجــاري 
تراخيــص  إدارة  لــدى  معاملــة   3859 إنجــاز  شــهد 
بنــاء  إجــازة  إصــدار  معاملــة   1370 منهــا  البنــاء 
 117 و  الســكنية  للمشــاريع  معامــالت   1010 و 
للمشــاريع التجارية و 177 للمشــاريع الصناعية و3 
مــدارس و14 مســجداً، و18 محطــة وقــود وغيرهــا 
اعتمــاد  شــهادة   1477 وإصــدار   المشــاريع،  مــن 
معاملــة  و600  الجديــدة،  للمشــاريع  مخططــات 
الهندســية،  التعديــالت  مخططــات  اعتمــاد 
وإجــراء 20 اختبــار هندســي، وإصــدار 277 شــهادة 
بنــاء  منتجــات   8 واعتمــاد  األمــر،  يهمــه  لمــن 

. الفنــادق  بتقييــم  إفــادة   32 وإصــدار 

وأفــاد مديــر إدارة تراخيــص البنــاء أن البلدية تحرص 
دائمــًا علــى رفــع كفــاءة المهندســين والمكاتــب 
االستشــارية والمهتميــن فــي الوســط الهندســي 
العمــل  وورش  التدريبيــة  الــدورات  خــالل  مــن 
بالخدمــات  التعريــف  تشــمل  والتــي  المختلفــة 
مســتمرة  بصــورة  إطالقهــا  يتــم  التــي  الجديــدة 
ــا. ــق به ــا يتعل ــكل م ــا وب ــرح كاٍف عنه ــم ش وتقدي
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تنفيذًا لتوجيهات حاكم الشارقة بتوفير  بيئة مناسبة لممارسة الرياضة

بلدية الشارقة توفر مماشي وأرضيات مطاطية في 
عدد من الحدائق وفق أفضل المعايير العالمية

ــمو  ــب الس ــات صاح ــرؤى وتوجيه ــذًا ل تنفي
محمــد  بــن  ســلطان  الدكتــور  الشــيخ 
القاســمي عضــو المجلــس األعلــى حاكــم 
وتوفيــر  صحــي  حيــاة  نمــط  باتبــاع  الشــارقة 
وتماشــيًا  الرياضــة،  لممارســة  المناســبة  البيئــة 
مــع اســتراتيجيتها فــي تحقيــق االســتدامة وجــودة 
إنجــاز  الشــارقة عــن  بلديــة مدينــة  أعلنــت  الحيــاة 
ممــاٍش وأرضيــات مطاطيــة فــي حدائــق القرائــن 
3-4- 5 والنهــدة والصفيــا والنــوف 1  وفــق أفضــل 

المواصفــات والمعاييــر العالميــة خــالل النصــف 
الجــاري. العــام  مــن  األول 

تنفيــذ  علــى  حرصهــا  البلديــة  وأكــدت 
حاكــم  الســمو  صاحــب  وتوجيهــات  رؤى 
الشــارقة، فــي توفيــر البيئــة المناســبة لممارســة 
عاليــة  جــودة  ذات  خدمــات  وتوفيــر  الرياضــة 
جعــل  علــى  تحــرص  كمــا  والــزوار،  للقاطنيــن 
الرياضــة  لممارســة  مقصــداً  المدينــة  حدائــق 
وقضــاء أوقــات ممتعــة، تماشــيًا مــع اســتراتيجيتها 
واالســتثماري  الســياحي  الجــذب  تعزيــز  فــي 
والســكني، فمــا توفــره مــن خدمــات يســاهم فــي 
بــه  جعــل اإلمــارة الباســمة مكانــًا جاذبــًا تتحقــق 

العيــش. رفاهيــة 

فــي  مطاطــي  ممشــى  نفــذت  أنهــا  وأوضحــت 
1106 أمتــار، وآخــر فــي  4 بطــول  حديقــة القرائــن 
تــم  1040 متــر، حيــث  5، بطــول  القرائــن  حديقــة 
االعتمــاد علــى مجموعــة مــن المعاييــر الفنية عند 
المســتخدمة  المــواد  مطابقــة  شــملت  التنفيــذ 
المعتمــدة،  العالميــة  والمواصفــات  للمعاييــر 
الحركــة،  ســهولة  لتأميــن  الكافيــة  والمرونــة 
وعــدم تعــرض المماشــي لتغّيــر لونهــا بســبب 
وعــدم  االســتخدام،  كثــرة  أو  الجويــة  الظــروف 
انبعــاث أيــة روائــح منهــا أو غــازات مضــرة بالبيئــة 

والمســتخدمين.
وأشــارت البلديــة إلــى أنهــا قامــت بتغطيــة 
حديقــة  فــي  األطفــال  ألعــاب  منطقــة 
القرائــن 3 باألرضيــات المطاطيــة علــى مســاحة 
مســاحة  علــى  النهــدة  وحديقــة  مربــع،  متــر   535

مســاحة  علــى  الصفيــا  وحديقــة  مربــع،  متــر   960

870 متــر مربــع       وحديقــة النــوف1 علــى مســاحة  

875 متــر مربــع، تماشــيًا مــع جهودهــا فــي توفيــر 

عوامــل األمــان والســالمة بكافة مرافقهــا، وحماية 
األطفــال خــالل ممارســة اللعــب، حيــث تمتــاز هــذه 
األرضيــات بســهولة تركيبهــا ومقاومتهــا لالنــزالق 
مــا  التــآكل  ومقاومــة  الصدمــات،  وامتصــاص 

يقلــل الحاجــة الســتبدالها.
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تنفيذًا لرؤى وتوجيهات حاكم الشارقة

"المجلس البلدي" و"بلدية الشارقة" ينظمان زيارة
 إلى مجلس ضاحية الرحمانية والبلدية تؤكد

توفير مكتب شامل لتلقي طلبات األهالي

ــمو  ــب الس ــات صاح ــرؤى وتوجيه ــذًا ل تنفي
محمــد  بــن  ســلطان  الدكتــور  الشــيخ 
القاســمي عضــو المجلــس األعلــى حاكــم 
ــارقة بتقديــم أفضــل الخدمــات فــي اإلمــارة  الش
مجالــس  مــع  التواصــل  وتعزيــز  الباســمة، 
إليصــال  ســموه  أسســها  التــي  الضواحــي 
صــوت المواطــن للمســؤولين، نظــم المجلــس 
البلــدي إلمــارة الشــارقة وبلديــة مدينــة الشــارقة، 
بحضــور  الرحمانيــة  ضاحيــة  مجلــس  إلــى  زيــارة 
ــس  ــس المجل ــري رئي ــي المهي ــالم عل ــعادة س س
البلــدي وســعادة عبيــد ســعيد الطنيجــي مديــر 
فــي  المســؤولين  مــن  ولفيــف  البلديــة،  عــام 
البلديــة، وكان فــي اســتقبالهم أحمــد عبــد اهلل 
المطروشــي رئيــس مجلــس ضاحيــة الرحمانيــة.
أن  الطنيجــي  ســعيد  عبيــد  ســعادة  وأكــد 
المجلــس  حــرص  إطــار  فــي  تأتــي  الزيــارة  هــذه 

البلــدي وبلديــة مدينــة الشــارقة علــى تنفيــذ رؤى 
وتوجيهــات صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة فــي 
واالســتماع  الضواحــي  مجالــس  مــع  التواصــل 
احتياجاتــه  كافــة  وتنفيــذ  المواطــن  لصــوت 
التــي  المالحظــات  جميــع  مــع  والتعامــل 
يقدمهــا، فــي إطــار الحــرص علــى تقديــم أفضــل 
الخدمــات وتوفيــر بيئــة مثاليــة للمواطنيــن، بمــا 
كافــة  وإنجــاز  لديهــم،  والســعادة  الرضــا  يحقــق 
معامالتهــم بالســرعة والدقــة والالزمــة تماشــيًا 
مــع اســتراتيجية البلديــة فــي تقديــم خدمــات ذات 
ــودة  ــز ج ــات وركائ ــاء بمقوم ــة واالرتق ــودة عالي ج

الرائــدة. المعيشــية  المعاييــر  وفــق  الحيــاة 
وأوضــح الطنيجــي خــال الزيــارة أن البلديــة 
ســتوفر مكتبــًا تابعــًا لهــا فــي مجلــس 
الســتقبال  وموظفــًا  الرحمانيــة  ضاحيــة 
طلبــات األهالــي مــن خدمــات وماحظــات 
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والعمــل  تحســين  وفــرص  واستفســارات 
ــات واإلدارات  ــى القطاع ــا إل ــى تحويله عل
المعنيــة، والتعامــل معهــا بالدقة والســرعة 
الكامــل  االنتهــاء  لغايــة  ومتابعتهــا  الازمــة، 
منهــا، انطالقــًا مــن حــرص البلديــة علــى تطويــر 
خدماتهــا واســتحداث وســائل جديــدة لتقديمهــا 
بطريقــة أســهل وأســرع لتحســين جــودة العمــل.
وأشــار إلــى أن البلديــة ســتقوم بزراعــة الشــوارع 
الرئيســية والمياديــن ومداخــل ضاحيــة الرحمانيــة 
ونشــر الرقعــة الخضــراء علــى مســاحات واســعة 
الموســمية  الزهــور  مــن  مختلفــة  أنــواع  وزراعــة 
الجمالــي  المظهــر  لتعزيــز  المتنوعــة  واألشــجار 
للمنطقــة ولإلمــارة ككل، وتوفيــر شــبكات الــري 

وفــق أفضــل المعاييــر.
ــارقة  ــة الش ــة مدين ــام بلدي ــر ع ــد مدي وأك
ماحظــات  كافــة  تســتقبل  البلديــة  أن 
ــز  ــال مرك ــن خ ــن م ــارات القاطني واستفس
مــدار  علــى   993 الرقــم  علــى  االتصــال 

الرســمية،  العطــات  وخــال  الســاعة 
كمــا  معهــا،  الفــوري  التعامــل  علــى  والعمــل 
فــي  تتمثــل  جديــدة  خدمــة  البلديــة  اســتحدثت 
توفيــر رقــم خــاص بهــا علــى تطبيــق الواتســاب 
مــن  العديــد  بهــا  وتتوفــر  قريبــًا،  إطالقهــا  ســيتم 
الخدمــات التــي يمكــن للمتعامــل طلبهــا بــكل 

