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حاكم الشارقة يدشن ُنصب بلدية مدينة الشارقة



ملف
    العدد

�صاركت بلدية مدينة ال�صارقة يف الحتفاء بعدد من املنا�صبات والأحداث الوطنية املهمة خالل الفرتة القليلة املا�صية، حر�صًا 

منها على م�صاركة الوطن اأفراحه واعتزازًا بقيمه ورموزه وتعبريًا عن الولء والنتماء لدولتنا احلبيبة وقيادتها الر�صيدة، فكان 

باكورة هذه الحتفالت هو الحتفال بيوم العلم الذي ي�صادف الثالث من نوفمرب ذكرى تويل �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن 

زايد اآل نهيان - حفظه اهلل – رئا�صة الدولة، فقد مثلت هذه املنا�صبة جت�صيدًا حقيقيًا ملعنى التالحم والت�صامن املجتمعي وقيمه 

الوطن املعطاء  الدولة على �صدق م�صاعرنا وما نحمله لهذا  التفافنا حول علم  دّل  ب�صكل عام، كما  الإم��ارات  النبيلة يف دولة 

وقيادته الر�صيدة من حب وولء وانتماء.

ثم كانت امل�صاركة الفاعلة لبلدية مدينة ال�صارقة يف اأ�صبوع الإمارات لالبتكار يف الفرتة من 22 اىل 28 نوفمرب املا�صي. فقد 

قامت بتنظيم العديد من الفعاليات وور�ش العمل التي تدور حول البتكار وطرق توليد الأفكار  الإبداعية التي حتدث طفرة نوعية 

يف اخلدمات احلكومية املقدمة للجمهور.

ويف 30 نوفمرب املا�صي كّنا على موعد مع منا�صبة مهيبة وجليلة وهي اإحياء يوم ال�صهيد، اإذ �صاركنا يف الحتفاء بذكرى �صهدائنا 

البوا�صل معربين عن �صدق م�صاعرنا جتاههم وما تكنه �صدورنا من امتناٍن وعرفان  ملا بذلوه من الت�صحيات العظيمة وما حققوه 

من البطولت النادرة التي �صتتحاكى بها الأجيال القادمة، اإعالًء لكلمة احلق ورفعة الوطن وحماية ترابه وحدوده وم�صاحله.

ويف اأعقاب فعاليات يوم ال�صهيد وتزامنًا معها، كانت الحتفالت الكربى بيوم هو الأهم يف تاريخ الدولة ورمبا املنطقة باأ�صرها 

وهو يوم الحتاد – احتاد دولة الإمارات العربية املتحدة – الذي يعترب منا�صبًة عظيمة لتجديد الولء والنتماء لهذا الوطن 

املعطاء ولقيادته الر�صيدة، ودلياًل ل يقبل الت�صكيك على التالحم والتعا�صد بني اأبناء الوطن، وتذكرًة باأجماد القادة العظام 

بناة الحتاد الذي ر�صموا معامل الطريق وا�صحة جلية ليقتدي بها اأبناوؤهم من بعدهم يف م�صريتهم املباركة نحو املجد و ليتخذوا 

لهذا الوطن مكانة را�صخة بني م�صاف الدول القوية واملتقدمة على اخلريطة العاملية، فكان لهم ما اأرادوا بف�صل اهلل ومنته.

ريــاض عبداهلل عيـــالن
مدير عام بلدية مدينة الشارقة

أيام مشهودة ومناسبات وطنية غالية
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ماجد عبداهلل بوشليبي:
المؤسسات والهيئات الحكومية 

في الشارقة هي مؤسسات ثقافية 
باألساس وتؤدي دورًا ثقافيًا إلى 

جانب اختصاصاتها األخرى 22
وتحصــل على االعتماد الرســمي لحملة 

»الشارقة إمارة صديقة للطفل«
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يف اإط���ار احتفالتها باليوم الوطني �صاركت بلدية مدينة ال�صارقة 

يف ه���ذه املنا�صبة بع���دة فعالي���ات متنوعة ت�صمل اإقام���ة املعار�ش 

الرتاثي���ة الت���ي تعرب ع���ن ه���ذه املنا�صب���ة وتزيني مب���اين البلدية 

وغريها من الأعمال التي تاأتي يف اإطار حر�ش البلدية على تعزيز 

الهوية الوطنية، كما كانت البلدية منذ ن�صاأتها اإحدى قالع البناء 

ومعول لال�ص���الح والتطوير وتقدمي اأف�ص���ل اخلدمات للمواطنني 

واملقيمني.

وتعد هذه الذكرى مبثابة تاريخ بناء و�صناعة الأجماد والإجنازات 

وحتقي���ق املعجزات احل�صارية الت���ي و�صعت الإمارات يف م�صاف 

ال���دول املتقدمة عامليا، وق���د حتققت هذه الإجنازات عرب م�صرية 

ورحل���ة املغفورل���ه ب���اإذن اهلل تعاىل �صاح���ب ال�صم���و ال�صيخ زايد 

ب���ن �صلطان اآل نهي���ان  القائ���د املوؤ�ص�ش لدولة الإم���ارات العربية 

املتحدة، الذي اأقام دولة احتادية متطورة ومتقدمة بكل املقايي�ش 

وجعلها يف م�صاف ال���دول الأكرث تقدما يف العامل. ول تكاد ُتذَكر 

الدول ذات الدخل الفردي املرتفع ورفاهية العي�ش اإل وتكون دولة 

الإمارات م���ن بينها. كل هذا واأكرث بف�صل جه���ود �صاحب ال�صمو 

ال�صي���خ زايد واإميان���ه العميق ب���اأن الإن�صان هو ال���رثوة احلقيقية 

لل�صعوب واأن ل�صعبه ولبالده القدرة على حتقيق امل�صتحيالت. 

اأع���دت بلدية مدين���ة ال�صارقة برناجمًا حاف���اًل بالفعاليات �صمن 

تضمنت عروضًا فلكلورية تراثية وركن الشهداء وعرضًا عسكريًا

بلدية الشارقة تنظم فعاليات متنوعة 
ضمن احتفاالتها باليوم الوطني 44

 »æWƒdG Ωƒ«dG
National Day
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احتف���الت اليوم الوطن���ي 44 لدولة الإمارت العربية املتحدة، وقامت بتزيني �ص���وارع املدينة وامليادين العامة بالأعالم 

واملج�صمات ال�صوئية والزينة امل�صتمدة من روح الحتاد واملعربة عن ابتهاج اأبناء الدولة بهذه املنا�صبة الوطنية الغالية، 

اإ�صافة اإىل تزيني مبنى البلدية الرئي�صي ومبانيها الفرعية بالأعالم التي اأ�صفت عليها منظًرا جماليا يعرب عن فرحة 

الوطن بيوم احتاده. 

فعاليات قطاع خدمة العمالء 
قام قطاع خدمة العمالء يف بلدية مدينة ال�صارقة بتنظيم باقة متنوعة من  الفعاليات والعرو�ش الفلكلورية التي تعك�ش 

ال���رتاث ال�صعبي الإماراتي ممتزج���ًا مبظاهر التقدم احل�صاري الذي ت�صهده دولة الإم���ارات حالًيا يف �صتى املجالت، 

وت�صمن���ت الفعاليات التي نظمه���ا القطاع اأمام مبناه مبنطق���ة ال�صناعة اخلام�صة جمموعة م���ن العرو�ش الفلكلورية 

والرتاثي���ة مثل القهوة ال�صعبية وال�صي���ارات الكال�صيكية وعر�ش اخليول والنواخذة وغريه���ا، اإ�صافة اإىل ركن ال�صهيد 

وركن األعاب الأطفال وعر�ش ع�صكري م�صحوًبا ب�صمفونية عزف ال�صالم الوطني. 
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واأك���د �صعادة ريا����ش عيالن،مدير عام بلدي���ة مدينة ال�صارقة، يف كلم���ة وجهها للح�صور 

وامل�صارك���ني اأن جمي���ع العامل���ني يف بلدي���ة مدينة ال�صارق���ة يحر�ص���ون كل احلر�ش على 

م�صارك���ة اأبناء الوطن يف احتفالته���م باليوم الوطني 44 لدولة الإم���ارات املتحدة، الذي 

يعت���رب منا�صبة عظيمة لتجدي���د الولء والنتماء لهذا الوطن املعط���اء ولقيادته الر�صيدة، 

وتعب���رًيا �صادقًا ع���ن التالحم والتعا�صد بني جميع اأبناء الوط���ن، وتذكرة باأجماد القادة 

العظ���ام بناة الحتاد ال���ذي ر�صموا معامل طري���ق املجد ليقتدي به���ا اأبنائهم من بعدهم 

ليتخ���ذوا لهذا الوطن مكان���ة را�صخة بني م�صاف الدول القوي���ة واملتقدمة على اخلريطة 

العاملي���ة، فكان لهم م���ا اأرادوا بف�صل اهلل ومنته وت�صحيات �صهدائ���ه الذين بذلوا النف�ش 

ف���داًء لرتابه وذودًا عن مقدراته وم�صاحله، فا�صتحق���وا اأن تكتب اأ�صماوؤهم بحروف من 

نور يف �صجالت التاريخ.  

واأ�ص���اف اأن البلدية نظمت جمموعة كبرية من الفعاليات التي مزجت بني اأ�صالة املا�صي 

وعراق���ة احلا�صر يف �ص���ورة اإبداعية رائعة، فق���د ا�صتملت على عرو����ش فلكلورية تراثية 

كالقه���وة ال�صعبي���ة والنواخ���ذة وال�صيارات الكال�صيكي���ة وغريها  م���ن مظاهر ومميزات 

الع�ص���ر الذي عا�صه اآباوؤنا واأجدادنا، كم���ا مت تخ�صي�ش ركن ال�صهداء الذي يحتوي على 

قائم���ة ال�صرف ل�صه���داء الوطن البوا�صل وف���اًء لهم واعرتافا بت�صحياته���م العظيمة التي 

بذلوه���ا يف �صبيل اهلل واإعالء احلق ورفعة الوطن وحماية ترابه وحدوده وم�صاحله، لفتًا 

اأن الفعالي���ات ت�صمن���ت ركن لألعاب الأطفال لإ�صراك اأبنائن���ا ال�صغار يف هذه التظاهرة 

الوطني���ة التي تغر�ش فيه���م حب الوطن والإخال����ش له لي�صبوا رج���اًل قادرين على حمل 

اأمانته والذود عنه.

فعاليات متنزه الشارقة الوطني
ا�صت�صاف متنزه ال�صارقة الوطني العديد من الفعاليات التي نظمتها اللجنة العليا لفعاليات 

اليوم الوطني يف ال�صارقة احتفاء بهذه املنا�صبة وت�صمنت العديد من الربامج والفعاليات 

والعرو�ش مب�صاركة وح�صور ع�صرات الآلف من املواطنني واملقيمني الذين توافدوا على املنتزه 

وقد ارتدى الكثري منهم الزي الوطني وحملوا اأعالم دولة الإمارات، وقد ح�صروا من كافة 

 اإمارات الدولة للم�صاركة يف الفعاليات والتمتع بالأجواء الحتفالية التي عمت اأرجاء املتنزه.

و�صمل���ت الحتف���الت – التي اأقيمت على مدار 6 اأي���ام – 22 فعالية متنوعة ا�صتملت على 

جمموعة من الأن�صطة اجلذابة وامل�صرحيات املمتعة والعرو�ش ال�صيقة والأن�صطة املتنوعة 

يف خمتلف الوجهات ال�صياحية .
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و�صاهد اجلمهور العرو�ش امل�صرحية واملو�صيقية والور�ش الفنية واملعار�ش الرتاثية 

بالإ�صاف���ة اإىل عر�ش حلقات خمتارة من م�صل�صل فري���ج الذي يعترب اأول م�صل�صل 

كارتوين اإماراتي.

فعاليات حديقة الرولة 
نظ���م ق�ص���م فعاليات احلدائ���ق ببلدية مدين���ة ال�صارقة العديد م���ن الفعاليات يف 

حديق���ة الرولة احتفاًل باليوم الوطني 44 لدولة الإم���ارات العربية املتحدة، حيث 

�صمل���ت برنام���ج الحتفال جمموعة م���ن العرو�ش امل�صرحي���ة والفعاليات الرتاثية 

وال�صعبية التي �صارك فيها عدد كبري من الأ�صر وطالب املدار�ش. 

وق���د مت تزيني احلديق���ة بالأعالم واأنوار الزينة التي انت�ص���رت يف اأرجاء احلديقة 

ب�صكل جمايل ي�صفي مزيجًا من البهجة وال�صرور على مرتادي احلديقة.

تخلل الحتفال جمموعة من امل�صابقات الرتفيهية التي �صجعت الزوار على امل�صاركة 

يف الفعاليات خا�صة ال�صغار الذين ياأخذون الن�صيب الأكرب من الهتمام يف مثل 

ه���ذه املنا�صبات لغر����ش القيم الوطنية يف نفو�صهم من خ���الل ت�صليط ال�صوء على 

اإجن���ازات القادة بناة الحتاد وت�صحيات ال�صه���داء البوا�صل الذين بذلوا نفو�صهم 

دفاعا عن تراب الوطن وقيمه ومبادئه.

المواقف العامة مجانية بمناسبة االحتفاالت بيوم 
الشهيد واليوم الوطني 

كان���ت بلدي���ة مدينة ال�صارقة ق���د اأعلن���ت اأن مواقف ال�صي���ارات يف جميع املناطق 

اخلا�صع���ة للر�ص���وم بال�صارقة جمانية خالل الفرتة م���ن 1 اإىل 4 دي�صمرب املا�صي 

مبنا�صبة الحتفالت بيوم ال�صهيد واليوم الوطني لدولة الإمارات العربية املتحدة.

وحر�ص���ت البلدي���ة عل���ى التن�صيق م���ع الدوائر واملوؤ�ص�ص���ات احلكومي���ة املعنية يف 

ال�صارق���ة م���ن اأجل اإجن���اح الفعالي���ات والحتف���الت املختلفة املقام���ة يف املدينة 

مبنا�صب���ة الي���وم الوطني وخا�صة امل�ص���ريات الر�صمية وال�صعبي���ة، حيث مت التاأكيد 

على اأمن و�صالمة امل�صاركني يف تلك امل�صريات التي جتوب �صوارع املدينة و�صرورة 

اللتزام التام بكافة املعايري والو�صائل التي ت�صمن �صالمة امل�صاركني من اجلمهور 

وطالب املدار�ش.
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ال�سارقة-املدينة البا�سمة

يف ظل قيادة االحتاد الذي يعد اأهم جتربة احتادية عربية بل وعاملية ا�ستطاعت 

اإمارة ال�سارقة يف ظل قيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان 

من  العديد  حتقق  اأن  ال�سارقة  حاكم  لالحتاد  االأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي 

االإجنازات وتر�سخ مكانة االحتاد على ال�ساحة العاملية، وفيما يلي بع�ساً من هذه 

االإجنازات:

الشارقة عاصمة الثقافة العربية عام 1998
اخت���ريت ال�صارقة م���ن قبل منظمة اليون�صكو لتكون عا�صمة للثقاف���ة العربية للعام 1998، وذلك خالل 

القم���ة الوزارية احلادية ع�صر ب�صاأن التنمية الثقافية يف العامل العربي، تقديرًا لالإجنازات الثقافية يف 

ال�صارق���ة والنج���اح الذي اأثبتته الإمارة يف احلف���اظ على تراثها، وهذا ما ح���دا بجامعة الدول العربية 

لختيار ال�صارقة »عا�صمة الثقافة العربية للعام 1998«. وقد �صّرح ال�صيد فيديريكو مايور، املدير العام 

لليون�صك���و يف ذلك احلني، اأن ق���رار تن�صيب ال�صارقة كعا�صمة للثقافة العربي���ة للعام 1998 كان قرارًا 

�صائبًا نظرًا لالأهمية التي تتبواأها الإمارة يف املنطقة، مو�صحًا اأن الختيار مل ي�صتند على الرتاث الغني 

ال���ذي تزخ���ر به املدينة فح�صب، بل اأي�صًا عل���ى نوعية الثقافة التي تنبعث من الإم���ارة والدور املحوري 

الذي تلعبه يف الو�صط الثقايف. 

و ل �ص���ك يف اأن ه���ذا الجناز الثقايف اجلديد لإمارة ال�صارقة ج���اء تتويجًا لدورها الثقايف والريادي يف 

ه���ذا املجال على امل�صتوى املحل���ي والقليمي والعربي والعاملي حيث اأكد �صاح���ب ال�صمو حاكم ال�صارقة 

الثاني من ديسمبر
 ذكرى صناعة األمجاد

 »æWƒdG Ωƒ«dG
National Day
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دوم���ًا على اأن الثقافة يجب اأن تعم كاف���ة اأرجاء املعمورة من 

خالل احلوار مع الآخر وال�صراكة الثقافية مع الدول الأخرى 

م���ن خالل تنظي���م فعاليات ثقافية متبادل���ة فيما بينها . لقد 

اأثبتت ال�صارقة اأنها بالفعل عا�صمة العرب الثقافية من خالل 

اإط���الق م�صاريع ثقافية فريدة من نوعه���ا، اإ�صافة اإىل توفري 

مراف���ق معمارية �صاخمة انطلقت من قناع���ة �صاحب ال�صمو 

ب���دور الثقافة يف املجتم���ع، واأثرها يف تطوي���ر الذائقة الفنية 

واجلمالية وتهذيب النف�ش وتو�صيع املدارك وامللكات الفكرية 

والإبداعي���ة، حي���ث عمل �صموه عل���ى تنفيذ م�صاري���ع التنمية 

الثقافية واحلفاظ على الرتاث الثقايف والتفاعل الإيجابي مع 

الثقافات الأخرى وتفعيل و�صائط الثقافة بني الفئات املختلفة 

م���ن خ���الل املتاح���ف واملراك���ز واملراف���ق الثقافي���ة والعلمية 

والفنية.

و من اأبرز الإجنازات الثقافية يف ال�صارقة ، م�صروع ثقافة بال 

حدود، والذي جاء بناء على توجيهات ال�صيخ الدكتور �صلطان 

ب���ن حممد القا�صمي حاكم ال�صارقة باإن�صاء مكتبة يف كل بيت 

من خالل توزيع 50 كتابا ثقافيا منوعا اإىل الأ�صر املواطنة يف 

اإمارة ال�صارقة. يه���دف امل�صروع الذي ترتاأ�ش جلنته املنظمة 

ال�صيخة بدور بنت �صلطان القا�صمي، اإىل ن�صر الثقافة العامة 

ل���دى الأ�صر الإماراتية، من خالل اإن�صاء مكتبة منزلية يف كل 

من���زل اإمارات���ي، ت�صم باقة خمت���ارة وقيمة م���ن الكتب التي 

تنا�ص���ب كل اأ�ص���رة عل���ى حدة، حي���ث �صيتم تطبي���ق امل�صروع 

عل���ى مراحل لي�صمل كافة مناطق وم���دن اإمارة ال�صارقة، اإىل 

جان���ب التوعية باأهمية القراءة ورف���ع امل�صتوى الثقايف لأفراد 

املجتم���ع والطفل ب�صكل خا�ش، م���ن خالل تنظيم العديد من 

الربامج والفعاليات امل�صاحبة لتنفيذ امل�صروع. يذكر اأن عدد 

العائ���الت امل�صتفيدة من ثقاف���ة بالحدود يقارب من 22 األف 

اإىل 24 الف اأ�صرة اإماراتية.



الشارقة عاصمة الثقافة اإلسالمية عام 
2014

ال�سارق���ة.. حي���ث التاري���خ االإ�سالمي له ج���ذور قوية، اإم���ارة تباهي 

الع���امل بالعجائ���ب املعماري���ة الفري���دة التي جت�سد روع���ة احل�سارة 

االإ�سالمي���ة، ويرتك���ز اهتم���ام اأهلها عل���ى الثقافة والعل���م واملعرفة، 

ُتوج���ت عا�صم���ة للثقافة الإ�صالمي���ة للع���ام 2014، يف موؤمتر منظمة 

الدول الإ�صالمية يف باكو، عا�صمة اأذربيجان.

اإن الف���وز بلق���ب عا�صمة الثقاف���ة الإ�صالمية للع���ام 2014، ما هو اإل 

تقدي���ر ل���دور هذه الإمارة الق���وي يف دعم وتعزيز العل���م والثقافة وت�صخري كاف���ة الإمكانات لتن�صئة 

اأجي���ال مثقف���ة وواعية ، وكذلك ميثل هذا الفوز دفعة قوية لدع���م ال�صارقة امل�صتمر للتنمية الثقافية 

متا�صيًا مع روؤية ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي ، ع�صو املجل�ش الأعلى حاكم ال�صارقة.

تفتخ���ر ال�صارق���ة بتاريخه���ا الطوي���ل والغني عل���ى �صعي���د ا�صت�صافة الفعالي���ات الفني���ة والثقافية 

والإ�صالمي���ة الب���ارزة على م�صتوى العامل، و كونها رائدة يف اح���رتام الهوية ال�صالمية تلعب الإمارة 

دورًا رئي�صيًا حمليًا ودوليًا، يف دعم كافة اأ�صكال امل�صاهمات الثقافية والفنية الإ�صالمية التي ت�صمن 

ا�صتمرار تاألق هذه الثقافة مبختلف اأ�صكالها ورموزها.

ال�صارقة هي بوابة الرتاث الإ�صالمي ، اإنها وجهة املعرفة والعلم والأدب والفن واملهنية التي توؤدي اإىل 

الح���رتاف. ميكن للمرء اأن يتعرف ب�صهولة على اجلوانب الرائعة لنمط احلياة العربية والإ�صالمية 

من خالل زيارة متاحف ال�صارقة، والأ�صواق التقليدية واملواقع الرتاثية وامل�صاجد

الشارقة عاصمة السياحة العربية عام 2015
نالت ال�سارقة، وعن جدارة، لقب عا�سمة ال�سياحة العربية لعام 2015، وذلك خالل الدورة ال� 15 

ملجل�س وزراء ال�سياحة العرب الذي انعقد بالقاهرة يف 18 اأكتوبر عام 2012.

ويخ�صع احل�صول على هذا اللقب ملعايري حمددة من قبل جمل�ش وزراء ال�صياحة العرب، ويتم منحه 

للوجه���ة التي تطبق هذه املعايري. ويعد التبادل ال�صياحي بني الوجهة الفائزة والدول العربية حمورًا 

رئي�صي���ًا يف معاي���ري اجلائزة، التي تركز على كيفية دمج ال�صياحة بني الدول العربية با�صرتاتيجيات 

واأهداف حمددة تعرب بو�صوح عن هذا املبداأ.

وم���ن املعايري الأخرى، اإمكانية الو�صول اإىل الوجه���ة الفائزة، والفر�ش ال�صياحية املتاحة فيها، اإىل 

جانب مكانتها �صمن املواقع الأثرية، والبنية التحتية التي متتلكها، والتنمية وال�صتثمار يف اخلدمات 
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ال�صياحية والإ�صغال الفندقي، ف�صاًل عن اآلية تنظيم 

وترخي����ش القطاع الفندقي ب�ص���كل ين�صجم مع اأرقى 

املعايري العاملية.

وتعترب الفعاليات والأن�صطة التي تنظمها الوجهة من 

املعاي���ري التي ُتوؤخذ بعني العتبار يف عملية الختيار، 

حي���ث م���ن امله���م اأن تعك����ش ت���راث وثقاف���ة الوجهة 

الفائ���زة. كما ت�صم���ل قائمة املعايري، املن���اخ واملعامل 

الطبيعي���ة اجلاذب���ة للزوار الع���رب، وكذلك التطوير 

امل�صتم���ر للم�صاريع ال�صتثمارية اجلدي���دة التي تلبي 

متطلبات ال�صياح العرب وترحب بهم.

