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ملف
    العدد

االتحاد عظمة قادة وشموخ شعب

مل يكن الحتاد حلمًا عاديًا نتمناه اأو اأماًل نرجوه دون ال�صعي لتحقيقه،  بل كان مهمة �صاقة و�صفحة اإجنازات يف تاريخ دولة الإمارات العربية املتحدة، 

�صطر بداياتها الأب واملوؤ�ص�س ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه قائد امل�صرية وال�صرية، القائل »اإن الحتاد ما قام اإل جت�صيدًا عمليًا 

لرغبات واأماين وتطلعات �صعب الإمارات الواحد يف بناء جمتمع حر كرمي، يتمتع باملنعة والعزة وبناء م�صتقبل م�صرق و�صاح ترفرف فوقه راية العدالة 

واحلق ، وليكون رائدًا ونواة لوحدة عربية �صاملة«.

م�صرية بناء و�صعود للقمة ا�صتلم رايتها قادة عظماء و�صيوخ حكماء، عملوا بقلب رجل واحد لت�صبح دولتنا قبلة للتميز ووجهة لل�صعادة، منارة للعلم 

واملعرفة، حتتفل اليوم على اأر�صها ب 45 عاما من الوحدة والأمن والأمان،والإجنازات املحلية والإقليمية والعاملية، يف دولة الرقم الأول فهي الأوىل 

عامليًا يف تطبيق معايري اأمن الطريان لعام 2016 بح�صب منظمة الطريان املدين الدويل، وطبقا لتقرير املنتدى القت�صادي العاملي فالإمارات الأوىل 

عامليًا يف موؤ�صر النجاح احلكومي بتبني تكنولوجيا املعلومات، كما ت�صدرت الإمارات موؤ�صر ال�صحة امل�صتقبلية العاملي الذي ُيعنى بجاهزية الدول 

ملواجهة التحديات ال�صحية امل�صتقبلية وكفاءة اأنظمتها يف هذا املجال وتبني اأحدث التقنيات ال�صحية املتوفرة، م�صجلة اإجمايل 65.3 نقطة على 

املوؤ�صر، متقدمة بنحو 9 نقاط عن اأقرب مناف�صيها، وهي هولندا التي حلت يف املرتبة الثانية، وذلك وفقًا للت�صنيف الذي تعده موؤ�ص�صة »فيليب�س« 

العاملية لالأبحاث لت�صبح بذلك الأوىل عامليًا يف موؤ�صر ال�صحة امل�صتقبلية. 

الأوىل يف موؤ�صر ال�صعادة، العمل التطوعي، الأوىل عامليًا يف جودة الطرقات، يف غياب اجلرمية، وغريها الكثري من الإجنازات التي حتتاج لكتب 

وجملدات لتدوينها لالأجيال القادمة ولكل دول العامل التي تبحث عن خري مثال لعظمة القادة وولء ال�صعوب.

ثابت سالم الطريفي
مدير عام بلدية مدينة الشارقة



19
الخط الساخن ببلدية الشارقة يستقبل 54 ألف مكالمة 

منذ بداية العام

لجنة دراس��ة طلبات األراض��ي تواصل اجتماعاته��ا لمراجعة 
الطلب��ات والتأك��د م��ن اس��تيفائها الش��تراطات تخصي��ص 

aاألراضي

 مجلة فصلية منوعة تصدر عن بلدية مدينة الشارقة

12

في هذا العدد

س
جل

لم
ر ا

با
20أخ

حمل��ة  تنظ��م  الش��ارقة  بلدي��ة 
توعوية للحفاظ على المسطحات 
الخضراء تزامنًا مع احتفاالت اليوم 

الوطني

اإن االآراء املذكورة يف جملة املدينة البا�سمة ال تعرب 

بال�سرورة عن راأي بلدية ال�سارقة 

رئي�س التحريــر

ثابت �سامل الطريفي

مدير التحرير

علي عبيد احلمودي

متابعة واإ�سراف

حممـــد �ســالــح اجل�سـمــي

�سكرتري التحرير

اأميـرة حممــد عبداحلـــافظ 

 تدقيق لغوي

اأحمـــــــد نعيـــــــــم البــــــــاز

ت�سوير

عــلــي �سعيـــــد العيـــونـــي

ت�سميم واإخراج

ميـــــــره ثانــي ال�ســـويـــدي

عـمـــــار خــلـيــــــل كــلــثـــــم

عبـــدالــر�سيــــد حــافـــــظ

مــريـــم عــلـــي املــرزوقـــي

للم�ساركة مبقالة اأو معلومة اأو �سور  ، 

را�سلنا على الربيد الإلكرتوين التايل

إدارة االتصــــال المؤسســي
  هاتف : 5162485 9716+

براق: 5616095 9716+

www.shjmun.gov.ae

 العدد) 28( ال�سنة الثامنة ـ دي�سمرب 2016م

ccd@shjmun.gov.ae
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توف��ر  الش��ارقة  مدين��ة  بلدي��ة 
للمواق��ف  االس��تثنائي  االش��تراك 

العامة

28
بلدية الش��ارقة تس��تعد لموس��م 

الشتاء بخطة متكاملة

بلدي الش��ارقة يطلع على ملخص األعم��ال ويوافق على 
إلغاء الفترة المجانية للمواقف خالل الظهيرة
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بلدية الشارقة تستقبل وفدًا من دولة قطر

17
31و وفدًا من المجلس االستشاري باإلمارة

بلدية الش��ارقة تشارك في أسبوع 
اإلمارات لالبتكار
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بلدية الشارقة تنتهي من 

تخضير 15,2 مليون متر مربع 
في اإلمارة دد 
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عيادة بلدية الشارقة المكان 
األمثل لدقة التحاليل وسرعة 

اإلنجاز
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    العدد

المدينة الباسمة
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ملف
    العدد

»بي����ض �ض���نائعنا خ�ض���ر مرابعنا..... �ض���ود وقائعن���ا حمر موا�ض���ينا« به���ذه الكلمات التي 

خل�ض بها ال�ضاعر »�ضفي الدين احللي« معاين األوان علم »دولة الإمارات« والتي اكت�ضت 

به���ا �ض���وارع الدول���ة وتزينت بها البي���وت والطرق���ات، ورفعها الكبري وال�ض���غري، واملواطن 

والوافد، وعلى اأنغام واأحلان الن�ضيد الوطني للدولة »عي�ضي بالدي عا�ض احتاد اإماراتنا..

ع�ضت ل�ضعب دينه الإ�ضالم هديه القراآن ح�ضنتك با�ضم اهلل يا وطن « �ضاركت بلدية مدينة 

ال�ضارقة جموع اإمارات الدولة احتفالها باليوم الوطني 45.

المدينة الباسمة

4

ملف
العدد

المدينة الباسمة

4

ملف
نظمت عروضًا تراثية ومعارض وفعاليات متنوعةالعدد

بلدية الشارقة تحتفي 
باليوم الوطني 

نظمت عروضًا تراثية ومعارض وفعاليات متنوعة

بلدية الشارقة تحتفي 
باليوم الوطني 
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45 عامًا هي عمر االحتاد الذي احتفل به 

كل اأبناء الوطن بعزة وفخر وفرحة غمرت 

كل القل����وب، ففي الثاين من دي�س����مرب من 

عام األف وت�سعمائة وواحد و�سبعني تكاتفت 

اجله����ود ل�سنع جم����د عظيم و�س����رح عاٍل 

من التق����دم واالإجناز واحل�سارة والرخاء، 

كل ه����ذه املفردات �ساغها الباين واملوؤ�س�س 

واالأب الكب����ر املغف����ور له ب����اإذن اهلل تعاىل 

ال�س����يخ زايد بن �س����لطان اآل نهي����ان رحمه 

اهلل، القائ����ل »لق����د خرجت طالئع �س����عبنا 

ال����ويف تتقدم����ه قيادات����ه الوطني����ة متمثل����ة 

يف حكام����ه واأبنائ����ه املخل�س����ني ليغر�س����وا 

نبت����ًا طيبًا طاه����رًا يف اأر�����س طيبة طاهرة 

وليعلن����وا عل����ى امل����الأ اأن هن����ا �س����عبًا وفي����ًا 

واح����دًا التقت اإرادته و�س����ح عزمه و�س����لك 

طريق����ه لتحقيق اأمنية غالي����ة طاملا طافت 

باأحالمنا وا�ستقرت يف �سمائرنا وها نحن 

االآن جميع����ًا اأبناء بلد واح����د تظلنا املحبة 

واالإخاء،وترعان����ا وت�س����ملنا عناية اهلل عز 

وجل«

ا�س����تمرت م�س����رة التق����دم واالإجن����ازات 

على ي����د اأبناء دول����ة االإمارات م����ن القادة 

واحل����كام، ا�س����تلم راية امل�س����رة �س����احب 

ال�س����مو ال�س����يح خليفة ب����ن زاي����د اآل نهيان 

حفظ����ه اهلل، لت�س����بح االإم����ارات العربي����ة 

املتح����دة من����ارة العل����م والثقاف����ة، وقبل����ة 

الباح����ث ع����ن الرفاهية املمزوج����ة بالعمل 

واجلد، فف����ي دولة ال�س����عادة والرقم االأول 

اليوجد مكان ملتكا�سل .

تع����د ذكري ي����وم االحت����اد عر�س����ًا وطنيًا 

وال����والء  ال�س����دق  م�س����اعر  فيه����ا  تظه����ر 

والتالح����م ب����ني القي����ادة وال�س����عب، وه����و 

ي����وم تتفجر في����ه مظاه����ر الفرح����ة بدولة 

االإجنازات والطموح����ات الالحمدودة، هو 

يوم جمد ل����كل االإماراتيني �س����ّجله التاريخ 

يف اأن�س����ع �س����فحاته واأخلده����ا، فهو اليوم 

الذي جمع �س����مل االإمارات ال�س����بع يف دولة 

احتادية قوية قادرة على �س����نع املعجزات، 

وه����و يوم ال����والء لقيادتن����ا الر�س����يدة التي 

حتمل على عاتقها اأمانة كبرة بكل اقتدار، 

ومت�س����ي نحو امل�س����تقبل وا�س����عة م�سلحة 

الوطن واملواطن يف قّمة اأولوياتها.

تعد �سنويًا بلدية مدينة ال�سارقة برناجمًا 

حاف����اًل بالفعالي����ات واملب����ادرات لالحتفال 

به����ذا اليوم املمي����ز، وتبداأ ه����ذه الفعاليات 

من����ذ ي����وم الثال����ث م����ن نوفمرب ي����وم العلم 

االإمارات����ي، حي����ث تق����وم البلدي����ة بتزي����ني 

�س����وارع املدينة وامليادي����ن العامة باالأعالم 

واملج�س����مات ال�س����وئية والزينة امل�س����تمدة 

من روح االحت����اد واملعربة عن ابتهاج اأبناء 

الدول����ة به����ذه املنا�س����بة الوطني����ة الغالية، 

باالإ�س����افة لتزي����ني جمي����ع مب����اين البلدية 

واملبنى الرئي�س����ي باالأعالم واالأ�سواء التي 

حتمل األ����وان العل����م االإمارات����ي، كما تقوم 

جمي����ع احلدائق العامة واملتنزهات بو�س����ع 

خط����ة للفعاليات جلميع االأ�س����ر والعائالت 

واالأطف����ال الإدخال البهجة وال�س����عادة على 

قلوب اجلميع.
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فعاليات المبنى الرئيسي
مت تزيني املبنى الرئي�س���ي للبلدية والن�س���ب التذكاري اخلا�س 

بها باالأعالم وبع�س املج�س���مات الوطنية بدءًا من �س���هر نوفمرب 

من���ذ االحتفال بيوم العلم، كم���ا مت تنظيم حفل خا�س للموظفني 

يف قاعة امل�سرح بالبلدية �سملت العديد من الفعاليات والفقرات، 

منه���ا معزوف���ة وطني���ة، وعر�س فيلم ق�س���ر عن ي���وم االحتاد،  

وكذل���ك اأوبريت م�س���رحي، باالإ�س���افة ملعر�س �س���ور ع���ن اليوم 

الوطن���ي يف املدخل الرئي�س���ي للبلدية و�س���احبه معر�س لالأ�س���ر 

املنتجة، وم�سابقة للريوق االإماراتي بني جميع االأق�سام.
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فعاليات الحدائق 
العدي���د  ال�س���ارقة  ببلدي���ة  احلدائ���ق  فعالي���ات  ق�س���م  نظ���م 

م���ن الفعالي���ات يف اأك���ر م���ن 10 حدائ���ق يف اأحي���اء املدين���ة، 

منه���ا حديقة الرمث���اء، املم���زر، املن�س���ورة، �سمن���ان، الفيحاء 

اجلديدة،النا�سري���ة، القرائ���ن، اجلرينة واخلزامي���ة، وحديقة 

ال�سجع���ة الن�سائي���ة، بح�س���ور مئات م���ن املواطن���ني واملقيمني 

الذي���ن توافدوا عل���ى احلدائق بال���زي الوطني واأع���الم الدولة، 

و�سم���ل برنام���ج االحتف���ال اأن�سط���ة متنوع���ة منه���ا الر�سم على 

القما�س،ور����س تعليمية وتدريبية على االأ�سغ���ال اليدوية، عر�س 

للمو�سيقى الع�سكرية، معر�س لالأ�سر املنتجة، م�سابقة اأجمل زي 

تراثي، م�سرح عرائ�س بعموان » حب الوطن « وم�سرة لالأطفال، 

م�سابق���ات اأجم���ل زي لليوم الوطن���ي، م�ساركة عر����س �سيارات 

قدمية، م�ساركة حافلة » نقراأ لنبدع « وكذلك ركن تراثي.

وق���د مت تزيني جميع احلدائق باالأع���الم واالإ�ساءة واملج�سمات 

امل�ستم���دة م���ن روح االحتاد، ب�س���كل اأ�ساف مزيدًا م���ن البهجة 

وال�سعادة على مرتادي احلدائق �سغارًا وكبارًا.

فعاليات متنزه الشارقة 
الوطني

�س���ارك ق�سم فعاليات احلدائ���ق بالبلدية  يف الفعاليات 

الت���ي نظمته���ا اللجن���ة العلي���ا لفعالي���ات الي���وم الوطني 

يف حديق���ة متن���زه ال�سارق���ة الوطني، الذي �سه���د اإقبااًل 

كثيف���ًا من ال���زوار من كل اإم���ارات الدول���ة للم�ساركة يف 

االحتفال باليوم الوطني، و�سم���ل برنامج البلدية العديد 

م���ن الفعاليات املمي���زة مثل تنظيم الور����س الفنية، ركن 

للطب���خ، م�سابقات واألعاب حركية وتفاعلية، توزيع هدايا 

تذكاري���ة. كما قام���ت م�سرفات احلدائ���ق بعمل فعاليات 

م�سغرة مبجهودهن ال�سخ�سي كما قامت البلدية يف يوم 

ال�سهي���د بتوزي���ع بطاقات كتبها ال�سغ���ار والكبار للتعبر 

عن حبهم وفخرهم مبا قام به حماة الوطن.
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مبنى خدمة العمالء

�سارك����ت اإدارة العملي����ات والتفتي�����س البل����دي ومراك����ز البلدي����ة باملنطق����ة ال�سناعية 

اخلام�س����ة بعدد من الفعالي����ات املبهجة للموظف����ني واملراجعني، حي����ث مت تزيني املبنى 

بالكام����ل م����ن الداخل مبج�سم����ات تراثية ووطنية، ث����م قامت الفرق����ة الع�سكرية بعزف 

الن�سي����د الوطن����ي للدولة، كما مت توزي����ع بطاقات للموظفني حتتوي عل����ى عبارات وجمل 

وطنية،باالإ�ساف����ة لل�س����وق املفتوح الذي �س����م العديد من الهداي����ا والتوزيعات الرتاثية، 

والعديد من الفعاليات االأخرى التي القت ا�ستح�سان اجلميع.

إدارة التنظيم اإليجاري

يف ج���و تعمه اأجواء الفرح���ة واالحتفال بهذه الي���وم التاريخي احتفل���ت اإدارة التنظيم 

االإيجاري مبنطقة ال�سناعية اخلام�سة بتقدمي العديد من الفعاليات واالأن�سطة، فقدمت 

االأكالت الرتاثي���ة والقهوة 

كم���ا  للجمي���ع،  ال�سعبي���ة 

لالأ�س���ر  معر�س���ًا  اأقام���ت 

املنتج���ة لبي���ع العدي���د من 

االإماراتي���ة،  املنتج���ات 

رك���ن  لوج���ود  باالإ�ساف���ة 

واأتاح���ت  للطف���ل،  خا����س 

للموظف���ني  االإدارة 

واملراجع���ني خدمة التقاط 

ال�س���ور الفوتوغرافي���ة يف 

ال�سوئي،  الت�سوي���ر  رك���ن 

بجانب خيمة ال�سيافة التي 

�سهدت تواج���د اجلميع يف 

جٍو ت�س���وده الفرحة والوالء 

والفخر بدولة االإمارات.
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الصحة العامة والمختبرات 
المركزية

ر�س���َم  قط���اع ال�سح���ة العام���ة واملخت���ربات املركزي���ة خط���ة 

لالحتف���ال بالي���وم الوطني وي���وم ال�سهيد ويوم العل���م ، ت�سمنت  

العديد من االأن�سطة والفعاليات الوطنية .  حيث اأقيم حفل لرفع 

العلم وذلك يف الثالث من نوفمرب 2016  ، بح�سور م�ساعد املدير 

العام لقط���اع ال�سحة العامة واملختربات املركزية الدكتورة ر�سا 

القا�سم���ي ، ومدراء االدارات وروؤ�س���اء االق�سام وموظفي القطاع  

واجلمه���ور الزائر ،  جت�سي���دًا اإىل لروؤية القي���ادة الر�سيدة التي 

حتر����س علي دعم وتكري�س قيم االنتم���اء يف نفو�س اأبناء الوطن  

واملقيم���ني عليه ،  واإىل جانب االحتفاالت االأخرى  ، وبفعل جهود 

ا�ستثنائي���ة �ساغتها حروف االإ�سرار على ترك ب�سمة على �سجل 

ه���ذه املنا�سب���ة االأ�سم���ى . قام���ت  اإدارة املخت���ربات املركزية يف 

القط���اع باإطالق » مبادرة عرب���ة ال�سيافة الكرمي���ة »، كمبادرة 

وطني���ة  تنطل���ق يومي���ًا ل�سيافة 

جميع موظفي القطاع واجلمهور 

ه���ذه  ته���دف  حي���ث   ، الزائ���ر 

املبادرة اىل اأهمي���ة غر�س قيمة 

ال���والء للوط���ن، واحلف���اظ على 

القي���م والع���ادات والتقاليد من 

الت���ي تعك�س  خ���الل �سلوكياتنا، 

هويتن���ا، وعرب التم�س���ك برتاثنا 

وعاداتنا، التي يعزز بها االنتماء 

للوطن . 
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ومبنا�س���بة االحتفال بالي���وم الوطني 45 لدولة 

االإمارات العربية املتحدة ، يقول را�سد بن طليعة 

رئي����س املجل����س البل���دي ملدين���ة ال�س���ارقة،هذه 

الذك���رى جتعلن���ا ن�س���رتجع ب���كل فخ���ر الرم���ز 

ال�س���امخ يف علم الدولة ل�س���واعد احت���دت َفبَنت 

وعقول اأبدعت فاأجنزت، وجهود بذلت فاأثمرت. 

اإنه���ا ذكرى تاأ�س���ي�س الدول���ة على يد موؤ�س�س���ها 

وب���اين نه�سته���ا ال�سيخ زاي���د بن �سلطان اآل نهي���ان طيب اهلل ثراه واإخوان���ه اأع�ساء املجل�س 

االأعلى لالحتاد. 

لق���د ا�ستطاعت القيادة ال�سيا�سية احلكيم���ة لدولة االإمارات اأن ت�ست�سرف امل�ستقبل بعقول 

نرة ونظرة ثاقبة خطت الدولة معها خطوات عظيمة �سبقت بها الكثر من الدول بدءًا من 

تاأ�سي����س بني���ة حتتية و�سبكة من الطرق���ات واجل�سور واملوا�سالت احلديث���ة، واإن�ساء اأ�سواق 

امل���ال واالأعم���ال وتاأ�سي�س اجلامعات املمي���زة التي اأ�سبحت ت�ستقط���ب املبتعثني من خمتلف 

اأنح���اء العامل عالوة على توفر اخلدم���ات ال�سحية والتعليمية والثقافية التي تناف�س الدول 

املتقدمة دون امل�سا�س بالقيم الرتاثية االأ�سيلة ... وتوفر و�سائل الرعاية والرفاهية املتمثلة 

يف املنتزهات واحلدائق العامة، وخدمات الكهرباء واملياه املميزة.

كم���ا �سبقت الدول���ة كثرا من الدول العاملي���ة يف و�سع ا�سرتاتيجية وطني���ة متثلت يف روؤية 

2021 وحقق���ت مراك���ز متقدمة يف موؤ�س���رات التناف�سي���ة العاملية وفق نتائ���ج معهد التنمية 

االإدارية العاملي ب�سوي�سرا. 

جميع هذه اخلدمات واالإجنازات اإمنا ت�سب يف حتقيق الرفاهية والرخاء للمواطن واملقيم 

عل���ى حد �سواء، وتنعم بها خمتلف �سرائح املجتمع، وننته���ز هذه الفر�سة لرفع اأ�سمى اآيات 

التهنئة اإىل قيادة الدولة وحكومتها و�سعبها بهذه املنا�سبة الوطنية العزيزة... وال يفوتنا اأن 

نهي���ب ب�سباب االإمارات لل�سر على خطى البن���اة املوؤ�س�سني واقتفاء اأثرهم واتخاذهم قدوة 

علي���ا، للبناء والتعمر واحلفاظ عل���ى مكت�سبات الدولة بل وتطويره���ا. وندعو اهلل اأن يدمي 

علينا نعمة االأمن واالأمان...

» الثاني من ديسمبر يمثل ذكرى 
وطنية عظيمة وغالية على 

قلب كل مواطن ومقيم بدولة 
اإلمارات العربية المتحدة« .

را�ضد �ضلطان بن طليعة 

البل���دي  املجل����ض  رئي����ض 

ملدينة ال�ضارقة 

ويف اإطار احتفاالتها الوطني����ة التي بداأت منذ نوفمرب، 

احتفل����ت بلدي����ة مدين����ة ال�سارق����ة بي����وم العل����م ال����ذي 

ي�سادف الثالث من �سه����ر نوفمرب ذكرى تويل �ساحب 

ال�سم����و ال�سي����خ خليفة بن زايد اآل نهي����ان رئا�سة الدولة 

حفظ����ه اهلل، وتلبية لدعوة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�س����د اآل مكتوم نائب رئي�����س الدولة رئي�س جمل�س 

ال����وزراء حاكم دب����ي رع����اه اهلل لالحتفال ب�ي����وم العلم 

وتوجيه����ات �سموه برفع علم الدولة عرب مباين اجلهات 

والدوائ����ر والوزارات ب�س����كل متزامن يف مت����ام ال�ساعة 

احلادي����ة ع�س����رة �سباح����ًا كاإ�س����ارة لتوحيد عل����م دولة 

االإمارات عرب اأرا�سيها ومبانيها كافة.