ويســر. ســهولة 
مــن جانبه أشــاد أحمــد عبد اهلل المطروشــي 
ــود  ــة بجه ــة الرحماني ــس ضاحي ــس مجل رئي
ــف  ــي مختل ــة ف ــدي والبلدي ــس البل المجل
المجــاالت، والحــرص علــى توفيــر مكتــب تابــع 
والتعامــل  الطلبــات  كافــة  لتلقــي  للبلديــة 
معهــا، كمــا ثمــن تعاونهمــا مــع مختلــف الجهــات 
الخدمــات  وأرقــى  أفضــل  لتقديــم  الحكوميــة 

المنطقــة.   ألهالــي 
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بالتعاون مع "كهرباء الشارقة" و إلضفاء الصفة القانونية عليها

بلدية الشارقة تطلق حملة لتوعية 
أصحاب العقود اإليجارية غير المصدقة بتصديقها 

ــة  ــارقة أن وثيق ــة الش ــة مدين ــدت بلدي أك

عقــد اإليجــار وســيلة ضروريــة لتنظيــم 

العاقــة بيــن المــاك والمســتأجرين، ويجــب 

تصديقهــا مــن قبلهــا إلضفــاء الصفــة القانونيــة 

عليهــا بمــا يضمــن حقــوق المالــك والمســتأجر، 

مصــدق  يكــن  لــم  مــا  عقــد  بــأي  يعتــد  ال  حيــث 

مــن البلديــة، لــذا وفــرت قنــوات عديــدة لتصديــق 

الختصــار  اإللكترونــي  الموقــع  منهــا  العقــود 

ومراكــز  المتعامليــن  علــى  والجهــد  الوقــت 

المختلفــة. الخدمــة 

الســياق  هــذا  وفــي 

القائــد  حامــد  أوضــح 

التنظيــم  إدارة  مديــر 

بلديــة  فــي  اإليجــاري 

أن  الشــارقة  مدينــة 

مــع  بالتعــاون  حملــة  أطلقــت  البلديــة 

الشــارقة  وغــاز  وميــاه  كهربــاء  هيئــة 

تصديــق  بأهميــة  الجمهــور  لتوعيــة 

ــن  ــاق بي ــم االتف ــد أن يت ــار بع ــود اإليج عق

ــود،  ــة البن ــى كاف ــتأجر عل ــك والمس المال

رســمية  كوثيقــة  واعتمادهــا  الحقــوق  لحفــظ 

لتنظيــم العالقــة بينهمــا، كمــا يتــم مــن خــالل 

العقــود  أصحــاب  مــع  التواصــل  الحملــة  هــذه 

اإليجاريــة غيــر المصدقــة وحثهــم علــى تصديقهــا 

بهــا. المتعلقــة  اإلجــراءات  باقــي  واســتكمال 

أن  اإليجــاري  التنظيــم  إدارة  مديــر  وأفــاد 

البلديــة عقــدت عــدة اجتماعــات مــع هيئــة 

ودائــرة  الشــارقة  وغــاز  وميــاه  كهربــاء 

مــا  كل  لمناقشــة  االقتصاديــة  التنميــة 

ووضــع  المصدقــة  غيــر  بالعقــود  يتعلــق 

مراجعــة  علــى  أصحابهــا  لحــث  الالزمــة  اآلليــات 

البلديــة لتصديقهــا، كمــا تــم اتخــاذ مجموعة من 

اإلجــراءات بخصــوص الرخــص التجاريــة الملغيــة 

علــى  البلديــة  حــرص  يعكــس  مــا  والمنتهيــة، 

والهيئــات  الجهــات  كافــة  مــع  التعــاون  تعزيــز 

والمؤسســات الحكوميــة فــي اإلمــارة والعمــل 

معهــا ضمــن منظومــة واحــدة لتقديــم أفضــل 

والدقــة  بالســرعة  المعامــالت  وإنجــاز  الخدمــات 

والقانونيــة. اإلداريــة  لإلجــراءات  ووفقــًا 

وأشــار إلــى أن بلديــة مدينــة الشــارقة وفرت 

للمتعامليــن كافــة التســهيات الازمــة 

لتصديــق عقــود اإليجــار بمدينــة الشــارقة وفــق 

علــى  تعتمــد  التــي  واألســاليب  الطــرق  أحــدث 

التحــول الرقمــي تماشــيًا مــع اســتراتيجيتها فــي 

هــذا المجــال، وانطالقــًا مــن حرصهــا علــى تطبيق 

وفــرت  كمــا  األداء،  فــي  الجــودة  معاييــر  أعلــى 

اإللكترونــي  الموقــع  تشــمل  عديــدة  قنــوات 

التابــع لهــا ومراكــز تســهيل وإنجــازات وغيرهــا.
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بلدية الشارقة تصدق 127 ألف عقد إيجار

 وتنظر في 11573 قضية إيجارية خالل 6 أشهر

عــن  الشــارقة  مدينــة  بلديــة  أعلنــت 

خــال  إيجــار  عقــد  ألــف   127 تصديــق 

ــي  ــاري ف ــام الج ــن الع ــف األول م النص

إطــار حرصهــا علــى إضفــاء الصفــة 

ــك  ــن المال ــة بي ــي العاق ــة ف القانوني

ــا، بحيــث  ــا  بينهم ــتأجر وتنظيمه والمس

ــدق  ــن مص ــم يك ــا ل ــار م ــد إيج ــأي عق ــد ب ال يعت

فــي البلديــة، وقــد وفــرت للمتعامليــن قنــوات 

عديــدة لتصديــق هــذه العقود بكافــة أنواعها 

التابعــة  المختلفــة  الخدمــة  مراكــز  تشــمل 

للبلديــة والخدمــة عبــر الموقــع اإللكترونــي.

وفــي هــذا الســياق أكــد حامد القائــد مدير إدارة 

البلديــة تحــرص علــى  التنظيــم اإليجــاري أن 

تنظيــم العالقــة بيــن المالــك والمســتأجر من 

خــالل عقــود اإليجــار التــي تربطهمــا بصفــة 

للمراجعيــن  البلديــة  وفــرت  حيــث  قانونيــة 

الالزمــة  التســهيالت  كافــة  والمتعامليــن 

لتصديــق عقــود اإليجــار بمدينــة الشــارقة وفــق 

أحــدث الطــرق واألســاليب التــي تعتمــد علــى 

اســتراتيجية  مــع  تماشــيًا  الرقمــي  التحــول 

مــن  وانطالقــًا  المجــال،  هــذا  فــي  البلديــة 

حرصهــا علــى تطبيــق أعلــى معاييــر الجــودة 

األداء. فــي 

وأوضــح أن النصــف األول مــن العــام 

الجــاري شــهد تصديــق حوالــي 127 ألــف 

ــد  ــف عق ــي 70 أل ــا حوال ــار منه ــد إيج عق

ــي 9547  ــي وحوال ــكن العائل ــار للس إيج

ألــف عقــد ســكن عــزاب، وغيرهــا مــن 

تــم  التــي  والتجاريــة،  االســتثمارية  العقــود 

تصديقهــا بصــورة رقميــة مــن خــالل الموقــع 

ــروعها  ــع مش ــيًا م ــة، تماش ــي للبلدي اإللكترون

ورق. بــال  مؤسســة  وباعتبارهــا  الرقمــي، 

ــاري أن  ــم اإليج ــر إدارة التنظي ــاد مدي وأف

ــاري شــهد  ــام الج ــن الع ــف األول م النص

11573 قضيــة إيجاريــة مــن  أيضــًا النظــر فــي 

قبــل قضــاة لجــان فــض المنازعــات وبحضــور 

بكافــة  القضايــا  ودراســة  العالقــة  أطــراف 

وإصــدار  ألصحابهــا،  واالســتماع  تفاصيلهــا 

بهــا. الالزمــة  األحــكام 
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المجلس البلدي وبلدية الشارقة 

يجددان الوالء للوطن وقيادته باالحتفاء
 بيوم العلم

احتفــل المجلــس البلــدي وبلديــة مدينــة 

شــهدت  حيــث  العلــم،  بيــوم  الشــارقة 

الســاحة األماميــة لمبنــى البلديــة في منطقة 

المصلــى رفــع علــم الدولــة وســط مشــاعر مــن 

العــز والفخــر، بحضــور ســالم علــي المهيــري 

رئيــس المجلــس البلــدي وأعضــاء المجلــس 

ــارقة  ــة الش ــة مدين ــام بلدي ــر ع ــاعدي مدي ومس

شــاركوا  الذيــن  الموظفيــن  مــن  ولفيــف 

باالحتفــاء بهــذه المناســبة الخالــدة.

ــذه  ــري أن ه ــي المهي ــالم عل ــد س وأك

ــاء  ــوالء واالنتم ــا ال ــدد به ــبة يتج المناس

ورايتــه  وللوطــن  الحكيمــة  لقيادتنــا 

حبــًا  قلوبنــا  تخفــق  التــي  الشــامخة 

وانتمــاًء لهــا وفخــرًا بهــا، كمــا تتجســد بهــا 

أســمى معانــي الوحــدة واالنتمــاء المتجــذرة 

تمثــل  حيــث  الدولــة،  أبنــاء  نفــوس  فــي 

والشــموخ  والفخــر  للعــزة  رمــزاً  الدولــة  رايــة 

والســيادة والوحــدة، مشــيراً إلــى أن االحتفــال 

بهــذا اليــوم ينطلــق مــن الثوابــت الوطنيــة 

للوطــن  واالنتمــاء  الــوالء  قيــم  مــن  وينبــع 

وقيادتــه.