ويعدُّ اختيار ال�صارقة عا�صمة لل�صياحة العربية للعام 

2015، اجن���ازًا جديدًا ي�ص���اف اإىل �صجل اإجنازات 

الإمارة على وجه اخل�صو�ش ودولة الإمارات العربية 

املتح���دة عموم���ًا، ومن املتوق���ع له اأن ي�ص���كل منطلقًا 

وحافزًا قويًا لقطاعي ال�صياحة والقت�صاد يف الإمارة. 

كما يعترب فر�صًة مثاليًة للرتويج عن مكنونات الإمارة 

كوجه���ة �صياحي���ة متمي���زة عل���ى ال�صعي���د الإقليمي 

وال���دويل، حي���ث ت�صته���ر ال�صارق���ة مبحافظتها على 

الرتاث الثقايف الإماراتي وفن���ون الهند�صة املعمارية 

الإ�صالمية، ف�ص���اًل عن التنوع الغن���ي الذي تتمتع به 

الإمارة عل���ى ال�صعيد ال�صياحي. وم���ن ناحية اأخرى 

يوؤكد ه���ذا اللقب على مكانة ال�صارق���ة الثقافية على 

م�صت���وى الع���امل العرب���ي والإ�صالمي، فالإم���ارة قبلة 

الع���رب الثقافية والإ�صالمي���ة و »الوجه���ة ال�صياحية 

الفريدة واملتميزة«.

ويج�ّصد هذا اللقب دللة وا�صحة على التميز والتفرد 

ال���ذي يتمتع به قط���اع ال�صياح���ة يف ال�صارقة، والذي 

�صهد من���وًا متزاي���دًا وملحوظًا عل���ى امل�صتوى املحلي 

والإقليم���ي وال���دويل خالل �صن���وات العق���د املا�صي. 

وتتجل���ى قيمت���ه ب�صكل اأكرب م���ع اإ�ص���دال ال�صتار على 

م�ص���رية ع���ام تكل���ل بالنج���اح بع���د تتوي���ج ال�صارقة 

عا�صم���ة للثقاف���ة الإ�صالمي���ة للع���ام 2014 من قبل 

منظمة التعاون الإ�صالمي.

ويه���دف هذا اللقب اإىل ت�صلي���ط ال�صوء على الإمارة 

كنم���وذج بارز وناج���ح يف احت�ص���ان تقاليدها الغنية 

وتوظي���ف موروثها الثقايف كمن�صة ميكن من خاللها 

دفع عجلة قطاع ال�صياحة الع�صرية.

واإدراكًا منه���ا لأهمي���ة هذا الإجن���از ، ف�صتعمل هيئة 

الإمن���اء التجاري وال�صياح���ي بال�صارقة، بالتعاون مع 

كاف���ة اجلهات املعنية يف القطاع ال�صياحي، مبا فيها، 

طريان العربية، وقطاع الفنادق، ومنظمي الفعاليات، 

واجله���ات احلكومي���ة الأخ���رى، على ا�صتثم���ار هذه 

الفر�ص���ة، باعتباره���ا م�ص���در اإله���ام ا�صتثنائي من 

�صاأن���ه اأن يحق���ق املزيد من التط���ور، ويعزز ال�صياحة 

العربي���ة البينية يف ال�صارقة، خ�صو�ص���ًا واأن الإمارة 

اإحدى اأبرز الوجهات ال�صياحية املف�صلة ملواطني دول 

جمل�ش التع���اون اخلليجي، و�صتحر����ش الهيئة اأي�صًا 

على ال�صتفادة من فر�ص���ة الفوز هذه لتعزيز دورها 

يف الرتويج لالإمارة يف وجهات جديدة يف العامل.

وترم���ي جامع���ة ال���دول العربية م���ن وراء ا�صتحداث 

جائ���زة »عا�صم���ة ال�صياح���ة العربي���ة« اإىل ت�صجي���ع 

ودعم قط���اع ال�صياح���ة، وتوثيق اأوا�ص���ر التعاون بني 

الدول العربية، توحيدًا للجهود املبذولة لتعزيز النمو 

والتنمي���ة يف خمتلف اأنح���اء العامل العرب���ي. وتفخر 

مدين���ة ال�صارقة الآن بت�صلم هذه اجلائزة لعام 2015 

من مدينة اأربيل يف العراق، يف اإطار موا�صلة التطور 

امل�صتمر لقطاع ال�صياحة العربية يف عام 2015.
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الشارقة تتوج أول مدينة صحية في 
المنطقة 

مدين���ة  ال�صارق���ة  برنام���ج 

الربام���ج  م���ن  ه���و  �صحي���ة 

الوقائي���ة الت���ي تع���زز �صحة 

الأفراد واملجتمع يف ال�صارقة 

م���ن خ���الل الآث���ار ال�صحية 

ال�صليمة   اجليدة واملمار�صات 

وتعزيز اجلوانب الجتماعية 

والقت�صادي���ة والبيئي���ة التي 

الأث���ر  حت�ص���ني  م���ن  تع���زز 

مدين���ة  ملجتم���ع  ال�صح���ي 

ال�صارق���ة. مت اعتم���اد ان�صم���ام ال�صارق���ة ل�صبك���ة امل���دن العاملية 

املن�صوي���ة حت���ت ه���ذا الربنام���ج وامل�صوؤولة عنه منظم���ة ال�صحة 

العاملي���ة ملا مل�صته القي���ادة الر�صيدة يف اإم���ارة ال�صارقة من منافع 

ممكن اأن تعزز من �صحة اأفراد املجتمع .

يحظى الربنامج باهتمام كب���ري ودعم وا�صح من قبل �صمو حاكم 

ال�صارق���ة حفظه اهلل ورعاه منذ انطالق���ه واعتماد الربنامج عام 

2011 وذل���ك م���ن خالل توجيهات���ه املبا�صرة ومن خ���الل متابعة 

ميداني���ة مبا�ص���رة من قبل م�ص���وؤويل املكتب التنفي���ذي للربنامج 

وذل���ك ملا لهذا الربنامج من اآث���ار اإيجابية على �صحة املجتمع وملا 

يقدم���ه هذا الربنامج من ريادة لإمارة ال�صارقة عامليًا، بالإ�صافة 

اإىل ما يخلقه هذا الربنامج من تكامل وتعاون وتن�صيق من خمتلف 

القطاع���ات العاملة يف الإمارة �صواء كان���ت حملية اأم احتادية اأم 

من القطاع اخلا�ش .

وق���د جنحت مدين���ة ال�صارق���ة يف احل�صول على اعتم���اد منظمة 

املنطق���ة  �صحي���ة يف  مدين���ة  كاأول  ال�صارق���ة  العاملي���ة  ال�صح���ة 

�صم���ن ال�صبك���ة الإقليمي���ة للمنظمة بع���د ايفائها لكاف���ة املعايري 

وال�صرتاطات ال�صحية اجلديدة املتعلقة باملدن ال�صحية.

كان لبلدي���ة مدينة ال�صارق���ة دوٌر ريادي يف حتقي���ق هذا الإجناز 

حي���ث اأ�صند اإليها اأحد اأهم املعايري واأكرثها تنوعا وت�صعبا ولكنها 



الشارقة أجمل مدينة عربية عام 2013
اأعلن����ت جائزة منظمة املدن العربية عام 2013 فوز مدينة ال�صارقة 

باجلائزة الأوىل �صمن جوائز الدورة احلادية ع�صرة جلائزة منظمة 

امل����دن العربية فئة جتمي����ل املدن، تقديرًا ملا تتميز ب����ه ال�صارقة وما 

تتمتع به من معايري للجمال والأ�صالة والرتاث، حيث متنح املنظمة 

التي تتخذ من قطر مقرًا لها هذه اجلائزة كل عامني لأف�صل مدينة 

عربي����ة تقوم باإث����راء اجلوانب اجلمالية وفق خط����ة علمية مدرو�صة 

ومتكاملة لتجميل املدينة واحلفاظ على ماآثرها اجلمالية والرتاثية 

و�صيانتها .

فازت مدينة ال�صارقة بهذه اجلائزة الرفيعة و�صط مناف�صة قوية بني 

54 تر�صيح����ًا مقدم����ة م����ن 28 مدينة عربية، م����ا يوؤكد جناح خطط 

وم�صاري����ع بلدي����ة مدينة ال�صارق����ة يف تعزيز اجلوان����ب اجلمالية يف 

املدين����ة بالتعاون م����ع كل الدوائر احلكومية الأخ����رى، وحتقيق روؤية 

�صاح����ب ال�صمو ال�صي����خ الدكتور �صلطان بن حمم����د القا�صمي ع�صو 

املجل�ش الأعلى حاكم ال�صارقة، من اأجل بقاء مدينة ال�صارقة املكان 

الأمث����ل للعي�ش والعمل مع����ًا، موؤكدًا اأن فوز ال�صارق����ة بهذه اجلائزة 

ياأت����ي تعزي����زًا ملكانتها املتميزة الت����ي اأ�صبحت تتمت����ع بها بني املدن 

العربية والعاملية .

لق����د �صلطت اجلائزة ال�ص����وء على مكامن وماآث����ر اجلمال والرتاث 

والنه�ص����ة احل�صاري����ة واملعمارية الت����ي ت�صهدها ال�صارق����ة، واأكدت 

متيز وتف����رد ال�صارقة بالن�صق احل�صاري يف املب����اين امل�صتوحاة من 

النقو�����ش والزخ����ارف الإ�صالمية مم����ا اأعطى املدينة بع����دًا جماليًا 

فريدًا بني املدن العربية.

ملف    
العدد
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جنحت يف اأن تكون عند م�صتوى احلدث بتحقيق املعايري 

املطلوبة منها بكفاأة ، وقامت اإدارة البلدية مبتابعة دقيقة 

لكل اخلطوات التي مت اتخاذها منذ �صدور  قرار �صاحب 

ال�صم���و احلاكم رق���م )11( ل�صن���ة 2012م ب�صاأن ت�صكيل 

اللجنة الرئي�صة لن�صمام مدينة ال�صارقة لربنامج املدن 

ال�صحي���ة العاملي التابع ملنظمة ال�صح���ة العاملية، لتكون 

اإم���ارة ال�صارق���ة منوذًجا عاملًي���ا للمدن ال�صحي���ة، واأول 

مدينة �صحية يف املنطقة.

اأخذت بلدية ال�صارقة على عاتقها حمور حيوي ومهم من 

حماور الربنامج تنفيذ معايريه املهمة املتعلقة ) ب�صالمة 

الغذاء ومياه ال�صرب، ال�صرف ال�صحي وتلوث الهواء(، 

اإذ يت�ص���ح من ت�صعب هذا املحور و�صمولية معايريه والتي 

تتطلب تن�صيقا كامال وعم���ال دوؤوبا لكي يتم التحقق من 

تنفي���ذ املعاي���ري اخلا�صة به���ذا املح���ور بالتن�صيق مع كل 

الدوائر املحلية والحتادية والقطاع اخلا�ش ذات ال�صلة 

بتنفيذ هذه املعايري احليوية. وقد ت�صكلت بناء على ذلك 

فرق العمل يف البلدية وخارجها عن طريق اعتماد من�صق 

م���ن كل دائرة حملي���ة واحتادي���ة ومن القط���اع اخلا�ش 

وكانت مهمة هذه الفرق هو جتميع امل�صتندات والقرارات 

املحلي���ة والحتادي���ة ذات ال�صل���ة بتنفي���ذ ه���ذه املعايري 

ومتابعة تنفيذها من خ���الل ر�صم خطة ت�صغيلية مقرونة 

بن�صب اإجن���از وموؤ�ص���رات على هذا الإجن���از لكل معيار 

عل���ى حدة وكان���ت تعقد لهذا الغر����ش اجتماعات دورية 

بالإ�صاف���ة اإىل خماطبات ومرا�ص���الت اإلكرتونية لتعزيز 

غر�ش املتابعة الدورية ملا مت اإجنازه منذ عام 2012 وهو 

العام ال���ذي بداأ في���ه عمليًا تنفيذ وح�ص���ر الحتياجات 

للمعايري املكلفة بها البلدية ب�صورة رئي�صية .
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بن����اء ًعلى املر�ص����وم الأمريي رقم )67( ل�صن����ة 2015  ب�صاأن دعوة 

املجال�����ش البلدية لالنعق����اد، عقد املجل�ش البل����دي ملدينة ال�صارقة 

اجتماع����ه الأول لدور النعق����اد العادي الأول م����ن الف�صل ال�صنوي 

احل����ادي ع�ص����ر  برئا�ص����ة �صعادة را�ص����د �صلطان بن طليع����ة  رئي�ش 

املجل�����ش البلدي ملدينة ال�صارقة و بح�ص����ور �صعادة اأع�صاء املجل�ش  

و�صعادة /ريا�����ش بن عيالن مدير عام بلدية ال�صارقة ، كما ح�صر 

الجتماع �صعادة /ثابت الطريفي اأمني �صر املجل�ش . 

ا�صته����ل �صع����ادة / بن طليع����ة الجتماع برف����ع اأ�صمى اآي����ات ال�صكر 

والتقدي����ر ل�صاح����ب ال�صم����و ال�صي����خ الدكت����ور �صلط����ان بن حممد 

القا�صم����ي ع�صو املجل�����ش الأعلى حاكم ال�صارق����ة - حفظه اهلل – 

عل����ى الثق����ة الغالية التي اأوله����ا للمجل�ش  من خ����الل اإعادة تعيني 

اأع�صائه لف�صليني �صنويني 

وال�صك����ر مو�ص����ول ل�صم����و ال�صي����خ �صلطان ب����ن حممد ب����ن �صلطان 

القا�صم����ي ويل العه����د ونائ����ب احلاك����م لدعمه امل�صتم����ر للمجال�ش 

البلدية والعمل البلدي يف اإمارة ال�صارقة.

كما رفع  اأ�صمى اآيات التهنئة ل�صاحب ال�صمو احلاكم -حفظه اهلل 

-على اإعالن ال�صارقة مدينة �صحية ، هذه املبادرة التي تتقاطع مع 

التوجيهات ال�صامية ل�صاحب ال�صمو احلاكم  جلعل اإمارة ال�صارقة 

يف م�ص����اف امل����دن الأكرث تط����ورا  يف العامل من خ����الل املمار�صات 

العلمي����ة احلديث����ة يف كاف����ة القطاع����ات املتعلق����ة بال�ص����اأن البيئي 

وال�صحي .   

ويف كلمت����ه لالأع�ص����اء ، قال بن طليعة :  اإننا الي����وم اأمام م�صوؤولية 

كبرية وهامة وهي التي كلفنا بها �صاحب ال�صمو احلاكم  - حفظه 

اهلل  - به����دف خدم����ة اإمارتنا ومع بداية كل ف�ص����ل �صنوي ترت�صخ 

قناعتن����ا بالفكر ال�صامي وبالروؤى احلكيم����ة ل�صاحب ال�صمو الذي 

اأراد الرتقاء بالعمل البلدي ومبختلف اأوجه احلياة من خالل كافة 

املجال�ش واجلمعيات واملوؤ�ص�صات .

واأ�ص����اف :  ل ب����د من التاأكيد عل����ى اأهمية التن�صي����ق والتوا�صل مع 

كاف����ة املوؤ�ص�صات والدوائر والهيئات احلكومية يف ال�صارقة لتحقيق 

الهدف املن�ص����ود ويف مقدمة هذه اجلهات، بلدي����ة مدينة ال�صارقة 

الت����ي كانت دائم����ا و�صتبق����ى ال�صاعد الأمي����ن واملح����رك الرئي�صي 

لنج����اح عمل املجل�����ش. واأدعو اهلل العلي القدي����ر اأن يوفقنا واإياكم 

اإىل �صون ه����ذه الأمانة التي اوؤمتنا عليه����ا، والتي عاهدنا �صاحب 

ال�صم����و على حفظها وعلى بذل اأق�ص����ى اجلهود لتنفيذ التوجيهات 

ال�صامي����ة ل�صاح����ب ال�صمو حاك����م ال�صارقة حفظ����ه اهلل يف خدمة 

مدينتنا واأبنائنا.

وبح�ص���ب الالئحة التنفيذية للمجال����ش البلدية لإمارة ال�صارقة ، دعا 

�صع���ادة ب���ن طليعة الأع�ص���اء اإىل انتخ���اب نائب للرئي����ش حيث  فاز 

�صعادة/ را�صد حممد علي الر�صيد بالتزكية . 

كما مت انتخاب روؤ�صاء اللجان حيث مت اختيار �صعادة / النائب را�صد 

حمم���د علي الر�صيد  رئي�صا للجنة التحكيم وف�ش منازعات املقاولني 

وال�صكاوى والقرتاحات و�صعادة / حممد عبد العزيز بن علي العوي�ش  

رئي�صا للجنة ال�ص���وؤون املالية والإدارية ، و�صعادة/عبيد �صامل اخليال  

رئي�صا للجنة املخالفات واخلدمات ال�صحية وحماية البيئة و�صعادة/ 

�صعيد �صيف الطنيجي  رئي�صا للجنة التخطيط والتطوير والتعوي�صات 

و�صع���ادة / عبداهلل عم���ران املن�صوري  رئي�صا للجن���ة ال�صري واملرور 

واملوان���ئ واملرافق العامة و�صعادة/ ا�صماعي���ل عبداهلل را�صد اآل علي 

رئي�ص���ا للجنة التوا�صل الجتماعي و�صعادة/  عبداهلل خليفة الدوخي  

رئي�صا للجنة درا�صة طلبات الأرا�صي ال�صكنية والتجارية وال�صناعية. 

كما اطل���ع املجل�ش عل���ى التقرير اخلتام���ي لأعمال املجل����ش للف�صل 

ال�صن���وي العا�ص���ر وال���ذي يت�صمن ملخ�صا ع���ن اأب���رز املوا�صيع التي 

ج���رت مناق�صته���ا خ���الل الف�صل ال�صاب���ق والتو�صي���ات التي �صدرت 

ب�صاأنها حيث وجه �صعادة بن طليعة ب�صرورة متابعة جميع التو�صيات 

والتن�صيق مع اجلهات املعنية للعمل تنفيذها . 

بلدي الشارقة يجدد عهده  
لصاحب السمو حاكم الشارقة 

في أول اجتماع للفصل السنوي 
الحادي عشر 



المدينة الباسمة

15

أخبار
المجلس

عق���د املجل����ش البلدي ملدين���ة ال�صارق���ة اجتماع���ا تن�صيقا مع دائ���رة الإ�ص���كان احلكومي 

بال�صارق���ة وذلك يف اإطار تعزي���ز التعاون والتن�صيق بني اجلهتني لتحقيق امل�صلحة العامة. 

ح�ص���ر الجتماع اأع�صاء جلنة التوا�صل الجتماعي يف املجل�ش البلدي التي يراأ�صها �صعادة  

الع�صو /ا�صماعيل عبداهلل وم���ن دائرة الإ�صكان كل من �صعادة/�صامل النقبي مدير اإدارة 

الإ�ص���كان الط���ارئ و�صعادة/ ليل���ى خلفان مدي���ر اإدارة الطلبات بالإ�صاف���ة اإىل عدد  من 

موظفي الدائرة. 

ناق����ش املجتمعون عددا من املوا�صيع امل�صرتكة واملتعلق���ة باحلالت اخلا�صة لبع�ش الأ�صر 

والعم���ل على ت�صريع الإجراءات اخلا�صة بتاأمني امل�صكن الطارئ كما تطرق املجتمعون اإىل 

اآلي���ة التن�صيق الدائم بخ�صو�ش الطلبات الت���ي يتم اإحالتها من جمل�ش بلدي ال�صارقة اإىل 

دائ���رة الإ�صكان والعمل على متابعة التو�صيات ال�صادرة ب�صاأن هذه الطلبات . كما ت�صمن 

ج���دول اأعمال الجتماع ع���دد من املقرتحات اخلا�ص���ة ب�صاأن النظ���ر يف اإمكانية التعديل 

يف بع����ش ا�صرتاط���ات تخ�صي�ش امل�صاكن لفئات معينة مثل املطلق���ة والأرملة وكبار ال�صن 

بالإ�صافة اإىل ا�صرتاطات بناء املالحق. 

 وقد اأثن���ى �صعادة/ا�صماعيل عبداهلل رئي�ش جلنة التوا�صل الجتماعي يف املجل�ش البلدي 

ملدين���ة ال�صارقة على اجلهود املبذولة من قبل دائرة الإ�صكان احلكومي لتنفيذ التوجيهات 

ال�صامي���ة ل�صاحب ال�صمو حاكم ال�صارقة – حفظ���ه اهلل- ب�صاأن تطوير اخلدمات املتعلقة 

بالإ�صكان احلكومي من خالل الرتقاء باملعايري والإ�صراع يف اإجناز املعامالت. 

عقد املجل�ش البلدي ملدينة ال�صارقة اجتماعه الثالث  لدور 

النعقاد العادي الأول م���ن الف�صل ال�صنوي احلادي ع�صر  

برئا�صة �صع���ادة / را�صد �صلطان بن طليعة  رئي�ش املجل�ش 

البل���دي ملدينة ال�صارقة و بح�ص���ور �صعادة اأع�صاء املجل�ش  

و�صعادة /ريا�ش بن عيالن مدير عام بلدية ال�صارقة . كما 

ح�صر الجتماع �صعادة /ثابت الطريفي اأمني �صر املجل�ش. 

يف بداي���ة الجتم���اع ، اطلع الأع�صاء عل���ى العر�ش املرئي 

املقدم من ال�صيد/ عي�صى عبداهلل حممد احلمادي  مدير 

اإدارة التخطي���ط واملتابعة يف املجل����ش الحتادي للرتكيبة 

ال�صكاني���ة اخلا����ش مبوؤ�ص���ر كف���اءة ت�صمي���م الإن�صاءات 

والذي يه���دف اإىل زي���ادة الإنتاجية يف قط���اع الإن�صاءات 

من خالل اإيجاد �صوابط فني���ة يف الت�صميمات الإن�صائية 

للتقلي���ل من حجم العمال���ة امل�صتخدمة يف ه���ذا القطاع . 

وقد اأثنى املجل�ش البلدي ملدينة ال�صارقة على هذا امل�صروع 

القت�ص���ادي ال���ذي تتبن���اه وزارة القت�ص���اد بالتعاون مع 

املجل����ش الحت���ادي للرتكيب���ة ال�صكاني���ة ووزارة الأ�صغال 

وجهات الخت�صا�ش يف احلكومات املحلية ووجه الإدارات 

املعني���ة يف البلدي���ة بدع���م امل�ص���روع م���ن خ���الل ال�صب���ل 

والإمكانات املتاحة .

ويف ال�ص���اأن التنظيم���ي، ناق����ش املجل�ش امل�ص���اكل واحللول 

املقرتح���ة بخ�صو�ش املباين املهج���ورة واملتوقفة عن العمل 

باإم���ارة ال�صارق���ة حي���ث اأو�صى املجتمع���ون ب���اأن يرفع اإىل 

املجل����ش التنفيذي  مق���رتح ب�صاأن ت�صكيل جلن���ة تتاألف من 

كاف���ة الدوائر والهيئات احلكومية  ذات الخت�صا�ش لتقوم 

اللجنة بدرا�صة كل م�صروع وتقدمي احللول املنا�صبة ب�صاأنه. 

كم���ا اطلع املجل�ش على مقرتح ب�ص���اأن اإ�صدار قرار ل�صحب 

ع���زب املوا�ص���ي املوؤجرة م���ن البلدية والغ���ري م�صتغلة من 

قب���ل اأ�صحابها بحيث اأنه مل يتم ا�صتغاللها لإيواء املوا�صي 

واإن���ذار العزب الأخرى بت�صحيح اأو�صاعها املخالفة ، وقد 

اأو�ص���ى املجل�ش برفع املقرتح اإىل اجله���ات العليا للتوجيه 

ب�صاأنه. 

