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ملف
    العدد

الشارقة الخضراء

الأوىل من   معاملها  انبثقت  والبيئي مكانة خا�ضة، فهي �ضاحبة جتربة ح�ضارية وجمالية   الزراعي  املجال  املتعددة يف  باإجنازاتها  ال�ضارقة  حتتل 

توجيهات وروؤى �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن حممد القا�ضمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�ضارقة، حيث وظف �ضموه خلفيته الأكادميية 

ودرا�ضته اجلامعية يف الزراعة خري توظيف  للتغلب على ق�ضوة ال�ضحراء وجفافها، واأدركنا بف�ضل دعم �ضموه الالحمدود وتوجيهاته امل�ضتمرة اأهمية 

مد الب�ضاط الأخ�ضر يف جميع اأنحاء الإمارة البا�ضمة واملحافظة على عنا�ضر البيئة وجمابهة الهدر وال�ضتنزاف الذي تتعر�س له مواردنا الإلهية.

 انطالقًا من هذه الروؤى الر�ضيدة ل�ضموه وحر�ضه اأن تكون ال�ضارقة يف الطليعة دومًا يف كافة املجالت، عملت بلدية مدينة ال�ضارقة منذ تاأ�ضي�ضها 

بالعتماد على  والت�ضجري،  الزراعية  البيئة  وتعزيز  الت�ضحر  واملتنزهات ومكافحة  وامل�ضطحات  الرقعة اخل�ضراء  بالت�ضجري وزيادة  على الهتمام 

عدة معايري علمية وو�ضائل تطبيقية حديثة، حتى اأ�ضبحت امل�ضاحات اخل�ضراء يف ال�ضارقة ت�ضاهي نظريتها يف مدن العامل، بل وتتفوق عليها، فكما 

اأ�ضبحت ال�ضارقة مدينة العلم والثقافة العربية والإ�ضالمية، واأر�س الإبداع وال�ضياحة واملكان الأمثل لالأم والطفل، اأ�ضبحت اأي�ضًا وعن جدارة الإمارة 

اخل�ضراء التي تكت�ضي وتتزين بثوبها الأخ�ضر على مدار العام، حيث و�ضلت امل�ضاحة املخ�ضرة كليا يف الإمارة 15 مليون مرت مربع، اأما احلدائق 

ال�ضكنية التي اأ�ضبحت متنف�ضًا جلميع املقيمني يف الإمارة والإمارات املجاورة فقد جتاوزت ال 60 حديقة.

حتتفي الدولة باأ�ضبوع واحد للت�ضجري بفعاليات ومبادرات متعددة نقدرها ونثمنها جميعها، لكن على اأر�س الإمارة اخل�ضراء نحن لدينا 52 اأ�ضبوعًا 

املعمارية  الت�ضاميم  وبني  الطبيعي  واجلمال  الت�ضجري  مابني  التي جمعت  وامليادين  واحلدائق  والأحزمة اخل�ضراء  بامل�ضطحات  نحتفي  للت�ضجري، 

املبتكرة التي حتافظ على تراثنا املحلي لنحقق بذلك روؤى �ضاحب ال�ضمو حاكم ال�ضارقة القائل« يجب اأن يكون اأمام كل منزل زهرة وعلى وجه كل 

اإن�ضان ب�ضمة«.

ثابت سالم الطريفي
مدير عام بلدية مدينة الشارقة
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و تحصل على خمس شهادات آيزو

اإلدارة الهندسية ببلدية الشارقة 
تطبق الدفع ببطاقة الهوية عن 

طريق نظام تحصيل

 مجلة فصلية منوعة تصدر عن بلدية مدينة الشارقة
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و تحول مخرجات عيادتها إلى 

ذكية 100 % تستقبل 1000 مراجع يوميًا

بلدية الشارقة تخضر900 ألف متر مربع وتزرع 730 
نخلة العام الماضي
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اإن الآراء املذكورة يف جملة املدينة البا�ضمة ل تعرب 

بال�ضرورة عن راأي بلدية ال�ضارقة 

رئي�س التحريــر

ثابت �سامل الطريفي

مدير التحرير

علي عبيد احلمودي

متابعة واإ�سراف

حممـــد �ســالــح اجل�سـمــي

�سكرتري التحرير

اأمريه حممد عبداحلافظ

تدقـيق لغــــوي

اأحمـــــــد نعيـــــــــم البــــــــاز

ت�سوير

عــلــي �سعيد 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
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ccd@shjmun.gov.ae
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بلدية الشارقة تخضع 

مواقف جديدة للرسوم
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و تحصل على خمس شهادات آيزو

اإلدارة الهندسية ببلدية الشارقة 
تطبق الدفع ببطاقة الهوية عن 

طريق نظام تحصيل

مدير عام بلدية الشارقة يلتقي 
موظفيه في جلسة حوارية

خليفة بن هده: قطاع الهندسة 
والمشاريع يساهم في دعم مسيرة 
النهضة والتنمية االقتصادية باإلمارة
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و تشدد على اشتراطات األمن 

والسالمة لحماية األطفال من السقوط

30
معدل السالمة الغذائية في اإلمارة 

لعام 2016 بلغ 98 %

31
بلدية الشارقة تطلق حزمة مبادرات 

لكبار السن
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قطاع الصحة العامة صمام 
السالمة في اإلمارة

29
و تشارك في أسبوع المرور الخليجي
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ملف
العدد

المدينة الباسمة

4

المدينة الباسمة

إضافة جديدة إلنجازات بلدية الشارقة

بلدية الشارقة تخضر900 ألف متر مربع 
وتزرع 730 نخلة العام الماضي

إضافة جديدة إلنجازات بلدية الشارقة

بلدية الشارقة تخضر900 ألف متر مربع 
وتزرع 730 نخلة العام الماضي

بدع���م ورعاي���ة كرمي���ة من �شاحب ال�شم���و ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حمم���د القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاك���م ال�شارقة، حتقق بلدية 

مدين���ة ال�شارق���ة اإجن���ازات كثرية ومتعددة ت�شيفها يومي���اً ل�شل�شلة اجنازاتها وجناحاتها املتتالية يف العم���ل البلدي، وامل�شاهمة يف ا�شتمرار 

التنمي���ة امل�شتدام���ة للإم���ارة البا�شمة، حيث  انته���ت البلدية موؤخراً من تخ�شري900 األف مرت مربع بالإ�شاف���ة لزراعة 730 نخلة، ح�شبما 

�شرح �شعادة ثابت �شامل الطريفي مدير عام البلدية اأثناء ا�شتعرا�شه لأهم اإجنازات قطاع الزراعة والبيئة يف العام املن�شرم.
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 واأ�ضــــاف الطريفــــي اأن مدينــــة ال�ضــــارقة اأ�ضــــبحت مدينــــة 

امل�ضاحات اخل�ضراء واملناظر الطبيعية اخلالبة، بف�ضل الدعم 

والرعاية الكرمية من �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن 

حممد القا�ضمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�ضارقة، واجلهود 

الكبــــرية التــــي تبذلها بلديــــة مدينة ال�ضــــارقة وقطــــاع الزراعة 

والبيئة بها، والتي تت�ضــــمن ن�ضــــر وزيادة امل�ضــــاحات اخل�ضراء، 

ومكافحة الت�ضــــحر، وتعزيــــز البنية الزراعية، وحر�ضــــها على 

دعم عملية الت�ضجري بالإمارة لكونها ق�ضية بيئية موؤثرة وموردًا 

زراعيًا مهمًا، لفتًا اإىل اأن البلدية جنحت يف التغلب على الكثري 

من ال�ضغوط والتحديات املت�ضــــلة بالت�ضجري وزيادة امل�ضاحات 

اخل�ضراء، كنق�س املياه، وق�ضوة املناخ، وفقر الرتبة، من خالل 

التوظيف الأمثل لالبتكارات والنظم احلديثة، وتطوير اأ�ضاليب 

الري، وتعزيز كفاءة املياه.

واأكــــد اأنه اإميانًا من البلدية باأهميــــة احلدائق العامة وحدائق 

الأحياء جلميع اأفراد املجتمع، خا�ضــــة اأنها اأ�ضــــبحت متنف�ضــــًا 

للجمهــــور ومن�ضــــة لإقامــــة العديــــد مــــن الفعاليــــات الوطنيــــة 

والجتماعيــــة،و اأنها بيئة مميزة واآمنة  تتيح لالأطفال ومرتادي 

احلدائق ممار�ضــــة اأن�ضطتهم على مدار العام، متت زيادة عدد 

احلدائــــق واملتنزهات لي�ضــــل عددها 61 حديقــــة ومتنزه وكان 

اآخــــر ما مت افتتاحه العام املا�ضــــي حديقة املمــــزر، و متتد على 

م�ضــــاحة 17395 مرتًا مربعًا، وتبلغ ن�ضــــبة امل�ضاحات اخل�ضراء 

بها حوايل 10500 مرت مربع، وهي مزودة بكافة و�ضائل الراحة 

والرتفيــــه التي متيز كل حدائق الإمارة، مثــــل ملعب كرة القدم 

الذي مت جتهيزه بالع�ضــــب ال�ضــــناعي، وملعب الكــــرة الطائرة، 

وال�ضــــلة، اإ�ضــــافة اإىل منطقة األعاب لالأطفال ومم�ضى مطاطي 

لهواة ممار�ضة ريا�ضة امل�ضي.  

وتف�ضــــياًل قــــال املهند�س ح�ضــــن التفاق م�ضــــاعد املدير العام 

لقطــــاع الزراعــــة والبيئــــة اأنه مت تركيب الع�ضــــب ال�ضــــناعي يف 

مالعب كرة القدم لعدد )40( حديقة، طبقًا لأعلى املوا�ضفات 

العاملية لالحتاد الدويل لكرة القدم »الفيفا«، حيث  اأن املالعب 
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المدينة الباسمة
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اجلديــــدة وفرت البيئــــة املنا�ضــــبة للمواطنني واملقيمــــني وزوار 

احلدائق ملمار�ضــــة الريا�ضــــة على مدار الوقت بي�ضــــر و�ضهولة، 

كما مت تركيب الع�ضب ال�ضناعي لعدد 9 حدائق وهي »ال�ضجعة 

العامة، مزيرع العامة، الزبري العامة، اجلزات، الغافية، وثالثة 

مالعب مبتنزه ال�ضارقة الوطني، وملعب حديقة النخيالت..

واأكمل التفاق  قائال: اإن البلدية تويل اهتمامًا كبريًا باحتياجات 

الأطفــــال واليافعني عند ان�ضــــاء احلدائق العامة، ميا يتما�ضــــى 

مع طبيعة ال�ضــــارقة بو�ضفها اإمارة �ضحية �ضديقة للطفل، فقد 

مت اإن�ضــــاء �ضــــالت للقراءة يف عدد من حدائــــق الأحياء تعزيزًا 

لن�ضــــر ثقافة الإطالع، كما راعت بلدية مدينة ال�ضــــارقة اأي�ضــــًا 

عند اإن�ضــــاء احلدائق العامة واملتنزهــــات توفري متطلبات ذوي 

الحتياجات اخلا�ضــــة وكبار ال�ضــــن، حيث توفر لهم بنية حتتية 

تتنا�ضــــب مع خمتلف اأنواع الإعاقات لديهم لتتيح لهم الفر�ضــــة 

بال�ضتمتاع عند ارتياد حدائقها، وراعت �ضرورة توفري مواقف 

خا�ضــــة لهم، واإن�ضــــاء مداخل وخمارج مبوا�ضفات خا�ضة. هذا 

وحر�ضت اأي�ضــــًا على الهتمام بالقيا�ضات املنا�ضبة يف ت�ضميم 

بع�ــــس الألعاب وعنا�ضــــر 

مقاعــــد  مــــن  احلديقــــة 

وتخ�ضــــي�س  ومظــــالت، 

لهم  خم�ض�ضــــة  اأماكــــن 

دورات  ويف  اأروقتهــــا  يف 

كمــــا  واملطاعــــم،  امليــــاه 

لذوي  منحــــدرات  تتوافر 

اخلا�ضــــة  الحتياجــــات 

واإن  املداخــــل  كافــــة  يف 

تعّددت للحديقة الواحدة 

داخل  اخلدمية  وللمباين 

وحر�ضــــت  احلديقــــة، 

البلدية على تطبيق اأف�ضــــل املعايري واملقايي�س العاملية يف عر�س 

املمرات ون�ضبة انحدارها للربط بني م�ضتوياتها.