ــذا  ــال ه ــى أن االحتف ــري إل ــار المهي وأش

مــع  تزامنــًا  اســتثنائيًا  يأتــي  العــام 

ــا  ــال بعيده ــة لاحتف ــتعدادات الدول اس

الوطنــي ال50 ويوبيلهــا الذهبــي، فعلــى 

مــدار 50 عامــًا تبــوأت دولتنــا مكانــة مرموقــة 

دول  لــكل  بــه  يحتــذى  نموذجــًا  وأصبحــت 

واقعــًا،  المســتقبل  ترســم  وباتــت  العالــم، 

إنجــازات ومــا شــهدته مــن  فمــا حققتــه مــن 

روح  فينــا  يعــزز  المجــاالت  كافــة  فــي  نهضــة 

. والفخــر  واالنتمــاء  الــوالء 
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مــلف الــعــدد
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تنفيذًا لرؤى وتوجيهات حاكم الشارقة

بلدية الشارقة تقدم 27 مبادرة لدعم ملف 
متطلبات توسعة نطاق المدن الصحية في اإلمارة 

وفق أفضل المعايير العالمية 

صاحــب  وتوجيهــات  لــرؤى  تنفيــذًا 

ــن  ــلطان ب ــور س ــيخ الدكت ــمو الش الس

المجلــس  عضــو  القاســمي  محمــد 

األعلــى حاكــم الشــارقة فــي وضــع 

الصحــة علــى رأس جــدول المشــاريع 

جــودة  وتعزيــز  اإلمــارة،  فــي  التنمويــة 

الحيــاة الصحيــة للمجتمــع، كشــفت بلديــة 

مدينــة الشــارقة عــن تقديــم 27 مبــادرة لدعــم 

المــدن  نطــاق  توســعة  متطلبــات  ملــف 

عليــه  تشــرف  الــذي  اإلمــارة  فــي  الصحيــة 

هيئــة الشــارقة الصحيــة وتتبــع فيــه المعاييــر 

. لميــة لعا ا

ــة أن  ــدت البلدي ــياق أك ــذا الس ــي ه وف

اإلمــارة الباســمة تعتبــر نموذجــًا للمــدن 

الصحيــة بفضــل رؤى وتوجيهــات ودعــم 

ــارقة، وهــو  ــم الش ــمو حاك ــب الس صاح

أول  لقــب  علــى  حصولهــا  فــي  ســاهم  مــا 

مدينــة صحيــة على مســتوى الشــرق األوســط 

نموذجــًا  منهــا  وجعــل  إفريقيــا،  وشــمال 

الحيــاة  مقومــات  توفيــر  فــي  بــه  يحتــذى 

المعاييــر  أفضــل  وفــق  للمجتمــع  الصحيــة 

العالميــة.

وثمنــت الجهــود الكبيــرة التــي قدمتهــا 

واللجنــة  الصحيــة  الشــارقة  هيئــة 

المــدن  نطــاق  لتوســيع  التنفيذيــة 

ــة فــي تنفيــذ كل متطلبــات الملــف  الصحي

الصحيــة  المــدن  نطــاق  بتوســيع  الخــاص 

مــع  بالتعــاون  البرنامــج  محــاور  وتطبيــق 

الجهــات المعنيــة فــي اإلمــارة، حيــث بذلــت 

أهــداف  تحقيــق  فــي  كبيــرة  جهــوداً  الهيئــة 

البرنامــج وإعــداد الخطــط الشــاملة لتنفيــذه 

وفــق أفضــل وأرقــى المعاييــر العالميــة وبمــا 

الكبيــرة  الصحيــة  المكانــة  مــع  يتماشــى 

المــدن  برنامــج  اســتدامة  وتحقيــق  لإلمــارة، 

. لصحيــة ا
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وأوضحــت البلديــة أنهــا تعــد شــريكًا 

إســتراتيجيًا وعضــوًا أساســيًا فــي اللجنــة 

التنفيذيــة إلمــارة الشــارقة التــي تُعنــى 

المــدن  ومعاييــر  محــاور  تنفيــذ  و  بتطبيــق 

محليــة  جهــات  مــع  باالشــتراك  الصحيــة 

المعاييــر،  تنفيــذ  فــي  وخاصــة  حكوميــة 

الشــارقة،  لشــرطة  العامــة  القيــادة  تشــمل 

وهيئــة البيئــة والمحميــات الطبيعيــة، ودائــرة 

األعلــى  والمجلــس  والمســاحة،  التخطيــط 

لشــؤون األســرة، وهيئــة كهربــاء وميــاه وغــاز 

"بيئــة"،  للبيئــة  الشــارقة  وشــركة  الشــارقة، 

حيــث تقــوم ضمــن هــذه المنظومــة بتنفيــذ 

بالميــاه  المتعلقــة  المحــاور  مــن  العديــد 

وتلــوث  الغــذاء  وســالمة  الصحــي  والصــرف 

الهــواء.

الجهــات  هــذه  أن  البلديــة  وأفــادت 

ــة  ــح التجاري ــة مويل ــن ضاحي ــذت م اتخ

ــج،  ــذ البرنام ــًا لتنفي ــكنية نموذج و الس

حيــث قدمــت بهــا البلديــة 27 مبــادرة عديــدة 

المســطحات  زراعــة  أعمــال  تنفيــذ  شــملت 

ب4  المنطقــة  تغطــي  حيــث  الخضــراء 

مليــون متــر مربــع مــن العشــب األخضــر ، لتبلــغ 

المســاحة اإلجماليــة فــي مدينــة الشــارقة 19 

مليــون متــر مربــع تزداد ســنويًا بنســبة %20-15، 

كمــا أشــرفت البلديــة علــى إعــادة تدويــر أكثــر 

ــي،  ــام الماض ــالل الع ــن خ ــن 2,444,186 ط م

البيئــي  المحــور  تدعــم  مبــادرات  وتقديــم 

والتوعيــة  الخضــراء،  المكاتــب  كمســابقة 

البيئيــة والصحيــة. باإلضافــة إلــى مواصفــات 

البنــاء الداعمــة للتنميــة المســتدامة للبيئــة 

الخضــراء. المبانــي  مواصفــات  خــالل  مــن 

تطبــق  أنهــا   إلــى  البلديــة  ونّوهــت 

ــى  ــة عل ــن الرقابي ــريعات والقواني التش

األســواق الصحيــة والغذائيــة مــن خــالل 

الرقابــة الغذائيــة  الرقابيــة لقســم  اإلجــراءات 

والتصديــر  واالســتيراد  البيــع  منافــذ  علــى 

والتصنيــع الغذائــي بجميــع مراحلــه، وتحضيــر 

األغذيــة واإلشــراف علــى تطبيــق المواصفــات 

والقوانيــن والتشــريعات المحليــة واالتحاديــة 

حيــث  الغذائيــة،  األنشــطة  علــى  والعالميــة 

االعتمــاد  علــى   2009 عــام  القســم  حصــل 

  17020  ISO لمتطلبــات  طبقــًا  الدولــي  

ليصبــح جهــاز التفتيــش الحكومــي األول  فــي 

الدولــة الــذي يحصــل علــى هــذا االعتمــاد، و 

مدينــة  فــي  الغذائيــة  الســالمة   مؤشــر  بلــغ 

الشــارقة 98% و الــذي أعدتــه منظمــة األغذيــة 

والزراعــة/ منظمــة الصحة العالميــة بالتعاون 

مــع وزارة التغيــر المناخــي والبيئــة، واســتخدام  
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المخاطــر  برصــد  المقدمــة  الخدمــات  دليــل 

ومراقبــة  الغذائيــة  بالسلســلة  المتعلقــة 

وإدارة  الغــذاء،  بواســطة  المنقولــة  األمــراض 

الغــذاء،  المتعلقــة بســالمة  الطارئــة  الحــاالت 

الســريع  لإلنــذار  الوطنــي  النظــام  وتطبيــق 

ــة  ــذ بداي ــة من ــة الغذائي ــف الرقاب ــة، وتكثي لألغذي

التــزام  مــدى  مــن  للتأكــد  كوفيــد-19  جائحــة 

االحترازيــة  باإلجــراءات  الغذائيــة  المؤسســات 

للتصــدي  الصحيــة  الجهــات  وضعتهــا  التــي 

الفيــروس. النتشــار 

ــزم  ــرارًا يل ــت ق ــا طبق ــى أنه ــارت إل وأش

والمنتجــة  الموزعــة  الشــركات  جميــع 

إمــارة  فــي  المعبــأة  الشــرب  لميــاه 

دوريــًا  منتجاتهــم  فحــص  بضــرورة  الشــارقة 

مطابقتهــا  مــن  للتأكــد  األغذيــة  مختبــر  فــي 

خــالل  مــن  اإلمارتيــة  القياســية  للمواصفــات 

طــرق فحــص معتمــدة، فالمختبــر  حاصــل علــى 

التحليــل17025  نظــام  فــي  الدولــي  االعتمــاد 

عــام   UKAS البريطانــي  االعتمــاد  هيئــة  مــن 

برنامــج  تطبيــق  إلزاميــة  عــن  فضــاًل  1999م، 

الشــارقة لســالمة الغذاء على جميع المنشــأت 

الغذائيــة فــي  ضاحيــة مويلــح والمــدارس، مــن 

و  الصحيــة  الممارســات  أفضــل  خــالل تطبيــق 

نظــام تحليــل وإدارة المخاطــر فــي المنشــأت 

عــدد  بتدريــب  ذلــك  يتــم  و   ،HACCP الغذائيــة  

مــن مديــري الجــودة فــي المنشــأت الغذائيــة، 

المنشــآت  فــي  العامليــن  كافــة  وتدريــب 

الممارســات الصحيــة،  أفضــل  الغذائيــة علــى 

فضــاًل عــن اســتمرار الزيــارات التفتيشــية علــى 

المدرســية،  المقاصــف  و  الغذائيــة  المنشــآت 

الغــذاء.  بســالمة  المجتمعيــة  والتوعيــة 

 وقامــت البلديــة ضمــن مبادراتهــا كذلــك 

ــأة  ــن حم ــة ع ــات الناجم ــإدارة المخلف ب

والحشــائش  الصحــي  الصــرف  ميــاه 

األشــجار  تقليــم  ومخلفــات  الخضــراء 

المنشــآت  مــن  المتنوعــة  واألخشــاب 

الصناعيــة ومخلفــات الحيوانــات والمــواد 

الغذائيــة التالفــة لتصنيــع ســماد عضــوي 

منهــا، كمــا أدخلــت التقنيــات الرقميــة الحديثــة 

ــي  ــرف الصح ــاه الص ــة مي ــات معالج ــي محط ف

لرفــع كفاءتهــا، و مبــادرات أخــرى لمراقبــة تلــوث 

البيئيــة    الهــواء مــن خــالل تصنيــف التصاريــح 

 المنِشآت بحسب الفئات.