 ج����اء ذل����ك بح�سور �سع����ادة را�س����د بن طليع����ة رئي�س 

املجل�س البلدي ملدينة ال�سارقة، وم�ساركة جميع مدراء 

االدارات وروؤ�س����اء االأق�س����ام وموظف����ي البلدي����ة وطلبة 

املدار�����س، حيث قام �سعادة ثاب����ت الطريفي مدير عام 

بلدي����ة مدين����ة ال�سارقة برف����ع العلم يف �ساري����ة البلدية 

املوج����ودة يف ال�ساحة االأمامية ملبن����ى البلدية الرئي�سي 

مبنطق����ة امل�سلى عل����ى اأحلان الن�سي����د الوطني للدولة.   

وق����ال الطريف����ي اأن االحتفال بي����وم العلم ه����و احتفال 

بوحدتن����ا وعزتن����ا وجتدي����دًا لل����والء للقي����ادة الر�سيدة 

واالنتماء للوطن الغايل، كما اأن����ه يعد جت�سيدًا وتاأكيدًا 

على احلب والتفاين وخدم����ة العلم ورفعته وبذل الروح 

من اأجل����ه ليبقى �ساخمٍا خفاقًا قويًا ك�سموخ وقوة اأبناء 

االإم����ارات. واأك����د اأن العلم يع����د رمزًا للهوي����ة الوطنية 

واالنتم����اء، ويج�س����د اأ�سم����ى مع����اين ال�س����الم والع����دل 

والت�سامح.

ويف الوق����ت نف�سه مت رفع العل����م على كل مباين ومرافق 

بلدي����ة مدينة ال�سارق����ة يف جميع مناط����ق االإمارة، كما 

مت توزي����ع  االأعالم على جمي����ع املوظفني واملراجعني يف 

م�سهد اأ�سبه مبعزوف����ة وطنية مميزة تعرب عن االنتماء 

لدولة االحتاد والفخر بهذه املنا�سبة الغالية.

ثابت الطريفي:  العلم رمز لوحدتنا وعزتنا
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أخبار
المجلس

ت�ستمــــر جلنــــة درا�ســــة طلبــــات االأرا�ســــي للمجل�س البلــــدي ملدينة 

ال�سارقــــة يف اجتماعاتها الدورية برئا�ســــة �سعادة/عبداهلل خليفة 

الدوخــــي وتقــــوم  اللجنــــة بدرا�ســــة طلبــــات االأرا�ســــي التجاريــــة 

وال�سناعيــــة وال�سكنيــــة الــــواردة اإليها مــــن اأبناء مدينــــة ال�سارقة 

باالإ�سافــــة اإىل طلبــــات االأرا�ســــي ال�سكنية واحلا�سلــــن اأ�سحابها 

علــــى منح وقرو�ــــس �سكنية وبعــــد درا�سة الطلبــــات ومراجعة كافة 

امل�ستنــــدات والوثائــــق والتاأكد مــــن مطابقتها لل�ســــروط الواردة يف 

الالئحــــة الداخليــــة مبعايــــر ا�سرتاطــــات وتخ�سي�ــــس االأرا�سي، 

تو�سي  اللجنة باإحالتهــــا اإىل اللجنة الدائمة لتخ�سي�س االأرا�سي 

ال�ستكمال االإجراءات اخلا�سة بالتخ�سي�س. 

 كمــــا تقــــوم  اللجنــــة بدرا�سة عدد مــــن طلبات االأرا�ســــي ال�سكنية 

املحولة من املجال�ــــس البلدية ملدن كلباء وخورفكان ودبا احل�سن، 

حيــــث اأن اأ�سحابها حا�سلون على منح وقرو�ــــس �سكنية من دائرة 

االإ�ســــكان يف ال�سارقــــة وبرنامــــج ال�سيــــخ زايد ويطلبــــون اال�ستثناء 

باحل�ســــول على اأرا�ــــسٍ �سكنية يف مدينة ال�سارقــــة نظرًا لعدد من 

الظروف االجتماعية واحلياتية. 

وبعــــد اأن تطلــــع  اللجنــــة على جميــــع الطلبــــات وبناًء علــــى تو�سية 

املجال�ــــس البلدية املحولة مــــن قبلها، تو�سي باإحالتهــــا اإىل اللجنة 

الدائمة لتخ�سي�س االأرا�سي .

وقد قام الق�سم بالتعاون مع دائرة التخطيط وامل�ساحة  با�ستحداث 

رابط اإلكرتوين  يتيح الربــــط  بن املجل�س البلدي واللجنة الدائمة 

لتخ�سي�ــــس االأرا�سي يف اإمارة ال�سارقة بحيث تتوىل اللجنة تقييم 

الطلبــــات بعــــد مراجعتها ودرا�ستهــــا من قبل اللجنــــة املخت�سة يف 

املجل�ــــس وهو ما ي�سهل من االإجــــراءات اخلا�سة بهذه الطلبات كما 

�ست�سهل هذه اخلدمة حفــــظ الطلبات وامل�ستندات وحتديثها ب�سكل 

اأ�سرع . 

يذكر ، اأنه بناء علــــى التوجيهات ال�سامية ل�ساحب ال�سمو احلاكم 

البلدية يف جميع مدن ومناطق  املجال�س  تتوىل   ، – حفظه اهلل- 
اإمارة ال�سارقة ا�ستقبال الطلبات وتقوم اللجنة املعنية يف املجال�س 

مبراجعتهــــا والتاأكــــد مــــن جميــــع البيانــــات وامل�ستنــــدات املرفقــــة 

وموافقتهــــا مــــع ال�ســــروط الــــواردة يف الالئحة اخلا�ســــة مبعاير 

تخ�سي�ــــس االأرا�سي ومن ثــــم تقوم باإحالتهــــا اإىل اللجنة الدائمة 

لتخ�سي�س االأرا�سي كونها اجلهة املخولة بالتخ�سي�س . 

كما يذكــــر اأن عدد الطلبات التي ا�ستقبلهــــا املجل�س البلدي ملدينة 

ال�سارقــــة منذ �سدور التوجيهات ال�سامية  ل�ساحب ال�سمو احلاكم 

–حفظه اهلل- يف �سهر نوفمرب 2012 ، قد بلغ حوايل )16،000( 
طلــــب الأرا�ٍس جتارية و�سناعية و�سكنيــــة ، وقد قامت جلنة درا�سة 

طلبــــات االأرا�سي باملجل�س البلدي بدرا�ستهــــا  واإحالة )15،000( 

طلــــب اإىل اللجنــــة الدائمة لتخ�سي�ــــس االأرا�سي بعــــد التاأكد من 

مطابقتها لل�سروط.  

لجنة دراسة طلبات األراضي تواصل اجتماعاتها لمراجعة الطلبات والتأكد من 

استيفائها الشتراطات تخصيص األراضي
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بلدي الشارقة يطلع على ملخص األعمال ويوافق على إلغاء الفترة المجانية للمواقف خالل الظهيرة

عقــــد املجل�س البلدي ملدينة ال�سارقة اجتماعه الثاين لدور االنعقاد 

العــــادي االأول مــــن الف�سل ال�سنــــوي الثاين ع�ســــر  برئا�سة �سعادة 

را�ســــد �سلطان بــــن طليعة  رئي�ــــس املجل�س البلدي ملدينــــة ال�سارقة 

وبح�سور �سعــــادة اأع�ساء املجل�س  و�سعــــادة /ثابت �سامل الطريفي 

مدير عام بلدية ال�سارقة . 

ا�ستهــــل �سعادة بن طليعة االجتماع بتوجيــــه اأ�سمى اآيات التربيكات  

والتهاين اإىل القيادة الر�سيدة واإىل جميع مواطني الدولة مبنا�سبة 

يــــوم العلم الــــذي تتوحد فيه القلــــوب واالأنظار باجتــــاه علم الدولة 

واحتــــاد الوطن وان�سهاره يف دولة واحدة  ، م�سرًا اإىل ذكرى وفاة 

ال�سيــــخ زايد بــــن �سلطان اآل نهيــــان موؤ�س�س الدولة وبــــاين نه�ستها 

حيث �ستبقى اأقواله خالدة  يف نفو�سنا ومنهجًا ن�ستلهمه ال�ستكمال 

م�سرة بناء الدولة.

كما رفــــع بن طليعة اأ�سمى اآيات التربيــــكات ل�ساحب ال�سمو حاكم 

ال�سارقــــة – حفظه اهلل- على النجاح الذي ت�سهده الدورة 35 من 

معر�ــــس ال�سارقة الكتــــاب  والذي حتول اإىل مهرجــــان ثقايف دويل 

يق�ســــده الزوار من جميــــع اأنحاء العامل عاك�ســــًا  توجهات �ساحب 

ال�سمو يف تر�سيخ قيمة الكتاب والثقافة.

وهنــــاأ �سعادة / ثابــــت الطريفي على الثقة الغاليــــة التي اأوالها اإياه 

�ساحــــب ال�سمو احلاكم – حفظه اهلل- بتعيينــــه مدير عام لبلدية 

مدينــــة ال�سارقة متمنيا له با�سم املجل�ــــس التوفيق يف مهامه ملا فيه 

اخلر الإمارة ال�سارقة وللوطن.  

 اطلع املجتمعون على ملخ�س اأعمال الف�سل ال�سنوي احلادي ع�سر 

وما ت�سمنه من تو�سيات وقرارات متعلقة بال�ساأن البلدي حيث �سم 

امللخ�ــــس اأعمال اللجان واأبرز املوا�سيع التي متت مناق�ستها خالل 

الف�ســــل ال�سنوي املن�سرم ، حيث و�سل عدد املوا�سيع التي ناق�سها 

املجل�ــــس 56 مو�سوعــــًا ، اأمــــا اللجــــان فقــــد عقــــدت 95 اجتماعًا 

بينهــــا 55 اجتماعا للجنة التحكيــــم وف�س منازعات املقاولن التي 

نظرت يف 730 �سكوى من املقاولن واال�ست�سارين واملالك وعملت 

اللجنة على اإيجاد حلول ودية بن املتخا�سمن الأكرث من 90 ٪ من 

ال�سكاوى. 

اأمــــا جلنــــة درا�سة طلبــــات االأرا�سي فقــــد عقــــدت 10 اجتماعات 

اطلعــــت خاللها علــــى 600  طلب وقامــــت بدرا�ستهــــا والتاأكد من 

ا�ستيفائها لل�سروط املن�سو�س عليها يف الئحة تخ�سي�س االأرا�سي 

باإمارة ال�سارقة واإر�سالها اإىل اللجنة الدائمة لتخ�سي�س االأرا�سي 

يف دائــــرة التخطيــــط وامل�ساحــــة  علما بــــاأن عدد طلبــــات االأرا�سي 

التجاريــــة وال�سكنية التي ا�ستلمها ق�ســــم ا�ستقبال طلبات االأرا�سي 

منــــذ العــــام 2011 و�ســــل اإىل 16200 طلب بــــن �سكني وجتاري 

وقامت اللجنة  حتويل ما يقارب 15000 طلب اإىل اللجنة الدائمة 

لتخ�سي�س االأرا�سي  .

 اأمــــا بالن�سبــــة للجنــــة تنظيم �ســــوؤون العــــزب، فقد قامــــت اللجنة  

بتخ�سي�س عزب جمال يف منطقة اللب�سة.

كمــــا ناق�س املجتمعون  مقــــرتح ب�ساأن اإلغاء الفــــرتة املجانية خالل 

�ساعــــات الظهــــرة يف مدينة ال�سارقــــة وذلك ت�سهيــــال للمت�سوقن 

الإيجاد املواقف خالل هذه الفرتة خا�سة يف االأ�سواق احليوية حيث 

يعمد البع�س اإىل �سوء ا�ستغالل املواقف خالل هذه الفرتة مبا يوؤثر 

�سلبًا على املحال التجارية . 

وقــــد وافــــق املجل�س علــــى املقرتح علــــى اأن يتم تطبيقــــه بعد اإعالم 

اجلمهور من خالل ال�سحف وو�سائل االإعالم املحلية. 

واطلع املجل�ــــس على العديد من املوا�سيع االأخــــرى املتعلقة بال�ساأن 

البلدي . 
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أخبـار 
الـــــدار

ا�ستقبل �سعادة  ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة 

قطر  دولة  من  والبيئة  البلدية  وزارة  من  وفدًا  ال�سارقة 

الهند�سة  لقطاع  العام  املدير  م�ساعد  ال�سقيقة،بح�سور 

ال�سويدي،  هده  بن  خليفة  املهند�س  بالبلدية  وامل�ساريع 

عبداهلل  املوؤ�س�سي  الدعم  لقطاع  العام  املدير  وم�ساعد 

مبنطقة  الرئي�سي  البلدية  مبنى  يف  وذلك  القايدي، 

امل�سلى، لبحث �سبل التعاون وتبادل اخلربات واملعلومات 

يف عدد من املجاالت امل�سرتكة بن اجلانبن اأبرزها اآلية 

اإدارة املناطق ال�سناعية يف االإمارة.

�سم  الذي  الزائر  بالوفد  الطريفي  ثابت  �سعادة  رحب   

ال�سيد من�سور عبداهلل اآل حممود رئي�س جلنة االإ�سراف 

عبداهلل  وال�سيد  امل�ساندة«ال�سناعية«  املناطق  على 

ال�سادة مدير اإدارة ال�سوؤون الفنية ببلدية الدوحة، موؤكدًا 

اأن بلدية ال�سارقة ال تاألو جهدًا يف تقدمي كافة اأوجه التعاون مع جميع اجلهات �سواء كانت حملية اأو خارجية مبا 

يخدم اجلهتن وي�ساعد على تطوير اأنظمة العمل، كما اأكد اأن بلدية مدينة ال�سارقة حتر�س على تقدمي الدعم 

وامل�سورة لالأ�سقاء يف دولة قطر انطالقا من حر�س الطرفن على تعزيز العمل اخلليجي امل�سرتك واال�ستفادة 

من امل�ساريع واالأفكار املتميزة يف كال البلدين مبا يحقق امل�سلحة العامة.

واأكد الوفد الزائر رغبته يف التعرف على اآلية العمل التي تتبعها بلدية مدينة ال�سارقة يف اإدارة املناطق ال�سناعية 

التي تتميز بها االإمارة بو�سفها وجهة �سناعية وا�ستثمارية كربى، باالإ�سافة للتعرف على اال�سرتاتيجية املتبعة 

لتقدمي كافة اخلدمات البلدية يف هذه املناطق للمحافظة على املظهر احل�ساري واجلمايل والعمراين لالإمارة.

و قدم �سعادة ثابت الطريفي �سرحًا تف�سيليًا عن كيفية تعامل البلدية مع كافة املناطق ال�سناعية املنت�سرة يف 

االإمارة، والق�ساء على اأي معوقات اأو م�سكالت من �ساأنها التاأثر ب�سكل �سلبي على املظهر احل�ساري والعمراين 

واجلمايل لالإمارة امل�سرقة من ناحية، وا�ستمرار العمل يف هذه املناطق ب�سكل اآمن و�سليم مبا يخدم اأ�سحابها 

من ناحية اأخرى.

اأ�ساد الوفد الزائر باجلهود التي تقوم بها بلدية مدينة ال�سارقة يف العديد من املجاالت،  ويف نهاية الزيارة 

موؤكدًا حر�س  وزارة البلدية والبيئة يف دولة قطر على اال�ستفادة من هذه التجارب يف ظل الروابط امل�سرتكة 

التي جتمع الطرفن.

بلدية الشارقة تستقبل وفدًا من دولة قطر
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... و وفدًا من المجلس االستشاري باإلمارة

ا�ستقبلت بلدية مدينة ال�سارقة وفدًا من املجل�س اال�ست�ساري 

امل�سلى،  مبنطقة  الرئي�سي  مبناها  يف  ال�سارقة،  الإمارة 

م�ساعد  القا�سمي  ر�سا  الدكتورة  ال�سيخة  �سعادة  بح�سور 

املركزية،  واملختربات  العامة  ال�سحة  لقطاع  العام  املدير 

واملهند�س ح�سن التفاق م�ساعد املدير العام لقطاع الزراعة 

اخلدمات  اإدارة  مدير  جعفر  علي  جعفر  واملهند�س  والبيئة، 

البيئية، وعدد من موظفي البلدية، وذلك لبحث �سبل التعاون 

وتبادل املعلومات بن اجلانبن.

وقدمت  الزائر،  بالوفد  القا�سمي  رحبت  الزيارة  بداية  ويف 

واأهم  املركزية،  واملختربات  العامة  ال�سحة  قطاع  عن  نبذة 

واحلفاظ  االإمارة  قاطني  خلدمة  بها  يقوم  التي  املجهودات 

التفاق  ح�سن  املهند�س  قدم  فيما  و�سالمتهم،  �سحتهم  على 

عر�سا تعريفيًا عن قطاع الزاعة والبيئة، ودوره يف احلفاظ على بيئة ال�سارقة نظيفة و�سحية.

والدوائر  الهيئات  كافة  مع  الزيارات  بتبادل  ترحب  ال�سارقة  بلدية  اأن  القا�سمي  و�سرحت 

الزيارة  هذه  اأن  موؤكدة  لالإمارة،  العام  ال�سالح  يخدم  مبا  واخلا�سة  احلكومية  واملوؤ�س�سات 

جاءت للتعرف على اآلية عمل قطاعي ال�سحة العامة والزراعة والبيئة واالإطالع على جتربتهما 

اخلا�سة يف احلفاظ على بيئة االإمارة البا�سمة اآمنة وخالية من امللوثات، وال �سيما اأن ال�سارقة 

االآن ت�سهد تو�سعًا معماريا وثقافيا واجتماعيًا جعلها قبلة لل�سياحة واالإقامة واال�ستثمار، مما 

يحتاج تكاتف جميع هيئات االإمارة حتى ت�ستمر م�سرة التنمية وتزداد ال�سارقة اإ�سراقًا وبهجة.

�سم الوفد الزائر عائ�سة البرق رئي�س جلنة ال�سوؤون ال�سحية والعمل وال�سوؤون االجتماعية، 

بدورهم جمموعة من  قدموا  الذين  اللجنة،  اأع�ساء  من  وعدد  اللجنة،  مقررة  عذراء متيم 

مواجهة  وكيفية  املتنوعة  البلدية وخدماتها  اآلية عمل قطاعات  واال�ستف�سارات حول  اال�سئلة 

التحديات التي تقابل البلدية يف ظل التطور العمراين الذي ت�سهده ال�سارقة.ويف نهاية الزيارة 

اأعرب الوفد الزائر عن �سكره لبلدية ال�سارقة لتعاونها الدائم وتقدمي كافة املعلومات الالزمة 

لدعم �سبل تبادل املعلومات.
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بلدية أم القيوين تطلع على تجربة 
التنظيم اإليجاري بالشارقة

ا�ستقبلـــت اإدارة التنظيم االإيجاري ببلدية مدينة ال�سارقة وفدًا من بلدية 

اأم القيويـــن من اأجل االطالع على اآليات واأنظمة العمل يف االإدارة، وذلك 

يف مبنـــى اإدارة التنظيم االإيجاري باملنطقـــة ال�سناعية اخلام�سة، حيث 

كان يف ا�ستقبال الوفد الزائر �سامل الكعبي مدير اإدارة التنظيم االإيجاري 

بالوكالة وعدد من املوظفن.

واأو�ســـح الكعبـــي اأن هذه الزيـــارة التن�سيقيـــة جاءت بهـــدف بحث �سبل 

التعـــاون وتبادل اخلربات وتعزيـــز �سيا�سة العمل امل�ســـرتك التي حتر�س 

عليهـــا بلدية مدينـــة ال�سارقة مع كافـــة الهيئات والدوائـــر احلكومية مبا 

يخـــدم امل�سلحة العامة لالإمـــارة وجميع اإمارات الدولـــة،  الفتًا اأنه متت 

مناق�سة العديد من املحاور مع الوفد واأهمها تاريخ تاأ�سي�س ق�سم ت�سديق 

عقود االإيجـــار ومراحل تطور القانون اخلا�س بـــه بو�سفه القانون االأهم 

لتنظيـــم العالقة بن املالـــك وامل�ستاأجر يف اإمـــارة ال�سارقة واحلل االأمثل 

لكافة امل�سكالت االإيجارية.

واأ�ســـاف الكعبي اأن االجتماع تطرق اأي�سًا اإىل اخلدمات االإلكرتونية التي 

تقدمها اإدارة التنظيم االإيجاري والبالغ عددها 38 خدمة والتي تنبع من 

خطـــة البلدية للتحـــول الذكي ال�سامل متا�سيًا مع اأهـــداف دولة االإمارات 

العربيـــة املتحدة، الفتًا اأن الوفد الزائر قـــام بجولة ميدانية للتعرف على 

اآلية العمل يف جميع االأق�سام.

مـــن جانبـــه اأ�ساد الوفـــد الزائـــر باإجنـــازات البلدية ودورهـــا املتميز يف 

تعزيـــز فر�س التعاون والعمل امل�سرتك بـــن العديد من الهيئات والدوائر 

احلكوميـــة على اأر�ـــس االإمارة وجميـــع االإمارات املجـــاورة، وعرب ال�سيد 

عبيد غـــامن ال�سقال رئي�ـــس ق�سم العقـــود واالأمالك ببلديـــة اأم القيوين 

عن جزيل �سكره وامتنانـــه لبلدية مدينة ال�سارقة ملا تقدمه من معلومات 

جلميع الدوائر واملوؤ�س�سات.

الخط الساخن ببلدية الشارقة يستقبل 54 ألف مكالمة منذ بداية العام
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و90  األف   54 ال�سارقة  مدينة  ببلدية  ال�ساخن  اخلط  ا�ستقبل 

مكاملة منذ بداية العام وحتى نهاية �سهر�سبتمرباملا�سي، منها 

16،553 مالحظات و�سكاوى، و 37،537 ا�ستف�سارات اأخرى، 
مت اإجناز 90 باملئة منها، ح�سبما �سرح عبداهلل الربميي رئي�س 

�سعبة اخلط ال�ساخن بالبلدية.