وا�ضــــتكماًل لدور البلدية اخلدمي لكافــــة اأفراد املجتمع وتلبية 

احتياجاتهــــم حتقيقــــًا لروؤيتهــــا القائمة على اأن تكون ال�ضــــارقة 

مدينة ع�ضــــرية تتمتــــع بخدمات نوعية م�ضــــتدامة جتعلها اأكرث 

جاذبية، مت تغيري مواعيد عمل12  حديقة يف الأحياء ال�ضكنية، 

خا�ضة يف املناطق التي ت�ضهد حدائقها اإقباًل كثيفًا من ال�ضكان 

يف الفرتة ال�ضــــباحية، بحيث ت�ضــــتقبل احلدائــــق مرتاديها من 

ال�ضاد�ضــــة �ضباحًا وحتى العا�ضرة م�ضــــاًء، وهي حديقة النهدة، 

املمزر، اأبو�ضغارة، املناخ، ال�ضــــفيا، املوافجة، النوف، الفيحاء 

اجلديدة، الدراري، املحطة ، القرائن وحديقة النا�ضرية.

الشارقة إمارة مراعية لكبار السن

اأطلـــق القطاع عـــدد من املبـــادرات تنفيـــذًا للقـــرار الإداري 

رقم )2(ل�ضـــنة 2017م ال�ضادر من �ضـــمو احلاكم حفظه اهلل 

ورعاه،  ب�ضـــاأن تهيئة اإمارة ال�ضارقة لالن�ضمام لل�ضبكة العاملية 

للمدن املراعية لل�ضـــن، حيث مت ال�ضـــماح للم�ضنني وكبار ال�ضن 

بدخـــول احلدائق واملتنزهـــات القائمة باإمارة ال�ضـــارقة جمانًا 

وبدون بطاقات ح�ضـــب منطقة ال�ضكن، وتوفري خدمة الكر�ضي 

املتحـــرك لكبار ال�ضـــن يف كل متنزهات ال�ضـــارقة، وم�ضـــاعفة 

ال�ضـــتالت الزراعية للم�ضـــنني، على اأن يكـــون ذلك مرة واحدة 

خالل العام.

واأو�ضــــح التفــــاق اأنه مت اإطــــالق مبادرة لتقدمي خدمة �ضــــفط 

مياه ال�ضرف ال�ضــــحي جمانًا مل�ضاكن كبار ال�ضن املنتفعني من 

خدمات دائرة ال�ضوؤون الجتماعية. موؤكدًا اأن كل هذه املبادرات 

تر�ضــــخ ملفهــــوم امل�ضــــوؤولية املجتمعيــــة وتدعــــم لثقافــــة اخلــــري 

وامل�ضاندة التي ن�ضاأ عليها جميع اأبناء املجتمع الإماراتي، وتنبثق 

من اإعالن  �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 

الدولة، اأن  يكون عام 2017 عام اخلري يف دولة الإمارات.
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مبادرة »نحن وأنتم نهتم بالبيئة«

اأطلق ق�ضـــم حمايـــة البيئـــة العام املا�ضـــي مبـــادرة بيئية حتت 

�ضـــعار»نحن واأنتم نهتـــم بالبيئـــة... فلنحمها معـــًا« وهي مبادرة 

م�ضـــتمرة حتى الآن، تهدف لإ�ضـــراك الأطفـــال وذوي الإعاقة يف 

الهتمـــام بالبيئـــة ورفع م�ضـــتوى الوعي البيئـــي لديهم من خالل 

تدريبهم وم�ضاركتهم يف الفعاليات والربامج التدريبية والتوعوية 

والإر�ضـــادية يف جمال البيئة، ح�ضبما �ضـــرح املهند�س جعفر علي 

جعفر مدير اإدارة اخلدمات البيئية.

واأ�ضـــاف اأن هذه املبـــادرة التي اأطلقتها البلديـــة من مقر نادي 

الثقة للمعاقني تاأتي يف اإطار اهتمام الدولة والقيادة الر�ضيدة باأمر 

و�ضوؤون ورعاية الأطفال وذوي الإعاقة، والتعرف اإىل احتياجاتهم 

ومراعـــاة خلفيتهم املعرفيـــة وقدراتهم ال�ضخ�ضـــية والعمل على 

دجمهـــم يف املجتمع وت�ضـــجيعهم على امل�ضـــاركة باإيجابية واإبراز 

دورهم واإ�ضـــهامهم يف املحافظـــة على البيئة وحمايتها، م�ضـــريًا 

اإىل اأن مهمة تعليم الأطفال وذوي الحتياجات اخلا�ضة املهارات 

املختلفـــة والربامـــج التدريبيـــة والتوعوية والإر�ضـــادية يف جمال 

البيئة وال�ضـــحة اأ�ضـــبحت اأمـــرًا حيويًا ومهمًا، بل تندرج �ضـــمن 

حقوقهـــم الأ�ضا�ضـــية يف اأن نعلمهم كيف ي�ضـــاركون يف املحافظة 

على البيئة ويعملون على حمايتها من التلوث.

واأردف قائاًل: اأن هذه املبادرة ت�ضــــتمل على عدد من املكونات 

اأهمها الربامج التعليمية املعرفية، الربامج املهارية والتدريبية 

والإر�ضــــادية، كذلك حتتوي على برامــــج للتقييم وقيا�س حتقيق 

الأهداف. لفتًا اإىل اأنها موجهة لفئات الأطفال وذوي الإعاقة، 

واملعلمني وامل�ضــــرفني يف مراكز رعايــــة الأطفال وذوي الإعاقة، 

واأ�ضــــر هــــوؤلء الأطفــــال، اأمــــا املواقــــع امل�ضــــتهدفة فهــــي ريا�س 

الأطفــــال، املدار�س ودور ومراكز رعايــــة الأطفال ذوي الإعاقة 

وكافة املوؤ�ض�ضات ذات ال�ضلة.



بادر واغرس
وا�ضــــتكماًل لهذه املبادرة وفعالياتهــــا مت اإطالق مبادرة اأخرى 

حتــــت عنــــوان » بــــادر واأغر�ــــس « خــــالل زيــــارة خا�ضــــة ملدينة 

ال�ضارقة للخدمات الإن�ضانية، حيث مت تقدمي عدد من ال�ضتالت 

الزراعيــــة لأطفال املدينــــة للقيام بزراعتهــــا يف الفناء اخلا�س 

باملدينة، وت�ضمنت الزيارة  تقدمي �ضتالت زراعية من الأ�ضجار 

امل�ضتدامة لالأطفال لزرعتها يف فناء املدينة، ومن ثم حما�ضرة 

بيئية توعوية قدمها املحا�ضــــر الربوفي�ضــــور عبدالإله احل�ضن، 

تبعها م�ضابقات واأ�ضئلة بيئية، وتوزيع هدايا على جميع الأطفال 

لإدخال البهجة وال�ضرور عليهم. 

فعاليات الحدائق
مـــن ناحية اأخـــرى قالت حنـــان جا�ضـــم رئي�س ق�ضـــم فعاليات 

احلدائق ببلدية ال�ضارقة اأنه مت تنظيم مايزيد عن 1000  فعالية 

يف حدائق ال�ضـــارقة العام املا�ضي، �ضـــملت تنظيم ور�س فنية واأ�ضغال 

يدوية ، ودوري كرة القدم، واأعمال زراعية وتدوير منتجات لالأطفال، 

بالإ�ضـــافة لالحتفال باأ�ضـــبوع الت�ضجري و�ضـــاعة الأر�س وحملة »امنح 

النظافة فر�ضة« واملراأة الإماراتية املنتجة وفعاليات حق الليلة وغريها 

من الفعاليات امل�ضـــتمرة على مدار الأ�ضـــبوع والتي تنا�ضب كافة اأفراد 

�ضدقاء احلدائق.
ً
الأ�ضرة، بالإ�ضافة لإطالق مبادرة اأ

واأ�ضـــارت اأنه مت تفعيل الور�س يف 45 حديقة ب�ضـــكل اأ�ضبوعي، وذلك 

اإميانًا من بلدية ال�ضـــارقة باأهمية احلدائق ال�ضـــكنية كونها اأ�ضـــبحت 

متنف�ضًا عائليًا لكافة الأ�ضر، ومن اأهم الور�س التي مت تنظيمها يف هذه 

احلدائق وور�ضـــة »اإبداعاتـــي يف حديقتي« والتي �ضـــملت ور�س لإعادة 

تدويـــر القما�س، ور�ضـــة تزيـــني ال�ضـــحون الورقية، وور�ضـــة املواهب، 

وور�ضة ال�ضل�ضال« وغريها الكثري من الور�س والفعاليات التي �ضهدت 

اإقباًل كبريًا من اجلمهور امل�ضتهدف يف كل احلدائق.
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تشجير الجسور
واأو�ضح املهند�س �ضفاء يا�ضني رئي�س ق�ضم الزراعة بالبلدية اأنه مت تخ�ضري ما يقارب 

20 األــــف مــــرت مربع على جوانب اجل�ضــــر القريب من نــــادي الثقة للمعاقني بال�ضــــارقة 

وجتميلها مبختلف ال�ضــــجريات والزهور، بينما بلغت امل�ضــــاحة املخ�ضــــرة على كورني�س 

بحرية خالد يف منطقة ال�ضــــوق املركزي 12 األف مرت مربع، بالإ�ضافة لزراعة 37 نخلة 

يف تلك الأماكن، موؤكدًا اأن البلدية لديها خطة لزيادة امل�ضــــطحات اخل�ضــــراء يف جميع 

مناطق الإمارة، حتى تزداد ال�ضارقة جماًل واإ�ضراقًا.
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  أسبوع التشجير2017

تنفيذًا لتوجهات �ضـــاحب ال�ضمو ال�ضـــيخ الدكتور �ضلطان بن حممد القا�ضمي ع�ضو 

املجل�س الأعلى لالحتاد حاكم ال�ضارقة، ب�ضرورة ن�ضر امل�ضطحات اخل�ضراء وتر�ضيخ 

الثقافة البيئية لدى اجلميع، د�ضـــنت بلدية مدينة ال�ضـــارقة حديقة النخيالت اإيذانًا 

بانطالق فعاليات اأ�ضبوع الت�ضجري الـ37 حتت �ضعار )معًا فلنزرع الإمارات(، وت�ضل 

م�ضـــاحتها 9744 مرت مربع، اإىل جانب تد�ضـــني حديقة اجلرينة ، ومتتد على م�ضاحة 

تبلغ 16419 مرت مربع، بالإ�ضـــافة للبدء يف تنظيم العديد من الأن�ضـــطة والفعاليات 

يف خمتلف حدائق املدينة.