أخــرى  مبــادرات  بتقديــم  قامــت  كمــا 

فــي  الخضــراء  المســطحات  لزيــادة 

ــد  ــي تح ــات الت ــذ التداخ ــة و تنفي المدين
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مــن تلــوث الهــواء و شــملت تطبيــق 

ــم  ــراء، وتنظي ــب الخض ــابقة المكات مس

ــة  ــر خدم ــة وتوفي ــل حديق ــابقة أجم مس

تصميــم الحدائــق والحدائــق الصديقــة 

للبيئــة، والــري الذكــي وزيــادة المســطحات 

علــى  تفتيشــية  حمــالت  وتنظيــم  الخضــراء 

البيئــي  األثــر  وتقييــم  الصناعيــة،  المنشــآت 

علــى  والتدقيــق  الصناعيــة  للمشــاريع 

قياســات  إجــراء  أثنــاء  االستشــارية  الشــركات 

جــودة الهــواء، حيــث بلــغ  عــدد دراســات األثــر 

البيئــي للمنشــآت الصناعيــة والمشــاريع 189 

مويلــح. ضاحيــة  فــي  دراســة 

ــا  ــي قدمته ــادرات الت ــهدت المب ــا ش كم

البلديــة تنظيــم ورش توعويــة وتثقيفيــة 

فــي الحدائــق بضاحيــة مويلــح لزيــادة 

األغذيــة  وســامة  البيئــي  الوعــي 

مبتكــري  ورش  منهــا  العامــة،  والصحــة 

الشــواطئ  تنظيــف  ومبــادرات  المســتقبل 

المستشــفيات  مشــرفات  وتدريــب  والمــزارع 

علــى ســالمة األغذيــة، وتطبيــق برنامج الشــارقة 

لســالمة الغــذاء علــى األســر المنتجــة، وجــوالت 

تفتيشــية مســتمرة لرصــد مشــوهات المظهــر 

فــي  اإلحترازيــة  اإلجــراءات  تطبيــق  و  العــام 

المؤسســات والمنشــأت الغذائيــة و الصحيــة.
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ــدًا  ــارقة وف ــة الش ــة مدين ــتقبلت بلدي اس

لمنظمــة  اإلقليمــي  المكتــب  مــن 

الصحــة العالميــة لاطــاع علــى محــور 

وســامة  الصحــي  والصــرف  الميــاه 

ــرف  ــذي تش ــواء ال ــوث اله ــذاء وتل الغ

عليــه البلديــة، ضمــن معاييــر توســيع نطاق 

هيئــة  عليــه  تشــرف  الــذي  الصحيــة  المــدن 

الشــارقة الصحيــة واللجنة التنفيذية لتوســيع 

نطــاق المــدن الصحيــة، وتعمــل علــى تنفيذه 

وفــق أفضــل المعاييــر بالتعــاون مــع الجهــات 

كافــة  حرصــت  حيــث  المعنيــة،  الحكوميــة 

اإلدارات المعنيــة  فــي البلديــة علــى تطبيــق 

الطــرق والممارســات  المعاييــر وفــق أفضــل 

انطالقــًا مــن حــرص البلديــة علــى دعــم ملــف 

وتماشــيًا  الصحيــة  المــدن  نطــاق  توســيع 

علــى  صحيــة  مدينــة  كأول  اإلمــارة  رؤيــة  مــع 

األوســط. الشــرق  مســتوى 

الشــيخة  وأكــدت 

نجــاء علــي المعــا 

ــرات  ــر إدارة المختب مدي

فــي  المركزيــة 

البلديــة ونائــب رئيــس 

نطــاق  لتوســيع  التنفيذيــة  اللجنــة 

ــارقة، أن زيــارة  ــي الش ــة ف ــدن الصحي الم

الجبيــل  الوفــد شــهدت جولــة داخــل ســوق 

كنمــوذج لألســواق الصحيــة حيــث أطَلــَع عمــر 

المهيري مدير إدارة الرقابة والســالمة الصحية 

للبلديــة  الرقابــي  الــدور  علــى  الزائــر  الوفــد 

لالطالع على محور المياه والصرف الصحي وسالمة الغذاء وتلوث الهواء

بلدية الشارقة تستقبل وفدًا من منظمة الصحة 
العالمية ضمن توسيع نطاق المدن الصحية
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اللحــوم  دخــول  مراقبــة  علــى  تشــرف  والتــي 

الطازجــة والخضــار والفواكــه واألســماك إلــى 

صالحيتها،واإلشــراف  مــن  والتأكــد  الســوق 

علــى محــالت بيــع اللحــوم الطازجــة والخضــار 

عمــل  ســاعات  خــالل  واألســماك  والفواكــه 

الســوق خــالل أيــام األســبوع أو خــالل العطالت.

شــهدت  الزيــارة  أن  المعــا  وأوضحــت 

األغذيــة  مختبــر  داخــل  جولــة  كذلــك 

التابــع للبلديــة، وقــد رافــق الوفــد فــي جولتــه 

قســم  رئيــس  علــي  آل  مريــم  المختبــر  داخــل 

علــى  إلطالعــه  والبيطــرة  األغذيــة  مختبــر 

جودتهــا  مــن  والتأكــد  الميــاه  تحليــل  آليــة 

مــن  المجتمــع  أفــراد  لتمكيــن  وصالحيتهــا، 

الحصــول علــى ميــاه الشــرب المعبــأة واآلمنــة 

بالميــاه  المرتبطــة  بالمخاطــر  وتوعيتهــم 

الميــاه  تنقيــة  كيفيــة  ومعرفــة  اآلمنــة  غيــر 

محليــًا. متــاح  هــو  مــا  باســتخدام 

ــي   ــة ف ــارة جول ــذه الزي ــهدت ه ــا ش كم

ــة" الشــريك  ــة "بيئ ــارقة للبيئ ــركة الش ش

معاييــر  تلبيــة  فــي  والداعــم  االســتراتيجي 

واســتراتيجيات البلديــة فــي األمــور البيئيــة حيث 

مــن  المقّيــم  الوفــد  اصطحــاب  فــي  شــارك 

برنامــج المــدن الصحيــة بهــذه الجولــة وصــال 

الممارســات  أفضــل  علــى  إلطالعــه  جاســم 

البيئيــة، كمــا تضمنــت الزيــارة عــرض لجميــع 

المقدمــة  والمشــاريع  والخدمــات  المحطــات 

مــن شــركة "بيئــة" باإلضافــة إلــى زيــارة بعــض 

ومرفــق  النفايــات  فــرز  مرفــق  مثــل  المرافــق 

األول  يعتبــر  الــذي  الطاقــة  لتوليــد  اإلمــارات 

العربــي. العالــم  مســتوى  علــى 
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تحتوي مقاالت وفعاليات ومشاريع وابتكارات هندسية

بلدية الشارقة تطلق مجلة "إشراقات هندسية" 
كمرجع مهم للمعنيين في العمل الهندسي

عــن  الشــارقة  مدينــة  بلديــة  أعنلــت 
هندســية"  "إشــراقات  مجلــة  إطــاق 
اإللكترونيــة والتــي تصــدر بشــكل دوري عــن 
قطــاع الهندســة والمبانــي لتشــكل مرجعــًا 
مهمــًا لكافــة المعنييــن فــي مجــال العمــل 
الهندســي لمــا تحتويــه مــن مقاالت هندســية 
مجموعــة  تقــدم  كمــا  وعديــدة،  مختلفــة 
متنوعــة مــن المعلومــات واآلراء والوســائل 
االبتكاريــة، كمــا تغطــي األحــداث الهندســية 

والبنــاء. التشــييد  مجــال  فــي  والتطــورات 
الســياق  هــذا  وفــي 
الشــيخ  أكــد 
المهنــدس محمــد بــن 
بــن ماجــد  عبــد اهلل 
ــر إدارة  ــمي مدي القاس
أن  البنــاء  تراخيــص 
البلديــة تحــرص علــى علــى تعزيــز منظومــة 
ورفدهــا  اإلمــارة  فــي  الهندســي  العمــل 
المحدثــة  والمعاييــر  والتجــارب  بالخبــرات 
باســتمرار، وتوفيــر مرجعيــات مهمــة لالرتقــاء 
بكافــة الخدمــات الهندســية، واعتمــاد أفضــل 
وأرقــى معاييــر التشــييد والبنــاء، تماشــيًا مــع 
مــا تقدمــه اإلمــارة الباســمة مــن مبانــي تمتــاز 
بتصميمهــا المعمــاري الحديــث الــذي يجمــع 
الماضــي  عراقــة  بيــن 

الحاضــر. وجمــال 
ــت  ــا أوضح ــن جانبه م
ســامية  المهندســة 
رئيــس  الظهــوري 
الدراســات  قســم 

ــية  ــراقات هندس ــة إش ــية أن مجل الهندس
ونشــر  الفكريــة  الروابــط  توثيــق  إلــى  تهــدف 
وإبــراز  الباحثيــن،  بيــن  الهندســية  الثقافــة 
اإلنتــاج  نشــر  خــالل  مــن  المهندســين  جهــود 
العلمــي الخــاص بهــم فــي جميــع المجــاالت 
البحــث  بمســتوى  واالرتقــاء  الهندســية، 
العلمــي بالمؤسســات التعليميــة المختلفة 
والوســائل  األســاليب  باســتحداث  وتطويــره 
اإلســالمي  المنهــج  واســتهداف  المبتكــرة، 
فــي تاريــخ الحضــارة واالهتمــام بتحقيــق ونشــر 
اتصــال  قنــوات  وإيجــاد  اإلســالمية،  العمــارة 
الهندســة  مجــاالت  فــي  المختصيــن  بيــن 
والعمــارة ومــا يقابلهــا مــن مؤسســات ذات 
لألحــداث  والمتابعــة  المشــترك،  االهتمــام 
ونــدوات  علميــة  مؤتمــرات  مــن  الهندســية 

وغيرهــا. ومعــارض 
ضــم  المجلــة  مــن  األول  العــدد  أن  وأفــادت 
منهــا  المختلفــة  األبــواب  مــن  العديــد 
ومــا  والمبانــي  الهندســة  قطــاع  عــن  نبــذة 
مقــاالت  ومجموعــة  إدارات،  مــن  يحتويــه 
هندســية  وابتــكارات  ومشــاريع  وفعاليــات 
قطــاع  وقعهــا  التــي  التفاهــم  ومذكــرات 
الهندســة والمبانــي مــع الجهــات والهيئــات 
ومــا  والخاصــة  الحكوميــة  والمؤسســات 
قــام بــه مــن شــراكات محليــة وعالميــة، كمــا 
تناولــت المجلــة عــدداً مــن إصــدارات القطــاع.
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بلدية الشارقة تعلن تجديد آيزو نظام