كم���ا اطلع الأع�صاء على املالحظات ال���واردة اإىل املجل�ش 

من اأهايل منطقة الربا�ص���ي واملتعلقة بطلب توفري مرافق 

خدمي���ة  يف تلك املنطقة ال�صكني���ة واأو�صى املجل�ش باإحالة 

املو�صوع اإىل جهات الخت�صا�ش للنظر يف املالحظات.

اجتماع تنسيقي بين بلدي الشارقة 

ودائرة اإلسكان 
بلدي الشارقة يوّجه بدعم مشروع زيادة اإلنتاجية في 

قطاع اإلنشاءات
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ا�صتكملت جلنة طوارئ الأمطار يف بلدية مدينة ال�صارقة اإجراءاتها الحرتازية وا�صتعداداتها 

ل�صتقبال مو�صم الأمطار من خالل تنظيم حمالت مكثفة ا�صتمرت على مدار الفرتة املا�صية 

لتنظيف فتحات �صبكات ت�صريف مياه الأمطار يف جميع اأنحاء املدينة، واإجراء اأعمال ال�صيانة 

واجلاهزية  ال�صتعداد  اأمت  على  تكون  حتى  املياه  �صحب  ومعدات  واآليات  للم�صخات  الالزمة 

جتمعات  اأي  وجود  حال  يف  الفوري  للتعامل 

لالأمطار باملدينة.

وقال �صعادة ريا�ش عبداهلل عيالن مدير عام 

بلدية ال�صارقة ورئي�ش جلنة طوارئ الأمطار 

الجراءات  كافة  كثب  عن  تتابع  اللجنة  اأن 

بها  تقوم  التي  وال�صتعدادات  الحرتازية 

القطاعات املختلفة يف البلدية ملنع تكد�ش مياه 

و�صالمة  راحة  و�صمان  ال�صوارع  يف  الأمطار 

طوارئ  عمل  فرق  اأن  اإىل  م�صرًيا  اجلمهور، 

الفوري  للتدخل  ال�صتعداد  اأمت  على  الأمطار 

احلالت  مع  والتعامل  الأمطار  هطول  عند 

مياه  ت�صريف  ان�صيابية  من  للتاأكد  الطارئة 

الأمطار وعدم عرقلة حركة ال�صري.

واأ�صاد �صعادته بجهود جلنة طوارئ الأمطار خالل الأعوام املا�صية وجناحها يف �صحب املياه 

ال�صريع لفرق العمل وال�صتعدادات والتجهيزات  باأق�صى �صرعة نتيجة التحرك  ال�صوارع  من 

اإ�صافة اإىل اجلهود الكبرية التي يبذلها عمال البلدية الذي ي�صلون  التي قامت بها اللجنة، 

الليل بالنهار عند هطول الأمطار ل�صمان �صالمة م�صتخدمي الطرق وان�صيابية احلركة، موؤكًدا 

ا  ب�صالمة العمال وحتر�ش على وقايتهم من املخاطر التي  على اأن البلدية تويل اهتماًما خا�صً

قد يتعر�صون لها اأثناء عملهم، وذلك من خالل جتهيزهم بكل ما يلزم من مالب�ش ومعدات 

ال�صالمة عند التعامل مع جتمعات الأمطار ، و اإزالة كافة ال�صعوبات واملعوقات التي قد تعيق 

عملهم.

على  حتر�ش  ال�صارقة  بلدية  اأن  واأ�صاف 

احلكومية  الدوائر  مع  الدائم  التن�صيق 

على  �صواء  الأمطار   هطول  عند  املخت�صة 

ي�صمن  مبا  الإعالمي  اأو  امليداين  امل�صتوى 

لفًتا  ممكنة،  �صورة  باأف�صل  العمل  اإجناز 

اإىل اأن جناح البلدية يف احلد من جتمعات 

املياه  ت�صريف  ان�صيابية  و�صمان  الأمطار 

وعدم عرقلة حركة ال�صري يرجع اإىل وجود 

�صبكة ت�صريف قادرة على ا�صتيعاب كميات 

فرق  وانت�صار  الأمطار،  مياه  من  كبرية 

العمل اأثناء وبعد هطول الأمطار يف اأنحاء 

جتمع  ت�صهد  التي  الأماكن  وخا�صة  املدينة 

كميات كبرية من الأمطار.

هطول  اأثناء  واحلذر  احليطة  توخي  �صرورة  باجلمهور  الأمطار  طوارئ  جلنة  رئي�ش  واأهاب 

الأمطار واتباع تعليمات اجلهات املخت�صة فيما يتعلق با�صتخدام الطرق البديلة وعدم الإ�صراع 

على الطرق املبتلة تفادًيا للتعر�ش حلوادث ال�صري وحفاًظا على �صالمتهم، داعًيا اجلمهور اإىل 

الإبالغ عن اأي حالت طارئة اأو جتمعات لالأمطار من خالل الت�صال باخلط ال�صاخن للبلدية 

على الرقم 993 اأو عرب اخلدمات الذكية على موقع البلدية الإلكرتوين وتطبيق بلديتي على 

الهواتف الذكية اأو من خالل مواقع التوا�صل الجتماعي.

شملت حمالت مكثفة لتنظيف فتحات ونقاط تصريف مياه األمطار

بلدية الشارقة تنهي استعدادتها لموسم األمطار
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ا�صتقبل �صعادة ريا�ش عبداهلل عيالن مدير عام بلدية مدينة ال�صارقة الرائد ح�صن علي الهويل مدير مركز 

ل�صرطة  العامة  القيادة  ت�صلم �صعادته ر�صالة �صكر وتقدير من  للبلدية حيث  الرئي�صي  املبنى  اأبومو�صى يف 

ال�صارقة تثمينًا لتعاون البلدية الدائم مع ال�صرطة وتقديًرا لدور البلدية يف حتقيق التطور والزدهار التي 

ت�صهدة اإمارتنا احلبيبة.

كما اأثنى �صعادة ريا�ش عيالن على اجلهود الكبرية التي تبذلها �صرطة ال�صارقة يف حتقيق الأمن يف الإمارة 

وتعاونها املثمر والبناء مع البلدية مبا ي�صمن تقدمي اأعلى م�صتوى من اخلدمات جلميع املواطنني واملقيمني 

يف مدينتنا البا�صمة.

شرطة الشارقة تقدم الشكر للبلدية تقديرًا لجهودها 

وتعاونها الدائم معها

»االتصال المؤسسي« تناقش مع قطاع خدمة العمالء 

آليات تطوير األداء بالخط الساخن

�صمن اجلهود التي تقوم بها بلدية مدينة ال�صارقة لتطوير اأداء العمل يف �صعبة اخلط ال�صاخن لتقدمي 

ال�صارجي  عمر  �صعادة  برئا�صة  اجتماع  عقد  املت�صلني،  جمهور  مع  والتفاعل  املعلومات  من  املزيد 

م�صاعد مدير عام البلدية لقطاع خدمة العمالء ومدراء الإ   درات وروؤ�صاء الق�صام وال�صعب التابعة 

اإىل دعم موظفي  تهدف  التي  املو�صوعات  لبحث عدد من  وذلك  املوؤ�ص�صي  الت�صال  واإدارة  للقطاع 

اخلط ال�صاخن وتوفري البيانات الالزمة لهم بال�صرعة املطلوبة للتفاعل مع اجلمهور ب�صكل اأف�صل.

واأكد �صعادة عمر ال�صارجي اأن اخلط ال�صاخن هو اأحد اأهم حلقات التوا�صل بني البلدية واجلمهور 

مع  اجليد  للتوا�صل  املطلوبة  باملهارات  ال�صاخن  موظفي اخلط  يتمتع  اأن  عن  البلدية  لذلك حتر�ش 

العميل بال�صافة اإىل توفري البيانات التي يحتاجها اأول باأول لتقدمي املعلومات ب�صكل دقيق.



أخبـار 
الـــــدار

المدينة الباسمة

20

اأعدته  الذي  فعالياتها  برنامج  ال�صارقة  مدينة  بلدية  افتتحت 

الفرتة من 22 اىل  الإمارات لالبتكار يف  اأ�صبوع  للم�صاركة يف 

28 نوفمرب بحلقة نقا�صية تتناول مفهوم البتكار واأدواته و�صبل 

ريا�ش  �صعادة  بح�صور  والبتكارية،  الإبداعية  الأفكار  توليد 

عيالن مدير عام البلدية وعدد كبري من م�صوؤوليها وموظفيها.

ال�صارقة  مدينة  بلدية  عام  مدير  عيالن  ريا�ش  �صعادة  وقال 

الإمارات  اأ�صبوع  يف  امل�صاركة  على  حتر�ش  البلدية  اأن 

املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  �صيا�صة  مع  متا�صيًا  لالبتكار 

وا�صرتاتيجيتها الوطنية التي تهدف اإىل جعل الإمارات �صمن 

اأن  اإىل  م�صريًا  العامل،  م�صتوى  على  ابتكارًا  الأكرث  الدول 

يت�صمن  البتكار  اأ�صبوع  يف  للم�صاركة  برناجمًا  اأعدت  البلدية 

وجل�صات  البتكارية  والأن�صطة  الفعاليات  من  متنوعة  باقة 

حول  تدور  التي  التفاعلية  النقا�ش  وحلقات  الذهني  الع�صف 

املوظفني  لتحفيز   الدائرة  يف  تعزيزه   و�صبل  البتكار  مفهوم 

على البتكار وا�صتك�صاف قوى الإبداع الكامنة لديهم،  لي�صب 

ذلك يف النهاية يف خدمة العمل البلدي والرتقاء به اإىل اأعلى 

امل�صتويات املمكنة.  

وتابع �صعادته اأن بلدية مدينة ال�صارقة نظمت يف م�صتهل برنامج 

التدريبية  القاعة  يف  نقا�صية  حلقة  البتكار  اأ�صبوع  فعاليات 

باملبنى الرئي�صي للبلدية تناولت مفهوم البتكار واأدواته وطرق 

توليد الأفكار اجلديدة واملبتكرة و�صبل تهيئة البيئة املحفزة على 

البتكار �صواء من الناحية املادية متمثلة يف مكان العمل الذي 

تتوفر به كافة اخلدمات و�صبل الراحة التي يحتاجها املوظف، 

ور�صد اجلوائز املادية التي حتفز املوظفني على اإطالق العنان 

التي  املعنوية  الناحية  من  اأو  والبتكارية،  الإبداعية  لأفكارهم 

تعنى بت�صجيع املوظف على البتكار من خالل 

�صنع  يف  واإ�صراكه  وتقديره  باأهميته  اإ�صعاره 

النقا�صية لقت  اأن احللقة  اإىل  ، لفتًا  القرار 

جتاوبًا كبريا من م�صوؤويل البلدية وموظفيها، 

البلدية  العليا يف  القيادات  فيها  �صارك  حيث 

البلدية  وموظفات  موظفي  من  كبري  وعدد 

الأفكار  من  بالكثري  النقا�ش  اأثروا  الذين 

والآراء البتكارية التي ميكن بلورتها يف �صكل 

مقرتحات ميكن تنفيذها على اأر�ش الواقع.

اأن  ال�صارقة  مدينة  بلدية  عام  مدير  واأ�صار 

ور�صة  ا  اأي�صً يت�صمن  البتكار  اأ�صبوع  برنامج 

حول  تتمحور  املتميزين  البلدية  ملوظفي  عمل 

البتكار،  عجلة  لدفع  التغيري  قيادة  كيفية 

من  ال�صتفادة  اإىل  البلدية  ت�صعى  حيث 

لتحقيق  والبتكارية  الإبداعية  اأفكارهم 

يوؤدي  الذي  الدائرة  يف  الإيجابي  التغيري 

اإىل اإحداث نقلة نوعية يف م�صتوى خدماتها 

التقدم  من  جديدة  اآفاق  اإىل  بها  وي�صل 

والرقي، موؤكًدا اأن مبادرة اأ�صبوع الإمارات 

لالبتكار متثل فر�صة عظيمة للم�صاهمة يف 

ن�صر ثقافة البتكار بني جميع فئات املجتمع 

ككل وغر�ش هذه الثقافة يف نفو�ش الأجيال 

النا�صئة لنحقق يف النهاية الهدف الأ�صمى 

ابتكاًرا على  الأكرث  الدول  باأن نكون �صمن 

م�صتوى العامل.

ضمن برنامج فعالياتها في أسبوع اإلمارات لالبتكار

بلدية الشارقة تنظم حلقة نقاشية لموظفيها عن االبتكار وأدواته وسبل توليد األفكار اإلبداعية 
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واخلا�صة،  احلكومية  الدوائر  خمتلف  مع  اخلربات  وتبادل  امل�صرتك  التعاون  اإطار  يف 

اأف�صل  على  لالطالع  اخليمة  راأ�ش  بلدية  من  وفدًا  ال�صارقة  مدينة  بلدية  ا�صتقبلت 

ور�صوم  التجارية  الرخ�ش  جتديد  بر�صوم  يتعلق  فيما  لديها  املتبعة  املمار�صات 

ال�صحية. املخالفات  غرامات  وبنود  اأنواعها،  مبختلف  التجارية  الأن�صطة   مزاولة 

البلدية  اإن  ال�صارقة،  مدينة  بلدية  يف  املالية  الإدارة  مدير  القايدي،  عبداهلل  �صعادة  وقال 

الدولة،  يف  البلديات  خمتلف  مع  واملعلومات  اخلربات  وتبادل  التعاون  تعزيز  على  حتر�ش 

م�صرًيا اإىل الجتماع مع بلدية راأ�ش اخليمة تطرق اإىل عدة مو�صوعات تتعلق بال�صاأن البلدي 

من بينها اإطالع الوفد الزائر على نظام ر�صوم مزاولة الأن�صطة التجارية وجتديد الرخ�ش، 

كما اطلع الوفد على اأف�صل املمار�صات املتبعة فيما يخ�ش ر�صوم غرامات املخالفات ال�صحية.

ومن جانبهم، اأعرب اأع�صاء وفد بلدية راأ�ش اخليمة عن �صكرهم وامتنانهم مل�صوؤويل بلدية 

مدينة ال�صارقة حلر�صهم على ا�صتقبال الوفد وتبادل اخلربات، ما ي�صب يف امل�صلحة العامة 

ويحقق ر�صا املتعاملني مع اجلهتني.

�صاركت بلدية مدينة ال�صارقة يف معر�ش »بيئتي م�صوؤوليتي الوطنية« يف دورته ال�صابعة حتت �صعار ال�صتدامة 

نوفمرب   19 اإىل   17 من  الفرتة  يف  بدبي  اخلور  حديقة  يف  الطفل  مبدينة  واملياه  البيئة  وزارة  نظمته  والذي 

 اجلاري، انطالًقا من حر�ش البلدية على املحافظة على املوارد الطبيعية للدولة وحتقيق ال�صتدامة البيئية.

وقال �صعادة ح�صن التفاق، م�صاعد املدير العام لقطاع الزراعة والبيئة يف بلدية مدينة ال�صارقة، اإن م�صاركة 

البلدية يف فعاليات املعر�ش هذا العام تاأتي يف اإطار حر�ش البلدية على عر�ش جتربتها املتميزة يف  جمال 

العمل البيئى و�صعيها لغر�ش ال�صعور بامل�صوؤولية البيئية واملحافظة عليها ون�صر الوعي والثقافة البيئية بني اأفراد 

املجتمع مبا يعزز ال�صتدامة البيئية يف الدولة.

واأ�صاف التفاق اأن املعر�ش الذي يحمل هذا العام �صعار » ال�صتدامة » يهدف اإىل تنمية الوعي لدى اجلمهور، 

خا�صة طلبة املدار�ش احلكومية واخلا�صة بالق�صايا البيئية املختلفة حيث ي�صم ثالثة حماور رئي�صية متمثلة 

وور�ش  املبتكرة  البيئية  امل�صاريع  ي�صتعر�ش عدد من  كما  والطاقة،  املياه  ا�صتهالك  وتر�صيد  النفايات  بتدوير 

 عمل بيئية مب�صاركة جمموعة من اجلهات املعنية بالبيئة بالإ�صافة اإىل تنظيم عرو�ش بيئية وترفيهية منوعة. 

ال�صلوكيات  لغر�ش  الهادفة  الفعاليات  من  باقة  الثالثة  املعر�ش  اأيام  مدى  على  �صهد  البلدية  اأن جناح  وتابع 

ال�صحيحة يف نفو�ش الأجيال النا�صئة وتر�صيخ مفهوم امل�صوؤولية الوطنية جتاه البيئة واملحافظة على مواردها، 

م�صريا اإىل اأن البلدية تنظم خالل املعر�ش حما�صرات وور�ش عمل تثقفية للطلبة، والعديد من الأن�صطة التي 

ت�صعى اإىل بناء جمتمع مثقف وواعي يحافظ على املوارد الطبيعية وير�صد ا�صتهالكها.

بلدية الشارقة تطلع بلدية رأس الخيمة على أفضل الممارسات المتبعة لديها 

بلدية الشارقة تشارك في معرض بيئتي مسؤوليتي الوطنية لنشر الوعي البيئي وتعزيز االستدامة البيئية



أخبـار 
الـــــدار

المدينة الباسمة

22

بعد استكمالها لخطوات االعتماد كمؤسسة 

صديقة لألم
بلدية الشارقة تحصل على االعتماد 

الرسمي لحملة »الشارقة إمارة صديقة 
للطفل«

�سديقة  اإمارة  »ال�سارقة  حلملة  الر�سمي  االعتماد  على  ال�سارقة  مدينة  بلدية  ح�سلت 

غرفة  جتهيز  اأهمها  ومن  االعتماد  ا�سرتاطات  جميع  ا�ستيفاء  يف  جناحها  بعد  للطفل« 

ر�ساعة متكاملة اخلدمات واالأجهزة يف مقرها الرئي�سي.

العامة  ال�صحة  لقطاع  العام  املدير  م�صاعد  القا�صمي،  اأحمد  ر�صا  الدكتورة  ال�صيخة  وقالت 

واملختربات املركزية يف بلدية مدينة ال�صارقة، اإن ح�صول البلدية على العتماد الر�صمي حلملة 

»ال�صارقة اإمارة �صديقة للطفل« كموؤ�ص�صة �صديقة لالأم اإمنا يعك�ش حر�صنا ال�صديد على توفري 

اأن البلدية  اأرقي واأف�صل اخلدمات للموظفني واملوظفات، م�صرية اإىل  بيئة عمل مثالية تقدم 

تنفيًذا  الرئي�صي  مبقرها  والأجهزة  اخلدمات  متكاملة  ر�صاعة  غرفة  بتجهيز  موؤخًرا  قامت 

الأعلى  املجل�ش  القا�صمي، ع�صو  �صلطان بن حممد  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  لتوجيهات �صاحب 

حاكم ال�صارقة، بتهيئة الظروف التي ت�صمح لالأمهات بالهتمام باأطفالهن يف موؤ�ص�صات العمل 

والأماكن العامة.

واأو�صحت اأن البلدية تويل اهتماًما خا�صة باملوظفات والعامالت لديها من خالل توفري بيئة 

مما  العمل،  مهام  على  تركيزهن  ين�صب  بحيث  الراحة  �صبل  بكافة  تتمتع  لهن  مميزة  عمل 

اأدائهم وي�صاعد على زيادة الإنتاجية يف العمل، لفتة اإىل غرفة  يعود بالإيجاب على م�صتوى 

ال�صحة  تعزيز  يف  كبري  ب�صكل  و�صت�صاهم  املر�صعة  الأم  حتتاجه  ما  بكل  جمهزة  الر�صاعة 

اجل�صدية والنف�صية لوظفات البلدية واأطفالهن عرب توفري البيئة املنا�صبة.

واأكدت اأن بلدية مدينة ال�صارقة حري�صة على دعم »حملة ال�صارقة �صديقة للطفل« من اأجل 

لتقوم  والعافية  بال�صحة  تتمتع  جديدة  اأجيال  تن�صئة  اإىل  ت�صعى  التي  املبادرة  هذه  اإجناح 

بدورها يف خدمة �صعبها ووطنها وت�صكتمل م�صرية التميز والعطاء التي اأر�صى قواعدها موؤ�ص�صو 

دولتنا احلبيبة، لفتة اإىل اأن �صعي البلدية للح�صول على اعتماد احلملة ينبع من م�صوؤوليتها 

الجتماعية نحو الهتمام باملراأة والطفل ودعم دور املراأة يف كافة املجالت.

اإمارة  »ال�صارقة  حلملة  التنفيذي  املدير  الغزال  خلفان  ح�صة  الدكتورة  اأ�صادت  جهتها  ومن 

�صديقة للطفل« بجهود البلدية ودعمها للحملة والتزامها با�صتكمال خطوات العتماد كموؤ�ص�صة 

�صديقة لالأم ، وخا�صة توفري غرفة ر�صاعة متكاملة بكافة اخلدمات والأجهزة التي حتتاجها 

الأم املر�صعة يف املقر الرئي�صي للبلدية.
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كلمة سعادة رياض عيالن بمناسبة 
اليوم العالمي للطفل

اإن م�صاركة بلدية مدينة ال�صارقة يف الحتفاء ب��« اليوم العاملي للطفل« ينبع من 

لهم  والتاأكيد على ما  املعي�صية لالأطفال  الظروف  ال�صديد على حت�صني  حر�صنا 

من حقوق يف التعليم اجليد والتغذية ال�صليمة والتن�صئة ال�صوية، ويوؤكد التزامنا 

ببذل كل ما يف و�صعنا لتوفري بيئة منا�صبة لالأطفال متكنهم من البقاء والرتعرع 

والتعلم والنمو. 

وحر�صت بلدية مدينة ال�صارقة على بذل ق�صارى جهدها لدعم »حملة ال�صارقة 

�صديقة للطفل« من اأجل اإجناح هذه املبادرة التي اأطلقتها �صمو ال�صيخة بدور بنت 

�صلطان القا�صمي يف مار�ش 2012 حتت �صعار )بداية �صحيحة مل�صتقبل اأف�صل( 

القا�صمي   حممد  بن  �صلطان  الدكتور   ال�صيخ  ال�صمو   �صاحب  من  �صامي  باأمر  

ع�صو املجل�ش الأعلى حاكم اإمارة ال�صارقة، حيث امتد نطاق هذه املبادرة لي�صمل 

موؤ�ص�صات العمل  واحل�صانات والأماكن العامة يف ال�صارقة، وكانت بلدية ال�صارقة 

من بني هذه املوؤ�ص�صات التي �صعت اإىل حتقيق الهدف الأ�صمى من هذه املبادرة 

وهو تن�صئة اأجيال جديدة تتمتع بال�صحة والعافية لتقوم بدورها يف خدمة �صعبها 

دولة  موؤ�ص�صو  قواعدها  اأر�صى  التي  والعطاء  التميز  م�صرية  وت�صكتمل  ووطنها 

الإمارات العربية املتحدة. 

وقد جنحت البلدية يف احل�صول على العتماد الر�صمي ل�� »حملة ال�صارقة �صديقة 

ومن  العتماد  ا�صرتاطات  جميع  ا�صتيفائها  بعد  لالأم  �صديقة  كموؤ�ص�صة  للطفل« 

الرئي�صي.  مقرها  والأجهزة يف  متكاملة اخلدمات  ر�صاعة  اأهمها جتهيز غرفة 

والطفل  باملراأة  الهتمام  نحو  الجتماعية  م�صوؤوليتها  من  نابًعا  ذلك  وكان 

باملوظفات  ا  اهتماًما خا�صً البلدية  تويل  اإذ  املجالت،  كافة  املراأة يف  دور  ودعم 

والعامالت لديها من خالل توفري بيئة عمل مميزة لهن تتمتع بكافة �صبل الراحة 

بحيث ين�صب تركيزهن على مهام العمل مما يعود بالإيجاب على م�صتوى اأدائهن 

اإىل تعزيز ال�صحة اجل�صدية  وي�صاعد يف زيادة انتاجيتهن يف العمل، بالإ�صافة 

والنف�صية لأطفالهن.