جاء الفتتاح بح�ضـــور �ضعادة ثابت �ضـــامل الطريفي مدير عام البلدية وم�ضاعديه، 

وجمع من امل�ضوؤولني بالبلدية، مع عدد من املهتمني بالزراعة والبيئة.

�ضـــرح �ضعادة ثابت �ضـــامل الطريفي مدير عام بلدية مدينة ال�ضـــارقة باأن م�ضاركة 

البلدية يف اأ�ضـــبوع الت�ضـــجري ال37 الذي تنظمـــه وزارة التغيـر املناخـــي والبيئة على 

م�ضـــتوى الدولة، ياأتي ان�ضجامًا مع توجهات دولة الإمارات العربية املتحدة، واهتمام 

القيـــادة الر�ضـــيدة واحلكيمة باحلفاظ علـــى البيئة وحماية النباتـــات وتعزيز الوعي 

املجتمـــع،  اأفـــراد  لـــدى  البيئـــي 

وتنفيذًا لتوجيهات �ضاحب ال�ضمو 

ال�ضيخ الدكتور �ضلطان القا�ضمي 

ع�ضـــو املجل�ـــس الأعلـــى لالحتاد 

حاكم ال�ضارقة، ب�ضـــرورة زيادة 

الرقعة اخل�ضراء واحلفاظ على 

الثقافة  البيئة وتر�ضـــيخ  مكونات 

البيئية يف نفو�س اأبناء الوطن.

وا�ضـــتطرد الطريفي قائاًل: اإن 

ارتداء ال�ضـــارقة اخل�ضراء لثوب 

اجلمال مل ياأِت من فراغ، بل جاء 

من متابعة �ضمو احلاكم امل�ضتمرة 

واحلثيثـــة ودعمه لقطاع الزراعة 
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والبيئة بالبلدية، ما جعل امل�ضاحات اخل�ضراء يف الإمارة ت�ضاهي 

نظريتها يف كل دول العامل بل وتتفوق عليها، فاإذا كانت ال�ضـــارقة 

اإمـــارة العلم والثقافة ووجهة الباحث عـــن املعرفة والإطالع على 

الرتاث فهي اأي�ضـــًا املدينة اخل�ضراء ال�ضـــحية ال�ضديقة للطفل 

والأم والأ�ضرة وكبار ال�ضن..

من جانبه �ضـــرح املهند�س ح�ضـــن التفاق م�ضـــاعد املدير العام 

لقطاع الزراعة والبيئة اأن احتفالت بلدية ال�ضـــارقة باأ�ضـــبوع 

الت�ضجري لهذا العام جاءت زاخرة بالفعاليات وذلك انطالقا 

 مـــن توجيهـــات ودعـــم القيـــادة الر�ضـــيدة لإبـــراز الوجـــه 

احل�ضـــاري املتميـــز لإمارة ال�ضـــارقة ودولة الإمـــارات عامة، 

وا�ضـــتكماًل جلهود البلدية الرامية اإىل ن�ضر وزيادة امل�ضاحات 

اخل�ضراء ومكافحة الت�ضـــحر وتعزيز البنية الزراعية، ومن 

حر�ضها على دعم عملية الت�ضجري بالإمارة كونها ق�ضية بيئية 

موؤثـــرة ومـــوردا زراعيًا مهما. م�ضـــريا اأنه مت افتتـــاح حديقة 

النخيـــالت وتبلغ م�ضـــاحتها  9744 مرت مربـــع ، وهي مزودة 

بكافة و�ضائل الراحة والرتفيه التي متيز كل حدائق الإمارة، مثل 

ملعب كرة القدم الذي مت جتهيزه بالع�ضـــب ال�ضناعي، وملعب 

الكرة الطائرة، وال�ضـــلة، اإ�ضـــافة اإىل منطقـــة األعاب لالأطفال 

ومم�ضى خارجي مطاطي لهواة ممار�ضة ريا�ضة امل�ضي. بجانب 

افتتاح حديقة اجلرينة والتي  ت�ضـــل م�ضاحتها اإىل 16413 مرت 

مربع �ضـــمن احتفالت البلدية باأ�ضـــبوع الت�ضـــجري لهذا العام، 

اإمـــارة  ليبلـــغ عـــدد احلدائـــق يف 

ال�ضارقة 61 حديقة.

احلدائـــق  افتتـــاح  �ضـــهد  وقـــد 

العديـــد من الفعاليات والأن�ضـــطة 

مت  والتـــي  املتنوعـــه،  و  املمتعـــة 

و�ضعها وفق برنامج هادف لتعزيز 

جميـــع  بـــني  اخل�ضـــراء  الثقافـــة 

احل�ضـــور،كما قالت حنان جا�ضم 

رئي�س ق�ضـــم فعاليات احلدائق، واأ�ضافت اأن الربنامج �ضهد 

مبادرة »لوحة اترك ب�ضـــمة خ�ضـــراء« حيـــث يقوم كل زائر 

ب�ضـــبغ اأ�ضـــبعه باللون الأخ�ضر ومن ثم و�ضـــع ب�ضمته على 

اللوحة كذكرى م�ضـــاركة يف الفعالية، وهنالك اأي�ضـــًا »ركن 

املزارع ال�ضغري« حيث يقوم ال�ضغار من خالله بزراعة عدد 

مـــن ال�ضـــتالت يف احلديقة، و ركن العبقري ال�ضـــغري للعب 

باملكعبات لتنمية مهارات الإدراك عند الأطفال.

وكذلـــك »ركن بيدي اأخط لوحتي« لتنمية مهارات الر�ضـــم 

والتلويـــن عنـــد الأطفال،بالإ�ضـــافة لركن الطباخ ال�ضـــغري 

الـــذي يهـــدف ايل تعليم الأطفـــال كيفية اإعداد الكعـــك وتزيينه، 

بجانـــب العديد من امل�ضـــابقات الرتفيهية والألعاب احلركية التي 

�ضهدت تفاعاًل كبريًا من اجلميع.

وقد رافقت احل�ضـــور �ضخ�ضية نخلة اللولو ال�ضهرية بحدائق 

ال�ضارقة، والتي ت�ضـــارك يف كل الفعاليات الوطنية واملنا�ضبات 

امل�ضتمرة على مدار العام،  وهي تهدف لن�ضر الفرحة والبهجة 

بـــني الأطفـــال بالإ�ضـــافة لتنميـــة مداركهم بطريقـــة ترفيهية 

وتربوية.
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عقد املجل�س البلدي ملدينة ال�ضـــارقة اجتماعه الرابع  لدور النعقاد العادي الأول من الف�ضـــل ال�ضنوي 

الثاين ع�ضـــر  برئا�ضة �ضعادة را�ضد �ضـــلطان بن طليعة  رئي�س املجل�س البلدي ملدينة ال�ضارقة و بح�ضور 

�ضعادة اأع�ضاء املجل�س  و�ضعادة /ثابت �ضامل الطريفي مدير عام بلدية ال�ضارقة. 

اطلع املجتمعون يف م�ضـــتهل الجتماع  على التوجيهات ال�ضـــامية ل�ضاحب ال�ضمو احلاكم – حفظه اهلل 

– ب�ضاأن تخفي�س ر�ضوم ق�ضايا منازعات املقاولني  التي تخ�س م�ضاكن املواطنني اإىل )500( درهم 
وذلـــك لتخفيف الأعباء عن كاهل املواطنني وت�ضـــهيل اأمورهم وقد اأ�ضـــاد املجل�س البلدي بهذه املكرمة 

ال�ضـــامية التي تعك�س توجهات �ضـــموه يف حت�ض�س اأمور املواطنني وتاأمني �ضبل احلياة الكرمية لهم ووجه 

املجل�ـــس جلنـــة  التحكيم وف�س منازعـــات املقاولني باتخـــاذ اإجراءاتها على الفور لتنفيـــذ التوجيهات 

ال�ضامية فيما يخ�س ال�ضكاوى القائمة .

وناق�ـــس املجل�س  مقرتح ب�ضـــاأن اإلزام املخابز ببيع منتجاتها مبغلفات ورقية وذلك حر�ضـــا من املجل�س 

البلدي وبلدية مدينة ال�ضـــارقة على �ضحة الأفراد و�ضالمة امل�ضتهلكني ومتا�ضيا مع القرار الوزاري رقم 

)118( ل�ضـــنة 2013 يف �ضـــاأن اإلزام م�ضـــنعي وموردي املنتجات البال�ضـــتيكية غري القابلة للتحلل يف 

الدولة ب�ضبب تاأثرياتها ال�ضلبية على الإن�ضان واحليوانات الربية والأحياء املائية. 

وقـــد وافـــق املجل�س البلدي على املقرتح واأ�ضـــدر قرار باإلزام املخابز التي تقـــوم ببيع اأي من منتجاتها 

�ضاخنة للجمهور فور خروجها من الفرن با�ضتخدام مغلفات ورقية ذات درجة غذائية بدل من املغلفات 

البال�ضتيكية يف تعبئة تلك املنتجات با�ضتثناء املخبوزات التي يتم تربيدها قبل تعبئتها .و�ضتقوم البلدية 

بتعميم القرار على جميع املخابز والأفران مع منحهم )30( يوم لت�ضـــويب اأو�ضـــاعهم ويف حال عدم 

اللتزام بهذا القرار بعد املهلة املحددة �ضـــيتم تطبيق الغرامات املن�ضـــو�س عليها يف لئحة اجلزاءات 

املعتمدة من قبل املجل�س التنفيذي.

كما ناق�س املجل�س بع�س املالحظات الواردة اإليه ب�ضـــاأن بع�س الأر�ضـــفة املت�ضـــررة والنرتلوك يف عدد 

من مناطق اخلان حيث اأو�ضـــى بلدية مدينة ال�ضـــارقة  بالتن�ضـــيق مع هيئة الطرق واملوا�ضالت لإيجاد 

احللول املنا�ضبة. 

واطلع املجتمعون على مقرتح ب�ضـــاأن م�ضـــروع قرار لتاأجري م�ضـــاحات اإعالنية يف بع�س ميادين و�ضوارع 

ال�ضارقة والذي يهدف اإىل اإظهار الوجه اجلمايل للمدينة من خالل ا�ضتغالل واجهات املباين القدمية 

وجتميلها واإ�ضفاء مل�ضات جمالية على ميادين و�ضوارع ال�ضارقة  ووجه املجل�س برفع م�ضروع القرار اإىل 

اجلهات العليا للتوجيه باملنا�ضب.  

بلدي الشارقة يشيد بتوجيهات صاحب السمو الحاكم بشأن تخفيض رسوم منازعات 
المقاولين لشكاوى مساكن المواطنين ويصدر قرار بإلزام المخابز باستخدام 

مغلفات ورقية للمخبوزات الساخنة
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تقديـــرا جلهوده وم�ضـــاهماته  خالل توليه اأمانة �ضـــر املجل�س البلدي ملدينة 

ال�ضارقة منذ العام 2006 حتى 2016، كّرم رئي�س واأع�ضاء وموظفو املجل�س 

البلدي ملدينة ال�ضـــارقة �ضـــعادة / ثابـــت الطريفي مدير عـــام بلدية مدينة 

ال�ضـــارقة وذلك يف حفل ب�ضـــيط اأعـــرب خالله املوظفون عـــن تقديرهم  ملا 

وجدوا من ح�ضن تعامل وخلق رفيع من قبله خالل �ضنوات العمل يف املجل�س 

البلدي . 