 إدارة أمن المعلومات العالمية

 لـ 3 سنوات قادمة

عــن   الشــارقة  مدينــة  بلديــة  أعلنــت 
 )27001:2013 ISO( تجديــد شــهادة اآليــزو
المعلومــات  أمــن  إدارة  لنظــام 

العالميــة، لمــدة ثــالث ســنوات قادمــة، بعــد 

االنتهــاء مــن عمليــة التدقيــق والتقييــم مــن 

تــّم  والتــي   ،" ريجســتير  "لويــدز  شــركة  قَِبــل 

خاللهــا التأكــد مــن تطابــق كافــة اإلجــراءات 

واألنظمــة المتبعــة فــي البلديــة مــع معاييــر 

وشــروط هــذه الشــهادة المعتمــدة، لتواصــل 

البلديــة بهــذا النجــاح سلســة إنجازاتهــا علــى 

األمــن  مســتوى  ورفــع  المســتويات  كافــة 

وإداراتهــا. قطاعاتهــا  لكافــة  اإللكترونــي 
وأكــدت البلديــة أنهــا وفــرت نظــام 
أمــن معلوماتــي وفــق أفضــل المعاييــر 
ــة  ــات تقني ــزه بمواصف ــة وتجهي العالمي
التشــغيل  أنظمــة  مثــل  متطــورة 
ــودة  ــن الج ــا يضم ــة م ــن والحماي واألم

ــتمرارها، تماشــيًا  ــال واس ــي أداء األعم ف

التفــوق  تحقيــق  فــي  اســتراتيجيتها  مــع 

وتقديــم  المؤسســي  والتميــز  التشــغيلي 

كمــا   للمتعامليــن،  اســتباقية  خدمــات 

تحــرص علــى اتبــاع أفضــل الممارســات فــي 

فــي  الكبيــر  واالهتمــام  المجــاالت،  مختلــف 

يشــهده  مــا  ظــل  فــي  المعلومــات،  نظــم 

تطــور. مــن  اإللكترونــي  الفضــاء 
ــا  ــة موظفيه ــة لكاف ــر البلدي ــا توف كم

ــة  ــرات توعوي ــة وورش ونش دورات تدريبي
ــال  ــي المج ــم ف ــكل دوري لتوعيته بش

اإللكترونــي وحمايــة أمــن المعلومــات، 

فضــاًل عــن إنجــاز جميــع المراحــل المطلوبــة 

فــرق  تشــكيل  خــالل  مــن  االعتمــاد  لتجديــد 

وعمــل  البلديــة  مــن  مؤهلــة  وكــوادر  عمــل 

والتنســيق  العمــل  ورش  مــن  العديــد 

واإلدارات  القطاعــات  كافــة  بيــن  الدائــم 

بمــا يحقــق أعلــى معــدالت النجــاح واإلنجــاز، 

حمايــة  وبرامــج  مراقبــة  أنظمــة  وتوفيــر 

ســرية  علــي  للحفــاظ  اإللكترونــي  ألمنهــا 

اختراقهــا.  ومنــع  المعلومــات 
ــة  ــت منص ــد  أطلق ــة ق ــت البلدي وكان
فــي  ذكيــة  توعويــة  كمنصــة  آمــن 

أمــن المعلومــات، تهــدف إلــى زيــادة وعــي 

مجــال  فــي  يتعلــق  مــا  بــكل  الموظفيــن 

األمــن الســيبراني والحمايــة مــن أيــة محاوالت 

اختــراق لألجهــزة الخاصــة أو أجهــزة العمل بما 

يحفــظ كافــة المعلومــات والبيانــات الخاصة 

مــن  المؤسســات  وحمايــة  العمــل،  بســير 

أيــة هجمــات إلكترونيــة، وقــد وفــرت البلديــة 

لكافــة موظفيهــا آليــة التســجيل بالمنصــة 

هــذا  فــي  مســتمرة  توعويــة  ورش  وتنظيــم 

اإلطــار.
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أعلنــت بلديــة مدينــة الشــارقة عــن 
لمختبــر  الدولــي  االعتمــاد  تجديــد 

اللياقــة الطبيــة وذلــك حســب  مركــز 

الطبيــة   بالمختبــرات  الخاصــة  المواصفــة 

علــى  الثالــث  للعــام   ،15189:2012 آيــزو 

التوالــي، نظــراً لمــا تحتويــه مختبــرات مراكــز 

اللياقــة الطبيــة مــن أجهــزة حديثــة ومتطــورة 

وكــوادر فنيــة مؤهلــة وعلــى كفــاءة عاليــة، 

علــى  خاللهــا  مــن  البلديــة  تعمــل  والتــي 

إصــدار شــهادة خلــو مــن األمــراض الســارية  

و إصــدار بطاقــات الصحــة المهنيــة ، حيــث 

شــمل التدقيــق علــى دقــة وجــودة النتائــج 

ومســتوى التأهيــل الفنــي للفنييــن ودقــة 

مطابقــة  ومــدى  التحليــل  ونظــم  أجهــزة 

عمليــة التحليــل حســب المواصفــة الخاصــة 

الطبيــة. بالمختبــرات 
ــت  ــا حقق ــى أنه ــة إل ــارت البلدي وأش
شــعب  جميــع  بحصــول  آخــر  إنجــازًا 
الصحــة  خدمــات  إدارة  فــي  األشــعة 

االتحاديــة  الهيئــة  ترخيــص  علــى  العامــة 

للرقابــة النوويــة، تتويجــًا لنجاحهــا فــي رفــع 

معاييــر الســالمة وتقديــم خدماتهــا بجــودة 

عاليــة.  

حصول شعب األشعة على ترخيص الهيئة االتحادية للرقابة النووية

بلدية الشارقة تنال االعتماد الدولي لمختبر 
مركز اللياقة الطبية للعام الثالث تواليًا
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مــشاريــعــنا
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تماشــيًا مــع رؤى وتوجيهــات صاحــب 
ــن  ــلطان ب ــور س ــيخ الدكت ــمو الش الس
المجلــس  عضــو  القاســمي  محمــد 
نشــر  فــي  الشــارقة  حاكــم  األعلــى 
أفضــل  وتوفيــر  الخضــراء  الرقعــة 

الخدمــات للســكان، وتعزيــزاً لــدور اإلمــارة 

كافــة  بهــا  تتوفــر  للعيــش  جاذبــة  كمدينــة 

الخدمــات،  أفضــل  وتقــدم  الحيــاة  مقومــات 

مدينــة  وبلديــة  البلــدي  المجلــس  افتتــح 

الشــارقة حديقــة النــوف 2 فــي ضاحيــة مويلــح 

مربــع،  متــر  ألــف    76 ب  تقــدر  مســاحة  علــى 

المتميــزة  الحدائــق  مجموعــة  إلــى  لتضــاف 

ولتشــكل  الشــارقة  مدينــة  فــي  والعصريــة 

رافــداً للمرافــق الخدميــة ومتنفســًا للســكان 

جميلــة. أوقــات  لقضــاء  والعائــالت 
حضــر االفتتــاح كل مــن ســالم علــي 
البلــدي  المجلــس  رئيــس  المهيــري 

ســعيد  وعبيــد  الشــارقة  لمدينــة 
الطنيجــي مديــر عــام بلديــة مدينــة 

المجلــس  أعضــاء  مــن  ولفيــف  الشــارقة 

البلــدي ومســؤولين مــن البلديــة وعــدد مــن 

مويلــح. ضاحيــة  مجلــس  أعضــاء 

ــري  ــي المهي ــالم عل ــد س ــًا أك وتفصي

مدينــة  وبلديــة  البلــدي  المجلــس  أن 

ورؤى  خطــط  وفــق  يعمــالن  الشــارقة 

وتطلعــات تأتــي تماشــيًا لرؤيــة وتوجيهــات 

ســلطان  الدكتــور  الشــيخ  الســمو  صاحــب 

المجلــس  عضــو  القاســمي  محمــد  بــن 

األعلــى حاكــم الشــارقة لزيــادة المســطحات 

كبيــرة  زراعيــة  مشــاريع  وتنفيــذ  الخضــراء 

إلمــارة  الكبيــرة  المكانــة  تعكــس  متميــزة 

وأيقونــة  نموذجــًا  تعتبــر  التــي  الشــارقة 

مســاحات   وتزينهــا  الجمالــي  مظهرهــا  فــي 

تماشيًا مع رؤى وتوجيهات حاكم الشارقة

المجلس البلدي وبلدية مدينة الشارقة يفتتحان 

حديقة النوف 2 على مساحة 76 ألف متر مربع
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واســعة مــن المســطحات الخضــراء، والزهــور 

واألشــجار المتنوعــة وخاصــة أشــجار النخيــل.

وأوضــح المهيــري أن حدائــق مدينــة الشــارقة 

بالنفــس  تســمو  عائليــة  وبيئــة  مكانــًا 

البهجــة  وتدخــل  بالطمأنينــة  وتشــعرها 

ومرتاديهــا  زوارهــا  قلــوب  علــى  والفرحــة 

أوقاًتــا  يقضــون  الذيــن  األطفــال  وخصوصــًا 

دونمــا  ويلعبــون  يلهــون  ومســلّية  ممتعــة 

ملــل، كمــا تســاهم الحدائــق فــي نشــر الرقعــة 

الخضــراء حيــث بلغــت مســاحة المســطحات 

مليــون   2.5 المدينــة  حدائــق  فــي  الخضــراء 

متــر مربــع تتزيــن ب6 آالف زهــرة و30 نوعــًا مــن 

األشــجار.
مــن جانبــه أفــاد عبيــد ســعيد الطنيجــي 
ــا  ــاحتها م ــغ مس ــة تبل ــذه الحديق أن ه

يقــارب 76 ألــف متــر مربــع، ونفــذت البلديــة 

الزراعــة كالمســطحات  أنــواع  فيهــا مختلــف 

ــاحة  ــى مس ــا  عل ــت زراعته ــي تم ــراء الت الخض

68 ألــف متــر مربــع، وتزيينهــا بأكثــر مــن 3000 

زهــرة موســمية، واســتخدام حوالــي 700 طــن 

مــن الســماد العضــوي الــذي يتــم إنتاجــه فــي 

مصنــع الســماد التابــع للبلديــة، مشــيراً إلــى 

أنهــا تحتــوي علــى أنــواع مختلفــة مــن األشــجار 

والنخيــل  والغــاف  اللــوز  كأشــجار  والنباتــات 

والدفلــة والكاســيا، وقــد بلــغ مجمــوع مــا تــم 

زراعتــه منهــا أكثــر مــن 953 شــجرة ونبتــة، يتــم 

ريّهــا بطريقــة آليــة بالكامــل، لتســاهم هــذه 

الخضــراء  المســطحات  زيــادة  فــي  الحديقــة 

الحضــاري  مظهرهــا  مــن  وتعــزز  اإلمــارة  فــي 

والجمالــي.
وفــرت  البلديــة  أن  الطنيجــي  وأكــد 
ــة  ــي الحديق ــات ف ــن الخدم ــد م العدي
منهــا مناطــق أللعــاب األطفــال وملعب 

يبلــغ  داخليــة  وممــاٍش  القــدم  لكــرة 

إنــارة،  عمــود  و120  كلــم،   2 حوالــي  طولهــا 

لموظــف  وأخــرى  الحديقــة  لمشــرفة  وغرفــة 

للميــاه،  ودورات  خشــبية  ومقاعــد  األمــن، 

العديــد  زيــادة  علــى  البلديــة  ســتعمل  كمــا 

مرافــق  كل  لتشــمل  األخــرى  الخدمــات  مــن 

الحديقــة.