اأطلقتها  التي  ال�ساخن  اخلط  خدمة  اأن  اإىل  الربميي  واأ�سار 

البلدية لتلقي �سكاوى واقرتاحات املواطنن واملقيمن م�ستمرة 

على مدار 24 �ساعة، وحتى اأيام االإجازات االأ�سبوعية والر�سمية 

ل�سكاوى  اال�ستجابة  �سرعة  على  البلدية  من  حر�سًا  بالدولة، 

اجلمهور والتعامل معها، كما اأنها تاأتي حر�سًا من البلدية على 

اأن تكون يف طليعة الدوائر اخلدمية التي تعمل على ت�سخر كافة 

اإمكاناتها خلدمة املتعاملن وحتقيق ر�ساهم.

يتم  التي  البلدية  اخلدمات  من  العديد  هناك  اأن  واأو�سح  

طلبها من خالل اخلط ال�ساخن متاحة للجمهور اإلكرتونيًا من 

خالل موقع البلدية االلكرتوين، ولك تي�سرًا وت�سهياًل جلمهور 

اإدارة النقليات مثل  املتعاملن، واأهم هذه اخلدمات ما تقدمه 

طلب ردم اأو ت�سوية اأر�س، طلب اإزالة تربة، طلب ردم لتدعيم 

القدمي،  �سيانة  اأو  جديد  ترابي  طريق  اإن�ساء  طلب  ال�سور، 

 18 البيئية  اخلدمات  اإدارة  توفر  كما  زراعية،  تربة  وطلب 

ال�ساخن،  اخلط  عن  بداًل  الكرتونيًا  طلبها  املمكن  من  خدمة 

مثل طلب خدمة �سفط مياه ال�سرف ال�سحي للبيوت ال�سكنية، 

االأملونيوم  مثل  معدنية  اأو  عامة  منزلية  خملفات  اتالف  طلب 

والق�سدير، طلب اتالف خملفات النباتات الزراعية، وغرها 

موقع  عرب  عليها  االطالع  املمكن  من  اخلدمات  من  العديد 

البلدية الر�سمي.

على  بالرّد  معنيًا  لي�س  ال�ساخن  اخلط  موظف  اأن  اأو�سح  كما   

يف  ال�سكاوى  اإدخال  منها  عديدة،  مهام  له  بل  فقط،  الهاتف 

ن�سية  ر�سالة  باإر�سال  بدوره  يقوم  الذي  احلا�سوب  جهاز 

يف  مالحظته  ت�سجيل  من  االنتهاء  بعد  للمت�سل  ق�سرة 

عن  باالإجابة  ال�ساخن  اخلط  موظف  يقوم  كما  النظام، 

بال�سكوى  املعنية  االإدارة  مع  والتوا�سل  اال�ستف�سارات، 

ويقوم  امل�سكلة،  حلل  الالزمة  االإجراءات  كافة  التخاذ 

كذلك باالت�سال بامل�ستكي للمتابعة ومن ثم للتاأكد من حل 

م�سكلته، ويف حال اإذا كانت البلدية غر خمت�سة بال�سكوى 

فاإنه يوجه ال�ساكي للدائرة املخت�سة.

ال�ساخن  اأنه يتم اختيار فريق عمل اخلط  واأكد الربميي   

بعناية �سديدة، حيث البد اأن يتمتع املوظف مبهارات عالية 

اأن  والتعامل مع كافة فئات اجلمهور، خا�سة  التوا�سل  يف 

�سيئة،  ومزاجية  يكونون يف حالة ع�سبية  املت�سلن  بع�س 

ولكن املوظف يعمل على امت�سا�س غ�سبهم وتوجيهم اإىل 

اجلهة ال�سحيحة املنوط بها حل امل�سكلة، مما يحقق اأعلى 

معدالت ر�سا العمالء.

اأو ا�ستف�سارل�سرورة  ودعا اجلمهور يف حالة وجود �سكوى 

من    993 ال�سارقة  لبلدية  ال�ساخن  اخلط  برقم  االت�سال 

داخل املدينة، بينما االت�سال على الرقم   065162569 

من اأي مكان يف الدولة، واالت�سال على رقم مركز ال�سارقة 

اأو  خدمات  اأي  عن  لال�ستف�سار   80080000 لالت�سال 

فعاليات اأو معلومات خا�سة باالإمارة البا�سمة. 

الخط الساخن ببلدية الشارقة يستقبل 54 ألف مكالمة منذ بداية العام

عبداهلل البريمي
رئيس شعبة الخط الساخن
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بلدية الشارقة تحكم سيطرتها على األسواق العشوائية
الإمارة  العام  املنظر  ت�سويه  �ساأنها  من  التي  ال�سلبية  الظواهر  مكافحة  يف  لدورها  ا�ستمرارًا 

ال�سارقة واالإ�سرار ب�سحة اجلمهور، �سددت بلدية مدينة ال�سارقة رقابتها على الباعة املتجولن 

مدار  على  البلدية  مفت�سو  بها  يقوم  التي  التفتي�سية  احلمالت  خالل  من  الع�سوائية  واالأ�سواق 

اليوم، ح�سبما �سرح حممد الكعبي رئي�س �سعبة التفتي�س امليداين ببلدية مدينة ال�سارقة، والذي 

اأكد يف ت�سريح خا�س اأن اأعداد الباعة املتجولن تراجعت بن�سبة تزيد عن 90 ٪.

واأ�ساف الكعبي اأن البلدية حتكم  �سيطرتهاعلى االأ�سواق الع�سوائية يف منطقة ال�سجعة وبع�س 

املناطق ال�سناعية االأخرى التي يقوم فيها بع�س االأ�سخا�س باإن�ساء �سوق جتاري ع�سوائي يف 

واللحوم  الفا�سدة  والفاكهة  اخل�سار  لبيع  �سكناتهم،   من  وبالقرب  العمال  جتمعات  مناطق 

التفتي�س  �سعبة  مفت�سي  اأن  الفتًا  االنتهاء،  على  قاربت  التي  اأو  ال�سالحية،  منتهية  والدواجن 

امليداين البالغ عددهم 64 مفت�سًا يعملون على مدار ال�ساعة �سمن حمالت مفاجئة ومدرو�سة، 

من خالل ثالث مناوبات حتى يف العطالت الر�سمية ملحا�سرة هذه الظواهر ال�سلبية و الق�ساء 

عليها، حفاظًا على �سحة و�سالمة ال�سكان.

 واأو�سح الكعبي اأن بلدية ال�سارقة نفذت العديد من احلمالت بالتن�سيق مع �سرطة ال�سارقة حتى 

تقوم كل جهة بدورها على نحو متكامل ويتم ت�سييق اخلناق على كل من يقوم بهذه املمار�سات 

املخالفن  من  الفئات  هذه  معظم  اأن  وال�سيما  و�سالمته،  املجتمع  باأمن  ت�سر  التي  ال�سلبية 

واملطلوبن اأمنيًا، مو�سحًا اأن دور البلدية ي�سمل م�سادرة الب�سائع ومن ثم اإتالفها.

االأ�سواق،  هذه  من  ال�سراء  اأو  املخالفة  الفئات  هذه  مع  التعامل  بعدم  اجلمهور  الكعبي  ونا�سد 

خا�سة اأن الب�سائع التي يتم ترويجها يف هذه االأ�سواق ت�سكل خطورة �سحية كبرة عليهم، الأن 

معظمها غر �سالح لال�ستخدام االأدمي.

ودعا الكعبي اجلمهورلالت�سال على رقم اخلط ال�ساخن993 يف حال وجود اأي �سكوى اأو خمالفة.

نظمـــت بلديـــة مدينـــة ال�سارقة حملـــة توعوية عـــن اأهمية 

املحافظة على امل�سطحات اخل�سراء لزوار ومرتادي اأماكن 

التنـــزه باملدينة، خا�سة االأماكن التـــي �سهدت اإقبااًل كثيفًا 

الفـــرتة املا�سية تزامنًا مـــع اإجازات االحتفـــاالت الوطنية 

التي عا�ستهـــا الدولة، حيث مت توزيع كتيبات اإر�سادية على 

املواطنـــن واملقيمن لن�سر التوعيـــة ب�سرورة احلفاظ على 

ال�ســـكل اجلمايل للمدينـــة واملظهر احل�ســـاري لها، وخلق 

بيئة مثالية خالية من التلوث حتى تزداد ال�سارقة اإ�سراقًا.

و�ســـرح املهند�س في�ســـل املال مديـــر اإدارة مراكز البلدية 

اأن هذه احلملـــة واحدة من عدة حمـــالت توعوية اأطلقتها 

البلديـــة، �سمن خطتها االإ�سرتاتيجية التي تهدف الإ�سراك 

اجلمهـــور يف احلفاظ علـــى جمال االإمـــارة البا�سمة، التي 

اأ�سبحـــت قبلـــة للزائريـــن وال�سائحن ولـــكل الباحثن عن 

الراحة والهدوء واال�ستمتاع بالطبيعة اخلالبة، وحتى تبقى 

ال�سارقـــة رمزًا للبيئة املثالية البد من تكاتف جميع االأفراد 

وتعاونهـــم مـــع البلدية من ناحيـــة، وتعاون جميـــع الدوائر 

والهيئـــات احلكوميـــة واخلا�سة من ناحيـــة اأخرى، فمهمة 

احلفـــاط علـــى ال�سارقة اإمـــارة �سحيـــة اآمنة لهـــا طابعها 

اجلمـــايل واملعماري املتفـــرد لي�ست م�سوؤوليـــة فرد اأو جهة 

ولكنها م�سوؤولية اجلميع.

واأو�ســـح املال اأنه مت توزيع كتيبـــات اإر�سادية واأكيا�س جلمع 

القمامـــة، اإىل جانب برامج التوعيـــة واالإر�ساد التي قدمها 

فريق تفتي�س البلدية من خـــالل التوا�سل الفاعل واملبا�سر 

مع زوار تلك املناطق، م�سرًا اإىل اأن ن�سر الرقعة اخل�سراء 

ومكافحـــة الت�سحر وتلطيـــف اجلو واحلفاظ علـــى البيئة 

وحمايتها من التلوث، وتوفر املتنف�سات الرتويحية لقاطني 

امـــارة ال�سارقـــة وزائريها توجهـــات عامة لـــكل امل�سوؤولن 

يف ال�سارقـــة، موؤكـــدًا اأن البلدية حتر�ـــس على اإطالق هذه 

احلمـــالت ب�ســـكل دوري يف احلدائـــق العامـــة وال�سواطـــئ 

واأماكـــن التنـــزه وبـــن طـــالب وطالبـــات املدار�ـــس، حتى 

ت�سمن تفاعل اأكرب عدد من اأفراد املجتمع وم�ساركتهم يف 

احلفاظ على ال�سارقة.

... وتنظم حملة توعوية للحفاظ على المسطحات الخضراء تزامنًا مع احتفاالت اليوم الوطني



االأفراد  و�سالمة  اأمن  على  احلفاظ  يف  دورها  يف  ا�ستمرارًا 

نظمت  االأمطار،  مو�سم  با�ستقبال  اخلا�سة  خلطتها  وتنفيذًا 

 ، ال�سحي  ال�سرف  اإدارة  يف  متمثلة  ال�سارقة  مدينة  بلدية 

لتنظيف  مكثفة  نظافة  حملة  ال�سارقة،  �سرطة  مع  بالتعاون 

فتحات �سبكات ت�سريف مياه االأمطار يف جميع اأنحاء املدينة، 

ح�سبما �سرح املهند�س جعفر علي جعفر مدير اإدارة اخلدمات 

البيئية بالبلدية.

املوافق 12  ال�سبت  بداأت  التي  اأن هذه احلملة  واأو�سح جعفر 

نوفمرب املا�سي وا�ستمرت ملدة خم�سة اأيام، تاأتي �سمن جهود 

مو�سم  ال�ستقبال  لال�ستعداد  بالبلدية  االأمطار  طوارئ  جلنة 

ال�ستاء ملنع جتمع مياه االأمطار يف ال�سوارع والطرقات، و�سمان 

راحة و�سالمة اجلمهور وان�سيابية حركة املرور، وحفاظًا على 

احلملة  هذه  اأن  ،الفتًا  لالإمارة  والعمراين  اجلمايل  ال�سكل 

ال�سنوية تقوم بها اإدارة ال�سرف ال�سحي وتعمل على تنظيف 

�سالمتها  من  والتاأكد  وال�سبكات،  الرئي�سية  الفتحات  جميع 

و�سمان عملها باأف�سل �سورة ممكنة مبا ي�سمن مرور مو�سم 

ال�ستاء دون اأي م�سكالت بيئية اأو اإن�سانية.

... وتنظم حملة لتنظيف فتحات تصريف مياه األمطار استعدادًا لموسم الشتاء

واأ�سار اأن اإدارة ال�سرف ال�سحي قامت على مدار 

االأنفاق  و�سيانة  بتنظيف  املا�سين  االأ�سبوعن 

نفق  العروبة،  �سارع  نفق  وهي  باملدينة،  الرئي�سية 

اأبو �سغارة، ونفق ميدان الكتاب.

احلمادي  الرزاق  عبد  املهند�س  اأكد  جانبه  من 

مت  اأنه  بالبلدية  ال�سحي  ال�سرف  اإدارة  مدير 

توفر 300 عامل من البلدية للقيام مبهام احلملة 

ال�ساد�سة  وحتى  م�ساًء   11 ال�ساعة  من  بدءًا 

نهارًا،  املرور  حركة  عرقلة  عدم  ل�سمان  �سباحًا 

امل�سرفن  من  كبر  عدد  عدد  لوجود  باالإ�سافة 

واملهند�سن للمتابعة واالإ�سراف. موؤكدًا اأن البلدية 

وحتر�س  العمال،  ب�سالمة  خا�سًا  اهتمامًا  تويل 

على وقايتهم من املخاطر التي قد يتعر�سون لها 

اأثناء عملهم، وذلك من خالل جتهيزهم بكل ما 

التعامل  عند  ال�سالمة  ومعدات  مالب�س  من  يلزم 

ال�سعوبات  كافة  واإزالة  االأمطار،  جتمعات  مع 

واملعوقات التي قد تعيق عملهم.

المدينة الباسمة
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أخبـار 
الـــــدار

يف  اإطـــار جهـــود بلدية مدينـــة ال�سارقة امل�ستمـــرة وا�سرتاتيجيتها الراميـــة اإىل تطوير و 

وتقدمي اأف�سل اخلدمات يف قطاع الهند�سة و امل�ساريع باالإمارة، اأعلنت االإدارة الهند�سة 

عـــن اإ�سافة خدمـــة جديدة وهي ر�سم و جتهيز واعتماد خمططـــات التعديالت النهائية 

للم�ساريـــع ال�سكنية بغر�س اإ�سدار �سهادة اإجنـــاز، وتاأتي هذه اخلدمة بعد االطالع على 

مقرتحات مقدمة من املتعاملن  ح�سبما �سرح �سعادة املهند�س خليفة بن هده ال�سويدي 

م�ساعد املدير العام لقطاع الهند�سة وامل�ساريع بالبلدية.

 واأ�ساف بن هده اأن هذه اخلدمة تهدف اإىل حت�سن االأداء وت�سهيل االجراءات واالإ�سراع 

يف امتام وا�ستخراج �سهادات االإجنـــاز وتو�سيل اخلدمات للم�ساريع ال�سكنية، حيث يتم 

تقدميهـــا من خالل ق�سم الرقابة على املباين مبا�سرة ومن خالل من�سدة واحدة، حيث 

يقـــوم املالـــك بالتقدم للخدمة يف حـــال عدم رغبتـــه بتكليف ا�ست�ســـاري امل�سروع بر�سم 

املخطـــط النهائي للم�سكن ، ومن ثم يتم  ر�سم وجتهيز املخططات املعدلة وفقا للر�سوم 

املقـــررة لكل حالة، �سريطة اأن ال حتتـــاج هذه التعديالت اىل تغيرات اإن�سائية م�ساحبة 

بلدية الشارقة تضيف خدمة هندسية جديدة

خليفة بن هده
مساعد المدير العام

 لقطاع الهندسة والمشاريع

... وتقوم بحمالت تفتيشية على مواقع قيد اإلنشاء
قـــام ق�سم التفتي�ـــس واملتابعة بقطاع الهند�سة وامل�ساريع ببلديـــة مدينة ال�سارقة بعدة 

حمـــالت تفتي�سيـــة علـــى مواقع قيـــد االإن�ســـاء باملناطق ال�سكنيـــة والتجاريـــة مبدينة 

ال�سارقـــة، وذلك وفقًا خلطة االإدارة للعام اجلاري 2016 والتي تهدف للحفاظ على 

املظهر العام وال�سكل اجلمايل لالإمارة.

و�ســـرح املهند�س اأحمد اجلروان رئي�س ق�سم التفتي�ـــس واملتابعة، اأن الهدف من هذه 

احلمـــالت ر�ســـد املخالفات باملواقـــع االإن�سائية مثـــل خمالفات “�سوء حالـــة ال�سياج 

املوؤقـــت، عـــدم نظافة املوقع، وجود مـــواد اأو خملفات بناء خـــارج املوقع، وجود �سكن 

عمـــال باملوقع، عدم وجود لوحة اإعالنية اأو عـــدم اكتمال بياناتها،ت�ساريح الرافعات 

الربجية”. الفتًا اأنه مت االإعالن عن هذه احلمالت م�سبقًا من خالل الر�سائل الن�سية 

جلميع املقاولن واال�ست�سارين باالإمارة، للتعاون مع البلدية وملنع تعر�سهم للغرامات 

اأو املخالفات.

الرحمانيـــة،  �ساحيـــة  مناطـــق  جميـــع  �سملـــت  احلمـــالت  اأن  اجلـــروان  واأ�ســـاف 

القرائن،مويلـــح، اجلرينة،النـــوف ومناطق ال�سيوح، باالإ�سافة لزيـــارات تفتي�سية يف 

املناطق ال�سناعية والتجارية وال�سكنية ملتابعة الرافعات الربجية 

�سواء يف مواقـــع البناء وامل�ساريع املتوقفـــة اأويف املن�ساآت القائمة 

مـــن م�سانع وخمازن. م�سرًا اإىل اأن عـــدد املواقع املخالفة التي 

مت ر�سدها خالل احلملة بلـــغ 1679 موقع، ومت ت�سحيح اأو�ساع 

واإزالة املخالفات يف عدد 1313 موقع بن�سبة اإجناز 70باملئة.

% يف املواقع التي  واأو�ســـح اأنـــه مت ت�سحيح االأو�ساع بن�سبـــة 90 

متـــت زيارتها يف مناطـــق الرحمانيات، اأمـــا يف مناطق القرائن 

ومويلـــح واجلرينة والنـــوف فقد مت ت�سحيح اأو�ســـاع 170 موقع 

%، يف حـــن بلغـــت ن�سبـــة املواقـــع التـــي مت ت�سيـــح  بن�سبـــة 46 

اأو�ساعها يف مناطق ال�سيوح 89 %.

واأ�ســـار اجلـــروان اأنـــه مت البـــدء موؤخـــرًا بحملة تفتي�سيـــة اأخرى 

يف مناطـــق املجاز،اخلان،املمـــزر والنهـــدة، ا�ستكمـــااًل للخطـــة 

التفتي�سية للعام. 

واأن ال تتعار�س  مع �سروط وموا�سفات البناء بامارة ال�سارقة. 

 واأ�ســـار بن هده اأن هذه اخلدمة اجلديـــدة لن ت�ستغرق �سوى 

يومـــن عمل، وهي ت�سمل  عدد مـــن التعديالت اأهمها اأ�سافة 

او الغـــاء اال�ســـوار، تعديل اأماكن فتحـــات ال�سبابيك بحيث ال 

توؤثـــر يف الواجهـــات، تعديل باإ�سافة م�ساحـــة ملظلة ال�سيارة، 

تعديـــل يف البوابات اخلارجية، تعديـــالت ب�سيطة للتقطيعات 

الداخليـــة للم�سكـــن، تغيـــر نوع العـــزل اال�سطـــح ، تغر نوع 

ال�سبـــغ اخلارجـــي اأو تركيـــب حجر،تعديـــل ت�سميـــم للفناء 

اخلارجـــي )داخل قطعـــة االر�س(تعديل ب�سيـــط يف ت�سميم 

الواجهـــات و الت�سطيبات اخلارجية. م�سرا اأنه يف حال رغب 

املالك يف اال�ستعالم عن اأنواع التعديالت  يرجى منه مراجعة 

ق�سم الرقابة على املباين على الرقم  065160256.

أحمد الجروان 
رئيس قسم التفتيش والمتابعة
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إجراءات متنوعة تتبناها شعبة مكافحة الحشرات

سالمة البيئة تتصدر اهتمامات بلدية الشارقة

تتعدد وتتنوع اخلدمات التي تقدمها بلدية مدينة ال�سارقة للحفاظ 

فنظافة  لذلك  االإمارة،  واملقيمن يف  ال�سكان  و�سالمة  على �سحة 

قائمة  يت�سدران  العام،  مظهرها  على  واحلفاظ  ال�سارقة  مدينة 

كل  توفر  يف  جهدًا  تاأُل  مل  التي  البلدية،  ت�سغل  التي  االأولويات 

ال�سبل لتاأمن م�ستوى عال من النظافة ملواكبة النه�سة احل�سارية 

اإمارة  بو�سفة  بيئتها  على  وحفاظًا  البا�سمة،  لالإمارة  والعمرانية 

ال�سارقة متمثلة يف  بلدية مدينة  للطفل. وحتر�س  �سحية �سديقة 

ق�سم النفايات ال�سلبة، باإدارة اخلدمات البيئية على احلفاظ على 

�سحة و�سالمة اأفراد املجتمع، عن طريق العمل �سمن اأطر ومعاير 

تخدم كل من ال�ساأن العام واملجتمع على حد �سواء.

وجه  وعلى  االآفات،  مع  التعامل  الق�سم  يف  املكافحة  �سعبة  تتوىل 

والذباب  البعو�س  مثل  واالأوبئة،  لالأمرا�س  الناقلة  اخل�سو�س 

والقوار�س، بجانب االآفات االأخرى، التي قد تت�سبب بحاالت اإزعاج 

ب�سكل عام، مثل احل�سرات الزاحفة كال�سرا�سر والنمل وغرها.

ببلدية  البيئية  اخلدمات  اإدارة  مدير  علي،  جعفر  املهند�س  واأكد 

مع  ال�سارقة  اإمارة  �سكان  تعامل  �سرورة  على  ال�سارقة،  مدينة 

ال�سارقة  بلدية مدينة  واملرخ�سة من  �سركات مكافحة احل�سرات 

املخاطر  جتنب  بهدف  اخلدمة،  لهذه  ال�سرورية  حاجتهم  عند 

�سلبًا يف  توؤثر  التي  للمبيدات،  باال�ستخدام اخلاطئ  العالقة  ذات 

ال�سحة العامة.

وامل�سرح  املعتمدة  ال�سركات  اأدرجت  علي  جعفر  املهند�س  ووفق 

املوقع  على  املدينة  يف  احل�سرات  مكافحة  عملية  مبمار�سة  لها 

لال�ستفادة  للجمهور  ت�سهياًل  ال�سارقة،  مدينة  لبلدية  االإلكرتوين 

منها.