ا�صتقبلت اإدارة ال�صحة العامة يف بلدية مدينة ال�صارقة وفًدا من بلدية عجمان، لالطالع على ر�صوم اخلدمات 

وبنود املخالفات والغرامات اخلا�صة باإدارة ال�صحة العامة، وذلك يف اإطار التعاون والتن�صيق مع املوؤ�ص�صات 

والدوائر احلكومية يف الدولة.

املركزية  واملختربات  العامة  ال�صحة  قطاع  اإن  العامة،  ال�صحة  اإدارة  مديرة  املعال  �صذى  ال�صيخة  وقالت 

اأجل  من  الدولة  يف  احلكومية  واملوؤ�ص�صات  الدوائر  كافة  مع  والتن�صيق  التعاون  على  يحر�ش  البلدية  يف 

بلدية  وفد  اإىل  م�صرية  العامة،  ال�صحة  جمال  يف  الناجحة  التجارب  على  والطالع  اخلربات  تبادل 

للموؤ�ص�صات  �صواء  العامة  ال�صحة  اإدارة  تقدمها  التي  اخلدمات  عن  مف�صل  �صرح  اإىل  ا�صتمع  عجمان 

اخلا�صة  والغرامات  املخالفات  بنود  على  الوفد  اطلع  كما  اخلدمات،  لتلك  املقررة  والر�صوم  الأفراد  اأو 

امل�صتمرة. التفتي�ش  حمالت  خالل  من  املخالفات  تلك  �صبط  واآلية  تطبيقها  وكيفية  العامة  ال�صحة   باإدارة 

بلدية  املركزية يف  واملختربات  العامة  ال�صحة  التي حققها قطاع  بالإجنازات  الزائر  الوفد  اأ�صاد  ومن جهته 

ال�صارقة �صواء على امل�صتوى املحلي اأو الإقليمي، وقدم ال�صكر مل�صوؤويل البلدية على حفاوة ال�صتقبال واحلر�ش 

ال�صديد على التعاون مع اأع�صاء الوفد لال�صتفادة من خربات بلدية ال�صارقة يف جمال الرقابة على الأ�صواق 

و�صالمة الأغذية وغريها من جمالت ال�صحة العامة.

إدارة الصحة العامة تطلع وفدًا من بلدية عجمان 
على نظام رسوم الخدمات وبنود المخالفات 

والغرامات الخاصة بها
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جنحت بلدية مدينة ال�صارقة يف اإجناز جميع طلبات 

مر�صحى  من  لل�صروط  امل�صتوفية  الدعاية  حمالت 

انتخابات املجل�ش الوطني الحتادي، حيث ا�صتمرت 

احلمالت الدعائية من 6 اإىل 30 �صبتمرب املا�صي.

عام  مدير  عيالن  عبداهلل  ريا�ش  �صعادة  وقال 

جهزت  قد  كانت  البلدية  اإن  ال�صارقة  مدينة  بلدية 

اإحدي القاعات الرئي�صية يف مبناها الرئي�صي بكافة 

اخلدمات والحتياجات الالزمة ل�صتقبال املر�صحني 

واإجناز طلباتهم بي�صر و�صهولة، م�صريًا  اإىل اأن البلدية 

وفرت مكاتب ل�صركات الدعاية والإعالن العاملة يف 

الإمارة واملتعاقدة مع البلدية  يف نف�ش القاعة بحيث 

ميكن للمر�صح اختيار ال�صركة التي يرغب يف التعامل 

معها، مما يوفر الوقت واجلهد على املر�صحني.

جميع  تذليل  على  حر�صت  البلدية  اأن  �صعادته  واأكد 

عمل  فريق  توفري  مت  حيث  املر�صحني  اأمام  العقبات 

مثالية  بيئة  يف  املعامالت  واإجناز  ل�صتقبال  متميز 

الفعالة يف هذا  امل�صاركة  على  البلدية  تعك�ش حر�ش 

العر�ش الدميقراطي الذي �صهدته الدولة يف ظل دعم 

ورعاية القيادة الر�صيدة التي تبذل كل ما يف و�صعها 

لتحقيق الرفاهية ل�صعب الإمارات.

طلبات  تلقى  يف  ا�صتمرت  البلدية  اأن  اإىل  واأ�صار 

�صهر  نهاية  حتى  للمر�صحني  الدعائية  احلمالت 

بالرقابة  قامت  البلدية  اأن  موؤكدًا  املا�صي،  �صبتمرب  

التزام  من  للتاأكد  الدعائية  احلمالت  جميع  على 

جلنة  حددتها  التي  والقرارات  بالقواعد  املر�صحني 

انتخابات املجل�ش الوطني الحتادي.

ومن جانبه اأ�صاد �صعادة امل�صت�صار من�صور بن ن�صار 

باإمارة  احلاكم  �صمو  مبكتب  القانونية  الدارة  مدير 

لنتخابات  ال�صارقة  امارة  جلنة  رئي�ش  ال�صارقة 

التي  بالتجهيزات   2015 الحتادي  الوطني  املجل�ش 

قامت بها البلدية، وتقدمي اأف�صل اخلدمات الالزمة 

للمر�صحني بي�صر و�صهولة وتطبيق اللوائح وال�صوابط 

العملية  خروج  اأجل  من  عليها  املن�صو�ش  القانونية 

الإمارات  دولة  وا�صم  ب�صمعة  يليق  ب�صكل  النتخابية 

العربية املتحدة.

واأكد �صعادته اأن هذا الهتمام يعك�ش الدعم والرعاية 

قبل  من  النتخابية  العملية  بها  التي حتظى  الكبرية 

على  حر�صها  ظل  يف  الدولة  يف  الر�صيدة  القيادة 

الدميقراطي  العر�ش  هذا  يف  الوطن  اأبناء  م�صاركة 

الكبري وامل�صاركة يف جميع الق�صايا التي تهم الوطن 

يعترب  الذي  الحتادي  الوطني  املجل�ش  خالل  من 

موؤكدًا  كافة،  الوطنية  الق�صايا  ملناق�صة  حيوي  منرب 

احل�صول  ب�صرورة  مر�صح  كل  األزمت  اللجنة  اأن 

لل�صروط  وفقًا  الدعائية  باحلملة  ترخي�ش  على 

يت�صمن  بحيث  ال�صاأن  هذا  يف  اللجنة  حددتها  التي 

الق�صايا  واأهم  النتخابي  الربنامج  نبذة عن  الطلب 

التي  والريا�صية  والثقافية  والقت�صادية  الجتماعية 

احلملة  خطة  مع  يرفق  اأن  على  احلملة،  تتناولها 

تلقاها  التي  التربعات  عن  ح�صاب  ك�صف  الدعائية 

املر�صح وفق النموذج املعد لهذا الغر�ش.

حرصت على توفير بيئة مثالية وسرعة إنجاز المعامالت
بلدية الشارقة تتلقى اإلشادة لتسهيل طلبات 

الحمالت الدعائية لمرشحي المجلس الوطني
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�صاركت بلدية مدينة ال�صارقة يف احلملة التي نظمتهاهيئة الهالل الأحمر 

الإماراتي"عونك يا مين" لدعم الأو�صاع الإن�صانية يف اليمن من خالل 

ا�صتقبال امل�صاعدات النقدية والعينية خالل �صاعات العمل الر�صمية يف 

املبنى الرئي�صي واملباين الفرعية ومن جمهور املتعاملني مع البلدية.

قالت ندى �صعيد ال�صويدي مديراإدارة الت�صال املوؤ�صيي يف بلدية مدينة 

اإطار  يف  تاأتي  الن�صانية  احلملة  هذه  يف  البلدية  م�صاركة  اإن  ال�صارقة  

البلدية  موظفي  لدى  الجتماعية  امل�صوؤولية  روح  تعزيز  على  حر�صها 

والإن�صانية  التطوعية  املبادرات  تقدمي  يف  امل�صاركة  على  وت�صجيعهم 

وتخفيف املعاناة التي يعي�صها ال�صقاء يف اليمن وم�صاعدة  نحو ع�صرة 

الأخرية،  الأزمة  نتيجة  الن�صانية  اأو�صاعهم   تاأثرت  �صخ�ش  ماليني 

املا�صي ومت  �صبتمرب  العا�صر من  ا�صتمرت حتى  اأن احلملة  اإىل  م�صرية 

ا�صتقبال التربعات من خالل موظفي اإدارة الت�صال املوؤ�ص�صي بالتعاون 

مع الهالل الحمر.

تاأتي  احلملة  هذه  يف  للم�صاهمة  الدائرة  ا�صتجابة  ان  ال�صويدي  وقالت 

الدولة  بها  تقوم  التي  الإغاثة  جهود  دعم  على  حر�صها  من  اإنطالقا 

كجزء  وذلك  والأزمات  ال�صعبة  الأوقات  يف  الت�صامن  باأهمية  واإميانا 

من م�صوؤوليتها جتاه املجتمع وال�صقاء. موؤكدة اأن هذه امل�صاركة  تعك�ش 

التنمية  جهود  يف  الفاعلة  امل�صاهمة  اإىل  الرامية  البلدية  اإ�صرتاتيجية 

املجتمعية على كافة الأ�صعدة وامل�صتويات وخا�صة يف الأزمات والكوارث.

املناطق  من  عدد  ال�صارقة  مدينة  بلدية  اأخ�صعت 

انطالقا  وذلك  مقدما  املدفوعة  للر�صوم  باملدينة 

لل�صكان  الالزمة  املواقف  توفري  على  حر�صها  من 

واملراجعني واملت�صوقني ومنع �صوء ا�صتغالل املواقف. 

وقال عاطف الزرعوين مدير اإدارة املواقف العامة يف 

اإن املواقف التي مت اإخ�صاعها  بلدية مدينة ال�صارقة 

 80  " رقم  )�صارع  النباعة  منطقة  ت�صمل  للر�صوم 

ال�صويهني  ومنطقة  الزهراء(  �صارع  من  متفرع   "
بال�صافة  الرحمن(،  عباد  م�صجد  بجوار  )�صارع 

مت  حيث  املجرة  الكرني�ش  ب�صارع  املواقف  بع�ش  اإىل 

للت�صهيل  بالدفع  اخلا�صة  الأجهزة  من  عدد  تركيب 

على م�صتخدمي املواقف. 

واأ�صار اإىل اأن تطبيق نظام الر�صوم املدفوعة مقدما 

يف تلك املناطق بداأ اعتبارا من 19 �صبتمرب املا�صي 

..لفتا اإىل اأن البلدية تعمل على توفري املواقف لل�صكان 

واملراجعني والزوار يف تلك املناطق من خالل فر�ش 

املركبات  اأ�صحاب  بع�ش  ا�صتغالل  �صوء  ملنع  الر�صوم 

باإيقاف  يقومون  ال�صائقني  بع�ش  اأن  حيث  للمواقف 

باحتياجات  عابئني  غري  طويلة  لفرتات  مركباتهم 

ومتطلبات �صكان وزوار تلك املناطق للمواقف. 

على  اإيجابا  انعك�ش  الر�صوم  نظام  تطبيق  اأن  واأكد 

اأ�صبح  حيث  للنظام  اخلا�صعة  املناطق  �صكان  حياة 

بي�صر  لل�صيارة  موقف  على  احل�صول  باإمكانهم 

العام  اجلمايل  ال�صكل  حت�صني  اىل  اإ�صافة  و�صهولة 

ال�صائقني  والتزام  الع�صوائي  الوقوف  ومنع  للمدينة 

متاحة  ال�صيارات  مواقف  اأ�صبحت  لذلك  بالقانون 

ب�صهولة للجميع ب�صكل اأف�صل. 

خدمة  تتيح  البلدية  اأن  واأو�صح 

الر�صائل  عرب  املواقف  ر�صوم  دفع 

موحد  برقم  الق�صرية  الن�صية 

ي�صمل جميع املناطق للت�صهيل على 

اإىل  بالإ�صافة  اخلدمة  م�صتخدمي 

كما  املواقف  اأجهزة  عرب  الدفع 

ميكن لأ�صحاب املركبات ا�صتخدام 

ال�صرتاك  ومل�صقات  بطاقات 

والربع  �صنوية  والن�صف  ال�صنوية 

البلدية  لدى  املتوفرة  �صنوية 

للراغبني يف احل�صول عليها. 

اإىل  اجلمهور  الزرعوين  ودعا 

واإيقاف  ال�صري  بقواعد  اللتزام 

لعدم  �صحيح  ب�صكل  املركبات 

اإىل  ..م�صريا  للمخالفات  التعر�ش 

الوقوف  خمالفات  معدلت  اأن 

نتيجة  ترتاجع  بداأت  اخلاطئ 

ال�صائقني  بني  الوعي  لنت�صار 

ا�صتخدام  على  ال�صكان  وحر�ش 

املوقف ب�صكل �صحيح. 

بلدية الشارقة تشارك في 
حملة"عونك يايمن" لدعم االشقاء 

في اليمن

بلدية الشارقة تخضع بعض المواقف في منطقتي 
النباعة والشويهيين والمجرة للرسوم المدفوعة
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ا�صتقبلت بلدية مدينة ال�صارقة جلنة ت�صنيف املقاولني 

وال�صت�صاريني باإمارة ال�صارقة يف جل�صتها ال�صابعة، التي 

ت�صم عدد من املخت�صني من الهيئة الحتادية للكهرباء 

ممثلي  من  وعدد  ال�صارقة  ومياه  كهرباء  وهيئة  واملاء 

اعتماد  ب�صاأن  الحتادية  الهيئة  طلب  ملناق�صة  الدوائر 

ال�صت�صارات  مكاتب  لرتخي�ش  الكهرباء  مهند�صي 

و�صركات املقاولت الهند�صية بالإمارة.

بلدية  ريا�ش عبداهلل عيالن مدير عام  �صعادة/  وقال 

�صل�صلة  �صمن  ياأتي  الجتماع  هذا  اإن  ال�صارقة  مدينة 

ت�صنيف  جلنة  تعقدها  التي  التن�صيقية  الجتماعات 

لت�صهيل  العام  مدار  على  وال�صت�صاريني  املقاولني 

املالك  تواجه  معوقات  اأية  واإزالة  البناء  اإجراءات 

فيما  العمل  وتنظيم  ال�صت�صاريني  اأو  املقاولني  اأو 

التنمية  م�صرية  وودفع  الزدهار  تعزيز  بهدف  بينهم 

وت�صهيل  ال�صارقة  اإمارة  يف  والعمرانية  القت�صادية 

اخلدمات للمواطنني واملقيمني.

احلكومية  الدوائر  مع  ناق�صت  البلدية  اأن  اإىل  واأ�صار  

اأعتماد  اإ�صدار  جتاه  الإمارة  يف  املتبعة  الآليات 

للمباين،  الكهرباء  تو�صيل  وموافقات  املخططات 

الهند�صة  قطاع  قبل  من  املتبعة  والأحكام  وال�صروط 

وامل�صاريع وهيئة كهرباء ومياه ال�صارقة يف هذا ال�صاأن، 

لت�صهيل  بينها  والتن�صيق فيما  التعاون  ومت التفاق على 

ال�صت�صارات  ومكاتب  املقاولت  �صركات  ح�صول 

الهند�صية على هذه املوافقات دون اإرهاقها اأو تكبيدها 

بنود  باإ�صدار  وذلك  الإ�صافية،  الإجراءات  من  مزيًدا 

على  املقدمني  خلدمة  اجلديدة  العتماد  وطلبات 

الرتخي�ش.

املوافقات  اإ�صدار  بنود  �صرح  مت  اأنه  �صعادته  واأ�صاف 

التعاون  واآلية  امل�صاريع  والإ�صراف على  التنفيذ  وكيفية 

ت�صنيف  جلنة  يف  املمثلة  احلكومية  الدوائر  بني 

اأية دوائر  اأو  ال�صارقة  اإمارة  املقاولني وال�صت�صارين يف 

حملية اأخرى ح�صب الطلبات املقدمة لإ�صدار املوافقة، 

اأنه يجوز ت�صنيف ال�صركات وتغيري الأ�صكال  لفتا اإىل 

القانونية مع مراعاة تطبيق ال�صروط والأحكام.

بلدية الشارقة تنسق مع الدوائر الحكومية باإلمارة 
لتسهيل إصدار تراخيص المكاتب االستشارية
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�صاركت بلدية مدينة ال�صارقة يف الحتفال بيوم العلم الذي 

ي�صادف الثالث من نوفمرب ذكرى تويل �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

خليفة بن زايد اآل نهيان - حفظه اهلل – رئا�صة الدولة، وذلك 

بتزيني املبنى الرئي�صي للبلدية ومبانيها الفرعية بالأعالم، 

اإىل جانب الفعالية الرئي�صية التي تتمثل يف رفع علم الدولة 

اأمام املبنى الرئي�صي لبلدية مدينة ال�صارقة  يف متام ال�صاعة 

بح�صور  وذلك  الوطني،  ال�صالم  عزف  وقع  على  ظهرًا   12

مدينة  وبلدية  البلدي  املجل�ش  م�صوؤويل  كبار  من  لفيف 

املدار�ش.  طالب  من  كبرية  جمموعة  ومب�صاركة   ال�صارقة، 

بلدية  عام  مدير  عيالن  عبداهلل  ريا�ش  اأكد  جانبه  ومن 

ومبانيها  للبلدية  الرئي�صي  املبنى  تزيني  اأن  ال�صارقة  مدينة 

املبنى  اأما  الدولة  علم  رفع  وكذلك  بالأعالم  الفرعية 

باقي  مع  تزامنًا  ظهًرا   12 ال�صاعة  متام  يف  الرئي�صي 

املوؤ�ص�صات والدوائر احلكومية يف الدولة اإمنا يعك�ش حر�ش 

البلدية على امل�صاركة يف هذه املنا�صبة الوطنية الغالية على 

احلبيبة  لدولتنا  والنتماء  الولء  وتعبريًا عن  قلوب اجلميع 

وقياداتها الر�صيدة، م�صرًيا اإىل اأن فعالية رفع العلم لي�صت 

التذكارية  ال�صور  للتقاط  فيها  نلتقى  �صكليًا  واجًبا  جمرد 

والت�صامن  التالحم  ملعنى  حقيقيٌّ  جت�صيٌد  هي  واإمنا 

كما  عام،  ب�صكل  الإمارات  دولة  النبيلة يف  وقيمه  املجتمعي 

م�صاعرنا  �صدق  عن  يعرب  الدولة  علم  حول  التفافنا  اأن 

وانتماء. وولء  حب  من  املعطاء  الوطن  لهذا  نحمله   عّما 

واأ�صاف اأن يوم العلم ميثل يوًما وطنيا �صعبًيا بكل ما حتمله 

الكلمة من معنى،  ففيه ن�صارك جميًعا بكل اأطياف املجتمع، 

رجاًل ون�صاء، اأطفاًل وكهول، مواطنني ووافدين، للتعبري فيه 

وامتناننا  اجلامع،  والوطن  الطيب  البلد  لهذا  ع�صقنا  عن 

ملوؤ�ص�صي الدولة، والتحامنا مع بع�صنا البع�ش وا�صعني ن�صب 

اأعيننا هدف واحد وهو الزود عن هذا الوطن وحمايته.

الدولة  علم  احرتام  �صرورة  اإىل  اجلميع  �صعادته  ودعا 

وو�صعه يف مكانته التي تليق به واأل يتم رفعه اأو عر�صه اإذا 

ا�صتخدامه  عن  المتناع  وكذلك  اللون  باهت  اأو  تالًفا  كان 

اإىل  م�صريًا  مهينة،  ب�صورة  ا�صتخدامه  اأو  لأغرا�ش جتارية 

تكنه  ما  يعك�ش  به  واهتمامنا  لها  رمز  هو  الدولة  علم  اأن 

املعطاء. الوطن  لهذا  وعرفان  وامتنان  تقدير  من   �صدورنا 

العديد  لتنظيم  حالًيا  ت�صتعد  البلدية  اأن  عيالن  وك�صف 

ملوظفيها  والثقافية  الرتفيهية  وامل�صابقات  الفعاليات  من 

ومتعامليها يف اإطار الحتفال باليوم الوطني 44، موؤكًدا اأن 

من  انطالقا  ياأتي  وامل�صابقات  الفعاليات  هذه  مثل  تنظيم 

حر�ش البلدية على ت�صجيع املوظفني على امل�صاركة الفاعلة 

لوطننا  والنتماء  الولء  روح  وتعزيز  الوطنية  املنا�صبات  يف 

الغايل.

بلدية الشارقة تشارك في 

فعاليات يوم العلم

عيالن: المشاركة نابعة من 
والئنا وانتمائنا لهذا الوطن 

الغالي وقياداته الرشيدة
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الشارقة- المدينة الباسمة
الك���وادر  م���ن  ال�س���ويدي  ف���الح  ب���ن  خال���د  يع���د 

الب�س���رية الوطني���ة الت���ي تتمتع بخ���رة كبرية يف 

اأك���ر من جمال، فقد ح�سل على لي�سان�س االآداب 

يف الدرا�س���ات االإ�سالمية واللغة العربية من كلية 

دب���ي للدرا�س���ات االإ�سالمية والعربي���ة  عام 1999، 

والتح���ق ف���ور تخرج���ه ب���وزارة الرتبي���ة والتعليم 

للعمل بها كمعلم وتدرج يف املنا�سب خالل �سنوات 

عمل���ه بالوزارة والت���ي امتدت لع�سر �سنوات اإىل اأن 

و�س���ل اإىل من�س���ب رئي�س ق�سم ال�س���وؤون االإدارية، 

ثم انتقل للعمل يف بلدية مدينة ال�سارقة بوظيفة 

رئي����س ق�سم الرقابة على االأ�سواق، ومل ميكث بها 

طوي���ال اإذ انتق���ل اإىل موا�س���الت ال�سارق���ة للعمل 

به���ا مدي���راً ل�سرك���ة اأج���رة ال�سارقة يف ع���ام 2010، 

اإىل اأن ا�ستق���ر ب���ه املق���ام يف بلدية مدين���ة ال�سارقة 

م���رة اأخ���رى مبن�س���ب رئي����س ق�س���م العملي���ات يف 

اإدارة العملي���ات والتفتي�س البلدي منذ عام 2014، 

حام���اًل مع���ه خ���رة طويل���ة اكت�سبه���ا م���ن املواقع 

املتع���ددة الت���ي �سغله���ا والت���ي �ساهم���ت يف تطوي���ر 

اأدائ���ه وامتالكه للعديد م���ن املهارات واالإمكانيات 

التي قلما جتدها يف �سخ�س واحد.

ويف حواره مع جملة »املدينة البا�ص���مة« يقول خالد 

ب���ن فالح ال�ص���ويدي اإنني ممنت كث���ريًا للفرتة التي 

ق�صيتها يف وزارة الرتبية والتعليم معلمًا اإذ اكت�صبت 

منه���ا الن�صب���اط وال�ص���رب والهتم���ام باجلان���ب 

التوعوي قبل اجلانب العقابي والقدرة على البحث 

وتقيي���م الأمور تقييمًا دقيق���ًا، وكذلك القدرة على 

تعزي���ز العالق���ة م���ع املروؤو�صني والت�ص���رف معهم 

كقدوة. 

كل ذلك اأفادين كث���ريا يف عملي بالبلدية واأك�صبني 

الكث���ري م���ن اخل�ص���ال التي 

ب�صورة  ا�صتغاللها  ميكن 

اإيجابي���ة تخدم العمل 

عل���ى  وت�صاع���دين 

اإجن���از املهام املنوطة بي 

على اأكمل وجه.