ونــّوه مديــر عــام بلديــة مدينــة الشــارقة إلــى 

أن الحديقــة تســتقبل الجمهــور مــن الســاعة 

الرابعــة عصــراً وحتــى العاشــرة مســاًء وفــق 

البلديــة  قامــت  حيــث  الوقائيــة،  اإلجــراءات 

بالطاقــة  تعمــل  إرشــادية  لوحــات  بتوفيــر 

والضوابــط  الشــروط  توضــح  الشمســية 

الواجــب االلتــزام بهــا في الحديقــة واإلجراءات 

األخــرى. الوقائيــة 
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تزخر ب2.5 مليون متر مربع مسطحات خضراء

بلدية الشارقة: حدائق المدينة مجهزة بأفضل 
الخدمات وتناسب كافة الفئات لقضاء أجمل 

األوقات

صاحــب  وتوجيهــات  لــرؤى  تنفيــذًا 

ــن  ــلطان ب ــور س ــيخ الدكت ــمو الش الس

المجلــس  عضــو  القاســمي  محمــد 

االعلــى حاكــم الشــارقة، تشــكل حدائــق 

اإلمــارة متنفســًا لقضــاء أجمــل األوقــات 

حيــث  والعائــالت  لألســر  مثاليــة  ووجهــة 

المســطحات  مــن  واســعة  بمســاحات  تزخــر 

مــن  مختلفــة  بأنــواع  وتتزيــن  الخضــراء 

النفــس  فــي  تبعــث  التــي  واألشــجار  الزهــور 

الســعادة، كمــا توفــر بلديــة مدينــة الشــارقة 

ومنهــا  عليهــا،  تشــرف  التــي  الحدائــق  فــي 

لمرتاديهــا،  الخدمــات  كافــة  األحيــاء،  حدائــق 

كمــا حرصــت علــى أن تكــون مناســبة لكافــة 

فئــات المجتمــع مــن حيــث ســهولة التنقــل 

الســن. وكبــار  اإلعاقــة  لــذوي  وخصوصــًا 

ــى  ــرف عل ــا تش ــة أنه ــت البلدي وأوضح

الشــارقة  مدينــة  فــي  حديقــة   68

ــي  ــات كالمماش ــل الخدم ــزة بأفض مجه

المطاطيــة والماعــب ومناطــق ألعــاب 

والصــاالت  والمصليــات  األطفــال 

والجلســات  والمقاعــد  المغلقــة 

ــة  ــن ذوي اإلعاق ــخاص م ــبة لألش المناس

ــن، كمــا تحــرص البلديــة بصــورة  ــار الس وكب

مســتمرة علــى إضافــة خدمــات جديــدة فــي 

يتــم  التــي  األخــرى  والحدائــق  الحدائــق  هــذه 

علــى  وتعمــل  عليهــا،  لإلشــراف  تســلمها 

أعمــال  وتنفيــذ  الخدمــات  بكافــة  تجهيزهــا 

ــة  ــًا مفعمــًا بالحيوي الزراعــة بهــا لتصبــح مكان

والجمــال.

ــى  ــارقة إل ــة الش ــة مدين ــارت بلدي وأش

أنهــا تقــوم حاليــًا بتنفيــذ أعمــال الزراعة 

ــوف  ــي الن ــي منطقت ــق ف ــي 4 حدائ ف

ــن، كمــا ســتفتتح حديقتــي الحومــة  والقرائ

للســيدات والقرائــن 5 خــالل الفتــرة المقبلــة 
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الخدمــات  بكامــل  تجهيزهمــا  تــم  أن  بعــد 

الزهــور  مــن  مختلفــة  بأنــواع  وزراعتهمــا 

حيــث  األخضــر،  العشــب  وبســط  واألشــجار 

للمســطحات  اإلجماليــة  المســاحة  بلغــت 

التــي  الشــارقة  فــي حدائــق مدينــة  الخضــراء 

2.5 مليــون  مــن  أكثــر  البلديــة  تشــرف عليهــا 

موســمية. زهــرة  ألــف   600 تزينهــا  مربــع،  متــر 

وأفــادت البلديــة أن هــذه الحدائق يشــرف 

يقدمــون  ومشــرفة  مشــرًفا   87 عليهــا 

للجمهــور،  الخدمــات  أفضــل  فيهــا 

األنشــطة  تنظيــم وتنفيــذ  فــي  ويشــاركون  

والفعاليــات والمبــادرات الداخليــة والخارجيــة، 

اللوائــح  بمراعــاة  الجمهــور  وإرشــاد  وتوعيــة 

المرافــق  علــى  والمحافظــة  والقوانيــن 

جــوالت  وتنظيــم  الخضــراء،  والمســطحات 

مســتمرة فــي الحديقــة لالطــالع والمعاينــة 

ومتابعــة  صيانــة،  بالغــات  أيــة  عــن  واالبــالغ 

حجــوزات المالعــب وتعهــد الالعبيــن باحتــرام 

القوانيــن وأنظمــة الحديقــة، وإعــداد التقاريــر 

الدوريــة لــكل مــا يتعلــق بالعمــل الميدانــي 

ــرى. ــام األخ ــن المه ــد م ــة، والعدي ــي الحديق ف

ووفــرت البلديــة كافــة وســائل الســامة 

فــي  الوقائيــة  اإلجــراءات  وطبقــت 

كافــة الحدائــق حفاظــًا علــى صحــة 

حتــى  قامــت  حيــث  الجمهــور،  وســامة 

اآلن بإغــالق الحدائــق فــي المناطــق التجاريــة 

األطفــال  ألعــاب  مناطــق  وإغــالق  الســكنية، 

وتعقيــم  الرياضيــة،  والمالعــب  والمصليــات 

دوري،  بشــكل  بالحدائــق  الخاصــة  المرافــق 

وحــث وتوعيــة الــزوار بضــرورة اتبــاع اإلرشــادات 

التباعــد  ومراعــاة  الكمامــة  ارتــداء  مثــل 

الجســدي بمســافة ال تقــل عــن متريــن، كمــا 

 )PCR( فحوصــات  بإجــراء  البلديــة  تقــوم 

بشــكل  الحدائــق  فــي  الموظفيــن  لجميــع 

دوري حســب مــا هــو متبــع، ووضــع ملصقــات 

علــى  االحترازيــة  اإلرشــادات  التبــاع  توعويــة 

المداخــل واللوحــات اإلرشــادية  فــي الحدائــق، 

وإيقــاف جميــع أنــواع الفعاليــات الحضوريــة 

فــي الحدائــق ومنــع التجمعــات، واالمتنــاع عــن 

فيهــا. الضيافــة  تقديــم 
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بقعــة ضـــوء
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تنفيذًا لتوجيهات حاكم الشارقة ومتابعة ولي العهد

بلدية الشارقة تبدأ حملة واسعة لرصد 

وإزالة المباني المهجورة

تنفيــذًا لــرؤى وتوجيهــات صاحب الســمو 

الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد 

األعلــى  المجلــس  عضــو  القاســمي 

الشــيخ  ســمو  ومتابعــة  الشــارقة  حاكــم 

ســلطان بــن محمــد بــن ســلطان القاســمي 

ورئيــس  الشــارقة  حاكــم  نائــب  العهــد  ولــي 

التنفيــذي إلمــارة الشــارقة، أعلنــت  المجلــس 

بلديــة مدينــة الشــارقة عــن بــدء حملــة ميدانيــة 

المدينــة،  مناطــق  مختلــف  فــي  واســعة 

لرصــد وهــدم المنــازل المهجــورة التــي تعتبــر 

فــي  جهودهــا  مــع  تماشــيًا  ســيئة،  بحالــة 

الباســمة  لإلمــارة  الحضــاري  المظهــر  تعزيــز 

ــة  ــة والجمالي ــة العمراني ــب النهض ــا يواك وبم

اإلمــارة  تشــهدها  التــي  الكبيــرة  والســكانية 

ومــا توفــره مــن بيئــة صحيــة مثاليــة للقاطنيــن 

والــزوار، حيــث تواصــل البلديــة جهودهــا فــي 

رصــد كافة الســلوكيات الســلبية ومشــّوهات 

إداراتهــا المعنيــة  العــام مــن خــالل  المظهــر 

كمــا تنظــم حمــالت وزيــارات تفتيشــية يوميــة 

علــى مــدار الســاعة.

ــي  ــعيد الطنيج ــد س ــد عبي ــًا أك وتفصي

مديــر عــام بلديــة مدينــة الشــارقة أن 

البلديــة شــكلت فريقًا مــن مختلف القطاعات 

وتوجيهــات  رؤى  لتنفيــذ  المعنيــة  واإلدارات 

ومتابعــة  الشــارقة  حاكــم  الســمو  صاحــب 

الشــارقة  حاكــم  نائــب  العهــد  ولــي  ســمو 

لمتابعــة إشــكالية المبانــي المهجــورة فــي 

بمــا  جــذري،  بشــكل  وحلهــا  الشــارقة  مدينــة 

يعكــس حــرص ودور اإلمــارة فــي توفيــر البيئــة 

ينســجم  وبمــا  والــزوار  للقاطنيــن  المثاليــة 

مــع كونهــا مدينــة صحيــة ونموذجــًا للمــدن 

العالــم. مســتوى  علــى  للعيــش  المثلــى 

وأوضــح الطنيجــي أن البلديــة  قامــت  برصــد 

ومراقبــة المبانــي المهجورة واآليلة للســقوط 

ومعاينتهــا ودراســة أوضاعهــا وتقريــر مــا يلــزم 

بشــأنها مــن صيانــة، أو إزالــة أو ترميــم أو هــدم 

عليهــا،  المترتــب  والضــرر  المخالفــة  إزالــة  أو 

علــى  الحفــاظ  علــى  حرصهــا  مــن  انطالقــًا 

المظهــر الجمالــي لإلمــارة وضمــان الســالمة 

الســتغالل  ومنعــًا  المجتمــع   ألفــراد  العامــة 

أيــة ممارســات خاطئــة،  فــي  العقــارات  هــذه 

لــذا كثفــت البلديــة مــن جهودهــا لمعالجــة 

مثــل هــذه الســلوكيات الســلبية لمــا تشــكله 

مــن عــبء وإزعــاج للســكان.