من جهته �ضـــكر  �ضـــعادة الطريفي املجل�س البلدي على هذه اللفتة الكرمية  

موؤكـــدًا اأنـــه ت�ضـــرف بالعمل مع جميع  اأع�ضـــاء وموظفي اأمانة �ضـــر املجل�س 

ومثنيًا على اجلهود التي يبذلها موظفو الأمانة لإجناز عمل املجل�س. 

المجلس البلدي يكرم 
ثابت الطريفي
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ب���داأت الإدارة الهند�شي���ة ببلدي���ة مدينة ال�شارق���ة تطبيق نظام 

التح�شي���ل الذكي جلميع معاملتها يف كافة ال�شعب والأق�شام 

با�شتخ���دام  يت���م ت�شدي���د ر�ش���وم اخلدم���ات  اأن  ب���الإدارة، عل���ى 

قن���وات الدف���ع الإلك���رتوين كالأتي من خ���لل بطاقة حت�شيل 

للموؤ�ش�ش���ات، وبطاق���ة الهوية للأفراد، وذل���ك للرتقاء بجودة 

املقدم���ة  الإلكرتوني���ة  بالتعام���لت  والو�ش���ول  اخلدم���ات 

للمتعاملني اإىل م�شتوى التكامل.

و�ضــــرح �ضــــعادة ثابــــت �ضــــامل الطريفــــي مديــــر عــــام البلدية 

اإن بلديــــة ال�ضــــارقة لديها ا�ضــــرتاتيجية خا�ضــــة لتحويل كافة 

خدماتهــــا اإىل اإليكرتونية و ذكية ملواكبــــة التطور التكنولوجي 

الذي نعي�ضــــه الآن،  ولتحقيــــق املزيد من الإجنازات يف جمال 

حت�ضــــني وتطويــــر خدماتهــــا، 

مبا ي�ضــــمن اجلودة يف الأداء 

تقــــدمي  اأ�ضــــلوب  وحتديــــث 

اخلدمــــة، وبالتايل ي�ضــــهم يف 

رفع درجات الر�ضا للموظفني 

واجلهــــات  واملتعاملــــني 

مــــن  اخلدمــــة  يف  ال�ضــــريكة 

الدوائر واملوؤ�ض�ضات والهيئات 

ت�ضــــتمر  حتــــى  املختلفــــة، 

ال�ضــــارقة يف الطليعــــة دومــــًا 

يف كافــــة املجــــالت. م�ضــــريُا 

اأن  تطبيــــق نظام التح�ضــــيل الذكي يهدف اإىل اإجنازعمليات 

الدفع ب�ضهولة وي�ضر، وتوفري اأعلى اإجراءات ال�ضالمة والأمان 

يف حفظ الأموال اإ�ضــــافة اإىل توفري الكثري من الوقت واجلهد 

على املراجعني. 

واأكــــد اأن تطبيق هذه اخلدمة 

اإجنــــاز  �ضــــرعة  يف  ي�ضــــاهم 

املعامالت وتقليل ن�ضبة اخلطاأ 

اإىل �ضفر يف املائة، بالإ�ضافة 

اإىل تعزيــــز اإجراءات الرقابة 

وال�ضــــفافية واحلد من الهدر 

حيــــث  التكاليــــف  وتخفي�ــــس 

يــــوؤدي العتماد علــــى التقنية 

احلديثــــة اإىل توفــــري الكثــــري 

من املــــوارد املالية و الطاقات 

الب�ضرية وال�ضتفادة منها يف اإجناز مهام اأخرى.

من جانبه اأكد املهند�س خليفة بن هده ال�ضـــويدي م�ضاعد 

املديـــر العام لقطاع الهند�ضـــة وامل�ضـــاريع اأن هـــذا القرار  

ياأتـــي يف اإطـــار �ضـــعي الدارة الهند�ضـــية ببلديـــة مدينـــة 

ال�ضـــارقة لتوفري خدمات متميزة ملتعامليها �ضـــواء مالك، 

م�ضـــتاأجرين، ا�ضت�ضـــاريني، مقاولـــني وغريهم يف خمتلف 

القطاعـــات، حيث يعد نظام الإي�ضـــال الذكي »حت�ضـــيل« 

قنـــاة اإلكرتونيـــة هامـــة للدفـــع ملختلـــف عمـــالء البلدية، 

م�ضـــتهدفًا رفع كفاءة نظام حت�ضـــيل احلكومي والتي�ضـــري 

علـــى املتعاملني مـــع الدوائر احلكوميـــة. موؤكـــدًا اأنه على 

املتعاملني احل�ضـــول على بطاقة حت�ضيل وت�ضجيل بطاقة 

الهوية يف نظام حت�ضـــيل قبل مراجعة الإدارة الهند�ضية، 

علمًا باأن �ضـــداد التاأمني �ضيظل نقدًا ب�ضندوق البلدية كما 

هو متبع يف الوقت احلايل. 

يذكر اأن نظام الإي�ضال الذكي )حت�ضيل( يهدف اإىل النتقال 

مــــن طريقــــة التح�ضــــيل التقليــــدي اإىل التح�ضــــيل الآيل من 

خالل نظام اإيرادات متطور يحقق رقابة فعالة على الر�ضــــوم 

احلكومية وي�ضهم يف حت�ضني اخلدمات املقدمة للجمهور.

اإلدارة الهندسية ببلدية 
الشارقة تطبق الدفع ببطاقة 

الهوية عن طريق نظام تحصيل
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نظمـــت بلديـــة مدينة ال�ضـــارقة متمثلـــة يف قطاع الدعم املوؤ�ض�ضـــي 

وقطـــاع ال�ضـــحة العامة واملختـــربات املركزية عدد مـــن الفعاليات 

الريا�ضـــية والتثقيفية ملوظفيهـــا ومتعامليها، تزامنـــًا مع الحتفال 

باليـــوم الريا�ضـــي الوطنـــي، وذلك يف مبناهـــا الرئي�ضـــي مبنطقة 

امل�ضـــلى، حيـــث �ضـــملت هـــذه الفعاليـــات نـــدوة بعنوان »ريا�ضـــتي 

�ضحتي« وفحو�ضات طبية وغريها من الأن�ضطة التي �ضهدت تفاعاًل 

كبريًا من قبل املتعاملني الداخليني واخلارجيني للبلدية.

و�ضـــرح �ضعادة عبداهلل القايدي م�ضاعد املدير العام لقطاع الدعم 

املوؤ�ض�ضـــي بالبلديـــة، اأن هـــذه الحتفـــالت التـــي جاءت بنـــاًء على 

توجيهات �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد نائب رئي�س الدولة 

رئي�س جمل�س الـــوزراء حاكم دبي، باختيار يوم اخلمي�س املوافق16  

فربايـــر لنطـــالق فعاليـــات اليـــوم الريا�ضـــي الوطنـــي يف خمتلف 

اإمارات الدولة حتت �ضعار«الإمارات جتمعنا« مب�ضاركة جميع الهيئات 

واملوؤ�ض�ضات احلكومية، لتعزيز روح التالحم والتناغم بني جميع فئات 

املجتمع وخلق حالة من الثقافة املطلوبة جلعل الريا�ضـــة اأ�ضلوب حياة 

وعـــادة يومية.موؤكدًا اأن جميع الهيئات واملوؤ�ض�ضـــات بالدولة تعمل من 

اأجـــل اإجناح هـــذه  املبـــادرة املجتمعيـــة ذات ال�ضـــبغة الوطنية، التي 

ت�ضـــتثمر فيها الأن�ضـــطة احلركية والريا�ضـــية والرتفيهيـــة والتثقيفية 

والتوعويـــة لتج�ضـــيد وحـــدة التاآخي بني كل �ضـــرائح وفئـــات املجتمع، 

لتعك�س الألفة والن�ضـــجام والتمازج بني الثقافـــات املتعددة، وتفاعلها 

الإيجابي البّناء. 

واأ�ضـــاف القايـــدي اأن البلدية ت�ضـــعى دومًا لن�ضـــرالثقافة الريا�ضـــية 

وال�ضـــحية وتعزيزها بـــني املتعاملني الداخليـــني واخلارجيني لها من 

خالل تنظيم العديد من الأن�ضـــطة والفعاليـــات على مدار العام، مثل 

امل�ضـــاركة يف بطولـــة كرة القـــدم للدوائـــر احلكومية، واإقامـــة بطولة 

كـــرة القدم على م�ضـــتوى الإدارات الداخلية فقط، وبطولة ال�ضـــباحة 

للموظفـــني، مع تقـــدمي العديد من احلمـــالت التثقيفيـــة التوعوية 

لأهمية ممار�ضـــة الريا�ضة واحلفاظ على ال�ضحة العامة مثل ندوة 

خماطـــر التدخـــني، وحملـــة الإنهـــاك احلـــراري، والتوعية مبر�س 

ال�ضـــكري وكيفيـــة التعامل معه وغريهـــا من الأن�ضـــطة التي تالقي 

اإقباًل �ضديدًا من اجلميع.

واأو�ضح القايدي اأن فعاليات البلدية لهذا العام �ضملت ندوة بعنوان 

»ريا�ضـــتي �ضـــحتي« حيث مت تقدميهـــا على مرحلتـــني، الأوىل من 

ال�ضـــاعة 10:30 وحتى 11:15 �ضـــباحًا للرجـــال، بينما مت تقدميها 

للموظفـــات من 11:30 وحتى 12:15 ظهرًا، كما �ضـــملت الفعاليات 

تقدمي فحو�ضـــات طبية لل�ضغط وملر�س ال�ضـــكري، واإقامة معر�س 

�ضـــحي متنوع، وتوزيع العديـــد من املن�ضـــورات والكتيبات التوعوية 

ال�ضـــحية التي قدمها قطاع ال�ضـــحة العامـــة واملختربات املركزية 

بالبلديـــة، بالإ�ضـــافة للـــرد علـــى ا�ضـــئلة وا�ضتف�ضـــارات املتعاملني 

املبا�ضرة من خالل عدد من املخت�ضني.

احتفاالً باليوم الرياضي الوطني

بلدية الشارقة تقدم عددًا من 
الفعاليات واألنشطة التثقيفية
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كرم �ضـــعادة ثابت �ضـــامل الطريفـــي مدير عام بلدية مدينة ال�ضـــارقة 

الفائزين يف الدورة الرابعة ع�ضرة مل�ضابقة اأجمل حديقة والتي نظمت 

هذا العام حتت �ضـــعار»حديقتي فن واإبداع«، حيث اأقيم حفل التكرمي 

وتوزيـــع اجلوائز يف قاعة امل�ضـــرح مببنـــى البلدية الرئي�ضـــي مبنطقة 

امل�ضـــلى، بح�ضور م�ضـــاعدي املدير العام ولفيف من موظفي البلدية 

وو�ضائل الإعالم. 