اأن هناك ثالث  واأ�ص���ار 

حت���ت  تن���درج  �ص���عب 

ق�ص���م العملي���ات يف البلدي���ة 

وهي �ص���عبة حجز املركبات و�صعبة 

العم���ال،  �ص���كنات  و�ص���عبة  احلرا�ص���ات 

حوار
العدد

بلدية الشارقة تسحب 9949 مركبة
 منذ بداية العام الجاري

خالد فالح السويدي:
الغرامات والمخالفات ليست هدفًا في حد ذاتها وإنما 
يقصد منها ردع المخالفين الذين يتسببون في تشويه 

المنظر العام لمدينة الشارقة
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م�ص���ريًا اأن ل���كل �ص���عبة مه���ام وم�ص���وؤوليات 

تخت����ش بها، ف�ص���عبة حجز املركب���ات تعنى 

برقاب���ة و�ص���حب املركب���ات املرتوك���ة لفرتة 

طويلة يف ال�ص���وارع والتي ت�ص���وه املنظر العام 

اأو املركبات وكافة اأن���واع الآليات املتوقفة يف 

الأماك���ن املمنوعة وغ���ري امل�ص���موح الوقوف 

به���ا، حي���ث يت���م حج���ز املركب���ات والآليات 

املخالف���ة يف �ص���بك حج���ز املركب���ات التابع 

للبلدية والذي يخ�صع لإ�صراف واإدارة �صعبة 

حجز املركبات.

وعن روؤيته ومنهجه يف العمل، يقول ال�صويدي 

اأن���ا اأوؤمن متام���ًا باأن الغرام���ات واملخالفات 

الت���ي توقعها البلدية عل���ى املخالفني مل تكن 

اأبدًا هدفًا يف حد ذاتها واإمنا املق�صود منها 

ردع املخالف���ني الذي���ن يت�ص���ببون يف ت�ص���ويه 

املنظ���ر الع���ام ملدين���ة ال�ص���ارقة، فنحن لن 

ن�ص���مح بت�ص���ويه منظر املدينة ب���اأي حال من 

الأح���وال، انطالق���ًا م���ن توجهن���ا والتزامنا 

بتعزي���ز جوانب الأمن وال�ص���المة واحلد من 

التلوث البيئي وتاأثرياته ون�ص���ر الوعي البيئي 

بني اأف���راد املجتمع وتعزيز دورهم يف حماية 

البيئة واحلفاظ عليها.

بلدية الشارقة تسحب 9949 

مركبة
وك�صف ال�ص���ويدي ملجلة املدينة البا�صمة 

اأن بلدية مدينة ال�ص���ارقة �صحبت 6508 

مركب���ة واآلية منذ بداي���ة العام اجلاري، 

مقارنة بالعام املا�ص���ي حيث مت �ص���حب 

6600 مركبة واآلية، بينما قامت بتحرير 

31771 اإنذارًا �ص���د املركب���ات املخالفة 

هذا الع���ام مقارنة ب���� 28798 اإنذارًا مت 

حتريرها العام املا�صي.

وع���ن املخالف���ات التي توؤدي اإىل �ص���حب 

املركب���ات ق���ال: هن���اك اأ�ص���بابًا كث���رية 

ت�ص���تدعى م���ن البلدية �ص���حب املركبات 

وكافة اأنواع الآليات من الأماكن املمنوعة 

فيه���ا  بالوق���وف  له���ا  امل�ص���موح  وغ���ري 

كاملن�ص���اآت القريب���ة من مطار ال�ص���ارقة 

الدويل، خا�صة تلك التي ل حتمل األواحًا 

معدنية، فهناك مناطق يكرث فيها وقوف 

املركبات املخالفة والتي ل حتمل اأرقامًا 

اإىل  بالإ�ص���افة  والع���زرا  النه���دة  مث���ل 

منطقة اأبو�ص���غارة. و يجب على املواطن 

واملقيم الهتمام مبركبته وخا�صة خالل 

وج���وده خ���ارج الدولة وو�ص���عها يف اأحد 

املواقف املخ�ص�ص���ة لوق���وف املركبات، 

وذل���ك للحف���اظ عليه���ا وع���دم تعر����ش 

املركبة لأية خمالفات ت�صتدعي ال�صحب.

وتابع نحن حري�صون على تثقيف وتوجيه 

ال�صكان واإر�صادهم باأهمية امل�صاهمة يف 

مواجهة هذه املظاهر غري احل�ص���ارية، 

وحثتهم على اأهمية املحافظة على جمال 

مدينتنا وحماية بيئتنا من التلوث.

واأو�ص���ح ال�ص���ويدي اأن ت���رك املركب���ات 

بدون لوح���ات معدنية ملدة تزيد على 48 

�ص���اعة تعترب خمالفة للقوان���ني واللوائح 

ويتم �صحبها على الفور، بينما يتم اإنذار 

املركب���ات الت���ي حتم���ل اأرقام���ًا ولكنه���ا 

تخال���ف القوان���ني بالوق���وف يف الأماكن 

املمنوعة، اأو ت�صوه املنظر العام للمدينة، 

حي���ث يتم �ص���حبها بعد اإن���ذار  مدته 72 

�صاعة يف املناطق ال�ص���كنية، و 48 �صاعة 

يف املناط���ق التجارية، �ص���ريطة األ تكون 

املركبة املخالفة متوقفة يف �صارع رئي�صي 

فعنئٍذ تكون مدة الإنذار 24 �صاعة فقط.
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 ال يتم سحب المركبة إال بعد إنذار مدته 48 ساعة في 
المناطق التجارية و72 ساعة في المناطق السكنية
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ثالث مواقع لحجز المركبات 

في الشارقة
وع���ن اآلية �ص���حب وحج���ز املركب���ات قال 

ال�ص���ويدي: تعاقدت بلدية مدينة ال�صارقة 

م���ع �ص���ركتني م���ن اأكرب �ص���ركات �ص���حب 

املركبات، بالإ�ص���افة اإىل مركبات �ص���حب 

املركب���ات التابع���ة للبلدي���ة. وهناك ثالثة 

مواقع لأماكن حجز املركبات امل�ص���حوبة: 

الأول يف منطقة اللب�صة حيث ي�صتوعب هذا 

املوقع حوايل 6000 مركبة ثقيلة، والثاين 

يف املنطق���ة ال�ص���ناعية 12 وه���و خا����ش 

باملركبات اخلفيفة وال�ص���الون وي�صتوعب 

ح���وايل 1000 مركبة و300 �ص���احنة، اأما 

الثال���ث فه���و يف املنطق���ة ال�ص���ناعية 11 

وي�صتوعب حوايل 150 مركبة خفيفة.

وعن مهام وم�ص���وؤوليات �صعبة احلرا�صات 

ق���ال ال�ص���ويدي اأن ال�ص���عبة م�ص���وؤولة عن 

توف���ري احلرا�ص���ة الالزمة جلمي���ع مبانى 

ومن�صاآت البلدية بالإ�ص���افة اإىل احلدائق 

العام���ة ، حيث ت�ص���رف على 110 موقع يف 

مدينة ال�صارقة.

العملي����ات  اإدارة  �ص����من  ت�ص����اهم  كم����ا 

والتفتي�����ش البل����دي يف تنظي����م املواق����ف 

والفعالي����ات  باملنا�ص����بات  اخلا�ص����ة 

الكربى يف مدينة ال�ص����ارقة والتي ت�صهد 

إدارة العمليات والتفتيش البلدي تساهم في إنجاح 
المهرجانات والفعاليات الكبري في الشارقة

اإقب����اًل كبريًا م����ن اجلمهور مث����ل تنظيم 

مواق����ف مرك����ز اك�ص����بو ال�ص����ارقة خالل 

فعالي����ات معر�ش ال�ص����ارقة للكتاب، فقد 

اأ�ص����ند لالإدارة مهمة مراقبة حركة �صري 

املركبات وحاف����الت املدار�ش خالل فرتة 

 14 اإىل   4 م����ن  امت����دت  الت����ي  املعر�����ش 

نوفمرب 2015، ما حدا باإدارة املركز اإىل 

الإ�ص����ادة بجهود بلدي����ة مدينة ال�ص����ارقة 

وم�ص����اهمتها يف اإجن����اح فعاليات معر�ش 

ال�صارقة للكتاب.

وتابع اأن ال�ص����عبة ت�صاهم اأي�صا يف اإجناح 

املهرجان����ات والفعالي����ات الت����ي تق����ام يف 

احلدائ����ق العامة مبدينة ال�ص����ارقة والتي 

ينظمها ق�ص����م فعاليات احلدائق بالبلدية 

التنمي����ة  كدائ����رة  خارجي����ة  جه����ات  اأو 

الأ�صرية.

وعن الدور املنوط ب�صعبة �صكنات العمال، 

قال ال�ص����ويدي: اإن ال�ص����عبة ت�ص����رف على 

اإدارة �ص����كنات عمال البلدية والتي يقطن 

به����ا ما يزيد ع����ن 4500 عامل،  ون�ص����عى 

جاهدي����ن اإىل توفري كاف����ة عوامل الأمن 

وال�ص����المة والنظافة يف تلك ال�ص����كنات و 

�ص����مان التزام العمال باللوائح والقوانني 

م����ن خ����الل التوعي����ة امل�ص����تمرة وتنظيم 

املحا�ص����رات والدرو�ش يف ال�صكنات بعدة 

لغات. 



مشاريع
البلدية

المدينة الباسمة

40

حاكم الشارقة يدشن ُنصب بلدية مدينة الشارقة

رياض عيالن: الُنصب يشكل مع مبنى البلدية لوحة 
فنية إبداعية تضفي رونقًا على جمال المكان يأسر 

القلوب ويثير اإلعجاب في النفوس التواقة إلى الجمال
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املجل�ش  ع�صو  القا�صمي  حممد  بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ن  د�صَّ

الواقع   - ال�صارقة  مدينة  بلدية  ن�صب  املا�صي،  نوفمرب  ال�صارقة يف  الأعلى حاكم 

يف ال�صاحة الأمامية ملبنى البلدية من جهة ال�صرق املطلة على ميدان الكويت - يف 

منطقة امل�صلى.

ويعترب الن�صب - الذي ياأتي تنفيذه بتوجيهات �صموه - من اأحدث الن�صب يف مدينة 

جمال  على  جمال  ت�صفي  اإبداعية  فنية  لوحة  البلدية  مبنى  مع  لي�صكل  ال�صارقة، 

املكان وت�صر الناظر اإليها ومتتع الزائر لها.

وجتول �صاحب ال�صمو حاكم ال�صارقة يف �صاحة الن�صب م�صتمعًا من منفذيه حول 

بالتنا�صق  الن�صب  يتميز  حيث  الفنية،  وتعابريه  واإيحاءاته  ت�صميمه  اإبداعات 

والتناغم املعماري والهند�صي مع مبنى بلدية مدينة ال�صارقة وامل�صتوحى من الرتاث 

الإ�صالمي والزخارف الرتاثية القدمية ،بالإ�صافة اإىل القباب الإ�صالمية.

كما يتميز الن�صب بتعبرياته ومكوناته الفريدة، حيث يتكون من قاعدة اأن�صئت وفق 

مطلية  وزخارف  نقو�ش  تتو�صطها  اأعمدة  عدة  تعلوها  الإ�صالمي  املعماري  الطراز 

باللون الذهبي، وتكتمل روعة الت�صميم عندما ي�صاهد الزائر يف اجلزء العلوي من 

للمدينة والرتاث  العريق  التاريخ  التي جتمع بني  الن�صب جمموعة من املج�صمات 

مت�صك  يعك�ش  تناغم  يف  البالد،  ت�صهدها  التي  واحل�صارية  العمرانية  والنه�صة 

ال�صارقة برتاثها وانطالقًا نحو البناء والتنمية والرخاء.

مم الن�صب ب�صورة رائعة تنا�صب رونق وجمال املبنى الرئي�صي للبلدية الذي ميثل  �صُ

حتفة معمارية رائعة والذي افتتحه �صاحب ال�صمو حاكم ال�صارقة يف يونيو املا�صي، 

ال�صارقة  اإمارة  معامل  اأهم  يت�صمنه من  البلدية مبا  �صعار  م�صتوحى من  والن�صب 

ويجمع بني الأ�صالة واملعا�صرة ويعك�ش التقدم والتطور الذي ت�صهده ال�صارقة ودولة 

الإمارات ككل.

اإىل  مياهها  تتدفق حوله  مائية  نافورة  و�صط  ال�صارقة يف  بلدية مدينة  ن�صب  يقع 

يتكون  والن�صب  النظري.  منقطع  جمايل  منظر  يف  الأ�صواء  عليه  وتنعك�ش  اأعلى، 
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من قاعدة جرانيتية بنية اللون يعلوها جم�صم نحا�صي لأحد 

احل�صون التي تتميز بها اإمارة ال�صارقة ، ويقع بجانب احل�صن 

ماأذنة ذهبية وعلى قمتها هالل يرمز اإىل الدين الإ�صالمي 

يرمز  �صراعي  مركب  يوجد  وعلى جانب احل�صن  احلنيف. 

ا�صتهر بها �صكان  التي  اللوؤلوؤ  اإىل مهنة ال�صيد والبحث عن 

ل�صواحلها الطويلة املمتدة على �صواحل  الإمارة قدميًا نظرًا 

اخلليج العربي وخليج عمان. ويف اجلهة الأخرى من احل�صن 

يوجد برجيل ذهبي اللون، ويتميز ب�صكله املربع الذي تتميز 

به معظم الرباجيل عادة. 

منت�صفها  يف  الن�صب  حتت�صن  التي  املائية  النافورة  وتقع 

ال�صارقة، وتتميز  بلدية مدينة  الأمامية ملبنى  ال�صاحة  داخل 

هذه ال�صاحة باحتوائها على اأ�صكال هند�صية بديعة للنباتات 

تناغم  واأ�صكالها يف  األوانها  تتنا�صق  التي  والورود  اخل�صراء 

فريد ياأ�صر القلوب ويخلب العقول التي تبحث عن اجلمال. 

الكويت  دوار  على  للمبنى  املقابلة  اجلهة  من  ال�صاحة  وتطل 

الذي تبلغ م�صاحته الكلية 15 األفًا و400 

مب�صاحته  الآخر  هو  وميثل  مربع،  مرت 

املتنا�صقة وجم�صماته  اخل�صراء وزهوره 

لوحات  من  اأخرى  فنية  لوحة  البديعة 

�صارقتنا  بها  تغ�ش  التي  والإبداع  الفن 

امل�صرقة البا�صمة.

من  كل  البلدية  ن�صب  تد�صني  ح�صر 

رئي�ش  طليعة  بن  �صلطان  را�صد  �صعادة 

و�صعادة  ال�صارقة  ملدينة  البلدي  املجل�ش 

مدينة  بلدية  مدير  عيالن  ريا�ش 

بنت  ر�صا  الدكتورة  وال�صيخة  ال�صارقة 

العام  املدير  م�صاعد  القا�صمي  اأحمد 

يف  املركزية  واملختربات  العامة  لل�صحة 

بن  �صعيد  وعلي  ال�صارقة،  مدينة  بلدية 

الأ�صغال  دائرة  رئي�ش  ال�صويدي  �صاهني 

املجال�ش  اأع�صاء  من  وعدد   ، العامة 

ومديري  ال�صارقة،  لإمارة  البلدية 

الإدارات وموظفي البلدية. 

عام  مدير  عيالن  عبداهلل  ريا�ش  قال 

بلدية مدينة ال�صارقة اأن ت�صميم ن�صب 

البلدية ب�صكله الذهبي واملج�صمات التي 

واحلداثة  التطور  بني  جمع  عاٍل  فني  ذوٍق  عن  يعرب  تعلوه 

كما  الإمارات،  ودولة  ال�صارقة  اإمارة  تعي�صه  الذي  والتقدم 

يعك�ش الرتاث والأ�صالة  اللذين تتمتع بهما ال�صارقة.

عن  ومعربًا  متوافقا  ال�صارقة  مدينة  بلدية  ن�صب  جاء  كما 

�صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  ل�صاحب  الثاقبة  الروؤية 

حاكم  لالحتاد  الأعلى  املجل�ش  ع�صو  القا�صمي  حممد  بن 
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ال�صارقة وتوجيهات �صمو ال�صيخ �صلطان بن حممد بن �صلطان 

القا�صمي ويل العهد رئي�ش املجل�ش التنفيذي ب�صرورة اجلمع 

بني الأ�صالة واحلداثة، بحيث ير�صم �صورة فنية يكت�صف فيها 

الإمارة،  ت�صهده  الذي  والتقدم  التطور  معامل  اإليها  الناظر 

م�صافًا اإليها ملحات من املا�صي العريق لإمارة ال�صارقة.

وقالت ال�صيخة الدكتورة ر�صا اأحمد القا�صمي، م�صاعد املدير 

اإننا  املركزية،  واملختربات  العامة  ال�صحة  لقطاع  العام 

�صرفنا جميعًا بزيارة �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان 

بن حممد القا�صمي، ع�صو  املجل�ش الأعلى حاكم ال�صارقة، 

اإىل  ي�صاف  جديًدا  معلًما  يعد  الذي  البلدية  ن�صب  لتد�صني 

احلبيبة.  اإماراتنا  بها  تتمتع  التي  والإبداع  اجلمال  معامل 

لقد كانت لفتة جميلة من �صموه عندما تو�صط اأبناءه وبناته 

عن  تعرب  تذكارية  �صورة  يف  ال�صارقة  مدينة  بلدية  موظفي 

مدى احلب والتقدير الذي نكنه جميعًا ل�صموه وكذلك حر�صه 

على اأن يكون بينهم.

لقطاع  العام  املدير  م�صاعد  اجلروان  حممد  �صامل  وقال 

البلدية  ن�صب  تد�صني  لقد جاء  البلدية  املوؤ�ص�صي يف  الدعم 

�صار  فقد  ال�صارقة  بلدية  ملبنى  اجلمالية  ال�صورة  لتكتمل 

بحق اأحد اأهم املعامل املعمارية واحل�صارية البارزة يف مدينة 

ال�صارقة، وهو ما ن�صهده ونلم�صه جميعا من نظرات الإعجاب 

والفخر  من الزائرين والقادمني اإىل املبنى. 

�ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة يف �سورة تذكارية مع اأع�ساء املجال�س البلدية وموظفي بلدية مدينة ال�سارقة. 
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اإنطالق����ا م����ن حر�����س بلدي����ة مدين����ة ال�سارق����ة عل����ى 

اأف�س����ل  وتق����دمي  االإداري����ة  النظ����م  اأح����دث  تطبي����ق 

اخلدمات للجمهور الداخلي واخلارجي ح�سلت اإدارة 

العق����ود وامل�سرتي����ات يف البلدي����ة عل����ى �سه����ادة االآي����زو 

9001:2008 وذل����ك بع����د جناحها يف مرحل����ة التدقيق 

واملقايي�����س  للموا�سف����ات  تطبيقه����ا   م����ن  وال�تاأك����د 

اخلا�سة باجلودة ال�ساملة.

وقال �ص���عادة ريا�ش عبد اهلل عي���الن مدير عام بلدية مدينة 

ال�ص���ارقة اإن ح�ص���ول اإدارة العقود وامل�ص���رتيات على �صهادة 

الآي���زو ياأتي يف اإطار تنفيذ ا�ص���رتاتيجية البلدية التي تهدف 

اإىل الإرتق���اء بالعمل البلدي وتطبيق اأعلى معايري اجلودة يف 

تق���دمي اخلدمات وتطبيق النظم الإداري���ة والعلمية احلديثة 

مبا ي�ص���من تق���دمي اخلدم���ات املتميزة للمتعامل���ني وحتقيق 

الر�ص���ا الوظيفي بالن�ص���بة للجمه���ور الداخل���ي واخلارجي، 

م�ص���ريًا اإىل اأن ح�صول اإدارة العقود وامل�صرتيات على �صهادة 

اليزو 9001:2008 ي�ص���كل خطوة مهمة يف اإطار عملية ن�ص���ر 

ثقافة اجلودة والتميز املوؤ�ص�صي والتي تتبناها الدائرة.

واأك���د �ص���عادته اأن ا�ص���رتاتيجية الدائ���رة ته���دف اإىل خل���ق 

حالة م���ن التناف�ش ب���ني العاملني يف القطاع���ات كافة، لفتًا 

اإىل اأن اإدارة العق���ود وامل�ص���رتيات تعت���رب الإدارة الثاني���ة يف 

قطاع الدعم املوؤ�ص�ص���ي التي حت�ص���ل على هذه ال�صهادة بعد 

 تطبيق أفضل النظم اإلدارية لضمان جودة وسرعة العمل

إدارة العقود والمشتريات في بلدية الشارقة تحصل 
على شهادة اآليزو 9001
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ح�ص���ول اإدارة املوارد الب�ص���رية عليها خالل الفرتة املا�صية، 

موؤكدًا اأن احل�ص���ول على �ص���هادات اجلودة يك�ص���ب املوظفني 

اخلربة والتعلم والدخ���ول يف التحدي من اأجل حتقيق املزيد 

من النتائج الإيجابية حتى ت�ص���بح اجل���ودة جزءًا من العمل 

اليوم���ي جلميع املوظفني وميكن ممار�ص���تها من اجلميع دون 

حاجة اإىل متخ�ص�ش يف اجلودة.

ووج���ه �ص���عادته قطاع���ات البلدي���ة املختلفة بال�ص���تفادة من 

جتربة قطاع الدعم املوؤ�ص�صي يف تطبيق معايري ونظم اجلودة 

وتعميمها على كافة الإدارات ل�ص���مان التح�ص���ني امل�ص���تمر يف 

تقدمي اخلدمات و�صرعة اإجناز املعامالت.

ومن جانبه قال �ص���عادة �ص���امل اجلروان م�صاعد املدير العام 

لقطاع الدعم املوؤ�ص�ص���ي يف بلدية مدينة ال�ص���ارقة اإن ح�صول 

اإدارة العقود وامل�ص���رتيات على �صهادة الأيزو يعترب ا�صتكماًل 

حل�صول جميع اإدارات القطاع على �صهادات اجلودة، م�صريًا 

اإىل اأن اإدارة العق���ود وامل�ص���رتيات قام���ت با�ص���تيفاء وتطبيق 

جميع متطلبات اجلودة الالزمة للح�صول على �صهادة الآيزو 

9001:2008 وذل���ك بعد قيام جل���ان الفح�ش بالتدقيق على 

اأق�صامها والتاأكد من التزامها مبعايري موا�صفات نظام اإدارة 

اجلودة والعمل بها .

واأكد �ص���عادته اأن احل�ص���ول على هذه ال�ص���هادة ي�ص���اهم يف 

تعزيز الثقة بني البلدية وجمهور املتعاملني ورفع كفاءة الكادر 

الب�ص���ري وحت�ص���ني الإج���راءات الإدارية والقي���ام باإجراءات 

التدقيق الدوري مبا ي�صمان احلفاظ على اجلودة املطلوبة.

واأ�صار اإىل اأن البلدية تعمل على تطوير وحت�صني الأداء ب�صكل 

م�ص���تمر من اأجل تقدمي اأف�ص���ل اخلدمات للجمهور، وت�صجع 

جمي���ع العامل���ني على ال�ص���ري عل���ى درب التميز، ف�ص���ال عن 

النخ���راط يف جوائز التميز الداخلي���ة واخلارجية.موؤكدًا اأن 

فري���ق العم���ل يف اإدارة العقود وامل�ص���رتيات جن���ح يف حتقيق 

موؤ�ص���رات الأداء املطلوبة م���ن قبل جلنة الفح����ش والتقييم 

وفقا للنماذج املعدة لذلك، بالإ�صافة اإىل العمل بروح الفريق 

وا�صتخدام اأحدث و�صائل التفكري الإبداعي وت�صجيع البتكار 

يف العم���ل الإداري وتبني اأفكار املوظفني واملتعاملني، واإجراء 

التدقي���ق الدوري عل���ى جوانب العم���ل املختلف���ة والتاأكد من 

حتقيق الأهداف املرجوة.