هنــاك  أن  البلديــة  عــام  مديــر  وأفــاد 

مخاطــر أمنيــة وصحيــة تترتــب علــى 

تحولهــا  منهــا  المهجــورة،  المبانــي 

شــؤون  لمخالفــي  عشــوائية  لمســاكن 
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بمختلــف  للجرائــم  مفتوحــة  ومواقــع  اإلقامــة، 

محتوياتهــا  وتعــرض  بهــا  والعبــث  أنواعهــا، 

للســرقة، وإمكانيــة احتراقهــا، فضــاًل عــن دخــول 

خطــراً  يشــكل  مــا  وهــو  بهــا  للعــب  األطفــال 

عــن  فضــاًل  للســقوط  آيلــة  باعتبارهــا  عليهــم 

باعتبارهــا  األمــان،  عوامــل  مــن  أي  توفــر  عــدم 

والحيوانــات  والقــوارض  للحشــرات  مرتعــًا 

الضالــة، كمــا يترتــب عليهــا العديــد مــن األضــرار 

النفايــات  لكــب  لمواقــع  كتحولهــا  الصحيــة 

للتخزيــن  مســتودعات  إلــى  وتحويلهــا 

واآلفــات. الروائــح  وانتشــار  العشــوائي، 

وأشــار إلــى أن البلديــة تعمــل ضمــن 

ــن  ــترك م ــي مش ــل حكوم ــة عم منظوم

ــة  ــات ذات الصل ــع الجه ــاون م ــال التع خ

ــي  ــق المبان ــة بح ــراءات الازم ــاذ اإلج التخ

المهجــورة وتســريع وتيــرة العمــل وتبســيط 

اإلجــراءات وإنهائهــا بالســرعة المطلوبــة فضــاًل 

اإلمــارة  فــي  العامــة  النيابــة  مــع  التعــاون  عــن 

والقيــادة العامــة لشــرطة الشــارقة فيمــا يخــص 

المواقــع المغلقــة، وهــو مــا يســاهم فــي تعزيــز 

رؤيتهــا  وتحقيــق  لإلمــارة  الجمالــي  المظهــر 

ــتقرار  ــة واالس ــان والراح ــن واألم ــق األم ــي تحقي ف

والــزوار. للقاطنيــن 

ــت  ــي : " قام ــعيد الطنيج ــد س ــال عبي وق

البلديــة منــذ بدايــة العــام الجــاري بهــدم 

يتــم  إجــراءات  وهنــاك  مهجــورًا،  مبنــًى   11

اتخاذهــا فــي التعامــل مــع المبانــي المهجــورة، 

حيــث يتــم تشــكيل لجنــة متكاملــة مــن قبــل 

اإلدارات والجهــات المعنيــة لتنفيــذ المطلــوب 

وإجــراء الــالزم كٌل حســب اختصاصــه، ثــم رصــد 

المبانــي المهجــورة وتنظيفهــا وإغالقهــا فــي 

حــال كانــت حالــة المبنــى جيــدة، وفــي حــال لــم 

تكــن كذلــك فيتــم اإلعــالن عــن المبانــي فــي 

اإلجــراءات  اســتكمال  ثــم  الرســمية  الجريــدة 

والقانونيــة". اإلداريــة 

التابــع  االتصــال  مركــز  أن  إلــى  ونــّوه 

ــة  ــتقبل كاف ــم 993 يس ــى الرق ــة عل للبلدي

علــى  الجمهــور  واستفســارات  مالحظــات 

بكافــة  البلديــة  ترحــب  حيــث  الســاعة  مــدار 

فــوري. بشــكل  معهــا  للتعامــل  المكالمــات 
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∞bGƒe
Ωƒ°Sô∏d á©°VÉN

Paid Parking
Zone

sms

Ωƒ°Sô∏d á©°VÉN ∞bGƒe

á«ª°SôdG äÓ£©dGh ´ƒÑ°SE’G ΩÉjCG á∏«W

PAID PARKING DURING ALL DAYS
OF THE WEEK INCLUDING

PUBLIC HOLIDAYS

تــنــبــيـــه

 ‘  áeÉ©dG  ∞bGƒŸG  ΩGóîà°SG  º«¶æàd  Iôªà°ùŸG  ÉfOƒ¡L  øª°V

 ≥WÉæŸÉH IôZÉ°T ∞bGƒe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G π«¡°ùJh ábQÉ°ûdG áæjóe

 ∫GƒW  Ωƒ°Sô∏d  á©°VÉN  ∞bGƒe  ºµd  Éfô qah  ,ájƒ«◊G  ´QGƒ°ûdGh

 .á«ª°SôdG äÓ£©dGh ™ª÷G ΩÉjCG É¡«a ÉÃ ´ƒÑ°SC’G ΩÉjCG

.AÉbQ qõdG ájOÉ°TQE’G áMƒ∏dG ∫ÓN øe ∞bGƒŸG √òg ≈∏Y ± qô©àdG ºµæµÁ 
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خدمات  توفير  ضمان  على  الشارقة  مدينة  بلدية  حرص  إطار  في 
سحب مياه الصرف الصحي في منطقة مويلح بأعلى جودة ممكنة 
دون التسّبب في عرقلة حركة المركبات أو إزعاج سكان المنطقة، 
بمنطقة  الصهاريج  تحديد مواعيد دخول وخروج مركبات  تقرر  فقد 

مويلح لتكون كالتالي:

مواعيد دخول وخروج 
صهاريج الصرف الصحي بمنطقة مويلح

8:30 صباًحا إلى 1:00 ظهًرا

الفترة الصباحية 

 11:00 مساًء إلى 6:00 صباًحا

الفترة المسائية
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اإلضرار بالمسطحات الخضراء

رئــة  الخضــراء  المســطحات  تمثّــل 

الدائــم  والمتنفــس  الشــارقة  مدينــة 

والطبيعــي لســكانها، كمــا تعــد مقصــًدا 

إلــى  القادميــن  والــزوار  للســياح  ا  رئيســّيً

الممتعــة  بأجوائهــا  لالســتمتاع  المدينــة 

ومناظرهــا الخالّبــة، وهــي ثمــرة جهــود جبــارة 

تقــوم بهــا فــرق العمــل المختصــة فــي بلديــة 

الشــارقة. مدينــة 

وهــذه المســطحات الخضــراء تحتــاج 

ــتمتع  ــى نس ــا حت ــظ عليه ــا أن نحاف من

لآلخريــن  الفرصــة  ونتــرك  بهــا 

ــك، إال أننــا نجــد فــي  ــا كذل ــتمتاع به لاس

يســيء  أو  بهــا  يعبــث  مــن  األحيــان  بعــض 

كــرة  لعبــة  عليهــا  فيمــارس  اســتخدامها، 

القــدم أو الكريكــت، أو يقــود عليهــا الدراجــات 

ــام  ــات الطع ــا مخلف ــرك عليه ــة، أو يت الهوائي

إلــى  يــؤدي  ممــا  النفايــات،  مــن  وغيرهــا 

مظهرهــا. وتشــويه  وتلفهــا  تضررهــا 

ــب أي  ــى تجنّ ــور إل ــو الجمه ــك ندع ولذل

ممارســات يمكــن أن تضرّ بالمســطحات 

الخضــراء أو تســبّب تلفهــا، ونؤّكــد أن 

اإلجــراءات  اتخــاذ  فــي  تتوانــى  لــن  البلديــة 

المخالفيــن. بحــّق  القانونيــة 
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البيئة الصحراوية

تــزداد رغبــة أفــراد المجتمــع فــي التنــزّه 

والتخييــم فــي المناطــق الصحراويــة 

خال أشــهر الشــتاء لالســتمتاع بالطبيعة 

الخالبــة واألجــواء الجميلــة، وتبــذل الجهــات 

ضمــان  أجــل  مــن  كبيــرة  جهــوًدا  المعنيــة 

قضــاء وقــت ممتــع أثنــاء التنــزّه والتخييــم مــع 

الحفــاظ علــى ســالمة المخيميــن وصّحتهــم، 

المناطــق  تلــك  مرتــادي  بعــض  أن  إال 

يتركــون مخلفاتهــم بشــكل عشــوائي ، بــل 

أو  مباشــرًة  األرض  علــى  الفحــم  ويشــعلون 

مــن خــالل الحفــر فــي الرمــل، ممــا يضــر بهــذه 

ــي  ــاء الت ــة واألحي ــة الطبيعي ــة الصحراوي البيئ

المناظــر  تشــويه  عــن  فضــال  بهــا،  تعيــش 

الجميلــة التــي تتميــز بهــا هــذه المناطــق.