وذكر اأن ممار�سة اأعمال املكافحة من قبل اأ�سخا�س غر معتمدين 

وغر م�سرحن، يعترب اأمرًا خمالفًا للقانون، ويعاقب عليه مبوجب 

قوانن وت�سريعات وزارة التغر املناخي و البيئة.

كما و�سحت و�سال جا�سم، رئي�سة ق�سم النفايات ال�سلبة، اأن قيام 

باملكافحة،  اخلا�سة  ال�سركات  باعتماد  ال�سلبة،  النفايات  ق�سم 

مكافحة  ن�ساط  مزاولة  ت�سريح  وا�ستخراج  بها،  الفنين  وتقييم 

احل�سرات يف املدينة، واالإ�سراف والتفتي�س على ال�سركات املعتمدة، 

للتاأكد من مدى التزامها با�ستخدام املبيدات املعتمدة من الوزارة، 

كما يقوم الق�سم بالتن�سيق والتعاون مع االإدارت واالأق�سام االأخرى 

يف البلدية، ومنها ق�سم حماية البيئة، التخاذ االإجراءات الالزمة 

كافة، مبا يخ�س خمالفات النظافة العامة يف املناطق ال�سناعية، 

وذلك لو�سع حد ملا يتعلق بالتخل�س ال�سليم من النفايات والقمامة 

بوؤرة  املياه  وبرك  القمامة  حاويات  تعترب  حيث  جتمعها،  واأماكن 

النت�سار وتكاثر اآفات �سد ال�سحة العامة.
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ا�ستخدام خاطئ

اأخطارها  وبيان  للمبيدات،  اال�ستخدام اخلاطئ  الوعي حول خماطر  ن�سر  الفعال يف  بالدور  واأ�سادت 

واآثارها، وتعزيز مفهوم ال�سراكة املجتمعية بت�سجيع اأفراد املجتمع باالإبالغ الفوري عن كل من يتجراأ 

على امل�سا�س ب�سحة و�سالمة اجلميع، بحيث مت توفر قناة ات�سال مبا�سرة مع اجلمهور»اخلط ال�ساخن 

للبلدية«، لتلقي بالغاتهم املتعلقة بهذا ال�ساأن على الرقم 993.

كما اأفاد رئي�س �سعبة مكافحة احل�سرات يا�سر بخيت، باأنه من منطلق اتخاذ التدابر االحرتازية للحد 

من انت�سار مثل تلك االآفات، يتم تنظيم حمالت دورية تختلف باختالف موا�سم توالد االآفات، فقد مت 

18-08- وحتى   ،10-07-2016 الفرتة  من  امتدت  ال�سيف،  فرتة  خالل  للمكافحة  حملة  تنظيم 

2016، جلميع املناطق ال�سكنية والتجارية وال�سناعية باالإمارة.
وخالل تلك احلملة مت ا�ستهداف االأماكن احل�سا�سة التي قد تتوافر فيها بع�س الظروف، وت�سهم يف 

بقاء وتوالد االآفات فيها.

معاجلة اآثار الآفات

بلغ عدد اأماكن التوالد املعاجلة واملحتمل تكاثر اآفة البعو�س فيها » 45290 موقعًا «، �سملت كاًل من 

احلدائق واملتنزهات واملدار�س واأحوا�س املياه والربك وامل�ستودعات وفتحات مياه االأمطار وال�سرف.

جتمع  واأماكن  النفايات  حاويات  �سملت   ،» موقعًا   20712  « معاجلة  فتم  الذباب،  الآفة  بالن�سبة  اأما 

اأماكن  ت�سكل  قد  اأنها  باعتبار  وامل�ست�سفيات،  ال�سحية  واملراكز  واملدار�س  النفايات  ومكب  املخلفات 

منا�سبة للتوالد.

كما متت معاجلة » 24025 موقعًا «، من اآفة القوار�س، لكل من املنهوالت، وغرف الكهرباء، وامل�ساحات 

اخلارجية، لبع�س املباين وعدد من املكاتب احلكومية واملدار�س وامل�ساجد، اإىل جانب عدد من احلدائق 

العامة

للمتقاعدين وموظفي الحكومة وطالب الجامعات

بلدية مدينة الشارقة توفر االشتراك االستثنائي للمواقف العامة

وطالب  املتقاعدين،  للمواطنن  اال�ستثنائي  لال�سرتاك  خا�سة  خ�سومات  ال�سارقة  مدينة  بلدية  توفر 

اجلامعات احلكومية التابعة ملدينة ال�سارقة ووزارة التعليم العايل، وموظفن احلكومة املحلية واالحتادية 

العاملن باملدينة.

اأن خدمة اال�سرتاك اال�ستثنائي واحدة  اإدارة املواقف العامة يف البلدية  و �سرح عاطف الزرعوين مدير 

من اخلدمات التي تقدمها البلدية للمواطنن واملقيمن على اأر�س االإمارة البا�سمة، والتي تنبع اأي�سًا من 

بلدية  تقدمي خدمات  ال�سارقة حتر�س على  بلدية  اأن  املذكورة، الفتُا  الفئات  املجتمعية جتاه  م�سوؤولياتها 

مي�سرة ومتطلبات ب�سيطة من �ساأنها توفر مزيدًا من الوقت واملجهود خا�سة لكبار ال�سن والطالب، مما 

ينعك�س اإيجابًا على �سر العملية التنموية، وتعزيز �سور التكاتف والتاآلف االجتماعي يف االإمارة. 

% لي�سبح اال�سرتاك جلميع   20 تبلغ  اأن  ن�سبة اخل�سم على اال�سرتاك اال�ستثنائي  واأو�سح الزرعوين   

مناطق مدينة ال�سارقة ملدة ثالثة اأ�سهر 600 درهم، و1050 ملدة �ستة اأ�سهر، اأما اال�سرتاك اال�ستثنائي 

ملدة �سنة فيبلغ بعد اخل�سم 1850 درهم.

لال�سرتاك  املطلوبة  امل�ستندات  اأما   

ملكية  و  االأمر  يهمه  ملن  �سهادة  فهي 

املفعول  �سارية  تكون  اأن  على  املركبة 

وحتمل نف�س ا�سم ال�سخ�س ،  بطاقة 

املوظف و الهوية االإمارتية.

توفر  ال�سارقة  مدينة  بلدية  اأن  واأكد 

ثالثة اأنواع من بطاقات اال�سرتاكات 

 ، ال�سخ�سي  اال�سرتاك  للجمهور، 

التجاري واال�سرتاك اال�ستثنائي حتى 

تلبي احتياجات اجلميع وت�سل الأعلى 

معدالت ر�سا املتعاملن.
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تزامنًا مع اليوم العاملي لل�سكري الذي يوافق 14 نوفمرب من كل عام، نظمت بلدية مدينة 

ال�سارقة متمثلة يف مكتب املطابقة والتثقيف ال�سحي بقطاع ال�سحة العامة واملختربات 

املركزية، حملة توعية �سحية حول اأخطار مر�س ال�سكري، ملوظفيها ومراجعيها، وذلك يف 

خمتلف مراكز البلدية مبدينة ال�سارقة، بالتعاون مع مركز “اإن اأم �سي” للرعاية الطبية 

بال�سارقة.

العامة  ال�سحة  لقطاع  العام  املدير  م�ساعد  القا�سمي  ر�سا  الدكتورة  �سعادة  و�سرحت 

واملختربات املركزية اأن هذه احلملة تنبع من �سيا�سة البلدية وحر�سها على ن�سر لثقافة 

ال�سحية بن موظفيها ومراجعيها، ورفع م�ستوى الوعي مبر�س ال�سكري والعواقب املرتتبة 

به،  املرتبطة  امل�ساعفات  جتنب  بطريق  اجلمهور  وتعريف  املر�س،  بهذا  االإ�سابة  على 

باالإ�سافة اإىل ت�سجيع اجلمهور على الفح�س الدوري،  لذلك �سملت احلملة املمتدة حتى 

29 من ال�سهر اجلاري معار�س وتوزيع عدد من الن�سرات والكتيبات التي ت�سم معلومات 
للزوار،  املخت�سن  قبل  من  تف�سيلي  �سرح  مع  للجميع،  منا�سبة  �سحية  واإر�سادات  طبية 

بجانب تقدمي العديد الفحو�سات الطبية املجانية مثل فح�س الكولي�سرتول، ن�سبة ال�سكر 

يف الدم، �سغط الدم، موؤ�سر كتلة اجل�سم مع الطول والوزن للموظفن واملراجعن.

واأ�سارت القا�سمي اإىل اأن احلملة التي ا�ستمرت اأ�سبوعًا كاماًل، حيث بداأت يف مبنى التنظيم االإيجاري مبنطقة 

اإدارة  مبنى  يف  فعالياتها  وتختتم  النا�سرية،  مبنطقة  الهند�سية  االإدارة  ملبنى  لتنتقل  اخلام�سة،  ال�سناعية 

ال�سحة العامة بق�سم رقابة االأغذية مبنطقة النا�سرية، وذلك حتى يت�سنى الكرب عدد من املوظفن يف البلدية  

واملراجعن اال�ستفادة من الفحو�سات الطبية وجميع اخلدمات املقدمة.

تزامنًا مع اليوم العالمي للسكري 2016

بلدية الشارقة تقدم فحوصات طبية مجانية للموظفين وللمراجعين





28

المدينة الباسمة
أخبـار 

الـــــدار

خلطتها  وا�ستكمااًل  لالإمارة،  واجلمايل  احل�ساري  املظهر  على  احلفاظ  يف  لدورها  ا�ستمرارًا 

اال�سرتاتيجية الرامية ل�سمان راحة و�سالمة اجلمهور، اأنهت جلنة طوارئ االأمطار يف بلدية مدينة 

ال�سارقة اإجراءاتها االحرتازية وا�ستعداداتها ال�ستقبال مو�سم االأمطار، من خالل و�سع اآلية للتعامل 

ال�سريع مع جتمعات مياه االأمطار، جاء ذلك خالل اجتماع �سعادة ثابت الطريفي مدير عام البلدية 

رئي�س جلنة طوارئ االأمطار، مع روؤ�ساء اللجان الفرعية و م�سوؤويل جميع القطاعات املعنية البلدية. 

وقال �سعادة ثابت الطريفي اأن اللجنة تتابع عن كثب كافة االجراءات واال�ستعدادات التي تقوم بها 

القطاعات املختلفة يف البلدية ملنع جتمع مياه االأمطار يف ال�سوارع و�سمان راحة و�سالمة اجلمهور 

وحفاظًا على ال�سكل اجلمايل والعمراين لالإمارة البا�سمة، الفتًا اأن البلدية قامت بعدد من احلمالت 

ال�سيانة  اأعمال  واإجراء  املدينة،  اأنحاء  جميع  يف  االأمطار  مياه  ت�سريف  �سبكات  فتحات  لتنظيف 

الالزمة للم�سخات واآليات ومعدات �سحب املياه حتى تكون على اأمت اال�ستعداد واجلاهزية للتعامل 

الفوري يف حال وجود اأي جتمعات لالأمطار باملدينة.

املياه من  �سحب  املا�سية وجناحها يف  االأعوام  االأمطار خالل  بجهود جلنة طوارئ  �سعادته  واأ�ساد 

ال�سوارع باأق�سى �سرعة نتيجة التحرك ال�سريع لفرق العمل واال�ستعدادات والتجهيزات التي قامت 

فئة  احلكومي  لالت�سال  ال�سارقة  جائزة  على  ح�سلت  التي  االإعالمية  اللجنة  خا�سة  اللجنة،  بها 

التي  الكبرة  اإىل اجلهود  2014. م�سرًا   الدولة خالل عام  اأزمة على م�ستوى  تعامل مع  اأف�سل 

م�ستخدمي  �سالمة  ل�سمان  االأمطار  هطول  عند  بالنهار  الليل  ي�سلون  الذي  البلدية  عمال  يبذلها 

العمال وحتر�س على  ب�سالمة  ا   اهتماًما خا�سً تويل  البلدية  اأن  موؤكًدا  وان�سيابية احلركة،  الطرق 

وقايتهم من املخاطر التي قد يتعر�سون لها اأثناء عملهم، وذلك من خالل جتهيزهم بكل ما يلزم 

من مالب�س ومعدات ال�سالمة عند التعامل مع جتمعات االأمطار، و اإزالة كافة ال�سعوبات واملعوقات 

التي قد تعيق عملهم.

تعليمات  واتباع  االأمطار  هطول  اأثناء  واحلذر  احليطة  توخي  �سرورة  باجلمهور  الطريفي  واأهاب 

تفادًيا  املبتلة  الطرق  االإ�سراع على  وعدم  البديلة  الطرق  با�ستخدام  يتعلق  فيما  املخت�سة  اجلهات 

للتعر�س حلوادث ال�سر وحفاًظا على �سالمتهم، داعًيا اجلمهور اإىل االإبالغ عن اأي حاالت طارئة اأو 

جتمعات لالأمطار من خالل االت�سال باخلط ال�ساخن للبلدية على الرقم 993 اأو عرب اخلدمات 

مواقع  خالل  من  اأو  الذكية  الهواتف  على  بلديتي  وتطبيق  االإلكرتوين  البلدية  موقع  على  الذكية 

التوا�سل االجتماعي.

بلدية الشارقة تستعد لموسم الشتاء بخطة متكاملة
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لطوارئ  العليا  اللجنة  رئي�س  نائب  التفاق  ح�سن  املهند�س  اأ�سار  جانبه  من 

امليدانية،  اللجنة  وهي  فرعية،  جلان  عدة  من  تت�سكل  اللجنة  اأن  االأمطار 

�سر  ملتابعة  ال�ساعة  مدار  على  تعمل  وجميعها  امل�ساندة،  واللجنة  واالإعالمية 

العمل و�سمان عدم وجود اأي م�سكالت تعوق حركة اجلمهور. موؤكدًا اأن بلدية 

عند  املخت�سة  احلكومية  الدوائر  مع  الدائم  التن�سيق  على  حتر�س  ال�سارقة 

اإجناز  ي�سمن  مبا  االإعالمي  اأو  امليداين  امل�ستوى  على  �سواء  االأمطار   هطول 

العمل باأف�سل �سورة ممكنة، الفًتا اإىل اأن جناح البلدية يف احلد من جتمعات 

االأمطار و�سمان ان�سيابية ت�سريف املياه وعدم عرقلة حركة ال�سر يرجع اإىل 

االأمطار،  مياه  من  كبرة  كميات  ا�ستيعاب  على  قادرة  ت�سريف  �سبكة  وجود 

وانت�سار فرق العمل اأثناء وبعد هطول االأمطار يف اأنحاء املدينة وخا�سة االأماكن 

التي ت�سهد جتمع كميات كبرة من االأمطار.

اإدارة  ومدير  امليدانية  اللجنة  رئي�س  احلمادي  عبدالرزاق  املهند�س  و�سرح 

اأن اللجنة امليدانية تقوم بو�سع اخلطط واتخاذ  ال�سرف ال�سحي يف البلدية 

االأمطار يف  مياه  متابعة جتمع  املياه،  لتقليل جتمعات  الالزمة  الفنية  التدابر 

الطرق الرئي�سية وامليادين العامة، والتن�سيق مع الهيئات احلكومية والبلديات 

ان�سيابية  ت�سمن  التي  املهام  من  ،وغرها  ال�سارقة  باإمارة  املحلية  والدوائر 

ت�سريف مياه االأمطار وعدم وجود اأزمات مرورية اأو حوادث.

ومن جانبه قال �سامل ال�سويدي رئي�س جلنة امل�ساندة ومدير اإدارة النقليات، اأن اللجنة تعمل على توفر املعدات واالآليات الالزمة للمناطق ال�سكنية للتعامل ال�سريع مع احلاالت الطارئة التي يتعر�س لها مواطنن 

واملقيمن، وذلك بالتن�سيق مع اخلط ال�ساخن للتعامل مع ال�سكاوى املختلفة، والتن�سيق مع حمطة تفريغ ال�سهاريج لتوفر خدمة ال�سهاريج اخلا�سة بال�سكان، وقطر ال�سيارات املتعطلة من الطرق الرئي�سي 

وغرها.

وقال حممد اجل�سمي رئي�س اللجنة االإعالمية ورئي�س ق�سم االإعالم بالبلدية اأن اللجنة تقوم بر�سد وتوثيق �سر اأعمال اللجان واإعداد التقارير اليومية عن الو�سع يف خمتلف اأنحاء املدينة، ور�سد االأعمال امليدانية 

للجان باالإ�سافة للتوا�سل مع و�سائل االإعالم املختلفة لتزويدها باملعلومات الالزمة عن اأعمال اللجنة، وكذلك ا�ستقبال ال�سكاوى واال�ستف�سارات من اجلمهور والرد عليها ب�سكل �سريع.
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نفذ ق�سم رقابة االأغذية ببلدية مدينة ال�سارقة موؤخرًا حملتن على 

م�ستودعات �سركات جتارة املواد الغذائية مبدينة ال�سارقة، وذلك 

بهدف التاأكد من قيام تلك امل�ستودعات بتخ�سي�س مكان منف�سل 

ومنا�سب حلفظ املواد الغذائية املنتهية ال�سالحية، ح�سبما �سرح 

عمر املهري رئي�س ق�سم رقابة االأغذية بالبلدية.

واأكد املهري اأن البلدية تكثف من حمالتها التفتي�سية على جميع 

وبقاالت  وم�ستودعات  مطاعم  من  الغذائية  واملن�ساآت  املحال 

واملعاير  ال�سحية  باال�سرتاطات  التزامها  من  للتاأكد  ومطابخ 

للجميع، كما يحر�س ق�سم  واآمنة  املطلوبة مبا يكفل حياة �سحية 

الغذائية  املن�ساآت  على  الرقابي  الدور  تعزيز  على  االأغذية  رقابة 

قد  التي  الغذائية  املواد  �سالحية  من  للتاأكد  العام  مدار  على 

تتعر�س للتلف نتيجة ارتفاع درجة احلرارة اأو�سوء التخزين اأو اأي 

عوامل اأخرى.

الفتًا اأن احلملة االأوىل ا�ستمرت اأربعة اأيام واأ�سفرت عن خمالفة 8 

م�ستودعات غر ملتزمة باال�سرتاطات ال�سحية املطلوبة، يف حن 

بلدية الشارقة تنفذ حمالت تفتيشية على منشآت غذائية للتأكد 
من تطبيق االشتراطات المطلوبة

بلغ عدد امل�ستودعات امللتزمة 93  من اإجمايل 101 م�ستودع متت 

زيارتهـا، اأما احلملة الثانية فتمت فيها خمالفة موقع واحد فقط 

من اجمايل 101 م�ستودع متت زيارته يف ثالثة اأيام مدة احلملة.

اأي�سًا بتنفيذ حملة على بع�س البقاالت وحمالت  كما قام الق�سم 

عدم  من  للتاأكد  ال�سارقة  مدينة  مناطق  ببع�س  ال�سوبرماركت 

قيامها بف�سل التيار الكهربائي عن برادات حفظ املواد الغذائية 

خالل فرتات الليل، وقد اأ�سفرت عن خمالفة موقع واحد فقط غر 

ملتزم باملعاير واال�سرتاطات ال�سحية الالزمة  يف حن التزم 43 

موقع من اجمايل 44 مكان مت زيارته.

عمل  كفاءة  من  يتاأكدون  البلدية  مفت�سي  اأن  املهري  واأ�سح 

الربادات، والتاأكد من ف�سل املواد الغذائية داخل الربادات، واأن 

وفق  يتم   التجميد  واأن  جيدة،  بحالة  املحفوظة  الغذائية  املواد 

من  التاأكد  عن  ف�ساًل  املحددة،   واملعاير  ال�سحية  اال�سرتاطات 

اأن  اأخرى.موؤكدا   مرة  الغذائية  املواد  بع�س  جتميد  اإعادة  عدم 

الذين  املخالفن  جتاه  االإجراءات  من  حزمة  تتخذ  البلدية  اإدارة 

يتم �سبطهم خالل احلمالت التفتي�سية، وت�سل بع�س املخالفات 

اإىل اإغالق املحل احرتازيًا ب�سفة موؤقتة، ومنعه من مزاولة ن�ساطه 

قبل  اإدراك من  اأن هناك عدم  مبينًا  الف�سل،  بعدم  تعهده  حلن 

اأ�سحاب منافذ البيع خلطورة ف�سل التيار الكهربائي عن الربادات 

التي حتتوي مواد ومنتجات غذائية تتطلب درجات برودة معينة.

�سراء  عند  احليطة،  اأخذ  �سرورة  اإىل  اجلمهور  املهري  ودعا 

االإنتاج  بتاريخ  اخلا�سة  البيانات  وقراءة  غذائية  منتجات  اأي 

وال�سالحية، مع �سرورة االت�سال باخلط ال�ساخن 993 يف حال 

وجود اأي �سكوى. 

عمر المهيري
رئيس قسم رقابة األغذية 



المدينة الباسمة

31

افتتح  الذي  الثانية،   ن�سخته  االإمارات لالبتكار يف  اأ�سبوع  فعاليات  ال�سارقة يف  بلدية مدينة  �ساركت 

فعالياته يف البلدية �سعادة ثابت الطريفي مدير عام بلدية ال�سارقة، وذلك يف قاعة  “متيز”مببناها 

وال�سعب  االأق�سام  وروؤ�ساء  املدراء  وجميع  العام  املدير  م�ساعدي  بح�سور  امل�سلى،  مبنطقة  الرئي�سي 

واملوظفن، وقد تخلل الفعاليات املقامة على مدار اأ�سبوع من يوم 20 نوفمرب وحتى 26 من ال�سهر 

ذاته العديد من املبادرات واالأن�سطة التي تعزز من ثقافة االبتكار وتدعم القدرة على االإبداع والتميز 

يف جمال العمل احلكومي والبلدي.

و�سرح الطريفي اأن احتفاء بلدية مدينة ال�سارقة باأ�سبوع االإمارات لالبتكار الذي يعد من اأكرب مبادرات 

نحو  ال�سعي  على  القائمة  اال�سرتاتيجية،  البلدية  واأهداف  روؤية  مع  متما�سيًا  العامل، جاء  االبتكار يف 

حتقيق م�ستويات اجلودة ال�ساملة وحتفيز العاملن وت�سجيعهم على االبداع والتميز وتقدير املبدعن 

وامل�ساريع واالجنازات املبتكرة، تبني احلداثة وتب�سيط االجراءات من خالل اخلدمات 

اإىل  يهدف  لالحتفال  برنامج  حتديد  مت  اأنه  الفتًا  املعلومات،  تقنية  ودعم  االإلكرتونية 

تر�سيخ ثقافة االبتكار لدى املوظفن، واك�سابهم مهارات عملية للق�ساء على اأي معوقات 

واالأفكار  الروتن  عن  البعيد  االبداعي  التفكر  على  وت�سجيعهم  العمل،  اأثناء  تواجههم 

التقليدية.