واأف���اد عب���د الرحي���م حمم���د �ص���ريف مدي���ر اإدارة العق���ود 

وامل�ص���رتيات يف بلدية مدينة ال�صارقة اإن هذا الجناز ي�صاهم 

يف حتفيز وت�ص���جيع موظفي البلدية على حتقيق اأعلى معايري 

اجل���ودة والرتق���اء باخلدم���ات، بال�ص���افة اإىل امل�ص���اهمة 

يف التناف����ش ب���ني الدارات املختلف���ة مما ينعك����ش باليجاب 

عل���ى اأداء العم���ل البل���دي ككل، م�ص���ريًا اإىل اأن اإدارة العقود 

وامل�ص���رتيات تعمل على تطبيق اأف�صل النظم الإدارية ل�صمان 

تق���دمي اخلدمة باجل���ودة الالزم���ة، موؤك���دًا اأن تطبيق نظام 

اجلودة ي�ص���اهم يف �ص���رعة اإندماج املوظفني اجلدد يف العمل 

نتيجة ل�صهولة تطبيق النظمة والجراءات والربامج املعمول 

بها يف الإدارة .
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يف هذا احلوار  ن�ص���لط ال�ص���وء على اجلهود  التي يقوم 

بها �صعادة ماجد عبداهلل بو�صليبي الأمني العام للمنتدى 

الإ�ص���المي ونغو�ش ب���ني ثنايا اأفكاره الأدبي���ة والثقافية 

والعلمية، ون�صتطلع اآماله يف عام 2016م.

بداية نود اأن حتدثنا عن املولد والن�ساأة وكيف اك�ستفت 

لديك موهبة الكتابة واللغة والتاأمل؟

ل يداخلني �ص���ك يف اأنني كنت من املحظوظني بالن�صبة 

اإىل ولدتي ون�ص���اأتي؛ فقد ولدت يف ال�صارقة وبالتحديد 

يف منطق���ة ال�ص���ارقة القدمية “املريج���ة” وعلى مرمى 

خطوات قليلة من امل�صجد الكبري و�صوق العر�صة... تلك 

امل�ص���احة ال�ص���غرية يف حيزها اجلغرايف كانت ن�ص���ف 

قطر دائرة مل�صاحة جميلة من املعمار الإن�صاين واملادي، 

وباحة م�ص���رعة على م�ص���اهد ما يزال �ص���حرها حيًا يف 

البال لعل اأهمها ذلك التنوع الذي اأحاط ب�ص���باي واإليه 

اأعزو قدرتي على القراءة املتاأنية للحياة. فاملزاج املعريف 

تنمي���ه البيئة، وكلما تلونت هي تنوع املزاج املعريف. واإذا 

كان يل اأن اأحكي عن معلمني حقيقيني يل فاإن ال�ص���ارقة 

معلمت���ي الأوىل الت���ي فتحت يل كتاب احلي���اة وعلمتني 

اأن اأغو�ش يف اأوقيانو�ش من املعارف ال�ص���احرة بالن�صبة 

لفت���ى يتهجى املعرفة، ول�ص���ت اأبالغ مطلق���ًا اإذا قلت اإن 

ال�ص���ارقة �ص���نعت مزاجي الثقايف. رمبا يب���دو يف الأمر 

بع�ش الغرابة ملن ل يعرف ال�صارقة وما متثله. كان �صوق 

العر�صة ملتقى قوافل ال�صحراء بقوافل البحر، وملتقى 

الوافدي���ن اإىل ال�ص���ارقة مبزيجه���ا الإن�ص���اين والثقايف 

داخل ال�صور، وكانت هي من هي يف هذا التمازج الثقايف 

ف�ص���اًل عما تولده من حراك ذات���ي للثقافة. واإذا علمنا 

اأنه مع بدايات القرن بحدود 1929 امليالدي وال�ص���نوات 

التي تل���ت كان هناك مدار����ش للبنني والبن���ات نظامية 

اإىل حد ما، وا�صتقبال للدار�صني واإ�صكانهم، و�صالونات 

اأدبية و�ص���حفًا ومكتبات عامة ل تقل عن خم�ش مكتبات 

و�ص���حفًا واردة من العراق وم�ص���ر وال�ص���ام رمبا تت�صح 

يف ال�سارق���ة كانت والدت���ه ون�ساأت���ه وبالتحديد يف منطقة 

ال�سارقة القدمية “املريجة” بالقرب من امل�سجد الكبري 

و�س���وق العر�س���ة.. وفيه���ا ب���داأ يخطو خطوات���ه االأوىل يف 

م�سريت���ه العلمي���ة واالأدبي���ة، ترب���ى وترع���رع يف بيت جده 

ال���ذي كان عامراً بالعلم وتالوة القراآن وحفظه، ثم تعلم 

يف الكتاتي���ب، وبعده���ا التح���ق باملدار�س الر�سمي���ة اإىل اأن 

تخ���رج يف اجلامع���ة تخ�س�س اقت�ساد، اإن���ه ماجد عبداهلل 

بو�سليب���ي، الكات���ب والباح���ث وامل�سرح���ي واالأم���ن الع���ام 

للمنتدى االإ�سالمي يف ال�سارقة.

المؤسسات والهيئات الحكومية 
في الشارقة هي مؤسسات ثقافية 
باألساس وتؤدي دورًا ثقافيًا إلى جانب 
اختصاصاتها األخرى 

ماجد عبداهلل بوشليبي:
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طبيعة املناخ الذي كان �ص���ائدًا والقو�ش الوا�ص���ع ن�ص���بيًا الذي 

كانت تفتحه ال�ص���ارقة عل���ى الفكر والثقاف���ة واحلياة، لذلك، 

وب�ص���بب ه���ذا التوه���ج اخلا�ش بقي���ت هالة ال�ص���وء يف قلوب 

النا����ش واإن ذهب���ت املباين وتغ���ريت احلياة. كانت ال�ص���ارقة 

رغم ب�ص���اطة احلياة تتوفر على جماليات ي�ص���عب ن�ص���يانها؛ 

فمهما كنت ب�ص���يطًا اإل اأنك تقراأ وتكتب وتتفاعل، فبيت جدي 

حيث ن�ص���اأ والدي وولدت اأنا كان بيتًا يقراأ ويكتب وفيه حفظة 

حافظ���ات للق���راآن، ثم هناك الكتاتيب التي بقي �ص���يء منها، 

و�ص���مد اأمام املدار�ش الر�صمية يف منت�ص���ف ال�صتينات، وقد 

ارت���دت اأواخرها قبل املدر�ص���ة 

وكل �ص���يف، وتعلمت لغة اأ�صبه 

بلغة الأوائل على �ص���غر �ص���ني، 

ف�ص���اًل ع���ن لغ���ة البح���ر الذي 

تاخمته و�صادقت �صفنه وفتنت 

مبوجه وغمو�صه.

ثم رح���ل بنا والدي اإىل الكويت 

فاأ�ص���كننا يف واٍد غ���ري ذي زرع 

عند ملتقى ال�صحراء باملاء، يف 

نقطة ق�ص���ّية عن املدينة، ف�صربت �ص���يئًا كثريًا من ال�صحراء 

التي عمقت بغمو�ص���ها هي الأخرى التاأمل وال�ص���فاء فامتزج 

الغمو�صان معًا، وتدخلْنُت يف عواملهما وحيواتهما وبني يديهما 

عرفت الطريق اإىل مقامات الإبداع واجلمال.

ذل���ك كان كتاب احلي���اة مفتوحًا على اأقنوميه���ا الأكرث اأهمية 

يف البيئ���ة التي ع�ص���ت وترع���رت ب���ني اأعطافها، اأم���ا الكتاب 

امل�صطور فكان ذلك الذي نقروؤه للت�صلية يف البداية اإذ مل يكن 

لنا هناك على �ص���بانا كثري نلهو به، �ص���وى املحيط بنا نتاأمله 

ونلعب باأدوات���ه، ثم تطور الأمر للح�ص���ول على معرفة مكثفة 

ق���ام باإيجازها لن���ا مدر�ش اللغة العربية. اأن���ا ابن بيئة هي يف 

الأ�ص���ا�ش متنوعة و�صاهمت الرحلة الأوىل يف ت�صكيلها لكن مع 

هذا التنوع اإل اأن امل�صروع واحد وي�صب يف ت�صكيل العقل امل�صلم 

العربي. ومل يكن تنوع امل�صارب قا�صرًا على املكان وح�صب، بل 

ات�صع لي�صمل اأهلي ورحلتي ومدر�صني اأثروا يف تكويني العقلي، 

بل ل زلت اذكر اأن بع�ص���هم كان يتوا�ص���ل مع والدي من اأجل 

اكت�صايف ومتابعتي، ثم جاءت القراءات ثم احلراك اجلامعي 

واملجتمع���ي وامل�ص���رح، لذا ف���اإن الإنتاج يف احد ه���ذه احلقول 

ي�ص���ب يف الراف���د ذات���ه طامل���ا الروؤي���ة وا�ص���حة متجذرة يف 

الذات، ويظهر هذا الأمر ب�ص���كل جل���ي يف ما اأكتب من اأعمال 

م�صرحية؛ ف� “البوم” تعالج اأ�صطورة بيع النف�ش لل�صيطان من 

اأجل املال، و”امليدور” تعك�ش اأثر التغريب الثقايف على النف�ش 

يف �صورة وباء، و”حمدو�ش” عن 

التناق�صات التي ت�صيب الإن�صان 

العرب���ي عندما يحل���م بعامل غري 

اأعم���ال،  م���ن  وغريه���ا  واقع���ي 

فامل�صابيح �صتى وال�صوء واحد.

اأق���ر جمل�س ال���وزراء اإعالن عام 

2016 عام���اً للق���راءة بتوجيه���ات 

ال�سي���خ  ال�سم���و  �ساح���ب  م���ن 

خليف���ة ب���ن زايد اآل نهي���ان رئي�س الدولة، فم���ا اأعددمت لهذا 

الع���ام م���ن خطط عملية عل���ى امل�ستوى ال�سخ�س���ي ب�سفتكم 

كاتبا وروائيا ورمزا من رموز الثقافة والفكر يف االإمارة؟

 مما ل �صك فيه اإن اإعالن عام 2016 باأن يكون عامًا للقراءة 

يعك�ش توجه القيادة الر�صيدة نحو تخريج جيل قارئ وتر�صيخ 

الدولة عا�ص���مة للمحتوى والثقافة واملعرفة، وبالتايل �صيكون 

ه���ذا العام باإذن اهلل عاما ا�ص���تثنائيا يف جمال ن�ص���ر وتعزيز 

ثقافة القراءة يف املجتمع.

ول���دي الكثري من امل�ص���اريع عل���ى امل�ص���توى الأكادميي واملهني 

والثق���ايف التي اأعمل عليه���ا حاليًا، والتي اأ�ص���األ اهلل اأن يقدر 

يل التوفي���ق فيها لرنى ثمارها يانع���ة خالل عام 2016، فعلى 

امل�صتوى الأكادميي فاأنا اأقوم حاليًا على م�صروع درا�صي ياأخذ 

المنتدى اإلسالمي من أهم 
منارات اإلشعاع الحضاري 

والتثقيف في إمارة الشارقة
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الكث���ري من اهتمام���ي وتركي���زي يف الفرتة القادمة. وبالن�ص���بة 

للم�ص���اريع الأدبية والثقافية، فلدي بع����ش الأعمال الأدبية التي 

من املتوقع �صدورها العام القادم.

وب�سفتك���م اأمين���ا عام���ا للمنت���دى االإ�سالم���ي، فم���ا ه���و الدور 

ال���ذي يق���وم به املنت���دى يف تعزيز القراءة  وخطت���ه لعام 2016 

للخروج بنتائج ملمو�سة يف جمال ن�سر ثقافة القراءة يف اإمارة 

ال�سارقة؟

بالطبع �ص���يكون ع���ام 2016 عاما ا�ص���تثنائيًا ب���كل املقايي�ش يف 

جمال ن�ص���ر وتعزيز ثقافة القراءة على م�ص���توى دولة الإمارات 

العربية املتحدة، واملنتدى الإ�ص���المي بو�ص���فه اإح���دى املنارات 

الثقافية ومن اأكرث اجلهات املعنية بن�صر العلم والثقافة واملعرفة 

ول يكون ذلك اإل بالقراءة والطالع وا�صتك�صاف كل جديد، فاإنه 

�صيكون لديه برناجمًا ثقافيًا ويف القلب منه اإثراء ثقافة القراءة 

واحلث عليها كاأحد اأهم راوفد العلم واملعرفة. 

 ولي����ش هذا ببعيد ع���ن توجهات اإمارة ال�ص���ارقة يف ظل القيادة 

الر�ص���يدة ل�ص���احب ال�صمو ال�ص���يد الدكتور �ص���لطان بن حممد 

القا�ص���مي ع�ص���و املجل����ش الأعلى حاكم ال�ص���ارقة ال���ذي يعترب 

القراءة ركنًا من اأركان التقدم احل�صاري واملعريف ولي�ش جمرد 

رفاهية اأو م�ص���در ثان���وي للمعرفة. وينظم املنتدى الإ�ص���المي 

العديد من الفعاليات واملعار�ش والندوات التي تهدف اإىل دعم 

ون�صر الثقافة الإ�صالمية والعربية واإر�صائهما.

وتزخ���ر �ص���ارقة املعرف���ة بالعل���وم املعا�ص���رة واملع���ارف الأدبية 

وت�ص���ري يف

بها بتهذيب الفكر بالوعي والإداراك ال�ص���ليم بالإرث احل�صاري 

والثقايف، ويعترب املنتدى الإ�صالمي اأحدى اأبرز منارات الإ�صعاع 

احل�صاري والتثقيف بالإمارة، وذلك �صمن خطى وروؤى �صاحب 

ال�ص���مو حاكم ال�ص���ارقة نحو النهو�ش بالأمة ثقافيًا والقيام بها 

معرفيًا، واإر�صاء قيم العتدال والنزعة اإىل البحث واملناف�صة يف 

م�ص���مار العلم، والقائمون يف املنتدى الإ�ص���المي ي�صتلهمون من 

اأفعاله ومن اأقواله ا�صرتاتيجيات للعمل والبتكار.

وال�صارقة حا�صنة لالأ�صالة نبع ينهل منه القا�صي والداين، على 

مدار العام لتكاد تهداأ خطاها من حمافل ثقافية اإىل كرنفالت 

تراثية واإىل مهرجنات ومعار�ش علمية وموا�ص���م اأدبية كل ذلك 

احتف���اءًا بالكلمة واإجالًل لها، وكذلك هي وترية العمل باملنتدى 

اإحدى موؤ�ص�ص���ات الإمارة الدوؤوبة �صمن م�صروع حاكم ال�صارقة 

الإن�ص���اين الرائ���د الذي يخدم الأم���ة، ويعتني بالعل���وم العربية 

والإ�صالمية ويرعاها ويدعمها بالن�صر والتاأليف. 

واملنت���دى الإ�ص���المي بيئ���ة علمي���ة متكامل���ة مب���ا يت�ص���منه من 

مراف���ق حيوية كاملكتبة الزاخرة واملتخ�ص�ص���ة وامل�ص���تملة على 

اأمهات كتب العلوم ال�ص���رعية، وامل�صرح العلمي والعملي لدورات 

وندوات الثقافة الإ�صالمية، اإ�صافة اإىل املجمع الريا�صي املتنوع 

ال�صتخدام للريا�صات الأ�صا�صية، مما يعزز من دور املنتدى يف 

الو�صول اإىل �صريحة عر�صية متباينة يف املجمتع.

وللمنت���دى حمطات قيمة وب�ص���مات نرية يف ه���ذا جمال تعزيز 

منزل���ة القراءة واأهميتها ودورها يف حت�ص���ر ال�ص���عوب والأمم، 

فهو ميثل م�ص���عاًل من م�صاعل العلم والنور، على ال�صعيد املحلي 

والإقليمي عرب اأجندة متكاملة من الأن�صطة والفعاليات الثقافية 

واحل�ص���ارية تعق���د على مدار العام وت�ص���ارك الإم���ارة جهودها 

احلثيثة للو�صول بال�صارقة لتكون ج�صرًا يربط الأمه بثقافتها.

وم���ا هي اآلية تنظي���م الفعاليات والن���دوات العلمية يف املنتدى 

االإ�سالمي؟

تعق���د الطاولت امل�ص���تديرة وور����ش العمل املتخ�ص�ص���ة مبعدل 

�ص���هري �ص���من اأجندة العمل الثقايف للمنت���دى بالإمارة، وتقوم 

فكرة الن�صاط على ا�صت�صافة خبري متمر�ش، اأو اأكادميي متعمق 

يف اأح���د مو�ص���اعات الثقاف���ة الإ�ص���المية اأوحت���ى الجتماعي���ة 

البارزة، وحول مائدة املنت���دى يناق�ش الطلبة واملهتمني وجهات 

النظر ويف حوار علمي واأكادميي ر�ص���ني، ومن اأبرز املو�صوعات 

التي التي اأثريت على طاولة املنتدى » الطب النبوي واحلجامة«، 

»معلمة ال�ص���يخ زايد للقواعد الفقهية والأ�صولية »، اإ�صافة اإىل » 

اإ�ص���كاليات املعاجم اللغوية املعا�صرة »، و » املخطوط الإ�صالمي 

يف الهند.

كان للمنت���دى االإ�سالمي م�ساركة متميزة يف معر�س ال�سارقة 

للكتاب 2015 ، ماذا ا�ستفدمت من هذه التجربة؟

يحر����ش املنت���دى الإ�ص���المي عل���ى امل�ص���اركة يف معر�ش ال�ص���ارقة 

للكتاب كل عام انطالقًا من اأهميته يف ت�صجيع النا�ش على القراءة، 

وفي���ه ميتزج ال���رتاث بالثقافة والتقاليد ال�ص���عبية والفكر الإبداعي 

املعا�ص���ر يف توليف���ة متجان�ص���ة منقطع���ة النظري. ويق���دم املعر�ش 

لع�ص���اق القراءة فر�ص���ًا ل مثيل لها تتيح لهم اقتناء كتبهم املف�صلة 

باأ�ص���عار منا�ص���بة، كما اأنه منرب ب���ارز يوفر اأجواء مثالي���ة  للُكّتاب 

ودور الن�صر لتبادل الآراء، ومناق�صة اآخر التطورات، ودرا�صة فر�ش 

التعاون املحتملة.

وبالطبع فاإن املنتدى يتاح له من خالل الإقبال ال�صديد على معر�ش 

ال�ص���ارقة الدويل للكتاب اأن يعر�ش  العديد من الكتب املتخ�ص�صة 

يف الثقافة الإ�صالمية واللغة العربية وعلوم القراآن واحلديث وكافة 

جم���الت علوم الدين الإ�ص���المي اإىل قطاعات كب���رية من املجتمع 

وباأ�ص���عار زهيدة بهدف ن�ص���ر الثقافة الإ�ص���المية والوعي ب�صحيح 

علوم الدين واإلقاء ال�صوء على ف�صائل الدين الإ�صالمي احلنيف. 
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كان املنت���دى اال�سالم���ي اأح���د االأركان املهمة الت���ي �ساهمت يف 

اختي���ار ال�سارقة عا�سمة للثقاف���ة االإ�سالمية عام 2014، كيف 

احتفيتم بهذه املنا�سبة الكبرية؟ 

لق���د اعتنى املنتدى الإ�ص���المي من���ذ تاأ�صي�ص���ه بتثقيف املجتمع 

يف ال�ص���ارقة، وجن���ح يف ا�ص���تقطاب طلب���ة العل���م م���ن اإمارات 

الدولة �ص���واء م���ن طلبة العلم ال�ص���رعي 

واملهتم���ني  الإ�ص���المية  الدرا�ص���ات  اأو 

باأخذ العلم عن علماء وم�صايخ اأفا�صل 

نحر�ُش على ا�صت�ص���افتهم يف املنتدى، 

وذلك لرتباط هذه العلوم بكافة جوانب 

حي���اة الف���رد امل�ص���لم اليومي���ة. وتاأتي 

جهود املنتدى ن�ص���ر الثقافة الإ�صالمية 

يف اإط���ار جه���ود الإم���ارة الرامية على 

ن�ص���ر وخدم���ة العل���وم ال�ص���رعية. وقد 

و�صع املنتدى �ص���من اأهدافه الرئي�صية 

تفعي���ل دور امل�ص���اجد لتوجي���ه املجتمع 

واإ�صباعه باملعلومة ال�صرعية الو�صطية، 

وحت�صني الأمن الروحي لأبنائه.

بال �ص���ك فاإن اختيار ال�صارقة عا�صمة 

للثقاف���ة الإ�ص���المية ه���و تكلي���ل ل���دور 

ال�ص���ارقة الريادي كمن���ارة من منارات 

الثقافة الإ�ص���المية. فال�ص���ارقة بعلمها 

و�صروحها ومنابرها وبعبقها التاريخي 

ت���وؤرخ حكايتها املعرفية الرثية بكنوزها 

الإ�ص���المية وبرتاثه���ا الإن�ص���اين، ليك���ون ا�ص���تحقاقها ملكانتها 

كعا�صمة للثقافة الإ�صالمية جت�صيدا لدورها البارز يف املنظومة 

الثقافي���ة الإ�ص���المية العاملي���ة. وق���د نظم املعر����ش العديد من 

املحا�ص���رات والندوات العلمية الت���ي حتتفي بهذا احلدث املهم 

والتي تربز مميزات اإمارة ال�صارقة يف هذا املجال.

يقام حالياً معر�سا للغة العربية يف املنتدى االإ�سالمي، بهدف 

احلف���اظ عل���ى االإرث الثق���ايف للغتن���ا العربي���ة، براأيك���م كي���ف 

ميكن اأن تتعاون املوؤ�س�سات اخلدمية كدائرة البلدية والتنمية 

االقت�سادي���ة وغريه���ا يف الت�سجي���ع على التو�س���ع يف ا�ستخدام 

اللغ���ة العربية بالن�سبة للمن�ساآت التجارية ومنع ت�سويه لغتنا 

اجلميل���ة من خالل االأخطاء اللغوية واالإمالئية يف الالفتات 

واالإعالنات وما اإىل ذلك؟

بداي���ًة ن�ص���األ اأنف�ص���نا هل نح���ن نح���رتم لغتن���ا اأم ل؟ اإن اللغة 

العربية غنية مب�ص���طلحاتها وكنوزها اللغوية التي ل حت�ص���ى، 

ونحن ن�ص���تطيع من خالل اللغة العربية الف�صحى ال�صل�صة التي 

ل تقت�ص���ر فقط على املثقفني اأن نوازن بني ال�صتخدام ال�صليم 

للغة من ناحية دون اأن يتاأثر الغر�ش التجاري بذلك.

واإمارة ال�ص���ارقة تتمتع بخ�صو�صية فريدة جتعل من موؤ�ص�صاتها 

وهيئاته���ا احلكومي���ة كدائ���رة البلدية وال�ص���رطة وهيئة الإمناء 

التج���اري وال�ص���ياحي والتنمي���ة القت�ص���ادية..اإلخ موؤ�ص�ص���ات 

م���ن  موؤ�ص�ص���ة  ف���كل  ثقافي���ة، 

جان���ب  اإىل  املوؤ�ص�ص���ات  ه���ذه 

لديه���ا  ف���اإن  اخت�صا�ص���اتها، 

اأي�ص���ًا دور ثق���ايف وتوعوي جتاه 

املواطنني واملقيمني بها. 