ــق  ــي المناط ــن ف ــح المتنزهي ــذا ننص ول

الصحراويــة بضــرورة ترك المــكان نظيًفا 

ــال  ــن خ ــة م ــن النزه ــاء م ــد االنته بع

ــتخدام  ــم واس ــم معه ــل مخلفاته حم

األدوات الازمــة إلشــعال الفحــم دون 

ــة. ــرار بالترب اإلض
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إساءة استخدام المواقف العامة  

ــة  ــة مدين ــي بلدي ــل ف ــرق العم ــذل ف تب

لتنظيــم  كبيــرة  جهــوًدا  الشــارقة 

اســتخدام المواقــف العامــة فــي مدينــة 

علــى  باســتمرار  تعمــل  كمــا  الشــارقة، 

إلــى مواقــف  المواقــف العشــوائية  تحويــل 

لضمــان  البلديــة  لرقابــة  خاضعــة  نظاميــة 

وتوفيرهــا  األمثــل  بالشــكل  اســتخدامها 

الســاعة. مــدار  علــى  للمســتخدمين 

مســتخدمي  بعــض  نجــد  ولكننــا 

أيــام  فــي  الســيما  العامــة،  المواقــف 

المواقــف  اســتخدام  يســيئون  العطــالت، 

العامــة بشــغل أكثــر مــن موقــف فــي نفــس 

الوقــت، أو عرقلــة حركــة المركبــات األخــرى أو 

الوقــوف أمــام حاويــات النفايــات أو الوقــوف 

الوقــوف  صــور  مــن  وغيرهــا  الرصيــف  علــى 

العشــوائي التــي تتســّبب فــي عرقلــة حركــة 

للخطــر. المشــاة  حيــاة  وتعريــض  الســير 

المواقــف  بمســتخدمي  نهيــب  لــذا 

ــح  ــوف الصحي ــزام الوق ــى الت ــة إل العام

الــذي  العشــوائي  الوقــوف  وتجنّــب 

يحــرم اآلخريــن مــن اســتخدام المواقــف 

النظاميــة بشــكل مناســب وســلس.
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الكثير من الناس يهوى اقتناء وتربية الحيوانات ا
ليفة في المنزل، ولكن أغلبنا 
وا
ضرار  ا
ليفة  بالحيوانات  العناية  طرق  عن  الكافية  المعلومات  يعلم  ال 

الصحية التي قد تصيبها جراء تناول أنواع معينة من الطعام.
للعناية  المهمة  والنصائح  المعلومات  بعض  نستعرض  المقال  هذا  وفي 

بالحيوانات ا
ليفة في المنزل.

أوًال - أهمية الفحص الدوري للحيوانات ا�ليفة
الدوري  فالفحص  ل�ذى،  وتعرّضها  ا
ليفة  لحيواناتك  الّدورّي  الفحَص  تُهِمل  ال 
يعمل على كشف ا
مراض مبكًرا قبل أن تتفاقم، فيسُهل عالجها ويطوُل عمُر 

الحيوان وتُحفظ له صحته.

ثانًيا - كيف تكتشف مرض حيوانك ا�ليف؟
على  وتدّل  ا
ليفة  الحيوانات  على  تظهر  التي  المرضية  ا
عراض  أهم  من 

إصابتها بالمرض:
نقص النشاط.  

فقدان الشهية.  
صعوبة الوقوف.  

زيادة الحّكة.  

العناية بالحيوانات ا
ليفة
ثالًثا - أهمية تطعيم الحيوان ا�ليف

التزِْم بمواعيِد جرعات تطعيم حيوانك ا
ليف، فالتطعيم يحميه ويحميك من 
ا¼صابة بالعديد من ا
مراض الخطيرة.

رابًعا - أضرار الشوكوالتة على الحيوان ا�ليف
ا
ليفة،  الحيوانات  على  الشوكوالتة  خطورة  مدى  الناس  من  الكثيُر  يجهُل 
فالشوكوالتة تحتوي على مادة الكافيين وغيرها من المواد ا
خرى التي يمكن 

أن تسبب أضرارًا صحية للحيوان قد تصل إلى الوفاة.

خامًسا - ساعات نوم الحيوان ا�ليف
هل تعلم أن الكالب الصغيرة تحتاج من ١٨ إلى ٢٠ ساعة نوم يومًيّا، أما الكالب 

البالغة فتحتاج من ٨ إلى ١٣٫٥ ساعة نوم يومّيًا؟

سادًسا- الحيوان ا�ليف ومنتجات ا�لبان
هل تعلم أن الحيوانات ا
ليفة ليس لديها القدرة الكافية على هضم منتجات 

ا
لبان، وتصاب با¼سهال واضطرابات في الجهاز الهضمّي عند تناولها؟

سابًعا - ا�فراط في إطعام الحيوان ا�ليف
ال تُفرط في إطعام حيوانك ا
ليف، فالّدهوَن الزائدة تؤثّر سلبًا على ِصّحته.
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وقفات مع منظم

الوقوف في المناطق
 الممنوعة أو المخططة

يعتبر الوقوف في 
المناطق الممنوعة 

أو المخططة  سلوك 
غير حضاري يؤدي إلى 

عرقلة حركة السير 
والمرور



األمن االلكتروني 



سياسة المكتب النظيف

مهملة  العمل  مكان  في  الورقية  والمستندات  الملفات  نترك  ما  عادة 
الحاسوب  بطريقة عشوائية، كما نترك المستندات الكترونية على جهاز 
على  لالستيالء  للمحتالين  صريحة  دعوة  ذلك  ويعد  حماية،  دون  بنا  الخاص 
على  االطالع  وبالتالي  الملفات،  تلك  داخل  الموجودة  والبيانات  المعلومات 

المعلومات السرية لدى المؤسسة التي نعمل بها. 

وا�جهزة  الكترونية  التخزين  وذاكرات  والملفات  للمستندات  ويمكن 
منها  يدخل  بوابة  تكون  أن  الذكية  كالهواتف  بالحاسب  المتصلة  الذكية 
يجعل  مما  للمؤسسة،  والحساسة  السرية  المعلومات  إلى  المتسللون 
المؤسسة عرضة للضرر واالبتزاز والتجسس التجاري أو تشويه سمعة المؤسسة، 

وغيرها من المخاطر التي ال يمكن االستهانة بها.

أنفسهم،  الموظفين  خالل  من  المؤسسة  معلومات  حماية  وتبدأ 
بشكل  تحفظ  أن  يجب  المتعاملين  وبيانات  والسجالت  السرية  فالمعلومات 
أو  ورقي  شكل  في  كانت  سواء  القانوني  غير  الدخول  من  وتحمى  منظم 

إلكتروني.

يمكن  الورقية  والمستندات  والسجالت  فالملفات  صعًبا،  أمًرا  ليس  وهذا 
حفظها بشكل منظم في أدراج أو خزانات مغلقة بإحكام، وعندما ال تكون 
الحواسيب  أما  آمن،  بشكل  منها  والتخلص  تدميرها  يفضل  لها  حاجة  هناك 

فيجب حمايتها بأرقام سرية قوية تحتوي على أرقام وحروف ورموز.
من  الخروج  وعند  للحواسيب،  السكون  أو  النوم  وضع  خاصية  تفعيل  ويُفضل 
المكتب يجب إغالق الباب جيًدا، كما يجب تنظيم دخول الزائرين الخارجيين إلى 
زيارات متقن ومنظم، وكذلك عدم السماح للموظفين  مقر العمل عبر نظام 

بحمل مستندات العمل إلى خارج مقر المؤسسة بدون تصريح من المسؤول. 
السرية  المعلومات  على  الحفاظ  يضمن  والقواعد  اÁرشادات  هذه  اتباع  إن 

للمؤسسة بأمان، ويجنبها العديد من اÃضرار والخسائر.

المهمة  المؤسسة  بيانات  وجميع  بك  الخاص  الحاسوب  جهاز  أن  من  تأّكد 
التي يحتوي عليها محمية بحيث ال يمكن الوصول إليها من قبل ا²خرين، 

وتجنب الوقوع ضحية للتجسس الصناعي أو االبتزاز أو التشهير.

ماذا عليك أن تفعل؟ 
سوف تعرف من خالل ورشة "سياسة المكتب النظيف" النقاط الرئيسية 

حول هذا الموضوع.
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علي عبيد الحمودي
مدير إدارة االتصال المؤسسي

بتوجيهــات ســمو الشــيخ ســلطان بــن محمــد بن ســلطان القاســمي 
ــذي  ــس التنفي ــس المجل ــارقة ورئي ــم الش ــب حاك ــد نائ ــي العه ول
إلمــارة الشــارقة عــادت حدائــق مدينــة الشــارقة لتنبــض بالحيــاة بعــد إغالقهــا 
ألكثــر مــن عــام تماشــيًا مــع اإلجــراءات الوقائيــة فــي ظــل الجائحــة، ولتحقيــق 
البهجــة والســعادة علــى  القــرار  أدخــل هــذا  ، حيــث  التباعــد االجتاعــي  مبــدأ 
نفــوس مرتــادي الحدائــق بعــد طــول انتظــار للعودة لهــا واالســتمتاع بأجوائها 

ــة. الجميلــة ذات الطبيعــة الخالب
ــق  ــزوار ومرف ــن وال ــة للقاطني ــة مثالي ــارقة وجه ــة الش ــق مدين حدائ
خدمــي متميــز فــي اإلمــارة الباســمة، ومتنفســًا يجــد فيــه كل مــن 
يقصــده الراحــة والجمــال فــي ظــل مــا وفرتــه البلديــة فيهــا مــن أعمــال زارعيــة 
وخدمــات متعــددة كألعــاب األطفــال التــي تجــذب الصغــار للعــب واللهــو 
والتســلية فــي أجــواء مــن المــرح، فعــودة الحدائــق جــاءت مــع األجــواء الجميلــة 
ــا فــي فصــل الشــتاء، لــذا شــهدنا توافــد أعــداد كبيــرة  التــي تتمتــع بهــا دولتن

مــن الــزوار عليهــا والبســمة تــزّن وجهوههــم.
تحــرص بلديــة مدينــة الشــارقة مــن خــال إشــرافها علــى هــذه 
الحدائــق أن تتناســب الخدمــات مــع جميــع فئــات المجتمــع فتجــد ركنًا 
لأللعــاب وماعــب للشــباب وأماكــن للعائــات وأخــرى لكبــار الســن 
وحدائــق خاصــة فقــط بالنســاء، ويأتــي هــذا التنــوع فــي الخدمــات لجعــل 
جميــع الحدائــق مناســبة لــكل فــرد فــي المجتمــع وللمســاهمة  فــي تعزيــز 
والرياضيــة  واالجتماعيــة  الثقافيــة  المبــادرات  وإطــالق  االجتماعيــة  الجوانــب 

والترفيهيــة بحدائــق أحيــاء المدينــة ومتنزهاتهــا.

الحدائق تنبض بالحياة
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رئيس التحرير 
عبيد سعيد الطنيجي 

مدير التحرير 
علي عبيد احلمودي 

متابعة وإشراف 
مرية ثاين السويدي 

سكرتير التحرير 
أحمد راغب يحيى

تدقيق لغوي 
أحمد نعيم الباز 

تصوير 
علي سعيد العيوين 

تصميم وإخراج 
مرمي علي املرزوقي 