وقد قدمت البلدية يف اليوم االأول من اأ�سبوع االبتكار العديد من الفعاليات  الهامة واملفيدة 

جلميع م�سوؤويل البلدية ومدراء وروؤ�ساء االأق�سام وجميع املوظفن خالل االحتفال، حيث 

التنفيذي  مت عمل حلقة نقا�سية بن جميع املوظفن و الدكتور يحي االأن�ساري الرئي�س 

لالبتكار يف كليات التقنية العليا مدير كلية العن التقنية للطالب حتت عنوان” حوارات 

ابتكارية” مب�ساركة اال�ستاذة فاطمة بوهارون مدير اإدارة جائزة ال�سارقة للتميز الرتبوي. 

ويف اليوم الثاين و حتت عنوان “خمترب االبتكار” مت تكوين فرق عمل من مدراء االإدارات 

حلها  على  والعمل  البلدية  تواجه  التي  التحديات  اأهم  لر�سد  وال�سعب  االأق�سام  وروؤ�ساء 

بطرق ابتكارية وواقعية، من خالل ور�س عمل قائمة على منهجية مدرو�سة، اأما فعالية 

“من�سات االبتكار”  ف�سيتم خاللها مناق�سة املفاهيم االأ�سا�سية لالإبداع واالبتكار خالل دورة تدريبية 
�ساملة جلميع املوظفن، تت�سمن مفهوم اجليل الرابع لالبتكار ومنهجيات وبرامج التفكر االإبداعي 

وطرق ا�ستخدام الع�سف الذهني ال�ستنباط  ابداعات وحلول مبتكرة.

“�سعبة  االأغذية  خمترب  �سارك  لالبتكار  االإمارات  باأ�سبوع  الحتفالها  وا�ستمرارًا  مت�سل  �سياق  يف 

الكمياء” ببلدية مدينة ال�سارقة يف مهرجان الكيمياء الرابع الذي تنظمه كلية العلوم بجامعة ال�سارقة، 

العامة  ال�سحة  قطاع  من  املخت�سن  من  عدد  قام  حيث  باجلامعة،  الطالبات  كلية  مبنى  يف  وذلك 

واملختربات املركزية بالبلدية بعر�س طرق فح�س العينات الغذائية للجمهور.

مختبر إبداعي و حوارات ومنصات ابتكارية

بلدية الشارقة تشارك في أسبوع اإلمارات لالبتكار



خالل  من  خا�سًا  ا�ستبيانًا  يف  ال�سارقة  مدينة  بلدية  اأجرت 

موقعها االلكرتوين لقيا�س ن�سبة وعي اجلمهور مبا يقدم له من 

خدمات يف �سالونات احلالقة ومراكز التجميل الن�سائية.

املدير  م�ساعد  القا�سمي  ر�سا  الدكتورة  ال�سيخة  واأو�سحت 

بلدية  اأن  املركزية  واملختربات  العامة  ال�سحة  لقطاع  العام 

ال�سارقة ت�سعى دائمًا لبناء ج�سور توا�سل مع اجلمهور  مدينة 

فيما  خا�سة  ا�ستف�ساراتهم  على  والرد  مقرتحاتهم  ومعرفة 

وهذا  البا�سمة،  االإمارة  وجمتمع  بيئة  و�سحة  ب�سالمة  يتعلق 

املواطنن  على  للتي�سر  الرامية  خطتها  من  جزء  يعد  االأمر 

الأعلى  والو�سول  وواجباتهم  بحقوقهم  وتعريفهم  واملقيمن 

معدالت اجلودة يف االأداء والعمل. م�سرة اأن اال�ستبيان الذي 

اإدارة ال�سحة العامة  اإدارة التميز املوؤ�س�سي باإ�سراف  �سممته 

من  جمموعة  حول  واالأ�سئلة  اال�ستف�سارات  من  العديد  ي�سم 

ال�سحة  اإدارة  ومتكن  االأماكن،  تلك  تقدمها  التي  اخلدمات 

العامة من ت�سميم وتطبيق حمالت التوعية للجمهور مبا يقدم 

خدمات  اأو  �سلبيات  اأي  مع  التعامل  وكيفية  خدمات  من  لهم 

من  اأن  خا�سة  �سحية،  خماطر  يف  وتتت�سبب  حمظورة  تعترب 

يقدمها غر متخ�س�س ،مثل ا�ستخدام احلناء ال�سوداء وثقب 

االأذن والو�سم الدائم.

التميز  اإدارة  مدير  احلمادي  بدور  و�سرحت 

هو  اال�ستبيان  من  الهدف  اأن  بالبلدية  املوؤ�س�سي 

تقييم ن�سبة الوعي لدى اجلمهور بكل ما يقدم له 

من خدمات يف �سالونات احلالقة ومراكز التجميل 

املطروحة  االأ�سئلة  من  عدد  خالل  من  الن�سائية 

بالغتن العربية واالإجنليزية، حتى يت�سنى للجميع 

من  اال�ستبيان  عن  التنويه  مت  كما  فيه،  امل�ساركة 

اخلا�سة  االجتماعي  التوا�سل  �سفحات  خالل 

م�ساركة  ل�سمان  االإعالم  و�سائل  وجميع  بالبلدية 

�سيتم  اأنه  موؤكدة  فيه.  اجلمهور  من  عدد  اأكرب 

اال�ستبيان،  عرب  �ستجمع  التي  املعلومات  حتليل 

للح�سول على نتائج ميكن اال�ستفادة منها. 

ودعت احلمادي اجلمهور للتوا�سل مع البلدية على 

رقم اخلط ال�ساخن993 يف حال وجود اأي �سكوى 

اأو ا�ستف�سار.  

رشـــا القاسمي 
مساعد المدير العام

للصحة العامة والمختبرات المركزية 
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بلدية الشارقة تجري استبيانا للجمهور 
لقياس الوعي بخدمات صالونات الحالقة 

ومراكز التجميل

بدور الحمادي 
مدير إدارة التميز المؤسسي





أخبـار 
الـــــدار

المدينة الباسمة

34

املركزية،  املالية  بدائرة  االإيرادات  ق�سم  من  زائرًا  وفدًا  ال�سارقة  مدينة  ببلدية  املالية  االإدارة  ا�ستقبلت 

لبحث �سبل التعاون امل�سرتك و تبادل اخلربات واملعلومات بن اجلانبن، وذلك يف مبنى البلدية الرئي�سي 

مبنطقة امل�سلى.

ا�ستقبل الوفد الزائر فاطمة املال رئي�س ق�سم االإيرادات بالبلدية، والتي عربت عن خال�س امتنانها و�سكرها 

للوفد الزائر، وذلك حلر�س دائرة املالية املركزية على التن�سيق الدائم وامل�ستمر مع البلدية يف امل�ساريع 

التي مت اجنازها م�سبقًا، مثل تعميم تطبيق نظام حت�سيل باإدارات البلدية املختلفة، وتطبيق نظام تكامل.

 واأو�سحت املال اأن هذا االجتماع التن�سيقي الذي جمع بن عدد من موظفي االإدارة والوفد ينبع من حر�س 

االإدارة املالية على تعزيز عالقات التعاون مع كافة الهيئات والدوائر احلكومية لالرتقاء باالأداء املوؤ�س�سي 

واملهني، ومواكبة كل اأ�سكال التطور والتحديث يف ميادين العمل املختلفة، مبا يعود بالنفع العام على امارة 

ال�سارقة، ويتما�سى مع التطور االقت�سادي واحل�ساري الذي ت�سهده االإمارة البا�سمة.

 واأ�سارت اأنه متت مناق�سة مقرتح م�سروع تعديل وا�ستحداث الر�سوم البلدية واملخالفات، و مناق�سة اآلية 

العمل التى �ستطبق على امل�سروع وو�سع اخلطوات االإجرائية للبدء فيه.

وقد ثمن الوفد الزائر تعاون بلدية مدينة ال�سارقة الدائم مع كافة الهيئات والدوائر احلكومية مبا يعود 

بالنفع العام على م�سرة العمل.

مالية البلدية تجتمع مع قسم اإليرادات 
بدائرة المالية المركزية

بلدية الشارقة ترتقي بمهارات 
موظفيها بعدد من الدورات التدريبية

ا�ستمرارًا يف دورها التدريبي و تنفيذًا ل�سيا�ستها الرامية لالرتقاء وتطوير االأداء الوظيفي لكوادرها 

الب�سرية نظمت بلدية مدينة ال�سارقة متمثلة يف ق�سم التدريب والتاأهيل عدد من الدورات التدريبية 

ودورة  واملروؤو�سن،  الروؤ�ساء  مع  التعامل  مهارات  ودورة  اجل�سد،  لغة  دورة  اأهمها  ملوظفيها،  الهامة 

التميز يف اإدارة املناق�سات والعقود، وذلك يف قاعة “متيز” مببنى البلدية الرئي�سي مبنطقة امل�سلى.

واأو�سحت رمي الرو�سي رئي�س ق�سم التدريب والتاأهيل بالبلدية اأنه اإميانًا من اإدارة املوارد الب�سرية باأهمية 

التدريب ودوره الفعال يف تطوير مهارات الكوادر الوظيفية املختلفة، والذي يتبعه زيادة االنتاجية وبناء 

عالقات عمل قائمة على االحرتام والود والتفاهم واملهنية، وبالتايل االرتقاء ببيئة العمل ب�سكل كامل، 

فقد مت و�سع خطة تدريبية �ساملة ت�سم العديد من اجلوانب املهنية الوظيفية واالإن�سانية، فاملعروف اأن  

التدريب ي�ساهم يف تطوير �سلوكيات الفرد واجلماعات على اختالف م�ستوياتهم التنظيمية.

واأ�سارت الرو�سي اأن دورة لغة اجل�سد التي ح�سرها 32 موظف وموظفة من خمتلف اأق�سام البلدية، 

تناولت العديد من املحاور اأهمها التعرف من خالل لغة اجل�سد على ال�سخ�سيات وتوقع ردود اأفعالهم، 

اال�ستفادة من لغة اجل�سد يف املقابالت الوظيفية والتعريف باأهميتها يف بيئة العمل، اأما دورة مهارات 

التعامل مع الروؤ�ساء واملروؤو�سن فقد تناولت طرق التعامل مع فريق العمل، كيفية بناء عالقات عمل 

فعالة قائمة على التوا�سل اجليد باالإ�سافة الأهم قواعد االت�سال بن الروؤ�ساء واملروؤو�سن، اأما حماور 

دورة التميز يف اإدارة املناق�سات والعقود والتي ح�سرها 26 موظف فقد تناولت املناق�سات واأنواعها، 

مراحل واإجراءات التعاقد ومتطلباتها، ومراجعة العقود وغرها.
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بلدية الشارقة تقدم ورقة عمل في 
ملتقى كبار السن

�ساركت بلدية مدينة ال�سارقة بورقة عمل يف ملتقى ال�سارقة لكبار ال�سن يف دورته اخلام�سة، والذي نظمته دائرة 

اخلدمات االجتماعية يف ال�سارقة بالتعاون مع منظمة ال�سحة العاملية تزامنا مع االحتفال بيوم امل�سن العاملي الذي 

ي�سادف االأول من اأكتوبر من كل عام.

اأهم  العمل  وامل�ساريع يف ورقة  الهند�سة  العام لقطاع  املدير  ال�سويدي م�ساعد  املهند�س خليفة بن هده  وا�ستعر�س 

اخلدمات التي تقدمها القطاعات املختلفة خلدمة كبار ال�سن، حيث اأكد اأن البلدية ت�سع يف اهتمامها كبار ال�سن 

البلدية على تطبيق معاير  باالأمان، حيث حتر�س  اإح�سا�سهم  وتاأمن م�ساركتهم ودعم  لهم  املثلى  ال�سحية  الفر�س  كافة  توفر  من خالل 

وموا�سفات للبناء واحلدائق تتما�سى مع هذه الفئة.

م�سرًا اأن اهتمام بلدية مدينة ال�سارقة بهذه الفئة منفذ يف مبنى البلدية  مع مراعاة اأرقى املوا�سفات الالزمة لتوفر راحة و�سعادة كبر 

ال�سن.

خليفة بن هده يقدم ورقة عمل البلدية يف امللتقى



وامل�ساريع  الهند�سة  قطاع  يف  متمثلة  ال�سارقة  مدينة  بلدية  نظمت 

املهند�س  بح�سور  وذلك  ال�سارقة،   اإمارة  بلديات  جميع  �سم  ملتقى 

موظفي  من  وعدد  البناء،  تراخي�س  ق�سم  رئي�س  ال�سام�سي  غيث 

مبنطقة  الرئي�سي  البلدية  مبنى  يف  االإمارة،  بلديات  وممثلي  القطاع 

امل�سلى، حتت عنوان �سرح “موؤ�سر كفاءة ت�سميم االإن�ساءات” تزامنًا 

نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإطالق  مع 

رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي” موؤ�سر البناء الذكي 

املوحد” على م�ستوى الدولة، والذي يهدف اإىل و�سع معاير قيا�سية يف 

ت�ساميم املباين ت�سجع على ا�ستخدام اأ�ساليب البناء احلديثة.

مع  البلدية  وقعتها  التي  امل�سرتك   التعاون  باتفاقية  ال�سام�سي  واأ�ساد 

اأن  موؤكدًا  املوؤ�سر،  اإطالق  اأثناء  ال�سكانية  للرتكيبة  االحتادي  املجل�س 

البلدية �ستلتزم بكافة االأحكام وال�سوابط التي ن�ست عليها االتفاقية 

لتنفيذ القرارات املتعلقة باال�سرتاتيجية االحتادية للرتكيبة ال�سكانية 

�سيما  وال   ،2021 االإمارات  لروؤية  الوطنية  االأجندة  وم�ستهدفات 

كما  املوؤ�سر،  هذا  على  االعتماد  يف  عام  منذ  بداأ  الهند�سة  قطاع  اأن 

بعقد  املقبلة  املرحلة  يف  �ستقوم  لالإمارة  التابعة  البلديات  جميع  اأن 

اجتماعات دورية مع املقاولن واال�ست�سارين يف نطاق كل منها، وذلك 

العام  ال�سالح  يخدم  مبا  االإن�ساءات  ت�سميم  كفاءة  موؤ�سر  ل�سرح 

لالإمارة كلها.

و�سرح ال�سام�سي اأن بلدية مدينة ال�سارقة تويل اهتمامًا كبرًا بقطاع 

الهند�سة وامل�ساريع يف االإمارة، من خالل دعم وتطبيق اأف�سل املعاير 

واالأنظمة احلديثة ،كما تهتم دومًا برفع الكفاءة واالأداء للو�سول الأعلى 

معدالت اجلودة يف العمل ، ورفع امل�ستوى الهند�سي يف االإمارة وتطوير 

االإن�ساءات،  قطاع  مب�ستوى  واالرتقاء  الفنية  الت�سميمات  موا�سفات 

الذي يلعب دورًا رئي�سيًا يف م�سرة التنمية االقت�سادية والعمرانية التي 

ت�سهدها ال�سارقة ودولة االإمارات العربية املتحدة.

م�ستويات  رفع  على  �سيعمل  املوحد  الذكي  البناء  موؤ�سر  اأن  مو�سحًا 

االإنتاجية يف قطاع االإن�ساءات وذلك بدفعه نحو تبني اأحدث التقنيات 

موفرا فر�سًا لال�ستثمار يف تقنيات البناء احلديثة وامل�سانع الوطنية، 

االمكانيات  املوؤهلة وحمدودة  العمالة غر  االعتماد على  و�سيقلل من 

قليلة املهارة.

كفاءة  “موؤ�سر  ندوة  موؤخرًا  قدم  وامل�ساريع  الهند�سة  قطاع  اأن  يذكر 

قطاع  موظفي  من  وعدد  االإمارة  يف  للمقاولن  االإن�ساءات”  ت�سميم 

بالبلدية،  امل�سرح  قاعة  يف  باملو�سوع  ال�سلة  ذات  واجلهات  الهند�سة 

وذلك حر�سًا من البلدية على رفع امل�ستوى العلمي والعملي ملوظفيها 

واالرتقاء بامل�ستوي الهند�سي واملعماري يف االإمارة ب�سكل عام، ومتا�سيًا 

ل�سنة  رقم1  ال�سكانية  للرتكيبة  االحتادي  املجل�س  قرار  اأهداف  مع 

2016 ب�ساأن ت�سكيل جلنة تقييم ومتابعة موؤ�سر كفاءة الت�سميم.
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... وتقدم محاضرة عن “ مؤشر كفاءة تصميم اإلنشاءات”

قدمت بلدية مدينة ال�سارقة متمثلة يف قطاع الهند�سة وامل�ساريع ندوة 

من  وعدد  االإمارة  يف  االإن�ساءات” للمقاولن  ت�سميم  كفاءة  “موؤ�سر 
موظفي قطاع الهند�سة واجلهات ذات ال�سلة مبو�سوع املحا�سرة، يف 

قاعة امل�سرح مببنى البلدية الرئي�سي مبنطقة امل�سلى، وذلك ا�ستكمااًل 

لدورها يف حتقيق اأعلى معدالت اجلودة وكفاءة الت�سميم واال�ستدامة 

خف�س  اإىل  املوؤ�سر  يهدف  حيث  واالإن�ساءات،  االأبنية  موا�سفات  يف 

العمالة يف املواقع وخف�س خملفات املواد الناجتة عن البناء، وت�سريع 

وترة العمل واخت�سار الوقت واجلهد، كما �سرح املهند�س خليفة بن 

هده ال�سويدي م�ساعد املدير العام لقطاع الهند�سة وامل�ساريع.

اأن هذه املحا�سرة جاءت متا�سيًا مع اأهداف قرار   وقال بن هده 

ب�ساأن   2016 ل�سنة  رقم1  ال�سكانية  للرتكيبة  االحتادي  املجل�س 

ت�سكيل جلنة تقييم ومتابعة موؤ�سر كفاءة الت�سميم. م�سرًا اأن بلدية 

مدينة ال�سارقة تهتم برفع امل�ستوى العلمي والعملي والفني للموارد 

االإمارة،من  يف  الهند�سي  بامل�ستوى  واالإرتقاء  الب�سرية،  والطاقات 

ل�سركائها،باالإ�سافة  تقدمها  التي  واملحا�سرات  الور�س  خالل 

مب�ستوى  واالرتقاء  الفنية  الت�سميمات  موا�سفات  وتطوير  لتنمية 

التنمية  م�سرة  يف  رئي�سيًا  دورًا  يلعب  االإن�ساءات،الذي  قطاع 

االقت�سادية والعمرانية التي ت�سهدها ال�سارقة حاليًا. 

خطة  لديه  وامل�ساريع  الهند�سة  قطاع  اأن  خليفة  املهند�س  واأكد 

�سنوية لندوات وحما�سرات يتم اختيار مو�سوعاتها بدقة وعناية 

حتى حتقق اأعلى قدر من اال�ستفادة جلميع اجلهات املعنية، مبا 

يخدم ال�سالح العام لالإمارة.

وقد تناولت املحا�سرة عدة حماور، حيث قدمت املهند�سة زينب 

البقي�س من البلدية مدخل عن موؤ�سر كفاءة ت�سميم االإن�ساءات، 

يف حن حتدث املهند�س حممود ال�سقار من االإدارة الهند�سية 

اأما  املحا�سرة،  مو�سوع  يف  االإن�سائية  الناحية  عن  بالبلدية 

املهند�س املعماري بالبلدية حممد ممدوح عبداحلليم فقد تناول 

يف كلمته اجلانب املعماري يف موؤ�سر كفاءة ت�سميم االإن�ساءات.



´QGƒ°ûdG ‘ AÉæÑdG äÉØ∏fl ∑ôJ É¡YGƒfCG ™«ªéH äÉØ∏îŸG ¥ôM ∞dÉàdG çÉKCÓd »FGƒ°û©dG »eôdG á«YGQõdG äÉØ∏îª∏d »FGƒ°û©dG »eôdG

Dumping green waste randomlyBurning any kind of wasteLeaving building wastes behindDumping old furniture randomly

8002443 ≈∏Y π°üJG , ∞dÉàdG çÉKC’G π≤ædh ,0564129987 ≈∏Y π°üJG ,á≤aÉædG äÉfGƒ«◊G øe øeB’G ¢ü∏îà∏d

For disposal of dead animals, call 0564129987, and for old furniture, call 8002443

 áª°SÉÑdG  ÉæàæjóŸ  …QÉ°†◊G  ¬LƒdG  ≈∏Y  ®ÉØ◊G

 ¢û«©j  Oôa  πc  É¡H  ™∏£°†j  á«©ªà›  á«dhDƒ°ùe

 πØµj áÄ«ÑdGh áeÉ©dG áë°üdG ájÉªMh ,É¡°VQCG  ≈∏Y

 Ö«¡J  Gòd  ,¢VGôeC’G  øe  á«dÉN  á«ë°U  IÉ«M  Éæd

 øY  ´Éæàe’G  Qƒ¡ª÷ÉH  ábQÉ°ûdG  áæjóe  ájó∏H

:»JB’G

Maintaining the cultural appearance of 
our smiling city is a social responsibility 
of each one living in it, and the 
protection of the environment and public 
health ensures a healthy life free of 
diseases. Therefore, Sharjah City 
Municipality calls upon the public to 
refrain from doing the following acts:

á≤aÉædG äÉfGƒ«ë∏d »FGƒ°û©dG »eôdG

Dumping dead animals randomly

شارجہ میں رہنے والے ہر ایک فرد کی یہ س�جی ذمہ 
داری  ہے کہ وہ اپنے مسکراتے شہر کے ثقافتی ظہور 
کو برقرار رکھے اور ماحول و صحت عامہ کو تحّفظ اور 
صحت مند زندگی کو یقینی بناے .

لٰہذا شارجہ بلدیہ شہر  کے  ¡ام لوگوں کو باور کرتی 
ہے کہ مندرجہ ذیل کاروایئوں سے گریز کریں :

مردہ جانوروں کے لئے کال کریں 0564129987  اورپرانے فرنیچر کے لئے کال کریں 8002443 

ع�رت چھوڑتے وقت وہاں کچرا کسی بھی قسم کا کچرا جالنا. وقتاً فوقتاً سبز فضلہ پھینکنا.
چھوڑنا.

وقتاً فوقتاً مرے ہوئے جانور پھینکنا.وقتاً فوقتاً پرانا فرنیچر پھینکنا.