اإم���ارة  يف  الآن  ن���رى  فنح���ن 

املوؤ�ص�ص���ات  ج���ل  ال�ص���ارقة 

والهيئ���ات احلكومية اإن مل كلها 

لديها مكتب���ات متاحة ملوظفيها 

ومتعامليه���ا  لزائريه���ا  وحت���ى 

كمكتب���ة بلدية مدينة ال�ص���ارقة 

والتي حتتوي عل���ى اآلف الكتب 

يف كافة املج���الت، مع الرتكيز 

على املوا�ص���يع اخلا�صة بالعمل 

البلدي���ة، وه���ذا يجع���ل الفائدة 

املوظ���ف  فتنمي���ة  مزدوج���ة، 

ثقافيًا �صواء يف جمالت احلياة 

املتنوعة اأو يف جمال تخ�ص�ص���ه 

�ص���يخلق من���ه اإن�ص���انًا منتجًا يف 

جمتمعه، وموظفًا قادرًا على تطوير ذاته وحت�صني اأدائه العملي.

وتنمية الأمم واملجتمعات تبداأ من تنمية الإن�صان وتعزيز ثقافته 

واإث���راء معرفته، وهذا كله ل يتاأت���ى اإل بالقراءة املتاأنية والوعي 

الثقايف والفهم ال�صحيح.
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اليوم  نحتفى  اإننا  عيالن:  ريا�ش  �صعادة  قال  التكرمي  حفل  بداية  ويف 

اطلقتها  التي  املتميز  املوظف  بجائزة  الفائزين  املتميزين  من  بكوكبة 

واقعيًا  وتطبيقًا  عملية  ترجمة  تاأتي  والتي  الأوىل  دورتها  يف  البلدية 

التميز  ثقافة  تكري�ش  اإىل  الرامية  ال�صارقة  مدينة  بلدية  لإ�صرتاتيجة 

القيادة  لتوجيهات  تنفيذا  الأداء  يف  اجلودة  معايري  اأعلى  وتطبيق 

ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  من  الدائمة  واملتابعة  الكبري  والدعم  الر�صيدة 

لالحتاد  العلى  املجل�ش  ع�صو  القا�صمي  حممد  بن  �صلطان  الدكتور 

حاكم ال�صارقة - حفظه اهلل-  و�صمو وىل عهده الأمني.

تكرمي  على  اليوم  هذا  يف  نحر�ش  اإذا  واإننا   : قائاًل  �صعادته  واأ�صاف 

يعملون  ممن  اجلائزة  تخطتهم  من  لكل  �صكرًا  نقول  فاإننا  الفائزين، 

يف �صمت بجد واجتهاد ومثابرة واإخال�ش هاج�صهم مر�صاة اهلل ورفعة 

الوطن وراحة ال�صمري وتقدمي اأف�صل ما عندهم لتبقى البلدية يف طليعة 

الدوائر احلكومية، فمن لي�صكر النا�ش لي�صكر اهلل. 

فالتحية لكل موظف وعامل اأّدى واجبه باإخال�ش وحتمل �صغوط العمل 

لتقدير أصحاب االنجازات وتشجيع العاملين على االبتكار في تقديم الخدمات

بلدية الشارقة تكرم الفائزين بجائزة الموظف المتميز
الفائزين  تكرمي  عن  ال�سارقة  مدينة  بلدية  اأعلنت 

الذي  احلفل  خالل  وذلك  املتميز  املوظف  بجوائز 

اأقيم مب�سرح البلدية بح�سور �سعادة ر�ساد بن طليعة 

رئي�س املجل�س البلدي ملدينة ال�سارقة و�سعادة ريا�س 

ال�سارقة  مدينة  بلدية  عام  مدير  عيالن  اهلل  عبد 

وامل�سوؤولن يف البلدية واع�ساء املجل�س البلدي.
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وتعامل مع املراجعني با�صلوب ح�صن وبذل كل مايف و�صعه من اأجل اإتقان 

عمله ور�صاء عمالئه دون اإنتظار كلمة من اأحد.

واأكد اأن يلدية مدينة ال�صارقة ت�صعى من خالل هذه اجلائزة اإىل تقدير 

التميز  ثقافة  ون�صر  الإجنازات،  اأ�صحاب  وتكرمي  الكفاءات،  اأ�صحاب 

بني العاملني، كما �صنوا�صل العمل على تطوير اجلائزة وتعزيز دورها 

وتر�صيخ مكانتها حتى تتحول الهداف اإىل واقع ولتبقى جمرد رغبات. 

تطوير  اإ�صرتاتيجية  يف  قدما  امل�صي  على  عازمة  الدائرة  اأن  موؤكدًا 

وكافة  الأداء  وحتليل  قيا�ش  ومتابعة  واملنتجات،  اخلدمات  وحت�صني 

املتغريات عن كثب على نحو م�صتمر، مبا ي�صمن احلفاظ على معدلت 

مع   ين�صجم  وب�صكل  املحددة،  واملعايري  الأهداف  �صمن  املطلوبة  الأداء 

الدور الريادي للبلدية وحتقيق رغبات وتطلعات عمالئها الكرام.

يف  التميز  �صباق  يف  للدخول  املوظفني  جميع  ودعا  للفائزين  وهنىء 

الدورة اجلديدة من اأجل احلفاظ على املنجزات احل�صارية واملكت�صبات 

التي حققتها التي البلدية على مدار العقود املا�صية.

للدعم  العام  املدير  م�صاعد  اجلروان  �صامل  �صعادة  قال  جانبه  ومن   

ال�صارقة  مدينة  بلدية  لقد حر�صت  ال�صارقة  مدينة  بلدية  املوؤ�ص�صي يف 

املتميز  املوظف  جائزة  اإطالق  على  املوؤ�ص�صي  الدعم  قطاع  يف  متمثلة 

وحافز  للمتميزين،  وتقديرًا  للمجتهدين  ودعمًا  حقيقية  اإ�صافة  لتكون 

معنوي ومادي للمبدعني وت�صجيعًا على التناف�ش والتعاون واليجابي بني 

م�صريًا  املتعاملني.  اأف�صل اخلدمات جلمهور  تقدمي  اأجل  من  املوظفني 

اإىل اأن جائزة املوظف املتميز التي �صهدت اإقباًل كبريًا وم�صاركة وا�صعة 

من العاملني يف البلدية يف دورتها الأوىل تهدف اإىل الرتقاء مب�صتوى 

والعملية  الدارية  املعايري  اأعلى  وفق  بلدية  خدمات  وتقدمي  الداء 

احلديثة تتنا�صب مع تطلعات القيادة الر�صيدة وتوجيهات الإدارة العليا 

ب�صرورة توفري بيئة العمل املنا�صبة واحلوافز امل�صجعة وتكرمي ا�صحاب 

الإجنازات يف كل القطاعات.

واأكد حر�ش  القائمني على اجلائزة على تطبيق اأف�صل املعايري العلمية 

والنماذج الدارية احلديثة يف تقييم ومتابعة اأداء واإجنازات املوظفني، 

لذلك �صملت اجلائزة العديد من الفئات لت�صوعب تنوع الخت�صا�صات 

املعايري  ا�صتيقاء  مت  كما  البلدية،  داخل  املختلفة  الوظيفية  واملهام 

اخلا�صة باجلائزة من خالل ال�صتعانة باأف�صل النظم الإدارية يف جمال 

امل�صتوى  على  املختلفة  اجلوائز  معايري  اإىل  بالإ�صافة  والتميز  اجلودة 

العاملي والإقليمي  والوطني.

معيار  ومنها  والعادل،  ال�صامل  التقييم  لتحقيق  املعايري  تنوعت  والتي 

املهنية  الإجنازات  تقييم  اإىل  يهدف  والذي  والنتائج  الإجنازات 

حققها  التي  والنتائج  عمله  خالل  املوظف  بها  قام  التي  والوظيفية 

اأو تفوق  اأو نوعية والإجنازات التي تزيد على املتوقع  �صواء كانت كمية 

متطلبات عمله الوظيفي وقدرته اإجناز املهام ال�صعبة التي تتطلب وقتا 

وجهدا وعمال دوؤوبا.

وذكر اأن من بني املعايري اأي�صا الأداء الفعال واأ�صلوب العمل والذي يهتم 

بالأداء الكفء للموظف وفاعلية قيامه بالأعمال املوكلة اإليه من روؤ�صائه 

ودرجة اإجادة الأعمال التي يوؤديها وتنوع مهامه وكيفية اأداء تلك املهام 

والأ�صاليب التي يتبعها يف تقدمي اخلدمة املتميزة للمتعاملني واأ�صلوبه يف 

القيام بالأعمال اليومية.

معيار  ركز  لذا  للجائزة  الرئي�صية  الهداف  اأحد  هو  الإبداع  اأن  واأكد 

اأو  اأفكار واقرتاحات  اإىل تقدميه  اإبداع املوظف على مبادرات املوظف 

وحت�صني  تطوير  يف  ت�صاهم  ومبدعة  متميزة  عمل  اأ�صاليب  اأو  درا�صات 

تب�صيط  اأو  للمتعاملني  املقدمة  اخلدمة  مب�صتوى  والرتقاء  الأداء 

اأن اجلائزة �صاهمت يف دورتها الأوىل يف زيادة  اإىل  الإجراءات. لفتا 

القدرة النتاجية للعاملني من خالل التناف�ش بينهم، متمنني اأن ت�صاهم 

اجلائزة يف حتقيق متطلبات التنمية الب�صرية ودعم التطور الكبري الذي 

ت�صهده امارة ال�صارقة يف امليادين كافة. 



الصحة
والحياة
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عام  اإن�سائها  منذ  العامة  ال�سحة  عيادة  درجت 

1990 على توفري اأحدث نظم و تقنيات الفح�س 

الفريو�سات  عن  للك�سف  مبختراتها  الطبى 

اإميانا منها بح�سا�سية  االأفراد،  تنتقل بن  التى 

الفرد  �سحة  حماية  فى  به  تقوم  الذى  الدور 

خدمات  تقدمي  على  منها  وحر�ساً  املجتمع،  و 

طبية عالية امل�ستوى.

العلمى  التطور  مواكبة  عليها  لزاماً  فكان 

املت�سارع فى هذا املجال ورفد خمتراتها باأحدث 

العاملي  امل�ستوى  املعدات الطبية على  االأجهزة و 

اأجهزة  خدمات  بتد�سن  موؤخراً  قامت  حيث 

اأحدث االأجهزة يف جمال الفح�س  متطورة من 

باقي  يف  مبثيالتها  مقارنة  الفريو�سات  عن 

اأعرق �سركات االأجهزة  ال�سلة ومن   املراكز ذات 

الطبية العاملية واملعتمدة  عاملياً يف هذا املجال.

تتميز هذه الأجهزة ب�صرعة الأداء و الدقة العالية 

الإيدز   كفريو�ش  الفريو�صات  عن  الك�صف  فى 

الفحو�صات  من  وغريها  البائى  الكبد  والتهاب 

كما   . خمتلفًا  فح�صًا   50 تتجاوز  التى  الأخرى 

اأحدث الأجهزة املدجمة  تعترب هذه الأجهزة من 

تتميز بسرعة األداء و الدقة العالية فى الكشف عن الفيروسات

عيادة الصحة العامة تزود مختبراتها بأحدث األجهزة
و المعدات الطبية على المستوى العالمي



الصحة
والحياة

خ�صائ�صها املهمة كذلك اأنه ميكن ربطها عن طريق الإنرتنت 

الت�صغيل  لربنامج  املبا�صر  التحديث  لعمل  وذلك  املن�صاأ  ببلد 

فوري  ت�صخي�ش  اإمكانية عمل  اإىل  اإ�صافة  املعايرة،  لطرق  اأو 

و�صريع لأي عطل يحدث يف اجلهاز .

اإن قطاع ال�صحة العامة واملختربات املركزية يف بلدية مدينة 

العلمية  التطورات  اأحدث   مواكبة  اإىل  دائمًا  ي�صعى  ال�صارقة 

النتائج  ودقة  والتحليل  الفتح�ش  جمال  يف  العامل  حول 

بلدية  وتعد خمتربات  الإن�صان،  و�صالمة  على �صحة  للحفاظ 

بف�صل  املنطقة  م�صتوى  على  الرائدة  املختربات  ال�صارقة من 

دقة و�صرعة التحاليل التي يقوم بها املخترب. وحتر�ش البلدية 

احلديثة  التقنية  اإليه  و�صلت  ما  اأحدث  على  الطالع  على 

املجال  هذا  يف  املتطورة  العلمية  الربامج  من  وال�صتفادة 

لتزويد املختربات  باأحدث الأجهزة  واأكرثها دقة وتطور على 

م�صتوى العامل.
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اأى التي تقوم بعمل عدة اأجهزة يف اآن واحد مما يخت�صر من جهد وزمن العمل، وكذلك يقلل من 

التكلفة املادية لتجهيز املختربات الطبية.

العامة  ال�صحة  عيادة  متكن  وا�صعة  حتليلية  �صعة  ذات   اأنها  الأجهزة  لهذه  الأخرى  املميزات  ومن 

و اجلودة،  الدقة  الإخالل مبعايري  �صهولة دون  و  ي�صر  بكل  املراجعني  اأعداد  زيادة  التعامل مع  من 

وكذلك فاإن هذه الأجهزة هى من اجليل اجلديد واحلديث وتتمتع  بتلقائية العمل من خالل برجمة 

الكمبيوتر من قبل الفنى املخت�ش و اإدخال العينات ومن ثم الأمر بالتنفيذ.  كما اأن لها من التقنيات 

اخلا�صة ما ميكننا من  اإعادة التحليل تلقائيًا وفقًا ملعايري مربجمة يحددها امل�صتخدم م�صبقًا وذلك 

زيادة فى احلر�ش على مراقبة جودة ودقة التحاليل.

ال�صبكة  عرب  الطبية  التحاليل  نتائج  اإر�صال  من  متكنها  الأجهزة  هذه  فى  املدجمة  الربجميات  اإن 

ومن   . الطبية  وال�صهادات  للنتائج  الإلكرتونى  الإ�صدار  لعملية  اأوىل  كخطوة  للعيادة  الداخلية 



الكتاب: القيادة

المؤلف: د. محمد درويش

سنة النشر: 2004 / 2005 

دار النشر: مركز تطوير اآلداء

مـن مـكتـبــة المـديـنــة

القيادة فن التاأثري  على االأفراد وتن�سيق جهودهم وعالقاتهم 

و�سرب املثل لهم يف االأفعال والت�سرفات مبا ينمي انتماءهم 

واحرتامهم  وثقتهم  تعاونهم،  ويدعم  وطاعتهم  ووالءهم 

ومبا يكفل حتقيق االأهداف املن�سودة.

وللقيادة دور اجتماعي اأو وظيفة اجتماعية يقوم بها القائد 

من  �صكل  وهي  اجلماعة  اأهداف  حتقيق  يف  للم�صاعدة 

واأفراد  )القائد(  الفرد  بني  الجتماعي  التعامل  اأ�صكال 

اجلماعة  بقيادة  فيه  يقوم  )املروؤو�صني(  اجلماعة 

والتاأثري يف �صلوك اأفرادها وتوجيه اأعمالهم.

اجتماعية  جوانب  عدة  لها  املعني  بهذا  والقيادة 

وتفاعالت دينامية وحمددات �صلوكية فهي اأوًل �صمة 

تبدو فيما يت�صف به القائد من اإمكانات وخ�صائ�ش 

اجتماعية ونف�صية وعقلية وبدنية متكنه من التوجيه وال�صيطرة 

حتريك  اإمكانية  يف  تتمثل  �صلوكية  عملية  هي  وثانيًا  الآخرين،  على 

اجلماعة لتحقيق تاأثري موجه نحو اأهدافها وحت�صني التفاعل الجتماعي 

اإيجابي ملحوظ  تاأثري  واإحداث  واحلفاظ على متا�صكها  اأع�صائها  بني 

على تركيبها واأدائها، وثالثًا هي دور اجتماعي يحقق اأهداف اجلماعة 

من خالل عمليات التعامل الجتماعي والت�صال بني القائد وبيئته.

وميكن التمييز بني القيادة والقائد من عدة وجوه، فبينما ت�صري القيادة 

اإىل  ي�صري  القائد  فاإن  الدينامي،  فيها اجلانب  يتم  التي  للعملية ذاتها 

يلتف  املركز  ذلك  ي�صغل  �صخ�ش  اإىل  اأو  اجلماعة  بناء  داخل  مركز 

اأع�صاء اجلماعة حوله.

القيادة

يف  الإن�صان  يعي�ش 

ببيئته  ويرتبط  املجتمع 

يوؤثر  وثيقا،  ارتباطًا 

تفاعل  يف  فيه  وتوؤثر  فيها 

وم�صتمر،  متبادل  اجتماعي 

التفاعل حتدث  لهذا  ونتيجة 

بع�صها  خمتلفة  عمليات 

اخلارجية  بالبيئة  يرتبط 

عليها  نطلق  بالفرد،  املحيطة 

عمليات اجتماعية، وبع�صها يتعلق 

وذاته  نف�صه  ومايدور يف  ب�صخ�صه 

ونطلق عليها عمليات نف�صية. 

اجتماعية  وحدة  تت�صكل والإن�صان  مرتابطة،  بدنية  نف�صية 

�صخ�صيته ويتحدد �صلوكه من تفاعل عوامل بيولوجية وراثية وخ�صائ�ش 

نف�صية وج�صدية مع عوامل بيئية ثقافية، مثل العرف والقيم الجتماعية 

بيئته  مع  تفاعله  يف  وهو  اإلخ  ال�صائدة...  واملعايري  والتقاليد  واخللقية 

العوامل  تفاعل  حم�صلة  هو  اجتماعي  ب�صلوك  معها  يتكيف  اأن  يحاول 

ال�صخ�صية مع العوامل البيئية.

املختلفة  وللمثريات  الجتماعية  للمواقف  ي�صتجيب  ذلك  يف  وهو 

با�صتجابات متنوعة قد تكون لفظية اأو حركية اأو ف�صيولوجية اأو انفعالية 

اأو معرفية.. اإلخ.

واإذا كانت درا�صة ال�صلوك الجتماعي وحماولة فهم جوانب ال�صخ�صية 

مهمة  اأمورًا  تعترب  والتعامل  القيادة  مهارات  بع�ش  على  ال�صوء  واإلقاء 

للعامة يف املجتمع فاإن درا�صة هذه املو�صوعات اأكرث اأهمية واأ�صد اإحلاحًا 

وظيفية  درجة  تبووؤ  اأو  قيادي  موقع  لتويل  مر�صح  اأو  مدير  هو  من  لكل 

مهمة، واأي�صا لكل من يتعامل مع زمالء عمل اأو اأ�صدقاء وجريان.. ولكل 

فرد يف اأ�صرة �صواء اأكان من الآباء اأو الأبناء، ولكل من كان ملتحقًا بدار 

اأو طالبًا، ولكل من هو يف موقع عمل �صواء اأكان  علم �صواء اأكان معلمًا 

رئي�صًا اأو مروؤو�صًا.

ومن هذا املنطلق جتيء اأهمية درا�صة مو�صوعات قد تكون لها اأهميتها 

اجلماعة  وديناميات  الإن�صاين  ال�صلوك  مثل:  الكتاب  هذا  �صملها 

ال�صخ�صية  واأمناط  والجتاهات  والدوافع  والقيم  الجتماعية  والتن�صئة 

ومو�صوعات القيادة واحلرب النف�صية.. وهي كلها مو�صوعات مرتابطة 

توؤثر يف بع�صها وتتاأثر ببع�صها، وهي ترتبط ب�صلوك الإن�صان اأثناء تعامله 

مع البيئة وتوافقه معها وتن�صئته فيها ويف حياته الجتماعية وتعامله مع 

غريه من اأفراد املجتمع.

ميكنكم  القيادة،  ونظريات  ودوره  القائد  �سمات  على  اأكر  للتعرف 

ا�ستعارة كتاب »القيادة« للدكتور حممد �سفيق من مكتبة بلدية مدينة 

ال�سارقة.
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كيف أسجل الدخول إلى النظام 

يتم ذلك با�صتخدام مت�صفح النرتنت والدخول على البوابة الإلكرتونية 

لبلدية ال�صارقة ومن ثم الذهاب اإىل نظام اإيرادات املن�صاآت الفندقية 

الدخول،  ت�صجيل  منطقة  الرئي�صية  ال�صفحة  على  امل�صتخدم  �صيجد 

)ا�صم امل�صتخدم  به  اخلا�ش  احل�صاب  تفا�صيل  باإدخال  �صيقوم  وفيها 

وكلمة املرور( والتي ح�صل عليها من بلدية ال�صارقة.

على  حتتوي  اآمنة  بوابة  اإىل  املرور  �صيتم  بنجاح  الدخول  ت�صجيل  عند 

رابط اإلكرتوين للدخول على نظام اإيرادات املن�صاآت الفندقية، وعندما 

�صتظهر  الإلكرتوين  الرابط  ذلك  على  بال�صغط  امل�صتخدم  يقوم 

يف  له  التابعة  املن�صاأة  عن  عامة  نظرة  على  حتتوي  �صفحة  للم�صتخدم 

النظام.

كيف أستطيع الحصول على التقارير 
من النظام ؟

ي�صتطيع امل�صتخدم احل�صول على تقارير عديدة ومتنوعة تخ�ش من�صاأته 

من خالل القائمة اجلانبية املوجودة على ميني كل �صفحة من �صفحات 

عليه. الطالع  يريد  الذي  التقرير  اختيار  له  ميكن  حيث   النظام، 

حتتوي القائمة اأي�صا على روابط تقدم تفا�صيل كاملة عن كل معامالت 

�صفحات  كل  على  متاحة  الروابط  وهذه  ال�صارقة،  بلدية  مع  املن�صاأة 

النظام مما ي�صهل للم�صتخدم احل�صول على املعلومات املطلوبة بغ�ش 

النظر عن ال�صفحة املتواجد فيها،  وت�صمل التقارير الآتية : -

1 . تقرير يظهر كل طلبات الإيرادات اخلا�صة بهذه املن�صاأة .

اإي�صالت الدفع التي مت عملها ل�صالح املن�صاأة يف  2. تقرير يظهر كل 

النظام .

يف  املن�صاأة  عملها  مت  التي  ال�صتالم  اإي�صالت  كل  يعر�ش  تقرير   .3

النظام .

4. تقرير يعر�ش كل املطالبات التي تخ�ش املن�صاأة  يف النظام. 

5. تقرير يعر�ش كل املخالفات التي مت توقيعها على املن�صاأة يف النظام.

التي  املعامالت  عن  التفا�صيل  كافة  يت�صمن  الذي  احل�صاب  ك�صف   .6

متت بني املن�صاأة وبلدية ال�صارقة .

7. تقرير يعر�ش كل طلبات الإعفاءات املقدمة ل�صالح املن�صاة، مو�صًحا 

طلبات الإعفاء املعتمدة اأو املرفو�صة من قبل بلدية ال�صارقة.

تخ�ش  التي  التقارير  على  الطالع  يف  احلق  م�صتخدم  لكل  باأن  علًما 

من�صاأته فقط .

كيف يمكن إنشاء طلب إيرادات 
جديد؟

جديد«  ر�صوم  »طلب  با�صتخدام  جديد  اإيرادات  طلب  اإن�صاء  ميكنك 

بالنظام  ال�صفحات  من  العديد  خالل  من  اإليه  الو�صول  ميكن  والذي 

كالتايل :-

با�صتخدام رابط »طلب ر�صوم جديد« املوجود على القائمة اجلانبية على 

ميني ال�صا�صة، وهذا الرابط متوفر على كل �صفحات النظام.

اأحدث  قائمة  حتت  املوجود  جديد«  ر�صوم  »طلب  مفتاح  على  بال�صغط 

طلبات الإيرادات على ال�صفحة الرئي�صية التي تعر�ش نظرة عامة عن 

املن�صاأة. 

بال�صغط على مفتاح »طلب ر�صوم جديد« املوجود على �صفحة تفا�صيل 

املن�صاأة.