وقال �ضـــعادة ثابت الطريفي يف كلمته اأثناء الفتتاح اإن ال�ضارقة حتتل 

باإجنازاتهـــا املتعددة يف املجال الزراعي والبيئي مكانة خا�ضـــة، فهي 

�ضاحبة جتربة ح�ضارية وجمالية  انبثقت معاملها الأوىل من  توجيهات 

وروؤى �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن حممد القا�ضمي ع�ضو 

املجل�س الأعلى حاكم ال�ضـــارقة، فبف�ضل دعم �ضـــموه امل�ضتمر حققت 

بلدية مدينة ال�ضـــارقة اجنازات كثرية ومتعددة ت�ضاف يوميًا ل�ضل�ضلة 

اإجنازاتنـــا يف العمل البلدي، وقد كان لقطاع الزراعة والبيئة بالبلدية 

دورًا هامًا يف النه�ضة الزراعية و ا�ضتمرار التنمية امل�ضتدامة لالإمارة 

البا�ضـــمة تنفيـــذًا لتوجيهات �ضـــموه، حيث انتهت البلديـــة موؤخرًا من 

تخ�ضري900 األف مرت مربع لتزيد امل�ضاحة املخ�ضرة كليًا على م�ضتوى 

يف املدينة عن 15 مليون مرت مربع ، كما انتهينا من زراعة 730 نخلة 

ليزيد عدد النخيل يف مدينة اخل�ضرة عن 25 األف نخلة.

 انطالقًا من هذه الروؤى الر�ضـــيدة ل�ضـــموه وحر�ضه اأن تكون ال�ضارقة 

يف الطليعـــة دومـــًا يف كافة املجـــالت، عملـــت بلدية مدينة ال�ضـــارقة 

منـــذ تاأ�ضي�ضـــها على الهتمـــام بالت�ضـــجري وزيادة الرقعة اخل�ضـــراء 

وامل�ضـــطحات واملتنزهات ومكافحة الت�ضـــحر وتعزيز البيئة الزراعية 

والت�ضـــجري.وجاء اإطـــالق م�ضـــابقة اأجمل حديقة عـــام 2003 لإكمال 

م�ضـــرية النه�ضـــة اخل�ضـــراء يف اإمارة الطفل وال�ضـــحة ورعاية كبار 

ال�ضـــن، حتى تكون الفئة امل�ضـــتهدفة من اأفراد وموؤ�ض�ضـــات �ضريكا لنا 

يف دعم م�ضـــرية التجميل التي جعلت من ال�ضارقة املكان الأمثل للعمل 

واحلياة ولتنفيذ توجيهات �ضـــمو احلاكـــم اأنه »يجب اأن يكون اأمام كل 

منزل زهرة وعلى وجه كل اإن�ضان ب�ضمة.« م�ضريًا اأنه بدءًا من الأعوام 

املقبلة �ضيتم التو�ضع يف قبول امل�ضاركات لت�ضمل جميع مدن الإمارة.

 و�ضرح �ضـــعادة عبداهلل القايدي م�ضـــاعد املدير العام لقطاع الدعم 

املوؤ�ض�ضـــي ورئي�ـــس فريـــق عمـــل م�ضـــابقة اأجمـــل حديقـــة، اأن اإطالق 

امل�ضـــابقة جاء متما�ضـــيًا مع روؤية وتوجيهات �ضـــاحب ال�ضـــمو ال�ضـــيخ 

الدكتور �ضـــلطان القا�ضمي ع�ضو 

املجل�ـــس الأعلـــى لالحتـــاد حاكم 

بجعـــل  وجـــه  الـــذي  ال�ضـــارقة، 

بيوت ال�ضـــارقة خ�ضـــراء، موؤكدًا 

اأن امل�ضـــابقة حققـــت العديد من 

النتائج الإيجابية واملردود البيئي 

�ضـــاهمت  حيـــث  الإمـــارة،  علـــى 

يف زيادة امل�ضـــاحات اخل�ضـــراء، 

اجلـــوي  التلـــوث  مـــن  واحلـــد 

والغبـــار والأتربة يف اأماكن اإقامة 

احلدائـــق والبيـــوت املحيطة بها، 

يف  احلـــرارة  درجـــات  وخف�ـــس 

تلـــك احلدائـــق، وغريها  حميط 

من الإيجابيات التي تدخل �ضمن 

معايـــري التقييـــم مثل ا�ضـــتخدام 

والأ�ضـــاليب  املبتكـــرة  الو�ضـــائل 

العلمية والتقنية احلديثة يف الري 

والزراعة، وتوفري املياه وعنا�ضـــر 

وا�ضـــتغالل  املتنوعـــة،  التظليـــل 

الطاقة ال�ضم�ضـــية، وتعزيزعوامل 

الأمن وال�ضالمة باحلديقة.

ا�ضـــتمرار  اأن  القايـــدي  واأكـــد 

م�ضـــابقة اأجمل حديقـــة والإقبال 

املتزايد عليها عام تلو الآخر دليل 

علـــى جناحهـــا وحتقيـــق الهدف 

الأ�ضا�ضـــي منها وهو ن�ضر الثقافة 

الزراعيـــة واخل�ضـــراء بني فئات املجتمع،  من خالل ت�ضـــجيع �ضـــكان 

الإمارة وطالب وطالبات املدار�س وجميع فئات املجتمع على الهتمام 

بتجميـــل وت�ضـــجري �ضـــاحات املنـــازل واملدار�ـــس والهتمـــام باملظهر 

بلدية الشارقة تكرم الفائزين في مسابقة أجمل حديقة في نسختها الـ 14
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اأعلنــــت بلدية مدينة ال�ضــــارقة 

عــــن اإخ�ضــــاع مواقــــف جديدة 

للر�ضــــوم يف منطقــــة املجــــاز3، 

بح�ضــــب مديــــر اإدارة املواقــــف 

عاطــــف  البلديــــة  يف  العامــــة 

الزرعوين، والذي اأكد بدوره اأن 

هــــذه اخلطوة جــــاءت انطالقًا 

من حر�س البلديــــة على توفري 

لل�ضــــكان  النظاميــــة  املواقــــف 

�ضــــوء  ومنــــع  املنطقــــة  وزوار 

ا�ضتغالل املواقف.

نظــــام  تطبيــــق  اأن  واأو�ضــــح 

للر�ضــــوم  اخلا�ضــــعة  املواقــــف 

يف تلــــك املنطقــــة وغريهــــا من 

ياأتي  ال�ضــــارقة  مناطق مدينــــة 

يف اإطار �ضــــعي البلدية امل�ضتمر 

لتنظيــــم املواقــــف العامة وو�ضــــع حلــــول جذرية 

للتعامل مع م�ضــــكلة قلة املواقف املتوفرة وتكد�س 

ال�ضيارات فيها وانت�ضــــار بع�س الظواهر ال�ضلبية 

مثل الوقوف لفرتات طويلة والوقوف الع�ضــــوائي 

ممــــا ي�ضــــعب عمليــــة احل�ضــــول علــــى املواقف، 

بالإ�ضــــافة لتنامي الطلب علــــى خدمات املواقف 

النظامية ورغبة البلدية يف تقدمي خدمات اأف�ضل 

للجمهور.

ولفــــت اإىل اأن املواقــــف اجلديــــدة التي خ�ضــــعت 

للر�ضــــوم يف منطقــــة املجــــاز3 هي �ضــــارع النادي 

العربي، جزء من �ضــــارع ح�ضــــان بــــن ثابت اأمام 

م�ضجد �ضلمة بن الأكوع و�ضارع رقم 3.

بلدية الشارقة تخضع مواقف جديدة 
للرسوم

اخلارجي لها، كما يعك�س اأي�ضًا اجلهود اجلبارة التي تبذلها البلدية وقطاع الزراعة والبيئة بها من 

اأجل حتقيق بيئة م�ضتدامة واحلفاظ على ال�ضارقة م�ضرقة وخ�ضراء.

 من جانبه قال علي عبيد احلمودي مدير اإدارة الت�ضـــال املوؤ�ض�ضـــي بالبلدية ومن�ضـــق اجلائزة:اإن 

البلديـــة تلقـــت 24م�ضـــاركة من حدائـــق منزلية، بينمـــا بلغ عدد احلدائق امل�ضـــاركة مـــن املدار�س 

احلكومية واخلا�ضـــة 11 م�ضاركة. م�ضريًا »اإن احلدائق الفائزة يف امل�ضابقة مت اختيارها وفقًا لعدة 

معايري مت و�ضعها من قبل جمموعة من املتخ�ض�ضني يف هذا ال�ضاأن، بالإ�ضافة لفتح باب الت�ضويت 

للجمهور للم�ضاركة يف اختيار احلديقة الفائزة من خالل مواقع التوا�ضل الجتماعي للبلدية.

 واأ�ضاف احلمودي اأن البلدية حر�ضت على تطوير امل�ضابقة وتنويع املعايري اخلا�ضة بها لن�ضر ثقافة 

التميز والإبداع بني اأ�ضحاب احلدائق وزيادة التوعية بينهم بكيفية احلفاظ على النباتات«، م�ضريًا 

اإىل اأن عمليـــة الختيـــار والتقييم متت من قبل جلنة متخ�ض�ضـــة ت�ضـــم يف ع�ضـــويتها ممثلني من 

اإدارة الزراعة واحلدائق، واإدارة الهند�ضة، واإدارة الت�ضال املوؤ�ض�ضي، بالإ�ضافة مل�ضاركة اجلمهور 

يف اختيـــار احلديقة الأجمل من خالل مواقع التوا�ضـــل الجتماعي، حيث تركز اللجنة على تطبيق 

املعايري التي تت�ضـــمن الت�ضـــاميم املتميزة للحدائـــق والزراعات والنباتات املوجـــودة بها واأنواعها 

وطرق العناية بها وغريها من املعايري الأخرى اخلا�ضة بكل فئة.

وقد فاز عبدالكرمي احلو�ضني يف فئة اأجمل حديقة منزلية عن النمط الطبيعي، اأما النمط املختلط 

فكانت من ن�ضـــيب ال�ضيدة زينب يو�ضـــف عبداهلل، وقد ح�ضل حممود مراد البلو�ضي على اجلائزة 

يف النمط الهند�ضـــي، ويف فئة اأجمل مدر�ضـــة حكومية كانت من ن�ضيب مدر�ضة الأندل�س، وح�ضلت 

مدر�ضة الوردية على جائزة اأجمل حديقة مدر�ضية خا�ضة.
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اأعلنت بلدية مدينة ال�ضارقة عن ح�ضول مكتب املدير العام وقطاع 

الدعم املوؤ�ض�ضي باإداراته الأربع على �ضهادة الآيزو9001:2015، 

تطبيقها  من  والـتاأكد  التدقيق  مرحلة  يف  جناحها  بعد  وذلك 

للموا�ضفات واملقايي�س واملعايري اخلا�ضة باجلودة ال�ضاملة، وبهذه 

مكتب  فريق عمل  لتكرمي  البلدية حفال  خا�ضا  اأقامت  املنا�ضبة 

اجلودة  وفريق  املوؤ�ض�ضي  الدعم  قطاع  موظفي  و  العام  املدير 

منطقة  يف  الرئي�ضي  مببناها  امل�ضرح  قاعة  يف  وذلك  بالقطاع، 

بلدية  عام  مدير  الطريفي  �ضامل  ثابت  �ضعادة  بح�ضور  امل�ضلى، 

املوؤ�ض�ضي  الدعم  قطاع  اإدارات  ومديري  وم�ضاعديه،  ال�ضارقة، 

وجمع غفري من موظفي البلدية وو�ضائل الإعالم.