شملت فحوصات طبية وتوعية 

بلدية الشارقة تنظم حملة صحية لعمالها 
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نظمت بلدية مدينة ال�سارقة متمثلة يف اإدارة االت�سال املوؤ�س�سي حملة 

�سملت  الثالثة،  ال�سناعية  مبنطقة  �سكنهم  مقر  يف  لعمالها  �سحية 

ن�سرات  وتوزيع  توعية  حما�سرات  و  طبية  الفحو�سات  من  العديد 

تثقيفية، ح�سبما جاء على ل�سان حممد اجل�سمي رئي�س ق�سم االإعالم 

بالبلدية.

و�سرح اجل�سمي اأن هذه احلملة تنبع من �سيا�سة البلدية وا�سرتاتيجيتها 

مب�سوؤولياتها  واإميانها  ملوظفيها،  ال�سعادة  مبداأ  حتقيق  على  القائمة 

جناح  اأركان  من  ركن  فهم  ورعايتهم،  العمال  جميع  جتاه  املجتمعية 

الأمرا�س  فحو�سات  احلملة  ت�سمنت  حيث  البلدي،  العمل  منظومة 

شملت فحوصات طبية وتوعية 

بلدية الشارقة تنظم حملة صحية لعمالها 

من  وغرها  واالأ�سنان  القلب  واأمرا�س  وال�سكري  املرتفع   ال�سغط 

االأمرا�س، ومن ثم و�سع خطط للمتابعة والعالج، باالإ�سافة ملحا�سرات 

تثقيفية وتوزيع عدد من الن�سرات التوعوية على جميع العمال.

الربامج  من  �سل�سلة  تنظيم  على  حتر�س  ال�سارقة  بلدية  اأن  واأ�سار 

التوعوية والتثقيفية على مدار العام، مثل حملة “االنهاك احلراري” 

بن  ال�سحي  الوعي  لن�سر  ال�سيف  بداية ف�سل  مع  تنظيمها  التي مت 

العمال وخا�سة العاملن يف مواقع االإن�ساءات وغرها من املواقع التي 

حما�سرات  تت�سمنت  و  مبا�سر،  ب�سكل  لل�سم�س  العامل  فيها  يتعر�س 

للعمال بعدة لغات عن طبيعة االإجهاد احلراري وكيفية مقاومته وطرق 

محمد صالح الجسمي
رئيس قسم اإلعالم

القلبي واال�سعافات  االإنعا�س  اأي�سًا دورة عن  العالج منه، كما نظمت 

االأولية ملوظفيها للم�ساهمة يف تنمية مهاراتهم وحتفيز طاقات االبداع 

على  والتعرف  وتطبيقاته  القلبي  باالإنعا�س  معارفهم  وتنمية  لديهم 

احلاجة  تقت�سي  عندما  بها  القيام  وكيفية  االأولية   االإ�سعافات  اأهم 

يف  االآمن  اخلروج  لكيفية  باالإ�سافة  واالأزمات  احلوادث  حاالت  يف 

حاالت الطواريء. الفتًا اأن البلدية نظمت اأي�سًا حملة لتوعية باأخطار 

التدخن، والتوعية مبر�س ال�سرطان.
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أخبـار 

الـــــدار
لتطوير كوادرها البشرية

بلدية الشارقة تنظم دورتين لموظفيها

الثاين”  ال�سف  قيادات  بعنوان” اإعداد  تدريبية  دورة  والتاأهيل  التدريب  ق�سم  نظم 

لروؤ�ساء االأق�سام وال�ُسعب واملوظفن االإدارين، وذلك يف قاعة التدريب “متيز” مببنى 

البلدية الرئي�سي مبنطقة امل�سلى.

و�سرحت رمي الرو�سي رئي�س ق�سم التدريب والتاأهيل بالبلدية، اأن الفرتة االأخرة قدمت 

اإدارة املوارد الب�سرية عدد كبر من الدورات التدريبية والور�س التي تهدف لالرتقاء 

يف  واالبداع  االبتكار  على  وحثهم  البلدية  موظفي  وقدرات  مواهب  وا�سقال  وتطوير 

ميدان العمل، وينبع هذا من �سيا�سة البلدية وا�سرتاتيجتها التي يتم تنفيذها من خالل 

... و دورة “إعداد قيادات الصف الثاني”

التدريب والتأهيل ينظم دورة عن “تبسيط وتطوير إجراءات العمل”

نظم ق�سم التدريب والتاأهيل دورة تدريبية ملدة ثالثة اأيام عن “تب�سيط  وتطويراإجراءات العمل” جلميع 

ا�ستكمااًل  امل�سلى،  مبنطقة  الرئي�سي  البلدية  “متيز” مببنى  التدريب  قاعة  يف  وذلك  البلدية  موظفي 

للربنامج التدريبي الإدارة املوارد الب�سرية للعام اجلاري.

و�سرح حمد احلمادي  مدير اإدارة املوارد الب�سرية بالبلدية اأن هذه الدورة حتمل العديد من االأهداف 

التي ت�سهم يف تطوير العمل والو�سول الأعلى معدالت اجلودة يف االأداء مبا يتما�سى مع اأهداف البلدية، 

وتب�سيط  العمليات،  حتليل  ومهارات  العمل  اإجراءات  تب�سيط  اأهمية  امل�ساركن  اإدراك  اإىل  تهدف  فهي 

يف  النظريات  باأحدث  امل�ساركن  لتزويد  باالإ�سافة  االأعمال،  تقلي�س  كيفية  و�سرح  املعقدة  العمليات 

تب�سيط االإجراءات وتطوير نظم واأ�ساليب العمل.

االإجراءات  اأهداف  اأهمها  املحاور  من  العمل” العديد  اإجراءات  وتطوير  “تب�سيط  دورة  تناولت  وقد   

واأنواعها وفوائدها، مراحل تب�سيطها، اأ�ساليب �سر العمل يف املكتب، خريطة توزيع االأعمال، دور االآالت 

املكتبية يف تب�سيط اإجراءات العمل، باالإ�سافة مل�ساركة احل�سور يف بع�س االأن�سطة التفاعلية والتي حتفز 

جوانب االبتكار واالإبداع لديهم، باالإ�سافة ل�سمان �سهولة و�سول الفكرة وكيفية تطبيقها.الفتًا اأن اإدارة 

الرامية  البلدية  �سيا�سة  من  تنبع  البلدية،  موظفي  جلميع  �ساملة  تدريبية  خطة  لديها  الب�سرية  املوارد 

لتطوير وتاأهيل جميع الكوادر الب�سرية املوجودة بها.

خطة التدريب ال�سنوية جلميع العاملن بها بهدف الو�سول الأعلى معدالت اجلودة يف العمل.

اأهمها،  حماور  عدة  تناولت  الثاين”  ال�سف  قيادات  “اإعداد  دورة  اأن  الرو�سي  واأو�سحت 

الثاين،  ال�سف  قيادات  باإعداد  اخلا�سة  واالأ�ساليب  املناهج  للقيادات،  الذاتية  التنمية 

ل�سنع  باالإ�سافة  االبتكاري،  والتفكر  القيادي  التدوير  بالقيادات،  املطلوبة  الكفاءات 

القرارات وحل امل�سكالت.م�سرة اأن ق�سم التدريب والتاأهيل قدم موؤخرًا ور�سة عمل”البيئات 

العمل”  فريق  وبناء  “اإدارة  عن  تدريبية  املعرفة” ودورة  “اإدارة  لالبتكار” وندوة  املحفزة 

وذلك ا�ستكمااًل للربنامج التدريبي ملوظفي البلدية.
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مدينة  بلدية  نظمت  اجلاري  للعام  التدريبي  لربناجمها  ا�ستكماال 

ال�سارقة متمثلة يف ق�سم التدريب والتاأهيل دورتن ملوظفيها يف قاعة 

“اإدارة  بعنوان  االأوىل  امل�سلى،  مبنطقة  الرئي�سي  مببناها  “متيز” 
املهنية”  وال�سالمة  “ال�سحة  بعنوان  والثانية  العمل”،  فرق  وبناء 

من  بالعربية  الناطقن  من غر  موظف   32 لعدد  االإجنليزية  باللغة 

اإدارة ال�سرف ال�سحي وق�سم النفايات ال�سلبة.

واأو�سح حمد احلمادي مدير اإدارة املوارد الب�سرية بالبلدية اأن اإدارة 

التي  ال�سنوية  وخطتها  برناجمها  تنفيذ  يف  م�ستمرة  الب�سرية  املوارد 

ب�سرورة  منها  اإميانًا  وذلك  البلدية،  كوادر  كافة  تنمية  اإىل  تهدف 

واأهمية التاأهيل يف تطوير وا�سقال مواهب وقدرات موظفيها وحثهم 

جاذبة  عمل  بيئة  خلق  يف  ي�سهم  مما  امليادين،  كل  يف  االإبداع  على 

الرامية  البلدية  ا�سرتاتيجية  واالإجناز وحتقيق  العطاء  على  وحمفزة 

للو�سول ملبداأ ال�سعادة �سواء للموظف اأو املتعامل.

من  املقدمة  الدورات  مو�سوعات  اختيار  يتم  اأنه  احلمادي  واأ�ساف 

ومفيدة  تكون هامة  ودقة، بحيث  بعناية  والتاأهيل  التدريب  ق�سم  قبل 

نلم�س  ثم  ومن  معها،  والتعامل  منها  اال�ستفادة  ي�سهل  للموظفن 

نتائجها االإيجابية على املوظفن بو�سوح. الفتًا اأن الدورة االأوىل التي 

حملت عنوان “اإدارة وبناء فرق العمل” ا�ستمرت ثالثة اأيام بح�سور 

العديد  تناولت  املختلفة،  البلدية  واإدارات  اأق�سام  من  32موظف 
ال�سلوكية  املهارات  و�سفاته،  العمل  فريق  مفهوم  اأهمها  املحاور،  من 

باالإ�سافة  وف�سله،  جناحه  واأ�سباب  العمل  فريق  يف  توافرها  الواجب 

ل�سفات قائد الفريق الناجح.

لتطوير كوادرها البشرية

بلدية الشارقة تنظم دورتين لموظفيها

موظفي  ا�ستهدفت  املهنية” فقد  وال�سالمة  “ال�سحة  دورة  اأما 

غر  من  ال�سلبة  النفايات  وق�سم  ال�سحي  ال�سرف  اإدارة 

التعرف  تناولت  32موظف،  وح�سرها  بالعربية،  الناطقن 

من  الوقاية  وطرق  العمل  اأثناء  وال�سالمة  االأمن  اإجراءات  على 

اأنواع  على  الدورة  هذه  خالل  من  التعرف  مت  كما  احلوادث، 

املخاطر املختلفة التي قد يتعر�س لها املوظف اأثناء العمل وكيفية 

التعامل معها، باالإ�سافة للتدريب امل�ساركن على كيفية التحقيق 

يف احلوادث وكتابة التقارير عنها. 
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اإذا كنت تريد العمل يف جو موؤ�س�سي �سحي وتعمل مبهنية عالية 

وتهيئة مكان ي�ساعد على االإنتاجية  فيجب اأن تاأخذ هذه النقاط 

بعن االعتبار:

- الوقت ثمني

اأو مهمه واأن تلتزم بذلك  اأن ت�سع وقت معن لكل م�سروع  حاول 

ولكن  االمر  ا�ستدعى  اإعادة جدولة وقتك يف حال  الوقت وميكن 

رغبة  فيك  ت�سعف  فهي  مفتوح  لوقت  امل�ساريع  ترك  عن  ابتعد 

االإجناز.

- ر�ؤية م�ستقبلية 

املوظفن  جتعل  واخلطط  امل�ساريع  حول  وا�سحة  روؤية  وجود  اإن 

وهذا  لتحقيقه،  وي�سعون  باإجنازه  يرغبون  الذي  الهدف  يعرفون 

ي�سهم ب�سكل كبر يف الرتكيز لتمكن نف�سك واالآخرين من حتقيق 

االاأهداف.

- التطور املهني

ا�سَع با�ستمرار للتعلم وتطوير الذات، وخا�سًة يف جمال التخ�س�س 

ومايتعلق به من مهارات فذلك يجعلك تقوم باجناز املهام مبعنوية 

عالية وحرفية واإتقان مما ي�سهم باالرتقاء مبوؤ�س�ستك.

- التوا�سل الفعال

ب�سكل  ا�سَع  بل  املوظفون  به  للتخمن حول ما يفكر  ال تدع جمال 

االأعمال  باإجناز  املعنين  االأطراف  جميع  مع  للتوا�سل  دائم 

لتحقيق اكرب قدر من ال�سفافية وو�سوح الغايات.

- القيادة الناجحة

اجلو  لتوفر  متميزة  قيادة  للموظفن  قيادتك  اجعل 

من  وذلك   ، وفعالية  بكفاءة  للنتائج  للو�سول  املنا�سب 

اأردت  اإذا  اأنك  وتذكر   ، م�سجعة  بيئة عمل  توفر  خالل 

ان حت�سل على اف�سل نتائج من املوظف فيجب اأن تكون 

قيادتك ر�سيدة.

- التقدير �التحفيز

لذاتك  تقديرك  زاد  فكلما  بالتقدير،  يكتمل  اإجناز  كل 

اجنازات  حتقيق  على  اال�سرار  زاد  كلما  وللموظفن 

واإمنا  باملال  التقدير  يرتبط  وال  كذلك،  والعك�س  اخرى 

كذلك الكلمات املحفزة والعبارات الت�سجيعية و�سهادات 

ال�سكر.

- الأ�سخا�ص الفاعلون

احر�س على التوا�سل معهم وذلك لرفع املعنويات ون�سر 

االإيجابية بن املوظفن، وابتعد عن االأ�سخا�س املحبطن 

اأو قلل االحتكاك بهم قدر امل�ستطاع.

- ال�سعادة �الإيجابية 

ابداأ نهارك ب�سعادة وايجابية وال تر�َس بقبول اي افكار 

مكتوبة  اأو  م�سموعة  كانت  �سواء  االخرين  من  �سلبية 

وانظر للحياة املهنية بعن ميلوؤها التفاوؤل مما �سي�سهم 

ب�سكل جلي يف ن�سر هذه العدوى بن املوظفن و�ستح�سل 

على نتائج مبهرة يف العمل.

اإعداد / بد�ر احلمادي





و�أو�ص���ح �لطريف���ي �أن مدينة �ل�صارق���ة �أ�صبحت مدينة 

�مل�صاحات �خل�صر�ء و�ملناظر �خلالبة �لتي متزج مابني 

روع���ة �مل�ص���اهد �لطبيعي���ة و�ل���ذوق �ملعماري �لأ�ص���يل، 

بف�ص���ل �لدع���م و�لرعاية �لكرمية من �ص���احب �ل�ص���مو 

�ل�ص���يخ �لدكت���ور �ص���لطان ب���ن حممد �لقا�ص���مي ع�ص���و 

�ملجل����س �لأعلى حاكم �ل�ص���ارقة، و�جلهود �لكبرية �لتي 

تبذله���ا بلدية مدينة �ل�ص���ارقة وقط���اع �لزر�عة و�لبيئة 

بها، و�لتي تت�ص���من ن�صر وزيادة �مل�ص���احات �خل�صر�ء، 

ومكافحة �لت�صحر، وتعزيز �لبنية �لزر�عية، وحر�صها 

على دعم عملية �لت�ص���جري بالإمارة لكونها ق�صية بيئية 

موؤثرة وموردً� زر�عيًا مهمًا، لفتًا �إىل �أن �لبلدية جنحت 

يف �لتغلب على �لكثري من �ل�صغوط و�لتحديات �ملت�صلة 

بالت�صجري وزيادة �مل�ص���احات �خل�صر�ء، كنق�س �ملياه، 

وق�ص���وة �ملناخ، وفقر �لرتبة، من خالل �لتوظيف �لأمثل 

لالبت���كار�ت و�لنظم �حلديثة، وتطوير �أ�ص���اليب �لري، 

وتعزيز كفاءة �ملياه.

و�أ�ص���اف �أن �مل�ص���احة �لإجمالية �لتي مت تخ�ص���ريها يف 

�ملدين���ة بلغ���ت 15.2مليون م���رت مربع، فيم���ا بلغ عدد 

�لنخي���ل �ل���ذي مت زر�عت���ه 25 �أل���ف نخل���ة يف خمتل���ف 

�ملناطق �لتجميلية بال�ص���ارقة، منوهًا �أن قطاع �لزر�عة 

و�لبيئة حقق �لعديد من �لإجناز�ت على �مل�صتوى �لبيئي 

و�لزر�ع���ي ه���ذ� �لعام، �نطالق���ا من توجيه���ات ودعم 

�لقيادة �لر�صيدة لإبر�ز �لوجه �حل�صاري �ملتميز لإمارة 

�ل�صارقة ودولة �لإمار�ت عامة.

بلدية الشارقة تنتهي من تخضير 15.2 مليون متر 
مربع في اإلمارة 

ا�ش���تكمااًل لدورها يف زيادة الرقعة اخل�ش���راء، وا�شتمراراً يف دعم م�شرية الت�شجري والتجميل التي تنتهجها بلدية 

مدينة ال�شارقة، انتهى قطاع الزراعة والبيئة من تخ�شري 15.2مليون مرت مربع يف خمتلف اأنحاء املدينة، ف�شال 

ع���ن زراع���ة 25 األ���ف نخلة موزعة يف خمتلف املناطق التجميلية بال�شارقة، كما �ش���رح �شعادة ثابت الطريفي مدير 

عام بلدية مدينة ال�شارقة والذي اأكد اأن هذه اجلهود جاءت متا�شياً مع اأهداف االأجندة الوطنية لروؤية االإمارات 

2021 والت���ي ته���دف اإىل حتقيق بيئة م�شتدام���ة وتطبيق التنمية اخل�شراء، واملحافظة على امل���وارد املائية، وزيادة 

االعتماد على الطاقة النظيفة. 
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و�ص���رح �ملهند�س ح�ص���ن �لتفاق م�ص���اعد �ملدير �لع���ام لقطاع �لزر�ع���ة و�لبيئة �أن���ه �إميانًا من 

�لبلدي���ة باأهمية �حلد�ئق �لعامة وحد�ئق �لأحياء جلميع �أفر�د �ملجتمع، خا�ص���ة �أنها �أ�ص���بحت 

متنف�صًا للجمهور ومن�صة لإقامة �لعديد من �لفعاليات �لوطنية و�لجتماعية،و �أنها بيئة مميزة 

و�آمنة  تتيح لالأطفال ومرتادي �حلد�ئق ممار�ص���ة �أن�ص���طتهم على مد�ر �لعام، متت زيادة عدد 

�حلد�ئق و�ملتنزهات لي�صل عددها 60 حديقة ومتنزه. م�صريً� �أنه مت تركيب �لع�صب �ل�صناعي 

يف مالعب كرة �لقدم لعدد )40( حديقة، طبقًا لأعلى �ملو��صفات �لعاملية لالحتاد �لدويل لكرة 

�لق���دم »�لفيفا«، حيث  �أن �ملالعب �جلديدة وفرت �لبيئة �ملنا�ص���بة للمو�طنني و�ملقيمني وزو�ر 

�حلد�ئ���ق ملمار�صة �لريا�صة على مد�ر �لوقت بي�صر و�صهول���ة، كما مت تركيب �لع�صب �ل�صناعي 

لع���دد 9 حد�ئق وهي »�ل�صجعة �لعامة، مزيرع �لعامة، �لزبري �لعامة، �جلز�ت، �لغافية« ملعب 

رقم 2»، وثالث مالعب مبتنزه �ل�صارقة �لوطني، وملعب حديقة �لنخيالت«.

و�أ�ص���اف �لتف���اق �أن �لبلدية تويل �هتمام���ًا كبريً� باحتياج���ات �لأطفال و�ليافع���ني عند �ن�صاء 

�حلد�ئق �لعامة، ميا يتما�صى مع طبيعة �ل�صارقة بو�صفها �إمارة �صحية �صديقة للطفل، فقد مت 

�ن�صاء �صالت للقر�ءة يف عدد من حد�ئق �لأحياء تعزيزً� لن�صر ثقافة �لطالع، كما ر�عت بلدية 

مدينة �ل�صارقة �أي�صًا عند �إن�صاء �حلد�ئق �لعامة و�ملتنزهات توفري متطلبات ذوي �لحتياجات 

�خلا�ص���ة وكبار �ل�صن، حيث توفر له���م بنية حتتية تتنا�صب مع خمتلف �أن���و�ع �لإعاقات لديهم 

لتتيح لهم �لفر�صة بال�صتمتاع عند �رتياد حد�ئقها، ور�عت �صرورة توفري مو�قف خا�صة لهم، 

و�إن�ص���اء مد�خل وخم���ارج مبو��صفات خا�صة. ه���ذ� وحر�صت �أي�صًا على �لهتم���ام بالقيا�صات 

�ملنا�صب���ة يف ت�صميم بع�س �لألعاب وعنا�صر �حلديقة من مقاعد ومظالت، وتخ�صي�س �أماكن 
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خم�ص�ص���ة له���م يف �أروقته���ا ويف دور�ت �ملياه و�ملطاعم، كما تتو�ف���ر منحدر�ت لذوي 

�لحتياجات �خلا�صة يف كافة �ملد�خل و�إن تعّددت للحديقة �لو�حدة وللمباين �خلدمية 

د�خ���ل �حلديقة، وحر�ص���ت �لبلدية على تطبي���ق �أف�صل �ملعاي���ري و�ملقايي�س �لعاملية يف 

عر�س �ملمر�ت ون�صبة �نحد�رها للربط بني م�صتوياتها.