عند اختيار اأي طريقة من الطرق ال�صابقة �صتظهر ال�صفحة التي ت�صمح 

بعر�ش  النظام  �صيقوم  كما  جديد،  اإيرادات  طلب  باإدخال  للم�صتخدم 

تقدمي طلب  فيه موعد  والذي يحني  وال�صنة  بال�صهر  ال�صحيح  التاريخ 

الإيرادات التايل للمن�صاأة. 

�صتقوم �صفحة طلب اإيردات جديد بعر�ش قائمة بت�صنيفات الإيرادات 

والتي �صت�صتخدمها املن�صاأة لتقدمي تفا�صيل اإيراداتها يف ال�صهر املعني، 

ول ي�صمح للمن�صاأة باإدخال قيمة �صفرية لأي من الت�صنيفات اخلا�صة 

لكل  ال�صحيحة  الإيرادات  قيم  اإدخال  املن�صاأة  فعلى  بالإيرادات، 

ت�صنيف من الت�صنيفات يف ال�صهر املعني ويف اخلانات املخ�ص�صة لها 

على ال�صفحة من اأجل اإمتام الطلب بنجاح. 

�صيقوم  ت�صنيف،  لكل  الإيرادات  قيمة  اإدخال  من  النتهاء  عند 

خانة  يف  ال�صا�صة  اأ�صفل  يف  للطلب  الكلية  القيمة  باحت�صاب  النظام 

من  ت�صنيف  اأي  يف  للقيمة  امل�صتخدم  اإدخال  ومبجرد   ، »املجموع« 

امل�صتحقة  الر�صوم  باحت�صاب  تلقائيًا  النظام  �صيقوم  الت�صنيفات 

الإيرادات. ر�صوم  احت�صاب  ونظم  لقواعد  وفًقا  الت�صنيف   لهذا 

الإيرادات،  ت�صنيفات  لكل  القيم  جميع  اإدخال  من  النتهاء  وبعد 

الكلية  والقيمة  ت�صنيف  لكل  الإيرادات  قيمة  ال�صفحة  �صتعر�ش 

امل�صتحقة  الر�صوم  وقيمة  ت�صنيف  لكل  امل�صتحقة  والر�صوم  لالإيرادات 

عن ال�صهر املعني .

 ، »اإدخال«  مفتاح  على  بال�صغط  التالية  اخلطوة  يف  امل�صتخدم  �صيقوم 

حتى  البيانات  قاعدة  يف  املدخلة  البيانات  حفظ  من  النظام  ليتمكن 

�صفحة  النظام  �صيعر�ش  كما  لحقا،  مراجعتها  من  امل�صتخدم  يتمكن 

التحقق من القيم املدخلة حتى يتمكن يتاأكد امل�صتخدم من �صحة ما مت 

اإدخاله من قيم و بيانات.

واإذا وجد امل�صتخدم اأي اأخطاء يف البيانات التي قام باإدخالها فيمكنه 

عليه  وبناًء  القيم،  بتغيري  حينها  ويقوم  »عودة«  مفتاح  على  ال�صغط 

القيم اجلديدة، بعد ذلك يقوم  العملية كما �صبق حلفظ  بتكرار  يقوم 

بال�صغط على مفتاح »موافق« فيتم حفظ البيانات املحدثة يف النظام 

وينتقل النظام اإىل �صفحة تعر�ش قائمة طلبات الإيرادات املقدمة من 

املن�صاأة يف النظام، دون احلاجة لأي اإجراءات اأخرى..

مالحظة : لبد اأن يختار امل�صتخدم مفتاح »موافق« يف �صفحة التحقق 

ر�صوم  »طلب  �صفحة  على  القيم  اإدخال  فقط  يكفي  ولن  ال�صحة  من 

جديدة« ثم نفرت�ش اأن القيم مت حفظها، حيث اأن القيم ل يتم حفظها 

على النظام بدون  ال�صغط على مفتاح »موافق« يف �صفحة التحقق من 

�صحة البيانات املذكورة اأعاله. واإذا مل يتم تنفيذ هذه العملية بالكامل، 

لن يتم حفظ تفا�صيل تطبيق الإيرادات ب�صكل دائم على النظام.

وبهذا فقد مت اإن�صاء طلب اإيرادات جديد.

نظام إيرادات المنشآت الفندقية

نصائح إلكترونية
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كيف يمكن اإلطالع على حالة طلب أو 
طلبات االيرادات الخاصة بي ؟ 

رابط  اأول  اخرت  مبن�صاأتك  اخلا�صة  الإيرادات  طلبات  حالة  ملعرفة 

ميني  على  اجلانبية  القائمة  على  بي«  اخلا�صة  الإيرادات  »طلبات 

ال�صارقة بكل �صفحة من �صفحات النظام.

وعند اختيار هذا الرابط �صتظهر لك قائمة كاملة بكل طلبات الإيرادات 

التي مت اإدخالها هذا ال�صهر. ولالطالع على مزيد من طلبات الإيرادات 

اأعلى  النتائج يف  با�صتخدام �صريط فلرتة  تغيري معايري الختيار  يجب 

�صيعر�ش   ال�صنة«  »هذه  باختيار  قمت  اإذا  املثال  �صبيل  فعلى  ال�صفحة، 

لك النظام كل طلبات الإيرادات املدخلة خالل ال�صنة احلالية وهكذا .

خيارات  بتعديل  وذلك  حتديًدا  اأكرث  نتائج  على  احل�صول  ميكنك  كما 

البحث والفلرتة من قائمة الختيارات يف اأعلى ال�صفحة.

اأما اإذا رغبت يف الطالع على تفا�صيل طلب اإيرادات حمدد ومعرو�ش 

لرتى  الطلب  رقم  على  ال�صغط  هو  فعله  عليك  ما  فكل  ال�صارقة  على 

ال�صتالم  واإي�صالت  الدفع  اأذونات  وكل  حالته  واأي�صا  كاملة  تفا�صيله 

اأي�صا اخلا�صة به وغريها من املعلومات املتعلقة بالطلب.

كيف يمكن عمل إذن  دفع لطلب 
إيرادات ؟ 

ي�صتطيع امل�صتخدم عمل اإذن دفع لطلب اإيرادات فقط، مبعنى اأنه لي�ش 

م�صرًحا له عمل اإذن دفع للمخالفات لأن النظام �صيقوم بعمل اإذن دفع 

للمطالبات.   دفع  اإذن  اإن�صاء  له  يحق  كما ل  للمخالفات،  تلقائي  ب�صكل 

حتى  اتباعها  اخلارجي  امل�صتخدم  من  املطلوب  اخلطوات  يلي  وفيما 

يتمكن من عمل اإذن دفع لطلب اإيرادات:- 

القائمة  على  املوجود  بي«  اخلا�صة  الإيرادات  »طلبات  الرابط  اخرت 

اجلانبية على ميني ال�صفحة الرئي�صية، �صتظهر لك قائمة بكل طلبات 

الإيرادات اخلا�صة بهذه املن�صاأة.

الإيرادات  الرابط اخلا�ش بطلب  ا�صغط على  القائمة  من خالل هذه 

الذي ترغب يف عمل اإذن دفع له.

�صتظهر لك �صفحة تعر�ش تفا�صيل الطلب، اطغط على مفتاح »اإن�صاء 

اإذن دفع فردي« املوجود اأ�صفل ال�صريط العلوي لهذه ال�صفحة مبا�صرة.

�صتظهر �صفحة ت�صاأل امل�صتخدم اإذا كان متاأكدا من رغبته يف اإن�صاء اإذن 

دفع، ا�صغط على مفتاح » اإن�صاء اإذن دفع فردي«.

�صيقوم النظام بناًء على ذلك بعمل اإذن دفع وتخزينه يف قاعدة بيانات 

النظام ويتم اأي�صا عر�ش تفا�صيل اإذن الدفع للم�صتخدم .

كيف يمكن استعراض تفاصيل طلب 
إيرادات ؟ 

ميكن للم�صتخدم الطالع على تفا�صيل اأي طلب من طلبات الإيرادات 

ميني  على  املوجودة  اجلانبية  القائمة  طريق  عن  النظام  يف  املدخلة 

ال�صا�صة.

كما ي�صتطيع امل�صتخدم الطالع على قائمة كاملة بكل طلبات الإيرادات 

املدخلة بخ�صو�ش املن�صاأة التابعة له بال�صغط على »طلبات الإيرادات 

مت  ومتى  النظام،  �صفحات  كل  يف  يظهر  الرابط  وهذا  بي«  اخلا�صة 

طلبات  كل  بعر�ش  تلقائًيا  النظام  �صيقوم  الرابط  هذا  على  ال�صغط 

الر�صوم التي مت اإر�صالها خالل ذلك ال�صهر، كما ميكن للم�صتخدم اأن 

اأعلى  من  وذلك  خمتارة  �صروط  على  بناًء  املعرو�صة  الطلبات  يح�صر 

ال�صا�صة، ومنها يختار اأي �صروط حمددة لفلرتة وعر�ش الطلبات ح�صب 

ال�صروط املختارة، وميكن للم�صتخدم اأي�صا طباعة هذه ال�صفحة.

كيف يمكن تعديل طلب إيرادات ؟ 

ي�صتطيع امل�صتخدم تعديل بيانات طلب اإيرادات اإذا كانت حالة الطلب 

هي »اإذن دفع معلق« فقط، اأما اإذا كان اإذن الدفع قد مت اإن�صاوؤه بالفعل 

الطلب  ولتعديل  الطلب.  تعديل  للم�صتخدم اخلارجي  فلن يكون ممكًنا 

يقوم امل�صتخدم بال�صغط على مفتاح »تعديل طلب اإيرادات« على �صفحة 

تفا�صيل طلب الإيرادات، ومن ثم يقوم امل�صتخدم بتعديل بيانات الطلب 

كما �صبق تو�صيحه يف حالة اإن�صاء طلب جديد بنف�ش الطريقة.

كيف يمكن االطالع على تفاصيل 
منشأة معينة ؟

ل ميكن للم�صتخدم اأن يطلع اإل على تفا�صيل من�صاأته فقط ول ي�صمح له 

بالطالع على تفا�صيل اأي من�صاأة اأخرى.

لالطالع على تفا�صيل املن�صاأة يقوم امل�صتخدم بال�صغط على الرابط » 

الطالع على تفا�صيل املن�صاأة الفندقية« املوجود على القائمة اجلانبية 

ميني ال�صا�صة، ومن ثم �صتظهر اأحدث تفا�صيل متوفرة مت اإدخالها يف 

النظام عن املن�صاأة.

وتفا�صيلها وعند النتهاء من اإدخال تفا�صيل الر�صالة يقوم امل�صتخدم 

اإر�صال الر�صالة اإىل اأحد موظفي  بال�صغط على مفتاح »اإر�صال » فيتم 

بلدية ال�صارقة.
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قفشات

نهاية  اجازة  بق�صاء  الأ�صر  من  الكثري  وتقوم  ال�صتاء  ف�صل  دخول  مع 

ال�صبوع يف احلدائق واملتنزهات حتى ا�صبح الذهاب اإىل احلدائق من 

طقو�ش ف�صل ال�صتاء  ولكن لال�صف يلجاأ بع�ش رواد احلدائق واملتنزهات 

واإ�صاءة  الزهور  قطف  مثل  اخلاطئة  ال�صلوكيات  بع�ش  ممار�صة  اإىل 

ا�صتخدام امل�صاحات اخل�صراء غري مدركني اأن الزهور والنباتات تتاأمل 

من هذه ال�صلوكيات  كما يتم منع الآخرين من ال�صتمتاع بها ، فال تكن 

قدوة �صيئة لن الأطفال ي�صاهدون هذه الت�صرفات وتلك املمار�صات لذا 

يجب اأن نتعاون معا للحفاظ على م�صاحاتنا اخل�صراء يانعة واأزهارها 

با�صقة ي�صتمتع بها اجلميع  يف اأجواء من املرح  وحتى نكون قدوة ح�صنة 

لأبنائنا .

موسم الحدائق

طقوس االحتفاء باليوم الوطني 

اأنف�صهم   الكثري من ال�صخا�ش فري�صة اجهل بالقوانني دون ان يكلفوا 

املنازعات  ق�صايا  من  الكثري  ان  فنجد  املنفعة  وم�صاقة  املعرفة  عباء 

عن  وال�صتف�صار  القوانني  على  الطالع  عدم  نتيجة  تقع  اليجارية 

واآلية  ال�صكاوي  تقدمي  ومواعيد  احلماية  و�صنوات  والواجبات  احلقوق 

الدفع يف حالة اإخالل اأحد طريف العالقة ببنود التعاقد ، وعليه يجب 

على كال الطرفني درا�صة القوانني التي ت�صمن حمايتهم وتكفل راحتهم 

وتقطع الطريق على كل منهما ل�صتغالل احدهم لالخر.

اإذا كانت املكاتب العقارية تعي وتفت�ش يف القوانني للحفاظ على حقوقها 

معرفة  عدم  ا�صتغالل  خالل  من  الربح  من  قدر  اكرب  حتقيق  و�صمان 

امل�صتاأجرين فاإن المر ا�صبح اكرث �صهولة للم�صتاأجر حيث ميكنه الطالع 

اأو  للبلدية  اللكرتوين  املوقع  زيارة  خالل  من  والقوانني  النظمة  على 

ففي  اليجاري  التنظيم  لإدارة  زيارته  خالل  القانون  من  ن�صخة  طلب 

كل  يف  �صحيتها  يكون  قانونية  مهاترات  يف  الدخول  من  وقاية  املعرفة 

احلالت من ليدركها وليكلف نف�صه معرفتها.

عدم معرفة القوانين 

نظافة  على  للحفاظ  كبرية  جهود  البلدية  فيه  تبذل  الذي  الوقت  يف 

املدينة جند البع�ش يقوم ببمار�صات و�صلوكيات خاطئة خالل الحتفاء 

باليوم الوطني لتعرب عن امل�صتوى احل�صاري الذي تتمتع به الإمارات 

حيث يقوم البع�ش باإلقاء الأكواب والزجاجات الفارغة وبقايا الأطعمة 

اجلهود  وي�صيع  املدينة  ي�صوه  مما  ال�صيارات  مواقف  اأو  احلدائق  يف 

الكبرية التي تبذلها موؤ�ص�صات الدولة وخا�صة البلدية لذا يجب اأن يعلم 

اأن النظافة واحلفاظ على الوجه احل�صاري للمدينة م�صوؤولية  اجلميع 

وطنية وواجب يجب اأن يلتزم به اجلميع واأن الدين يحثنا على ال�صلوك 

النبيل ولي�ش الإهمال واإلقاء املهمالت يف غري اأماكنها.
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مولود جديد 

اجتمــــاعيـــــات

إدارة الصحة العامة

نهنئ الزميل محمد عبد المقصود 
بقدوم مولوده الجديد “  آسر ”  

اإلدارة الهندسية

نهنئ الزميل السيد عبد الفتاح إبراهيم  
بقدوم مولودته الجديدة “  آالء ”  

إدارة العمليات والتفتيش البلدي

نهنئ الزميل حسن عبد الرزاق حسن
  بقدوم مولودته الجديدة “  مزون ”  

إدارة الصحة العامة

نهنئ الزميل محمد علي الشيخ 
بقدوم مولوده الجديد “  غيث ”  

إدارة الصحة العامة

نهنئ  الزميل صقر عيسى هزيم 
بقدوم مولوده الجديد “  عيسى ”  

اإلدارة الماليـــة

نهنئ  الزميل محمد فتحي محمد 
بقدوم مولودته الجديدة “  أسيل ”  

اإلدارة الهندسية

نهنئ  الزميل خالد محمد أحمد 
بقدوم مولوده الجديد “  محمد ”  

إدارة الصحة العامة

نهنئ  الزميل عمار علي حسين
 بقدوم مولودته الجديدة “  وجد ”  

اإلدارة الماليـــة

نهنئ  الزميل عبد الغني زيد محمد 
بقدوم مولوده الجديد “  سالم ”  

إدارة تقنية ونظم المعلومات

نهنئ  الزميل معتصم جميل صبر
  بقدوم مولودته الجديدة “  لين ”  

اإلدارة الهندسية

نهنئ  الزميل راشد محمد بن صالح 
بقدوم مولودته الجديدة “  رويه ”  

إدارة العقود والمشتريات

نهنئ الزميل عبد الرحيم محمد شريف
  بقدوم مولوده الجديد “  زايد ”  

اإلدارة الهندسية إدارة التنظيم اإليجاريإدارة تقنية ونظم المعلومات

نهنئ  الزميلة شوق علي مبارك 
بقدوم مولودتها الجديدة “  شما ”  

نهنئ  الزميلة هاجر عبداهلل الريامي 
بقدوم مولودتها الجديدة  “  مهره ”  

نهنئ  الزميلة طيبة عباس حسين
 بقدوم مولودها الجديد  “  عبداهلل ”  



المدينة الباسمة

69

تـــخـــرج

نهنئ الزميلة / زينب مو�صى جربيل من الإدارة املالية

مبنا�صبة ح�صولها على �صهادة ماج�صتري يف الإدارة املالية 

بتقدير امتياز

نهنئ الزميلة / فاطمة عبا�ش اإبراهيم  من الإدارة املالية

مبنا�صبة ح�صولها على �صهادة بكالوريو�ش  يف اإدارة الأعمال تخ�ص�ش مالية

عقد قران

نهنئ الزميلة / خديجة عمر بام�صدو�ش - اإدارة التميز املوؤ�ص�صي

مبنا�صبة عقد قرانها

تهنئـــة

تتقدم اأ�صرة  العاملني يف بلدية مدينة ال�صارقة باأطيب التهاين القلبية واأرق التربيكات اإىل كل من

بدور ح�سن احلمادي – مدير اإدارة التميز املوؤ�س�سي

م. عبري �سعيد بوزجنال – رئي�س ق�سم العقود وامل�سرتيات

م. �سليمة عبداهلل اآل علي  - رئي�س �سعبة تعديل املخططات

مبنا�صبة تخرجهم �صمن الدفعة الثانية ملنت�صبي “برنامج ال�صارقة للقادة”

متمنني لهم املزيد من التقدم والنجاح يف امل�صتقبل



ملف
العدد

تكريم

اجتمــــاعيـــــات

كرمت اإدارة املواقف العامة عددًا من موظفيها املتميزين وهم حممد عبداهلل عبدالرحمن، اأحمد 

دروي�ش اأحمد، عبدالرحمن حممد علي، جمعه مطر �صامل ، �صالح الدين عبدالبا�صط حممد ، 

تقديرًا لإجنازاتهم وتفانيهم واإخال�صهم يف العمل خالل الربع الثالث من عام 2015، واإنطالقًا 

من ا�صرتاتيجية بلدية مدينة ال�صارقة التي تهدف اإىل ن�صر ثقافة التميز وحتفز العاملني على تطوير 

مهاراتهم واآداء واجباتهم الوظيفية بال�صكل الأمثل. 

إدارة المواقف العامة تكرم موظفيها المتميزين 
ي�صر بلدية مدينة ال�صارقة اأن تتقدم باأطيب التهاين القلبية واأرق التربيكات اإىل الزميلني 

ب�سام نا�سر ) رئي�ش �صعبة التدريب ( و حمدي عبدالرحمن ) مدقق داخلي(

لفوز فريقهما باملرتبة الثانية يف م�ص���ابقة “هاكثون لأجل ال�ص���ارقة” من خالل م�صاركته 

بفكرة “التوا�ص���ل مع مر�ص���ى ال�ص���كري فى اإمارة ال�ص���ارقة ” �ص���من الفائزين باأف�ص���ل 

تطبيق���ات للهواتف الذكية تخدم ال�ص���ارقة والتي اأطلقها منتدى ال�ص���ارقة للتطوير خالل 

اإ�صبوع الإمارات لالبتكار، مع متنايتنا بدوام التوفيق والنجاح. 

تهنئة
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سؤال العددمعاربح             المدينة الباسمة

توجت ال�سارقة بالعديد من اجلوائز التي توؤكد دورها الريادي يف الكثري من املجاالت بف�سل الدعم 

والرعاية من �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي فماهو العام الذي توجت 

فيه ال�سارقة عا�سمة لل�سياحة العربية ؟

للمشاركة يرجى  إرسال اإلجابات إلى

  اإدارة الت�صال املوؤ�ص�صي ببلدية مدينة ال�صارقة 

على براق رقم 5162512 - 06   

اأو على المييل 

ccd@shjmum.gov.ae
علمًا باأن اآخر موعد لتلقى الإجابات 

 15 فرباير  2016 و�صتجرى القرعة 

بني الإجابات ال�صحيحة بالكمبيوتر.

الفائزين بمسابقة العدد السابق
إجابة سؤال العدد السابق

اعتمدت منظمة ال�سحة العاملية ال�سارقة »مدينة �سحية« 

وال�سرق  اخلليج  منطقة  يف  �سحية  مدينة  اأول  لت�سبح 

االو�سط يتم اإعتمادها من قبل منظمة ال�سحة العاملية، 

كما مت ن�سر ق�سة جناح على البوابة االلكرتونية ملنظمة 

ال�سحة العاملية عن بلدية ال�سارقة فماهي تلك الق�سة؟  

) ق�صة جناح برنامج ال�صارقة ل�صالمة الغذية (

الفائز الأول هبه حممد حمد الفال�صي 

الفائز الثاين غال فهد ح�صن 



اأقر جمل�ش الوزراء اإعالن عام 2016 عامًا للقراءة بتوجيهات من �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش 

الدولة، وانطالقًا من توجه القيادة الر�صيدة نحو تخريج جيل قارئ وتر�صيخ الدولة عا�صمة للمحتوى والثقافة واملعرفة.

وكانت اإمارة ال�صارقة ول زالت منارة للقراءة والثقافة والأدب على امل�صتوى العربي والعاملي، وقد اأطلقت العديد من 

املبادرات التي تهدف اإىل ن�صر وتعزيز ثقافة القراءة يف املجتمع بتوجيهات ورعاية كرمية من �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي، ع�صو املجل�ش الأعلى حاكم ال�صارقة ، ومن اأهمها اإطالق معر�ش ال�صارقة الدويل 

ثقافية  احتفالية  اإىل  يومًا  ع�صر  لأحد  الذي ميتد  املعر�ش  ما حتول  �صريعًا  الأعوام،  مرور  ومع   ،  1982 عام  للكتاب 

ت�صارك فيها اأكرث من 1500 دار ن�صر من 64 دولة، ويح�صرها اأكرث من 1.4 مليون زائر من �صتى اأنحاء العامل، وهو ما 

جعل معر�ش ال�صارقة الدويل للكتاب مفخرة لدولة الإمارات العربية املتحدة، واأحد الأعمدة الرئي�صية التي ارتقت بها 

لت�صبح الآن منارة الثقافة يف املنطقة.

ومن املبادرات املهمة التي اأطلقت يف اإمارة ال�صارقة لتعزيز ثقافة القراءة يف املجتمع الإماراتي هي مبادرة »مكتبة لكل 

منزل« اإذ ا�صتطاع م�صروع ثقافة بال حدود من خالل هذه املبادرة الفريدة اأن يوّزع مليون كتاب على 20 األف اأ�صرة 

اإماراتية على م�صتوى اإمارة ال�صارقة.

ول �صك اأن عام 2016 �صيكون عامًا ا�صتثنائيا بكل املقايي�ش يف تعزيز القراءة يف كل بيت واأ�صرة، ويف كل موؤ�ص�صة وهيئة 

حكومية و�صركة خا�صة، ويف املدار�ش واجلامعات واملراكز التجارية وو�صائل النقل وبكافة اللغات ولكل اجلن�صيات على 

م�صتوى اإمارة ال�صارقة والدولة ككل، فهدفنا واحد وهو تن�صئة اأجيال حمبة للقراءة وموؤمنة باأهمتها ودورها يف تقدم 

الأمم وال�صعوب.

2016 عامًا للقراءة

ندى سعيد السويدي
مدير إدارة االتصال المؤسسي