موظفي  جميع  و  العام  املدير  مكتب  عمل  فريق  الطريفي  هناأ  و 

قطاع الدعم املوؤ�ض�ضي وفريق اجلودة، موؤكدًا اأن ح�ضولهم على 

لبلدية  ي�ضاف  جديدًا  اجنازًا  يعد  الآيزو9001:2015  �ضهادة 

مدينة ال�ضارقة، و ياأتي يف اإطار تنفيذ ا�ضرتاتيجية البلدية التي 

تهدف اإىل الإرتقاء بالعمل البلدي وتطبيق اأعلى معايري اجلودة 

احلديثة  والعلمية  الإدارية  النظم  وتطبيق  اخلدمات  تقدمي  يف 

مبا ي�ضمن تقدمي اخلدمات املتميزة للمتعاملني وحتقيق الر�ضا 

الوظيفي بالن�ضبة للجمهور الداخلي واخلارجي .. كما ي�ضكل ذلك 

خطوة مهمة يف اإطار عملية ن�ضر ثقافة اجلودة والتميز املوؤ�ض�ضي 

والتي تتبناها البلدية.

جاء  ال�ضهادات  هذه  على  البلدية  ح�ضول  اأن  الطريفي  واأ�ضاف 

تتويجًا لعمل دوؤوب قام به فريق عمل مكتب املدير العام واإدارات 

قطاع الدعم املوؤ�ض�ضي خالل الفرتة املا�ضية، حيث قامت جميعها 

متطلبات  جميع  وتطبيق  با�ضتيفاء 

�ضهادة  على  للح�ضول  الالزمة  اجلودة 

الآيزو 9001:2015، فا�ضتحقت البلدية 

بعد  اإدارة  لكل  اآيزو  �ضهادات  خم�س 

والـتاأكد  التدقيق  مرحلة  يف  جناحها 

واملقايي�س  للموا�ضفات  تطبيقها  من 

اخلا�ضة باجلودة ال�ضاملة.

يف  القايدي  عبداهلل  �ضعادة  و�ضرح 

مدينة  بلدية  اأن  احلفل  اأثناء  كلمته 

الكفاءات  لتقدير  دومًا  ت�ضعى  ال�ضارقة 

مبا يعزز التناف�ضية بني جميع املوظفني، 

يخدم  مبا  البداعية  طاقاتهم  ويدعم 

ا�ضتمرار  يف  وي�ضهم  البلدي  العمل 

واخلدمية،  التنموية  البلدية  م�ضرية 

النتماء  روح  تعزيز  على  يعمل  كما 

املرحلة  اأن  ول�ضيما  الوظيفي،  والولء 

ا�ضرتاتيجية  انطالق  �ضت�ضهد  املقبلة 

قائمة  قطاعاتها   بكل  للبلدية  جديدة 

م�ضريًا  الأداء،  يف  التميزواجلودة  على 

يعد  ال�ضهادة  هذه  على  املوؤ�ض�ضي  الدعم  قطاع  ح�ضول  اأن  اإىل 

املدير  مكتب  قبل  من  املقدمة  اخلدمات  بجودة  ر�ضميا  اعرتافًا 

العام وجميع اإدارات القطاع وعلى راأ�ضهم فريق اجلودة الذي يعد 

اللبنة الأوىل التي �ضننطلق منها حل�ضول جميع القطاعات على 

مثل هذه ال�ضهادات والعتمادات الدولية.

الأداء  موؤ�ضرات  حتقيق  يف  جنح  املكرم  العمل  فريق  اأن  واأكد   

املعدة  للنماذج  وفقا  والتقييم  الفح�س  جلنة  قبل  من  املطلوبة 

لذلك، بالإ�ضافة اإىل العمل بروح الفريق وا�ضتخدام اأحدث و�ضائل 

بعد استيفاء وتطبيق جميع متطلبات ومعايير 
الجودة الالزمة

بلدية الشارقة تحصل على خمس 
شهادات آيزو
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اأفكار  وتبني  الإداري  العمل  يف  البتكار  وت�ضجيع  الإبداعي  التفكري 

املتعاملني الداخليني واخلارجيني واإجراء التدقيق الدوري على جوانب 

العمل املختلفة والتاأكد من حتقيق الأهداف املرجوة.

واأ�ضاف القايدي اأن احل�ضول على �ضهادة الآيزو ل يعترب نهاية رحلة 

من  جديدة  ملرحلة  احلقيقية  البداية  ولكنه  البلدية،  يف  الإجنازات 

التميز والبداع، واإثراء كل �ضور العطاء  للح�ضول على م�ضتوى اأعلى 

مع  التعامل  يف  اجلودة  من  م�ضتوى  اأعلى  وحتقيق  الأداء،  يف  واأرقى 

معطيات العمل، مبا يحقق روؤية البلدية الرامية لتحقيق �ضعادة العمالء 

مفهوم  وتر�ضيخ  اجلهد  من  املزيد  بذل  اجلميع  على  لذلك  ور�ضاهم، 

البتكار ب�ضكل يلبي طموحات البلدية وتطلعاتها يف الفرتة املقبلة. 

قطاع  وموظفي  العام  املدير  مكتب  تكرمي  مت  احلفل  نهاية  ويف 

الدعم املوؤ�ض�ضي وفريق اجلودة.
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تاأهيل  يف  لدورها  ا�ضتكمال   

مبهاراتهم،  والرتقاء  موظفيها 

ال�ضارقة  مدينة  بلدية  اختتمت 

متمثلة يف ق�ضم التدريب والتاأهيل 

دورة تدريبية بعنوان خدمة ال�ضبع 

وال�ضعب  الأق�ضام  لروؤ�ضاء  جنوم 

وذلك  العمالء،  خدمة  وموظفي 

مببنى  »متيز«  التدريب  قاعة  يف 

البلدية الرئي�ضي مبنطقة امل�ضلى، 

والتي ا�ضتمرت ثالثة اأيام.

مدير  الرو�ضي  رمي  واأو�ضحت 

بالبلدية  الب�ضرية  املوارد  اإدارة 

اأن ق�ضم التدريب والتاأهيل و�ضع خطته التدريبية ال�ضنوية 

الأعوام  عن  وتنوعًا  ثراًء  اأكرث  ب�ضكل  اجلاري  للعام 

ال�ضابقة، بحيث تلبي احتياجات املوظفني لتنمية قدراتهم 

يف  البلدية  ا�ضرتاتيجية  مع  يتما�ضى  ب�ضكل  وامكاناتهم 

من  عدد  ت�ضمل  التدريب  خطة  اأن  لفتة  املقبلة.  املرحلة 

املحا�ضرات والدورات التدريبية وور�س العمل،  التي تهدف 

جميعها لالرتقاء بالأداء الوظيفي جلميع العاملني بالبلدية 

والعمل على حتفيزوتعزيز كل �ضبل البتكار والإبداع لديهم.

التي  جنوم«  ال�ضبع  »خدمة  دورة  اأن  الرو�ضي  واأو�ضحت   

تعد  املتميزة  احلكومية  للخدمة  الإمارات  لربنامج  تعر�س 

ملوظفيها  البلدية  قدمتها  التي  الدورات  اأهم  من  واحدة 

العام املا�ضي والتي بداأنا بها اأي�ضًا الربنامج التدريبي للعام 

البلدية  اأهداف  حتقيق  يف  دور  من  لها  ملا  اجلاري2017، 

الرامية لتحقيق مبداأ ال�ضعادة �ضواء للمتعاملني الداخليني 

دومًا  ت�ضعى  ال�ضارقة  بلدية  اأن  واأ�ضافت  اأواخلارجيني، 

لتقدمي اأف�ضل اخلدمات ب�ضهولة وي�ضر ملتعامليها من خالل 

معظم  يف  الذكي  والتحول  اخلدمات  تقدمي  طرق  تطوير 

مرتفعة  معدلت  على  حت�ضل  جعلها  ما  وهذا  معامالتها، 

و�ضوف  العمالء،  ر�ضا  معدلت  ن�ضب  من  م�ضبوقة  وغري 

القيادة  لروؤى  حتقيقًا  لالأمام  التقدم  يف  البلدية  ت�ضتمر 

نظام  والو�ضول خلدمات حكومية متميزة ح�ضب  الر�ضيدة 

ال�ضبع جنوم.

دليل  مناق�ضة  اأهمها  املحاور  من  العديد  الدورة  وتناولت 

مدار  على  جنوم   7 املتميزة  احلكومية  اخلدمات  تطوير 

مدينة  بلدية  مناف�ضة  لدعم  وذلك  متتالية،  اأيام  ثالثة 

ال�ضارقة مع اأقرانها لتاأهيل املوظفني لتقدمي خدمات �ضبع 

جنوم من ناحية جودة اخلدمات وتقدميها مبعايري عاملية 

مراكز  لت�ضنيف  القيا�ضية  املوا�ضفات  اإطار  يف  رائدة 

اخلدمة احلكومية ح�ضب 7 جنوم.

ويف ختام الدورة قامت الرو�ضي بتكرمي جميع امل�ضاركني.

لعرض برنامج اإلمارات للخدمة الحكومية المتميزة
الخط الساخن ببلدية الشارقة استقبل بلدية الشارقة تقدم دورة »خدمة 7 نجوم«

75841 مكالمة خالل العام الماضي

 75841 املا�ضي  العام  ال�ضارقة خالل  مدينة  ببلدية  ال�ضاخن  ا�ضتقبل اخلط 

مكاملة، بينها 22،500 مكاملة ك�ضكاوى وطلبات، و53،718 ا�ضتف�ضارات عامة، 

ح�ضبما �ضرح علي عبيد مدير اإدارة الت�ضال املوؤ�ض�ضي بالبلدية. 

اليوم،  بالبلدية م�ضتمرة على مدار  ال�ضاخن  اأن خدمة اخلط  واأ�ضاف عبيد 

اأيام الإجازات الأ�ضبوعية والر�ضمية بالدولة، حر�ضًا من البلدية على  وحتى 

�ضرعة ال�ضتجابة ل�ضكاوى اجلمهور والتعامل معها، كما اأنها تاأتي حر�ضًا من 

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

اإمكاناتها خلدمة املتعاملني وحتقيق ر�ضاهم.

خالل  من  طلبها  يتم  التي  البلدية  اخلدمات  من  العديد  هناك  اأن  واأو�ضح  

اخلط ال�ضاخن متاحة للجمهور اإلكرتونيًا من خالل موقع البلدية اللكرتوين، 

تقدمه  ما  اخلدمات  هذه  واأهم  املتعاملني،  جلمهور  وت�ضهياًل  تي�ضريًا  وذلك 

ردم  طلب  تربة،  اإزالة  طلب  اأر�س،  ت�ضوية  اأو  ردم  طلب  مثل  النقليات  اإدارة 

وطلب  القدمي،  �ضيانة  اأو  جديد  ترابي  طريق  اإن�ضاء  طلب  ال�ضور،  لتدعيم 

البيئية 18 خدمة من املمكن طلبها  اإدارة اخلدمات  تربة زراعية، كما توفر 

ال�ضرف  مياه  �ضفط  خدمة  طلب  مثل  ال�ضاخن،  اخلط  عن  بدًل  الكرتونيًا 

ال�ضحي للبيوت ال�ضكنية، طلب اإتالف خملفات منزلية عامة اأو معدنية مثل 

وغريها  الزراعية،  النباتات  خملفات  اإتالف  طلب  والق�ضدير،  الأملونيوم 

العديد من اخلدمات من املمكن الطالع عليها عرب موقع البلدية الر�ضمي.