و��صتكم���اًل ل���دور �لبلدية �خلدم���ي لكافة �أفر�د �ملجتم���ع وتلبي���ة �حتياجاتهم حتقيقًا 

لروؤيته���ا �لقائمة على �أن تكون �ل�صارقة مدينة ع�صرية تتمتع بخدمات نوعية م�صتد�مة 

جتعله���ا �أكرث جاذبي���ة، مت تغيري مو�عيد عمل12  حديقة يف �لأحي���اء �ل�صكنية، خا�صة 

يف �ملناط���ق �لتي ت�صهد حد�ئقها �إقباًل كثيفًا من �ل�صكان يف �لفرتة �ل�صباحية، بحيث 

ت�صتقب���ل �حلد�ئق مرتاديها من �ل�صاد�صة �صباحًا وحت���ى �لعا�صرة م�صاًء، وهي حديقة 

�لنه���دة، �ملم���زر، �أبو�صغارة، �ملن���اخ، �ل�صفي���ا، �ملو�فجة، �لنوف، �لفيح���اء �جلديدة، 

�لدر�ري، �ملحطة ، �لقر�ئن وحديقة �لنا�صرية.
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رحلت أميرة القلوب
ميوت احل�سان �يبقى �سرجه، ينتهي الإن�سان �يبقى ا�سمه... بهذه الكلمات 

القلوب  اأمرية  املتحدة  العربية  الإمارات  �د�لة  ال�سارقة  ��دعت  �دعنا 

كرم  بن  الرحيم  عبد  اأمرية  الإن�سانية،  اآيقونة  اليب�ساء  الآيادي  �ساحبة 

نائب  الوردية  القافلة  ال�سارقة، �مدير  الأعمال يف  �سيدات  رئي�ص جمل�ص 

رئي�سة موؤ�س�سة “مناء” لالرتقاء باملراأة، رحلت عنا �اأختها �اأمها لترتك 

اأ�سمها كمثال للخري  الأثر الطيب ما يخلد  يف نفو�ص كل من عرفها من 

عطاء  �سنوات  �خلفها  عاماً   38 ابنة  �البتكار..رحلت  �العطاء  �الإبداع 

تقا�ص باملئات ل الع�سرات.
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لقد كانت اأمرة بن كرم رمزًا للعمل االإن�ساين والقيم النبيلة،وكانت 

دفة  وتوليها  الرجل  مع  وم�ساواتها  لتمكينها  العربية  املراأة  �سوت 

وجهدها  وقتها  كل  كّر�ست  حيث  املجاالت،  من  العديد  يف  القيادة 

للق�سايا االإن�سانية النبيلة من ن�سرة حلقوق املراأة اإىل ن�سر التوعية 

زمام  لتويل  املراأة  ت�سجيع  اإىل جانب  منه  ال�سرطان واحلد  مبر�س 

املبادرة والقيادة، وكانت رئي�سة جمل�س �سيدات اأعمال ال�سارقة منذ 

عام 2010.

كمديرة   ،1997 عام  كرم  بن  مبجموعة  الراحلة  االأمرة  التحقت 

للموارد الب�سرية، لتكون م�سوؤولة عن اأكرث من األفي موظف، واأثبتت 

العمل  فريق  بجميع  ربطتها  فقد  النظر،  منقطعة  اإدارية  مهارة 

مل  لذلك  والود،  املعرفة  وتبادل  االحرتام  قوامها  اإن�سانية  عالقات 

الذين  امل�سيعن  من  ح�سود  جنازتها  ت�سم  اأن  امل�ستغرب  من  يكن 

بكوها كاأخت و�سديقة .

“اأ�سدقاء  اأي�سًا جمعية  بن كرم  اأمرة  لها  املغفور  تدير  كانت  كما 

مر�سى ال�سرطان”، كما اأنها من اأع�ساء جمل�س املوؤ�س�سن الفخري 

“االإمارات  جمعية  يف  انتخابها  للتطوع” ومت  ال�سارقة  “منتدى  يف 

لالأمرا�س اجلينية” اإىل جانب ع�سويتها يف عدد من اللجان منها 

لتمكن  حياتها  لل�سيدات،كر�ست  االإمارات  جلائزة  العليا  “اللجنة 
التوظيف،  اأجل  من  التعليم  جمل�س  من  جزءًا  كانت  فقد  ال�سباب، 

وهي منظمة غر ربحية مكّر�سة لتوظيف ال�سباب، كما مت اختيارها 

جمل�س  لع�سوية  العاملين  املفكرين  منتدى  اإدارة  جمل�س  قبل  من 

هادفة  غر  ومن�سة  فكريًا  مركزًا  يعترب  الذي  املنتدى،  م�ست�ساري 

�سوؤون  لبحث  وامل�ستقبلين  احلالين  القادة  جمع  على  تعمل  للربح 

احلوكمة، واملجتمع، والتقدم، وامل�ستقبل ،ويتكون جمل�س م�ست�ساري 

منتدى املفكرين العاملين الذي يتم اختيار اأع�سائه �سنويًا، من 28 

والقطاعات،  ينحدرون من خمتلف اخللفيات  اأق�سى،  ع�سوًا كحد 

واالإعالم،  االأكادميية،  واالأو�ساط  االأعمال،  قطاعات  ذلك  يف  مبا 

ووكاالت املجتمع املدين املحلية والدولية الرائدة.

جــــوائــــز

منحها التحالف الدويل للمراأة، الذي يتخذ من وا�سنطن مقرًا له، 

تقديرًا  وذلك  الدولية،  التمّيز  جائزة   ،2015 نوفمرب  �سهر  يف 

يف  واقت�ساديًا  مهنيًا  الن�ساء  ومتكن  دعم  يف  الكبرة  الإ�سهاماتها 

عامة،  املتحدة  العربية  االإمارات  ودولة  خا�سة،  ال�سارقة  اإمارة 

وجلهودها امل�ستمرة يف ال�سعي لالرتقاء بهن يف عامل االأعمال، اإىل 

جانب ن�ساطها الفاعل يف جمال العمل اخلري واالإن�ساين.

حازت بن كرم على جائزة االمتياز من قبل �سركة “اإت�س اإم اإت�س”، 

مل�ساهمتها يف ق�سية ال�سرطان يف االإمارات، هذا ف�ساًل عن الكثر 

من اجلوائز واالأو�سمة، وذلك نظرًا ملا قدمته من عمل �سيبقى يف 

ر�سيدها اإىل االأبد.

نـــعـــي �حـــزن

حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  قرينة  كانت 

ال�سيخة  �سمو  ال�سارقة،  حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي 

جواهر بنت حممد القا�سمي رئي�سة املجل�س االأعلى ل�سوؤون االأ�سرة 

نعى  من  اأول  باملراأة،  لالرتقاء  “مناء”  موؤ�س�سة  رئي�سة  بال�سارقة 

واملغفور  املا�سي،  اأكتوبر   22 ال�سبت  الوفاة  يوم  املرتجلة  الفار�سة 

لهن، باإذن اهلل والدتها واأختها.

وقالت �سموها يف تغريدة على موقع التوا�سل االجتماعي “تويرت”: 

ابنتي عرفتها من  اإن�سانة عزيزة على قلبي،  “فقدت منذ �ساعات 
�سغرها مع بناتي يف املدر�سة، اأحببتها كثرًا، قربتها كثرًا حملت 

عني هم العمل، واأمرة �سعلة ن�ساط، ونحلة ال تعرف الك�سل، حتمل 

على عاتقها كل فكرة فكرت بها، 

وكل توجيه تاأخذه بعن االعتبار، 

اآخره  وكان  ت�ستكي،  وال  تنجز 

امل�ستقبل،  يف  اال�ستثمار  موؤمتر 

ال اأ�ستطيع اأن اأت�سور كيف ميكن 

ذهبوا  واأختها  واأمها  تذهب،  اأن 

عنا.” 

جواهر:  ال�سيخة  �سمو  واأ�سافت 

من  كال  واأعّزي  نف�سي،  “اأعّزي 
اأهلها  واأعزي  الفقيدة،  عائلة 

واأعزي كل من عرفها  اأمها،  من 

وعمل معها، رحمهن اهلل جميعًا، 

هلل  اإنا  كثرًا،  �سنفتقدك  اأمرة 

واإنا اإليه راجعون.
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االحتاد  رئي�سة  مبارك،  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  اأعربت  كما 

رئي�سة  االأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  االأعلى  الرئي�سة  العام  الن�سائي 

اإىل  بها  بعثت  تعزية  برقية  يف  والطفولة،  لالأمومة  االأعلى  املجل�س 

القا�سمي،  ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد  ال�سمو  قرينة �ساحب 

بنت  جواهر  ال�سيخة  �سمو  ال�سارقة،  حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�سو 

املغفور  وفاة  يف  وموا�ساتها  عزائها  خال�س  عن  القا�سمي،  حممد 

اأعمال  �سيدات  جمل�س  رئي�سة  كرم،  بن  الرحيم  عبد  اأمرة  لهن 

ال�سارقة، ووالدتها و�سقيقتها.

وقالت �سموها: “االأخت الغالية �سمو ال�سيخة جواهر.. تعجز الكلمة 

يف موا�سع ال ينفع فيها اإال الدعاء الأحبابنا، باأن يجعل اهلل ال�سرب 

كرم  بن  اأمرة  الغالية  لفقد  قلوبهم،  على  و�سالمًا  بردًا  وال�سلوان 

مثواهن  وجعل  وا�سعة،  رحمة  اهلل  رحمهن  و�سقيقتها..  ووالدتها 

واأ�سبغ  الت�سرب..  ثوب  وذويهن  واأهلهن  واألب�سكم  اجلنان..  اأعلى 

عليكم وعليهم الر�سا والت�سليم.. واإنا هلل واإنا اإليه راجعون”.

ال�سارقة  هيئة  رئي�س  القا�سمي،  حممد  بنت  بدور  ال�سيخة  ونعت 

التنفيذي  والرئي�س  واملوؤ�س�س  )�سروق(،  والتطوير  لال�ستثمار 

بن حميد  را�سد  ال�سيخ  نعى  كما  بن كرم،  اأمرة  كلمات،  ملجموعة 

الفقيدة،  عجمان،  يف  والتخطيط  البلدية  دائرة  رئي�س  النعيمي، 

قائاًل: “�سعلة التطوع واالإن�سانية يف ذمة اهلل”

الوطني  املجل�س  ل�سوؤون  دولة  وزيرة  الكعبي،  نورة  معايل  ونعت 

بالرحمة  واأختها  ولوالدتها  لها  داعيًة  كرم،  بن  اأمرة  االحتادي، 

واملغفرة، واأن ي�سرّب اهلل اأهلها، كما نعاها املكتب التنفيذي حلرم 

ومنتدى  االأطفال  ومراكز  ال�سارقة  �سياحة  وهيئة  ال�سارقة  حاكم 

ال�ساعرات ومعر�س ال�سارقة الدويل للكتاب.

�سند�ق اأمرية

بعد رحيلها باأيام قليلة اأطلقت قرينة �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة 

املوؤ�س�سة  الرئي�سة  القا�سمي  حممد  بنت  جواهر  ال�سيخة  �سمو 

جلمعية اأ�سدقاء مر�سى ال�سرطان �سفرة االحتاد الدويل ملكافحة 

“القلب  موؤ�س�سة  رئي�سة  لل�سرطان  العاملي  لالإعالن  ال�سرطان 

حول  ال�سرطان  مر�سى  عالج  لدعم  اأمرة”  “�سندوق  الكبر”، 

العامل، وذلك مبادرة من �سموها لتخليد اجلهود االإن�سانية الكبرة 

التطوعية  مل�سرتها  وموا�سلة  كرم  بن  اأمرة  الفقيدة  قدمتها  التي 

واخلرية يف دعم مر�سى ال�سرطان داخل دولة االإمارات وخارجها، 

كما اأعلنت �سموها عن تربعها باملبلغ التاأ�سي�سي لل�سندوق لي�سكل 

اأول اإيرادات “�سندوق اأمرة”.

كرم  بن  اأمرة  الفقيدة  اإن  القا�سمي  جواهر  ال�سيخة  �سمو  وقالت 

العالجية  التكاليف  توفر  يف  امل�ساهمة  ب�سرورة  توؤمن  دومًا  كانت 

ي�ستطيعون  ال  الذين  اأولئك  وخا�سة  ال�سرطان  ملر�سى  الباهظة 

املحلي  النطاق  على  ذلك  لتحقيق  جاهدة  تعمل  وكانت  حتملها 

والعاملي واأي�سًا كانت دائمًا ت�سعى لتفعيل الدور املجتمعي للم�ساهمة 

م�سوؤولية  عليه  املجتمع  باأن  الإميانها  العالج  تكاليف  توفر  يف 

اأخالقية واإن�سانية جتاه هوؤالء املر�سى يف اأي بقعة من العامل ولذلك 

وتقديرًا ملا قدمته قررنا اأن نوا�سل ما كانت ت�سعى اإليه ِمن اأهداف 

نبيلة يف هذا ال�ساأن.

و�سيعمل “�سندوق اأمرة” حتت اإ�سراف موؤ�س�سة “القلب الكبر” 

واملحتاجن  الالجئن  مب�ساعدة  املعنية  العاملية  االإن�سانية  املوؤ�س�سة 

�ستنفذ  فيما  لها  مقرًا  ال�سارقة  اإمارة  من  تتخذ  التي  العامل  حول 

امل�ساريع واملبادرات املعتمدة من ال�سندوق من قبل جمعية اأ�سدقاء 

حمالت  خالل  من  ال�سندوق  متويل  �سيتم  كما  ال�سرطان  مر�سى 

خا�سة وم�ساهمات املتربعن من خمتلف اأنحاء العامل.

شخصية 
العدد



قوية بكم يف الإمارات

اأمها و�سقيقتيها واإىل كل من وقف بجانبها خالل  وجهت ال�سقيقة رمي بن كرم كلماتها يف مرثية موؤثرة اإىل 

حمنتها ووا�ساها يف الفاجعة التي اأملت بها اأطلقت عليها” قوية بكم يف االإمارات”. ونقاًل عن جريدة اخلليج، 

كتبت رمي ما يلي:

مل اأتخيل يومًا اأين �ساأكون يف هذا املوقف واأين �ساأواجه �سدمة يف حياتي بهذا احلجم… مثل تلك االأزمات 

يكت�سف فيها االإن�سان مدى ال�سرب والقوة التي مينحنا اإياها اهلل لتحمل ما ال يحتمله اأي عقل اأو قلب ب�سري.

املوا�ساة هنا �سعبة جدًا ولكن االأ�سعب من ذلك هو كيف ميكن اأن اأ�سكر اأولئك االأ�سخا�س الذين وقفوا بجانبي.

اأربعة اأيام مرت علي مل اأ�ستطع فيها اأن اأفكر اأو حتى اأن اأكتب اأي �سيء فالفاجعة كانت اأكرب من كل �سيء اإال 

من اإمياين ور�ساي باأمر اهلل تعاىل وحكمته… واليوم �ساأدع قلبي يتكلم.

اأوال.. اأ�سكر اهلل �سبحانه وتعاىل على نعمه كافة

اأ�سكر اهلل تعاىل على نعمة ال�سرب التي منحني اإياها

اأ�سكر اهلل تعاىل على نعمة االإميان والقوة

اأ�سكر اهلل تعاىل على كم املحبة والعناية التي مل�ستها من اجلميع

ت�سف  اأن  الكون  هذا  يف  كلمة  الأي  ميكن  ال  اأ�سخا�س  ثالثة  فيه  فقدت   22-10-2016 املا�سي  ال�سبت  يوم 

مكانتهم يف حياتي… ثالثة كنت اأرى فيهم احلياة واالأمل وال�سعادة والر�سا.

جنتي على االأر�س )ماما(… �سمائي العالية )�سماء(… اأمرتي الغالية )اأمرة(… اأننت اليوم يف مكان 

بالتاأكيد اأف�سل من دنيانا.. واأعلم واأ�سعر كيف اأنكن تهتممن بي كما كننت دومًا.. كل ما يف االأمر اأين ا�ستقت 

اإليكن كثرًا و�ساأ�ستاق اأكرث كل يوم.

حبيباتي وغالياتي الثالث: ال تقلقن علي، اأنا بخر.. فقد منحني اهلل يف ال�سارقة واالإمارات قلوبًا طيبة ورائعة 

من االأمهات واالأخوات واالإخوان الذين وقفوا بجانبي وال زالوا كذلك.. جميعهم معي االآن.. و�سيبقون ال�ستعادة 

قوتي مع كل نف�س اأتنف�سه ملوا�سلة ما بداأتنه اأننت.

اأ�سكركم جميعًا من كل قلبي لدعمكم ولدعائكم ولر�سائلكم التي مل�ستها بقلبي يف هذه الظروف ال�سعبة

ماما، ميا و�سما.. لن اأودعكن اأبدًا الأنكن بالن�سبة يل اأننت مالئكة يف ال�سماء واملالئكة ال متوت اأبدًا.

ال تقلقن على بابا اأو خالد �سيكونان بخر اإن �ساء اهلل… الأن اهلل دائمًا معهما.. واملحبن.. واأنا كما عرفتنني 

دائمًا معهم.

اأحبكم كثرًا.. واأكرث

اأو كما كننت حتبنب مناداتي )وميي(
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رمي بن كرم
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عبداهلل القايدي: العنصر البشري 
هو االستثمار الحقيقي للبلدية

�ساحب روؤية ثاقبة ورغبة عارمة يف اال�ستزادة من العلم احلديث واال�ستفادة من التقنية املتقدمة، 

ولديه قدرات ملمو�سة لتحقيق االأهداف املن�سودة على امل�ستوى الفردي واملوؤ�س�سي، يت�سلح باالإ�سرار 

والعزمية ما ميكنه من مواجهة التحديات والتغلب عليها، يوؤمن بالتغير االإيجابي ودوره يف التطوير 

والتميز املوؤ�س�سي، ميتلك مقومات النجاح والقدرة على االإجناز وقيادة فرق العمل بحنكة اخلرباء 

ال�سارقة للدعم  القايدي م�ساعد مدير عام بلدية مدينة  اإنه عبداهلل علي �سيف  ال�سباب..  وحما�س 

املوؤ�س�سي، �سيف هذا العدد من جملة املدينة البا�سمة.
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الدعم  لقطاع  العام  املدير  م�ساعد  القايدي  عبداهلل  �سعادة  اأكد 

املوؤ�س�سي اأن املرحلة املقبلة يف البلدية �ست�سهد مزيدًا من �سور التغير 

والتطوير من خالل اإطالق ا�سرتاتيجية جديدة حتمل يف طياتها الكثر 

مدينة  بلدية  يف  الب�سري  بالعن�سر  تهتم  التي  واالأفكار  املبادرات  من 

ال�سارقة والتي تعمل على توفر كل �سبل ال�سعادة للموظفن خللق بيئة 

عمل جاذبة حمفزة على االإبداع واالبتكار، وذلك انطالقًا من توجيهات 

القيادة الر�سيدة وروؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 

القا�سمي ع�سو املجل�س االأعلى لالحتاد حاكم ال�سارقة.

هي  فما  التخطيط،  من  ملزيد  حتتاج  الوظيفية  ال�سعادة  مقومات 

خطتك لن�سرها بني جميع موظفي البلدية؟

الركيزة  وهو  احلقيقي  اال�ستثمار  هو  الب�سري  العن�سر  اأن  نوؤمن  نحن 

االأ�سا�سية الأي عملية تنمية، وهو الرثوة الباقية التي لن تن�سب، لذلك 

و�سعنا ن�سب اأعيننا االهتمام بهذا العن�سر والعمل على تطوير قدراته 

الدعم  اأ�ساليب  كافة  على  وباالعتماد  املتاحة،  الطرق  بكل  واإمكانياته 

االإبداع  االأ�سا�سي  عمادها  عمل  بيئة  خلق  يف  ت�سهم  التي  والتحفيز 

لكل هذه  الوظيفي. وحتى ن�سل  والر�سا  املوؤ�س�سية  وال�سعادة  واالبتكار 

االأهداف علينا اأن نوفر للمتعامل الداخلي »املوظف« يف البلدية ال�سعادة 

الوظيفية التي  تعترب واقعًا ملمو�سًا على اأر�س دولة ال�سعادة والت�سامح، 

�سور  من  مزيدًا  املقبلة  املرحلة  ال�سارقة  مدينة  بلدية  �ست�سهد  لذلك 

العديد  ت�سم  جديدة  ا�سرتاتيجية  اإطالق  خالل  من  والتغير  التطوير 

من املبادرات  واالأفكار اخلالقة التي تخدم املوظف وحتقق له ال�سعادة 

الوظيفية والتي �سيتم تنفيذها ب�سكل احرتايف ومنظم، مبا يعود بالنفع 

العام على �سر العمل للو�سول الأعلى معدالت اجلودة يف االأداء.

القائد الناجح ي�سع دائماً التحديات اأمام عينيه، فهل ��سعت طرقاً 

للق�ساء على هذه التحديات التي قد تواجههك؟

نعرف  قليلة،  لي�ست  البلدي  العمل  يف  خربتنا  ولكن  كثرة،  التحديات 

ولكن  مقاومة،  له  التغير  اأن  املعروف  من  و  واملوظفن،  العمل  طبيعة 

النه�سة  مواكبة  يف  ورغبة  وتاأييد  ا�ستجابة  هناك  مقاومة  وجود  بقدر 

اأو  �سعارات  لي�ست  وااليجابية  ال�سعادة  مبادئ  الدولة،  ت�سهدها  التي 
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و�سائدة  موجودة  هي  االإماراتي،  املجتمع  على  جديدة  اأمورًا  اأو  كلمات 

نهيان  اآل  �سلطان  بن  زايد  ال�سيخ  واملوؤ�س�س  االأب  لها  كر�س  الدولة  يف 

نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�سيخ  �سمو  وجودها  وعزز  ثراه،  اهلل  طيب 

ال�سيخ  ال�سارقة �سمو  اأر�س  لنا على  الدولة حفظه اهلل، ووفرها  رئي�س 

لالحتاد،  االأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور 

اأنها  اأحد  ي�سعر  حتى  اللحظة  وليدة  لي�ست  فال�سعادة  ال�سارقة،  حاكم 

اأمرًا غريبًا علينا ويقاومها، ولكنها بداأت تاأخذ م�سارًا حكوميًا ر�سميًا. 

هل  خمتلفة،  �ثقافات  متعددة  جن�سيات  ت�سم  ال�سارقة  بلدية   

تلك  لتحقيق  املختلفة  الأيديولوجيات  للتعامل مع هذه  اآلية  هناك 

الأهداف؟

 نعم لدينا اختالف ثقافات واأفكار وجن�سيات، ولكن خلق البيئة ال�سعيدة 

اختالف  على  ال�سرائح  هذه  كافة  مع  التعامل  جنيد  اأن  علينا  يحتم 

االإعالن  �سيتم  التي  املبادرات  يف  راعيناه  ما  وهذا  اأيديولوجيتها، 

عنها، فمثال فئة العمال طريقة الو�سول لهم وطريقة حتقيق �سعادتهم 

اأنها �ستختلف عن الفئات االأخرى. نحن ال ن�سعى  الوظيفية من املوؤكد 

الكلمة  للر�سا الوظيفي فقط بل ن�سعى الإ�سعاد املوظفن بكل ما تعنيه 

من معنى، وهذا ياأتي انطالقًا من روؤية وتوجيهات �سيدي �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ الدكتور �سلطان القا�سمي حاكم ال�سارقة الذي �سدد على �سرورة 

االهتمام باملوظفن واحلر�س عليهم وتوفر بيئة عمل حمفزة للعمل يف 

اإمارة ال�سارقة.