اإزالة   « ال�ضاخن  البلدية عن طريق اخلط  تقدمها  التي  اأهم اخلدمات  ومن 

اأو تقليم ال�ضجار، م�ضح الأر�س ور�س الطريق الرملي باملاء، و اإزالة املطبات 

الرملية ، واإزالة خملفات البناء ،ف�ضال عن ردم احلفر، وغريها الكثري. كما 

انبعاث  ابرزها:«  والبالغات ومن  ال�ضكاوى  العديد من  يتعامل مع  اأن اخلط 

الروائح من امل�ضانع ، اإزالة احليوانات امليتة، طلب حاوية ملنزل جديد، وجود 

نظافة  ال�ضكنية، وعدم  املناطق  للحيوانات يف  اإقامة حظائر  باعة متجولني، 

املطاعم واملحالت الغذائية.
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دورة  ال�ضارقة  مدينة  بلدية  يف  الهند�ضية  الإدارة  تقدم 

تدريبية مكونة من �ضل�ضلة من املحا�ضرات املتتابعة عن 

ال�ضت�ضارية  املكاتب  ملهند�ضي  املعدنية  املن�ضاآت  ت�ضميم 

م�ضتوى  على  الخت�ضا�س  ذوي  من  احلكومية  والدوائر 

اجلامعات  واأ�ضاتذة  لطلبة  بالإ�ضافة  ال�ضارقة،  اإمارة 

باملبنى  امل�ضرح  قاعة  يف  املحا�ضرات،  مبو�ضوع  املعنية 

تقدمي  يتم  حيث  امل�ضلى،  مبنطقة  للبلدية  الرئي�ضي 

الرابعة  ال�ضاعة  من  خمي�س  يوم  كل  اأ�ضبوعيًا  حما�ضرة 

ع�ضرًا وحتى الثامنة م�ضاًء، ابتداًء من التا�ضع من مار�س 

وحتى ال�ضاد�س من اإبريل املا�ضي. 

املدير  ال�ضويدي، م�ضاعد  املهند�س خليفة بن هدة  واأو�ضح 

العام لقطاع الهند�ضة وامل�ضاريع يف بلدية مدينة ال�ضارقة، 

من  العديد  بجانب  املحا�ضرات  هذه  تنظم  البلدية  اأن 

املعنية  وكل اجلهات  ال�ضت�ضاريني  للمهند�ضني  العمل  ور�س 

ب�ضكل دوري على مدار العام، بهدف ن�ضرالثقافة الهند�ضية 

والتاأهيل  التدريب  خالل  من  املخت�ضة  اجلهات  جميع  بني 

والتميز  اجلودة  معايري  اأعلى  حتقيق  و�ضمان  امل�ضتمر، 

يف  البداع  و  البتكار  �ضور  كل  وت�ضجيع  ودعم  الأداء  يف 

والعملي  العلمي  امل�ضتوى  ورفع  الإمارة،  العمل على م�ضتوى 

والفني للموارد الب�ضرية �ضواء داخل البلدية اأو خارجها من 

واآلية  خا�ضة  ا�ضرتاتيجية  و�ضع  مت  لذلك  املعنية،  اجلهات 

يف  وال�ضالمة  واجلودة  التميز  درجات  اأعلى  لتحقيق  عمل 

اإمارة  اإن  �ضيما  ول  املعدنية.  واملن�ضاآت  الأبنية  موا�ضفات 

ال�ضارقة ت�ضهد حاليًا تطورًا ومنوًا ملحوظًا يف �ضتى املجالت 

وحراكًا اقت�ضاديًا غري م�ضبوق، حيث باتت وجهة لكثري من 

امل�ضتثمرين ورجال الأعمال، بف�ضل اخلدمات املتطورة التي 

تقدم لهم، والبنية التحتية املميزة التي تتمتع بها الإمارة، 

ببلدية  وامل�ضاريع  الهند�ضة  قطاع  عمل  املنطلق  هذا  ومن 

القت�ضادي  احلراك  هذا  مواكبة  على  ال�ضارقة  مدينة 

القت�ضادية  والنه�ضة  التنمية  م�ضرية  دعم  يف  وامل�ضاهمة 

وامل�ضاريع النوعية التي تقوم اإمارة ال�ضارقة بتنفيذها، والتي 

الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  وتوجيهات   بدعم  جاءت 

حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�ضو  القا�ضمي  حممد  بن  �ضلطان 

ال�ضارقة.

املحا�ضرات  مقدم  الإن�ضائي  املهند�س  اأو�ضح  جانبه  من 

مدينة  ببلدية  البناء  تراخي�س  ق�ضم  من  ال�ضقار  حممود 

ال�ضارقة، اأن الدورة ت�ضتغرق 20 �ضاعة مق�ضمة على خم�ضة 

وتتناول  اأ�ضبوعيًا،  حما�ضرة  تقدمي  يتم  بحيث  اأ�ضابيع 

املن�ضاآت  فل�ضفة  اأهمها،  املحاور  من  العديد  املحا�ضرات 

لهذه  الإن�ضائية  والأنظمة  والعيوب«،  »املميزات  املعدنية 

املن�ضاآت، وت�ضميم الو�ضالت املعدنية ، وغريها من املحاور 

مببادىء  املهند�ضني  تعريف  اإىل  خاللها  من  نهدف  التي 

ت�ضميم املن�ضاآت املعدنية.

بلدية الشارقة تقدم محاضرات عن »تصميم 
المنشآت المعدنية«

واأكد اأن موظف اخلط ال�ضاخن لي�س معنيًا بالرّد على الهاتف فقط، 

بل له مهام عديدة، منها اإدخال ال�ضكاوى يف جهاز احلا�ضوب الذي 

النتهاء  بعد  للمت�ضل  ق�ضرية  ن�ضية  ر�ضالة  باإر�ضال  بدوره  يقوم 

ال�ضاخن  يقوم موظف اخلط  النظام، كما  ت�ضجيل مالحظته يف  من 

بال�ضكوى  املعنية  الإدارة  مع  والتوا�ضل  ال�ضتف�ضارات،  عن  بالإجابة 

لتخاذ كافة الإجراءات الالزمة حلل امل�ضكلة، ويقوم كذلك بالت�ضال 

بامل�ضتكي للمتابعة ومن ثم للتاأكد من حل م�ضكلته، ويف حال اإذا كانت 

البلدية غري خمت�ضة بال�ضكوى فاإنه يوجه ال�ضاكي للدائرة املخت�ضة.

 واأكد مدير اإدارة الت�ضال املوؤ�ض�ضي اأنه يتم اختيار فريق عمل اخلط 

ال�ضاخن بعناية �ضديدة، حيث لبد اأن يتمتع املوظف مبهارات عالية يف 

التوا�ضل والتعامل مع كافة فئات اجلمهور، خا�ضة اأن بع�س املت�ضلني 

على  يعمل  املوظف  ولكن  �ضيئة،  ومزاجية  ع�ضبية  حالة  يف  يكونون 

حل  بها  املنوط  ال�ضحيحة  اجلهة  اإىل  وتوجيهم  غ�ضبهم  امت�ضا�س 

امل�ضكلة، مما يحقق اأعلى معدلت ر�ضا العمالء

ا�ضتف�ضارل�ضرورة  اأو  �ضكوى  وجود  حالة  يف  اجلمهور  عبيد  ودعا 

الت�ضال برقم اخلط ال�ضاخن لبلدية ال�ضارقة 993 من  داخل املدينة، 

الدولة،  اأي مكان يف  الرقم   065162569 من  الت�ضال على  بينما 

والت�ضال على رقم مركز ال�ضارقة لالت�ضال 80080000 لال�ضتف�ضار 

عن اأي خدمات اأو فعاليات اأو معلومات خا�ضة بالإمارة البا�ضمة. 
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ك�ضفت مديرة اإدارة ال�ضحة العامة ببلدية ال�ضارقة ال�ضيخة �ضذا 

املعال عن حتـــول  خمرجات العيادة التابعـــة للبلدية بالكامل اإىل 

ذكية 100% مما �ضي�ضـــهل على املوظفني تقدمي اأف�ضـــل اخلدمات 

للمتعاملني.  

وذكرت اأن العيادة تعد هي الوحيدة على م�ضتوى  الدولة ومنطقة 

جمل�س التعاون اخلليجي التي جنحت يف ت�ضريع تقدمي اخلدمات 

للمتعاملني يف فرتة قيا�ضية، حيث تنفذ الفحو�س للعميل ويح�ضل 

علـــى نتائجه الطبية بزمن يرتاوح من6-24�ضـــلعة وبدون ر�ضـــوم 

اإ�ضافية،وبر�ضم قدره 250 درهمًا فقط. مو�ضحة اأن ق�ضم العيادة 

ي�ضـــتقبل يوميًا مراجعني بحدود اأكرث من األف مراجع يوميًا، كما 

تقدم نتيجة الفح�س خالل �ضـــاعتني لطالبي الفح�س امل�ضتعجل 

بر�ضـــم اإ�ضـــايف 200 درهم فقط لغـــري، ويظهر العـــدد الرتفاع 

الكبـــري يف اأعـــدد املراجعني ، نظرا للتقدم امل�ضـــتمر يف م�ضـــتوى 

اخلدمة و�ضـــرعة الإجنـــاز ودقة التحاليل وجـــودة اخلدمات التي 

تقدمها العيادة للمراجعني.

  واأ�ضـــافت  املعـــال ان العيـــادة تقـــدم  نتيجـــة الفح�ـــس يف اليوم 

ذاتـــه للعمالة، كما تقدم خدمة مميـــزة ب 200 درهم ملن يرغب 

يف تخلي�ـــس املعاملة دون النتظار يف طوابري عرب �ضـــباك حمدد، 

اإ�ضـــافة اإىل خدمة ت�ضـــليم نتائج الفح�س اإىل املراجع مبا�ضرة اأو 

من ينوب عنه دون احلاجة اإىل اأن تقوم �ضركة امبو�ضت باإي�ضالها، 

اأي ل يتحمل املراجع اأي ر�ضوم اإ�ضافية لعملية ال�ضتالم.

وبينـــت اأنـــه مت مكننة خمترب العيـــادة مببلغ ي�ضـــل اإىل 6 ماليني 

درهـــم حتـــى ت�ضـــتوعب اأعداد اأكـــرب مـــن املراجعني لت�ضـــل اإىل 

اأكـــرث من 2000 مراجع يوميًا، بالإ�ضـــافة لإدخـــال اأجهزة رقمية 

حديثة لالأ�ضـــعة بواقع خم�ضـــة اأجهزة رقمية وربـــط هذه الأجهزة 

بنظام اأر�ضـــفة متطور جدًا، لتتمكن العيادةمن التحكم باحلالت 

الإيجابيـــة بالعيـــادة والفـــروع اخلارجيـــة مـــن مكتـــب واحد دون 

احلاجة لطبع اأفالم الأ�ضعة اأو التاأخر يف قراءتها. 

 واأو�ضـــحت مديـــر اإدارة ال�ضـــحة العامـــة اأنـــه مت توقيـــع مذكرة 

تعاون مع هيئة موا�ضـــالت الإمارات بال�ضارقة لفح�س ال�ضائقني 

التابعني لها من اأجل اإجراء الفح�س ال�ضـــنوي لهم، والذي ي�ضمل 

فح�س النظر وال�ضـــكر وال�ضغط ،  اإ�ضـــافة اإىل فحو�ضات اللياقة 

الروتينيـــة، وذلك مراعاة ل�ضـــالمة من ي�ضـــتخدمون املوا�ضـــالت 

العامة يف ال�ضارقة من عموم اجلمهور. 