معايري ال�سعادة الوظيفية ل تختلف فقط من جن�سية لأخرى �لكنها  

تختلف من املوظف عنها لدى املوظفة، فما تعليقك؟

على  القايدي  عبداهلل  �سعادة  ح�سل 

الإمارات  جامعة  من  حما�سبة  بكالوريو�ص 

عام2004، �من ثم اأنهى �سهادة املاجي�ستري 

اإدارة مالية من  الأعمال تخ�س�ص  اإدارة  يف 

بلدية  يف  �عمل  اجلامعية،  الأفق  كلية 

الإدارة  يف  عام  منذ12  ال�سارقة  مدينة 

الإدارة  مدير  ملن�سب  ترقى  اأن  اإىل  املالية 

العمل،  املالية بف�سل حر�سه �اخال�سه يف 

بال�سارقة  املركزية  املالية  دائرة  قامت  �قد 

على  مايل  مدير  اأف�سل  جائزة  مبنحه 

الإمارة،  يف  احلكومية  اجلهات  م�ستوى 

العام  املدير  ملن�سب م�ساعد  ترقى  �موؤخراً 

لقطاع الدعم املوؤ�س�سي.

�سابقة  فرتة  ويف  االآخر،  عن  تختلف  فرد  كل  احتياجات  الأن  بالطبع، 

كانت الفعاليات واملبادرات والرحالت تركز على املوظف ب�سكل اأكرب، 

البد  حمفزة  عمل  بيئة  نخلق  حتى  اأنه  كاماًل  اإميانًا  نوؤمن  نحن  ولكن 

الكبر  بالدور  ن�سيد  اأن  نن�سى  ال  االأولوية،وهنا  يف  املوظفات  ن�سع  اأن 

م�ساعد  القا�سمي  ر�سا  الدكتورة  ال�سيخة  �سعادة  قادتها  التي  واجلهود 

املدير العام لقطاع ال�سحة واملختربات املركزية الإن�ساء ح�سانة الأبناء 

املوظفات، والتي تعمل االإدارة على تنفيذها االآن، والزالت هناك العديد 

من الفعاليات واالأن�سطة اخلا�سة باملوظفات �سيتم االإعالن عنها قريبًا 

مدينة  بلدية  يف  و�سعادتهن  املوظفات  لر�سا  معدالت  اأعلى  يحقق  مبا 

ال�سارقة.

�ستح�سل  فكيف  الد�ائر،  كل  له  ت�سعى  اآخر  اأمر  املتعاملني  �سعادة 

عليه؟

حتى  املتعاملن،  مع  وفعال  مبا�سر  توا�سل  اآلية  وجود  على  نعمل  نحن 

البلدية  اأن دور  البع�س  يعتقد  للبلدية،فقد  الدور احلقيقي  لهم  نو�سح 

املخالفات  ر�سد  اأو  فقط،  والتنظيمية  الرقابية  االأمور  على  يقت�سر 

وهذا لي�س �سحيحًا، البلدية تعمل على توفر كل �سبل االر�ساد والتوعية 

ال�سارقة مدينة ع�سرية تتمتع  اإجراء تنظيمي لتظل  اأي  للمقيمن قبل 

بخدمات نوعية اأكرث �سحة ورفاهية، وقريبًا �سيتم تفعيل خدمة 7 جنوم 

تركزعلى  والتي   ،2021 االإمارات  روؤية  مع  متا�سيًا  اإطالقها  مت  التي 

وتعدد  اخلدمة  توفر  خالل  من   احلكومية  الكفاءة  وتعزز  املتعامل 

قنواتها و�سرعة اإجنازها، ل�سمان جتربة مريحة جلميع امل�ستفيدين من 

خدمات البلدية اإ�سافة اإىل ت�سهيل االإجراءات وحتقيق التميز يف اإجناز 

املعامالت.

القــــايــدي يف �سطــــور
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املبيدات احل�سرية غر املرخ�سة خطر على احلياة وب�سببها لقىي عدد من النا�س م�سرعهم بال ذنب، خا�سًة االأطفال ال�سغار 

الذين مل تقَو بعُد مناعتهم لتحمل ال�سموم القاتلة النمبعثة من تلك املبيدات. ومع ذلك ما زال هناك من يتعامل مع �سركات اأو 

اأفراد غر مرخ�سن للقيام باأعمال مكافحة احل�سرات معر�سن حياتهم وحياة اأ�سرهم وجرانهم للموت. فلنبتعد عن التعامل 

مع هوؤالء املخالفن ولنتعاون مع بلدية مدينة ال�سارقة يف الت�سدي لهم من خالل االإبالغ عنهم لنتجنب هذا اخلطر الداهم.

المبيدات الحشرية غير المرخصة

الحيوانات السائبة

بحرية  يتحرك  احليوان  ترك  اأن  كما  الطرق،  م�ستخدمي  حياة  على  ج�سيمًا  خطرًا  ت�سكل  ال�سائبة  احليوانات 

راح  كثرة  حوادث  عن  االإعالمية  التقارير  يف  كثرًا  قراأنا  وقد  للخطر.  نف�سه  حياته  يعر�س  الطريق  حرم  يف 

ومراعي احليوانات،  باأ�سحاب مزارع  نهيب  بنحن  ولذلك  �سائبة.  ب�سبب حيوانات  النا�س  العديد من  �سحيتها 

خا�سة مراعي االإبل واملا�سية، �سرورة اإحكام �سور حول املرعى اأو املزرعة واحلر�س على عدم اإطالقها للعبور 

الع�سوائي يف عر�س الطريق جتنبًا للحوادث وحفاظًا على ال�سورة احل�سارية ملدينتنا البا�سمة..

القصابون الجائلون
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لنــرتقــي
المدينة الباسمة

يقامر  بع�س االأهايل ب�سحتهم و�سحة اأطفالهم بالتعامل مع الق�سابن اجلائلن لذبح اأ�ساحيهم يف عيد االأ�سحى 

اأو عند الذبح املعتاد على مدار العام، وهذا ا�ستهتاٌر خطر بال�سحة العامة والبيئة واإ�ساءة للمنظر اجلمايل وال�سكل 

يلتزمون  وال  باأمرا�س احليوانات  اأدنى معرفة  لديهم  لي�س  الق�سابون اجلائلون  فهوالء  البا�سمة،  ملدينتنا  احل�ساري 

باال�سرتاطات ال�سحية للذبح، ف�ساًل عن اأنهم ال يتخذون االحتياطات ال�سحية ال�سرورية قبل وبعد ذبح احليوان، مثل 

تعقيم االأدوات امل�ستخدمه اأو التخل�س ال�سليم من بقايا الذبح وغر ذلك من املتطلبات ال�سحية. فلنحر�س على الذبح 

يف املق�سب املركزي التابع لبلدية ال�سارقة �سمانًا ل�سالمتنا وحفاظًا على بيئتنا والوجه احل�ساري ملدينتنا.
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»æ«©ŸG óªfi ˆGóÑY áªWÉa

á«°ü°üîàdG ∞FÉXƒ∏dõ«ªàŸG ∞XƒŸG áÄa



∫É‚RƒHG óªMCG ó«©°S ÒÑY

õ«ªàŸG ∫hDƒ°ùŸG áÄa

ˆGóÑY ∫ÓH »∏Y Ëôe

õ«ªàŸG ∫hDƒ°ùŸG áÄa

QÉÑL QÉà°ùdGóÑY ≈°Sƒe

õ«ªàŸG ∫hDƒ°ùŸG áÄa

ÊGƒé°S ¿ÉÑ©°T ˆGóÑY IóªM

õ«ªàŸG ∫hDƒ°ùŸG áÄa

 ódÉN óªMCG π«∏N

õ«ªàŸG ∫hDƒ°ùŸG áÄa

»Ñ©µdG ó°TGQ ⁄É°S óªfi

 …QGOE’G ∫ÉéŸG ‘ õ«ªàŸG ∞XƒŸG áÄa

≈∏Y ∫BG ó°TGQ ≈∏Y ø°ùM óªfi

 …QGOE’G ∫ÉéŸG ‘ õ«ªàŸG ∞XƒŸG áÄa

»æ«©ŸG óªfi ˆGóÑY áªWÉa

á«°ü°üîàdG ∞FÉXƒ∏dõ«ªàŸG ∞XƒŸG áÄa



…Qƒ¡¶dG óªfi »∏Y á«eÉ°S

(»°Sóæ¡dG/»æ≤àdG/»æØdG )∫ÉéŸG ‘ õ«ªàŸG ∞XƒŸG áÄa

 º«∏°S øH ˆGóÑYπ«YÉª°SG ‹h π«YÉª°SG

 øªMôdGóÑY óªfi »‚ƒe πà«Ø«∏°ùe »HGô°T »∏Y øH ¢VƒY Éæeƒj …QÉ°SGO ≥◊GóÑY ˆGóÑY ß«Ø◊GóÑY

≈°Sƒe ¢SÉÑY …ó¡e

IófÉ°ùŸG ∞FÉXƒdGIófÉ°ùŸG ∞FÉXƒdGIófÉ°ùŸG ∞FÉXƒdG

IófÉ°ùŸG ∞FÉXƒdGIófÉ°ùŸG ∞FÉXƒdGIófÉ°ùŸG ∞FÉXƒdGIófÉ°ùŸG ∞FÉXƒdG

ÉbÉa óªfi Òµa™«Ø°T óªfi π«ªL óªfi»∏Y óªfi ÉJQÉg ôªY

IófÉ°ùŸG ∞FÉXƒdGIófÉ°ùŸG ∞FÉXƒdGIófÉ°ùŸG ∞FÉXƒdG

äÉjÎ°ûŸGh Oƒ≤©dG IQGOEG

IOƒ÷G ≥jôa

 »°ù°SDƒŸG õ«ªàdG IQGOEG

áæé∏dG



ÉbÉa óªfi Òµa™«Ø°T óªfi π«ªL óªfi»∏Y óªfi ÉJQÉg ôªY

IófÉ°ùŸG ∞FÉXƒdGIófÉ°ùŸG ∞FÉXƒdGIófÉ°ùŸG ∞FÉXƒdG

äÉjÎ°ûŸGh Oƒ≤©dG IQGOEG

IOƒ÷G ≥jôa

 »°ù°SDƒŸG õ«ªàdG IQGOEG

áæé∏dG



يوم الشهيد 

 ô``Ñ``ª``aƒ`fNovember
 AÉØàM’G ‘ ÉæcQÉ°T PEG ,ó«¡°ûdG Ωƒj AÉ«MEG »gh á∏«∏Lh áÑ«¡e áÑ°SÉæe ™e óYƒe ≈∏Y ábQÉ°ûdG áæjóe ájó∏H âfÉc »°VÉŸG Èªaƒf øe ÚKÓãdG ‘

 Éeh áª«¶©dG äÉ«ë°†àdG øe √ƒdòH ÉŸ  ¿ÉaôYh m¿ÉæàeG øe ÉfQhó°U ¬æµJ Éeh º¡gÉŒ ÉfôYÉ°ûe ¥ó°U øY øjÈ©e π°SGƒÑdG ÉæFGó¡°T iôcòH

.¬◊É°üeh √OhóMh ¬HGôJ ájÉªMh øWƒdG á©aQh ≥◊G áª∏µd kAÓYEG ,áeOÉ≤dG ∫É«LC’G É¡H ≈cÉëàà°S »àdG IQOÉædG ä’ƒ£ÑdG øe √ƒ≤≤M 30

فعاليات



يوم الشهيد 

 ô``Ñ``ª``aƒ`fNovember
 AÉØàM’G ‘ ÉæcQÉ°T PEG ,ó«¡°ûdG Ωƒj AÉ«MEG »gh á∏«∏Lh áÑ«¡e áÑ°SÉæe ™e óYƒe ≈∏Y ábQÉ°ûdG áæjóe ájó∏H âfÉc »°VÉŸG Èªaƒf øe ÚKÓãdG ‘

 Éeh áª«¶©dG äÉ«ë°†àdG øe √ƒdòH ÉŸ  ¿ÉaôYh m¿ÉæàeG øe ÉfQhó°U ¬æµJ Éeh º¡gÉŒ ÉfôYÉ°ûe ¥ó°U øY øjÈ©e π°SGƒÑdG ÉæFGó¡°T iôcòH

.¬◊É°üeh √OhóMh ¬HGôJ ájÉªMh øWƒdG á©aQh ≥◊G áª∏µd kAÓYEG ,áeOÉ≤dG ∫É«LC’G É¡H ≈cÉëàà°S »àdG IQOÉædG ä’ƒ£ÑdG øe √ƒ≤≤M 30



 QÉWEG ‘ ,ódÉN IÒëH á≤£æe ‘ É¡«ØXƒŸ »¡«aôJ »°VÉjQ ¿ƒKGQÉe ábQÉ°ûdG áæjóe ájó∏H âª¶f

 ,¢VGôeC’G  øe  ájÉbƒ∏d  IÉ«M  §ªæc  ,ÊóÑdG  •É°ûædG  á°SQÉ‡  ≈∏Y  ™«é°ûà∏d  áaOÉ¡dG  É¡à«é«JGÎ°SG

 AGƒLCG ≥∏N ≈∏Y ájó∏ÑdG ¢Uô◊ áaÉ°VE’ÉH ,ájôª©dG º¡JÉÄa ±ÓàNG ≈∏Y OGôaCÓd áeÉ©dG áë°üdG Ú°ù–h

 ‘ ä’É°üJ’G á«æ≤àd ÊƒØ«∏J ácô°T ™e ≥«°ùæàdÉH ∂dPh ,É¡«ØXƒe ÚH ∞dBÉàdGh π°UGƒàdG ìhQ åHh á«YÉªàLG

.á°UÉÿG h á«eƒµ◊G äÉ°ù°SDƒŸG ™e ÚH á«©ªàéŸG ácGô°ûdG Aƒ°V

فعاليات



 QÉWEG ‘ ,ódÉN IÒëH á≤£æe ‘ É¡«ØXƒŸ »¡«aôJ »°VÉjQ ¿ƒKGQÉe ábQÉ°ûdG áæjóe ájó∏H âª¶f

 ,¢VGôeC’G  øe  ájÉbƒ∏d  IÉ«M  §ªæc  ,ÊóÑdG  •É°ûædG  á°SQÉ‡  ≈∏Y  ™«é°ûà∏d  áaOÉ¡dG  É¡à«é«JGÎ°SG

 AGƒLCG ≥∏N ≈∏Y ájó∏ÑdG ¢Uô◊ áaÉ°VE’ÉH ,ájôª©dG º¡JÉÄa ±ÓàNG ≈∏Y OGôaCÓd áeÉ©dG áë°üdG Ú°ù–h
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.á°UÉÿG h á«eƒµ◊G äÉ°ù°SDƒŸG ™e ÚH á«©ªàéŸG ácGô°ûdG Aƒ°V



  

 إدارة العمليات و التفتيش البلدي 

إدارة العقود و المشتريات 

نبارك للزميل عبدا� محمد مطر   
بقدوم مولوده الجديد ” محمد“

  

  

نبارك للمهندس علي محمد سيف النصر 
بقدوم مولوده الجديد ” زيـــن  “

 إدارة الهندسة

 إدارة المواقف العامة

نبارك للزميلة فاطمة عبدا� الحمادي 
بقدوم مولودتها الجديدة ”غاية “

إدارة التميز المؤسسي

مواليد جدد 

نبارك للزميل حسن يوسف يعقوب 
بقدوم مولوده الجديد ” يوسف “

نبارك للزميل محمد عبدالكريم مندكار 
بقدوم مولودته الجديدة ” فاطمة “

تــخــــرج

  ¢ûÑM º°SÉL ∫É°Uh/ á∏«eõdG Åæ¡f

 á«Ä«ÑdG äÉeóÿG IQGOEG

 ‘ Ωƒ∏©dG Òà°ùLÉe IOÉ¡°T ≈∏Y É¡dƒ°üM áÑ°SÉæÃ

 áÑJôe ™e RÉ«àeEG áLQóH äÉeƒ∏©ŸG É«LƒdƒæµJ IQGOEG

 ±ô°ûdG

 √ƒà°ù«H »∏Y IRƒe/ á∏«eõdG Åæ¡f

  áeÉ©dG ∞bGƒŸG IQGOEG

 IQGOEG ¢SƒjQƒdÉµH áLQO ≈∏Y É¡dƒ°üM áÑ°SÉæÃ

á«©eÉ÷G ≥aC’G á«∏c øe äÉeƒ∏©ŸG º¶f ‘ ∫ÉªYC’G



تكـــريم 

 ΩÉ©dG ôjóŸG óYÉ°ùe …ójÉ≤dG »∏Y ˆGóÑY IOÉ©°S ábQÉ°ûdG áeƒµëH ájõcôŸG á«dÉŸG IôFGO âeôc

 á«eƒµ◊G äÉ¡é∏d ‹Ée ôjóe π°†aCG IõFÉL ≈∏Y ¬dƒ°ü◊ ábQÉ°ûdG ájó∏H ‘ »°ù°SDƒŸG ºYó∏d

 ¬FGOC’ kGôjó≤J ∂dPh ,kÉ«dÉe øjõ«ªàŸG OGôaC’Gh äÉÄ«¡dGh ôFGhó∏d ÉgõFGƒL øª°V  ábQÉ°ûdG IQÉeEÉH

.ájõcôŸG á«dÉŸG IôFGO ÒjÉ©eh èeÉfôH ™e kÉ≤aGƒàe AÉL …òdG õ«ªàŸG ‹ÉŸG

 πª©dG øY óYÉ≤J …òdG Ωƒ∏Z »∏Y Ωƒ∏Z π«eõdG  ábQÉ°ûdG áæjóe ájó∏H ΩÉY ôjóe »Øjô£dG âHÉK IOÉ©°S Ωôc

.πª©dG ‘ ¢UÓNE’Gh ÊÉØàdGh ôNGõdG ¬FÉ£©H äõ«“ ájó∏ÑdG ‘ πª©dG øe á∏jƒW IÒ°ùe ó©H

á«aÉ©dGh áë°üdG QƒaƒÃ ¬d ÉæJÉ«æ“

عبدا� القايدي أفضل مدير مالي بإمارة الشارقة شكر وتقدير



ــز �تمـــي

 º¡MÉ‚h Iõ«ªàŸG ºgOƒ¡÷ kGôjó≤J á«dÉŸG IQGOE’G »ØXƒe »°ù°SDƒŸG ºYó∏d ábQÉ°ûdG áæjóe ájó∏H ΩÉY ôjóe óYÉ°ùe …ójÉ≤dG ˆGóÑY IOÉ©°S Ωôc

.á«°VÉŸG IÎØdG ∫ÓN ájó∏ÑdG ∫ÉªYCG ‘ Oƒ°ûæŸG õ«ªàdG ≥«≤– ‘ ºgÉ°S É‡ ‹ÉŸG AGOC’G IAÉØc iƒà°ùe ™aQ ‘ ¢Sƒª∏ŸG
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?äÉjó∏ÑdG ¿ƒfÉb º°SÉH ±ôY …òdGh ábQÉ°ûdG IQÉeEG äÉjó∏H äÉ°UÉ°üàNG º¶æj …òdG ¿ƒfÉ≤dG Qó°U ≈àe     .1

 ¢Vô©Ÿ ÚKÓãdGh á°ùeÉÿG IQhódG äÉ«dÉ©a ìÉààaG ∫ÓN ábQÉ°ûdG ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬©bh …òdG ÜÉàµdG º°SG Ée     .2

?ÜÉàµ∏d ‹hódG ábQÉ°ûdG

2016 ôjGÈa  25

ÊGóªM ∫ÓH ∫hC’G õFÉØdG

¿ÓÑb ¿É°ùM ø°ùM ÊÉãdG õFÉØdG

 º«¶æJ ¿CÉ°ûH kÉ«dÉM ¬H ∫ƒª©ŸG ¿ƒfÉ≤dG ábQÉ°ûdG ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°U Qó°UCG ΩÉY …CG ‘    .1
?ábQÉ°ûdG IQÉeEG ‘ ôLCÉà°ùŸGh ôLDƒŸG ÚH ábÓ©dG



االبتكار نهج اإلمارات

بخطوات ثابتة وروؤية قائمة على ا�صت�صراف امل�صتقبل اأ�صبح البتكار على اأر�ض دولة الإمارات العربية املتحدة نهجًا 

الدولة  لت�صبح  املبدعون  يقوده  قوي  جمتمع  لبناء  احلكومية،  وغري  احلكومية  والهيئات  املوؤ�ص�صات  لكل  عمل  وثقافة 

من�صة عاملية ووجهة اأوىل لالبتكار والإبداع، وقد كان اإطالق �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب 

ال�صنوات  يف  لي�صبح  تغيريه  مت  والذي  لالبتكار«  الإمارات  »لأ�صبوع  دبي  حاكم  الوزراء،  جمل�ض  رئي�ض  الدولة  رئي�ض 

الوطنية  ال�صرتاتيجية  �صموه،  اإطالق  عن  ف�صاًل  املن�صود،  الهدف  هذا  لتحقيق  بداية  خري  البتكار«  »�صهر  القادمة 

لالبتكار يف اأكتوبر 2014. 

وتفاعاًل  اإقباًل  عام2015  من   28 اإىل    22 مابني  الفرتة  يف  تنظيمها  مت  والتي  البتكار  لأ�صبوع  الأوىل  الدورة  لقت 

جمتمعيا كبريًا، وم�صاركة فاعلة للجهات احلكومية الحتادية واملحلية ورواد القطاع اخلا�ض، واجلامعات واملدار�ض 

اأيام الأ�صبوع،مما كان له  اأكرث من 1000 فعالية مبتكرة على مدار  العلمي والدرا�صات، عرب تنظيم  ومراكز البحث 

عظيم الأثر يف زيادة الإقبال على امل�صاركة يف الن�صخة الثانية والتي �صهدت تطورًا ملحوظًا لكم امل�صاركات والبتكارات.

�صاركت بلدية مدينة ال�صارقة يف اأ�صبوع الإمارات يف ن�صخته الأوىل والثانية التي مت اطالقها يف الفرتة مابني 20 اإىل 

القائمة  ال�صرتاتيجية   البلدية  اأهداف  مع  جنب  اإىل  جنبًا  يتما�صى  مبا  الفعاليات،  من  بالعديد   ،2016 نوفمرب   26

على ال�صعي نحو حتقيق م�صتويات اجلودة ال�صاملة وحتفيز العاملني وت�صجيعهم على البداع والتميز وتقدير املبدعني 

وامل�صاريع والجنازات املبتكرة، وقد قدمت البلدية ملوظفيها بهذه املنا�صبة حلقات نقا�صية ، وحوارات ابتكارية، وور�ض 

عمل عن البتكار والبداع،بالإ�صافة لفعالية من�صات اإلكرتونية التي �صهدت العديد من �صور الع�صف الذهني للت�صجيع 

على خلق اأفكار جديدة بعيدًا عن الأطر التقليدية.

اأ�صبوع البتكار، ولكنها م�صتمرة طوال العام من خالل الت�صجيع  ورحلة بلدية ال�صارقة مع البتكار لن تنتهي بانتهاء 

والتحفيز وتوفري بيئة عمل مثالية تعزز رغبة موظفيها على الإبداع، مبا ي�صمن حتقيق روؤية الدولة امل�صتقبلية.

علي عبيد الحمودي 
مدير إدارة االتصال المؤسسي