 كما اأ�ضارت  اإىل توقيع مذكرة تعاون مع هيئة ال�ضارقة ال�ضحية ، 

ومذكرة اأخرى مع جامعة ال�ضارقة بهدف التدريب العملي  لطلبة 

كلية العلوم ال�ضحية باجلامعة. 

  واأ�ضـــافت املعـــال اأنـــه مت افتتـــاح عيادتني خدمة لال�ضـــتثمار يف 

املنطقـــة احلـــرة مبطار ال�ضـــارقة الـــدويل ، واأخرى بهيئـــة ميناء 

احلمرية ، حيث مت اإر�ضـــال فريق فني يقدم اخلدمة ب�ضـــكل يومي 

اإىل امل�ضتثمرين يف تلك الهيئتني. 

عيادة اليوم الواحد 
بلدية الشارقة تحول مخرجات عيادتها إلى ذكية 100 % 

تستقبل 1000 مراجع يوميًا
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نظمت بلدية مدينة ال�ضارقة متمثلة يف قطاع الهند�ضة 

وامل�ضـــاريع ندوة« ترميم وتدعيم املن�ضاآت اخلر�ضانية« 

للمهند�ضـــني العاملني يف �ضـــركات املقـــاولت ومكاتب 

ال�ضت�ضـــارات الهند�ضـــية باإمارة ال�ضـــارقة، ومهند�ضي 

الدوائـــر والهيئـــات احلكومية ذوي ال�ضـــلة، بح�ضـــور 

املهند�ـــس يعقـــوب الزرعـــوين مديـــر اإدارة الهند�ضـــة 

بالبلديـــة ولفيف من موظفي القطـــاع، وذلك يف قاعة 

مببنـــى  امل�ضـــرح 

الرئي�ضـــي  البلدية 

مبنطقة امل�ضلى.

و�ضـــرح الزرعوين 

اأن قطاع الهند�ضة 

ببلدية  وامل�ضـــاريع 

ي�ضـــعى  ال�ضـــارقة 

اإىل حتقيق الأمان 

للـــرثوة  الكامـــل 

العقارية بالإمارة، 

علـــى  واحلفـــاظ 

املظهـــر العام لها، 

من خالل الندوات 

ت  ا �ضـــر ملحا ا و

العمـــل  وور�ـــس 

التـــي ينظمهـــا القطاع على مـــدار العام، ول�ضـــيما اأن 

ال�ضـــارقة الآن ت�ضـــهد طفرة عمرانية وح�ضـــارية غري 

م�ضـــبوقة، كمـــا تتمتع بـــرتاث معمارى ودينـــي وثقايف 

يحتـــم علينا العمل علـــى احلفاظ عليه و ن�ضـــر مفهوم 

ال�ضـــيانة واأهميتها وكيفية القيام بها بوا�ضـــطة فنيني 

متخ�ض�ضـــني، مع تو�ضـــيح اأهمية املتابعة والإ�ضراف، 

بجانب تقدمي ال�ضت�ضـــارات الفنية والهند�ضية جلميع 

اجلهات احلكومية واخلا�ضة.

واأ�ضاف الزرعوين اأنه مع مرور الوقت قد تعاين العديد 

من املن�ضاآت اخلر�ضانية من م�ضاكل الدميومة« التحمل 

مـــع الزمـــن« مما قـــد يـــوؤدي اإىل تدهورهـــا اأو حدوث 

ت�ضـــدعات وت�ضـــوهات تقلل من العمر الفرتا�ضـــي اأو 

الت�ضـــغيلي لتلك املن�ضاآت اأو ت�ضويها، وبالتايل فنحن يف 

حاجـــة متزايدة لوجود ال�ضـــيانة الوقائيـــة واإجراءات 

الت�ضحيح لتمديد العمر الت�ضغيلي بطريقة فعالة واآمنة 

. لفتـــُا اأن الندوة التي قدمتها �ضـــركة »ا�ضرتك�ضـــرال« 

للمقـــاولت تناولت العديد من املحاور مثل ا�ضـــتخدام 

ال�ضفائح الكربونية يف اأعمال التدعيم، تقييم وترميم 

املن�ضـــاآت املت�ضـــررة بفعل احلرائق، و تقييـــم وترميم 

العنا�ضر الإن�ضائية لحقة ال�ضد.

 وتقـــدم العيـــادة فحو�ضـــًا دورية لكافة 

اجلهـــات اخلا�ضـــعة لرقابـــة البلديـــة، 

العاملـــني يف قطـــاع الأغذيـــة  خا�ضـــة 

و�ضالونات احلالقة، ومراكز التدليك، 

واملدار�ـــس اخلا�ضـــة، وغريهـــم ممـــن 

يحتم عليهم عملهم الحتكاك مبا�ضرة 

اإجـــراء  اإىل  اإ�ضـــافة  اجلمهـــور،  مـــع 

فحو�ـــس دوريـــة خلدم املنـــازل ومن يف 

حكمهـــم، وغريها من اخلدمـــات التي 

تهدف اإىل الرتقاء بال�ضحة العامة يف 

الإمارة.

 واأ�ضـــارت اإىل تزويـــد عيـــادة البلديـــة 

مبجموعة من الأجهزة الطبية املتطورة 

ل�ضـــتيعاب اأي زيادة يف عدد املراجعني 

بالإ�ضافة اإىل تطوير الأداء ودقة نتائج 

التحاليل و�ضـــرعة الإجنـــاز واحلد من 

الأخطـــاء الب�ضـــرية اإىل اأق�ضـــى درجة 

ممكنة.

 وتتميز الأجهـــزة  بالقدرة على ربطها 

يف منظومـــة واحدة للعمـــل الذاتي دون 

تدخل فنـــي املختـــرب واإمكانيـــة ربطها 

بربنامـــج الكـــرتوين يتيـــح لالأطباء يف 

النتائـــج  واعتمـــاد  التدقيـــق  العيـــادة 

املختربيـــة اأوًل باأول مـــن مكاتبهم ومن 

ثم اإ�ضـــدار ال�ضهادات الطبية مبا�ضرة. 

موؤكـــدة اأن هـــذا الإجراء يدعم ب�ضـــكل 

كبـــري التوجـــه الذي تقـــوم بـــه البلدية 

حاليًا نحو حتول العيـــادة تدريجيًا اإىل 

عيادة ذكية.

وت�ضاهم  التقنيات احلديثة يف اخت�ضار 

الـــالزم لإجـــراء الفحو�ضـــات  الوقـــت 

الطبية بواقع �ضـــاعتني علـــى الأقل عن 

الوقت الذي ت�ضتغرقه الأجهزة القدمية 

وهو ما يعد وقت كبري وي�ضهم يف اإعطاء 

العيادة الزمن الكايف خلدمة املتعاملني 

وت�ضليمهم نتائجهم يف زمن قيا�ضي.

بلدية الشارقة تقدم ندوة عن ترميم المنشآت الخرسانية
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بلدية الشارقة تشدد على اشتراطات األمن 
والسالمة لحماية األطفال من السقوط

�ضرح املهند�س غيث عبد الرحمن ال�ضام�ضي رئي�س ق�ضم تراخي�س البناء بالإدارة الهند�ضية يف بلدية مدينة 

ال�ضـــارقة اأن البلدية تبذل جهودًا حثيثة للحفاظ على �ضـــالمة ال�ضـــكان خا�ضـــة الأطفال، ومنها ال�ضرتاطات 

اخلا�ضـــة بالنوافـــذ وال�ضـــرفات يف جميع بنايات املدينـــة، حيث كانت البلدية �ضـــباقة يف اتخـــاذ قرار تعديل 

ال�ضرتاطات الفنية اخلا�ضة بالنوافذ وال�ضرفات يف جميع امل�ضاكن بالإمارة انطالقا من حر�ضها على تعزيز 

اإجراءات الأمن وال�ضالمة ومنع تعر�س الأطفال لل�ضقوط من النوافذ وال�ضرفات، وتنفيذا للتوجيهات ال�ضامية 

والروؤية احلكيمة ل�ضـــاحب ال�ضـــمو ال�ضيخ �ضـــلطان بن حممد القا�ضمي ع�ضـــو املجل�س الأعلى لالحتاد حاكم 

ال�ضارقة..

واأ�ضـــاف ال�ضام�ضـــي اأن البلدية اتخذت العديد من الإجراءات الحرتازية و�ضـــددت الرقابة على املوا�ضفات 

الفنية والهند�ضية املعمول بها، حيث كان يف ال�ضابق ارتفاع حواجز ال�ضرفات مرتًا واحدا وفق ما ن�ضت عليه 

املادة 2/11 اخلا�ضـــة بال�ضروط العاملية للنوافذ وال�ضـــرفات، وقد مت تعديلها يف 2012 وزيادة م�ضاحة الأمان 

لت�ضبح 120 �ضًم علما باأن الرتفاع املعمول به عامليا مرت واحد فقط. اإىل جانب اإلزام جميع ال�ضكان برتكيب 

اأجهزة اإقفال حتكم يف النوافذ )مقاومة(، بحيث ل تفتح النوافذ اأكرث من 5 - 10 �ضنتمرتات بالقوة العادية.

و�ضدد على �ضرورة عدم ا�ضتخدام ال�ضرفات كمخزن لالأغرا�س والأدوات املنزلية، لأنه يتيح الفر�ضة لالأطفال 

لت�ضـــلق هـــذه الأغرا�ـــس وتعري�ـــس 

حياتهم للخطر، بجانب اأنها ت�ضـــوه 

املنظر العام للمدينة،وت�ضـــاعد على 

انـــدلع احلدائـــق، داعيـــًا ال�ضـــكان 

واملكاتـــب  واملقاولـــني  واملـــالك 

الهند�ضـــية، واجلهات ذات ال�ضـــلة 

اإىل التعـــاون مع البلديـــة على تنفيذ 

حتفـــظ  التـــي  ال�ضـــرتاطات  هـــذه 

�ضـــالمة اأبنائهم، موؤكدًا اأن البلدية 

لآخـــر حمـــالت  وقـــت  مـــن  تنظـــم 

تفتي�ضـــية على امل�ضـــاكن، للتاأكد من 

تطبيق ال�ضـــرتاطات اجلديدة التي 

مت تطويرهـــا، بغر�ـــس تعزيـــز اأمن 

و�ضالمة الأطفال.

بلدية الشارقة تكثف حمالتها التفتيشية على معالم 
اإلمارة السياحية

�ضــــرح املهند�س في�ضــــل املال مدير 

ببلديــــة  البلديــــة  مراكــــز  اإدارة 

مدينة ال�ضــــارقة، اأن البلدية كثفت 

مــــن حمالتهــــا التفتي�ضــــية ودورها 

الوجهــــات  جميــــع  علــــى  الرقابــــي 

البحريــــة وكافــــة مناطــــق الإمــــارة 

ال�ضــــياحية، خا�ضــــة منطقة بحرية 

النور،ق�ضــــر  وم�ضــــجد  خالــــد 

الثقافة،الق�ضــــباء، قاعــــة املدينــــة 

اجلامعيــــة ودارة الدكتور �ضــــلطان 

القا�ضــــمي للدرا�ضــــات اخلليجيــــة، 

وذلــــك تزامنًا مع فعاليــــات الدورة 

ال�ضــــابعة ملهرجان اأ�ضــــواء ال�ضــــارقة الذي نظمته هيئة الإمناء التجاري وال�ضــــياحي بال�ضارقة ملدة 10 

اأيام متتالية،يف الفرتة مابني 2 اإىل 11 فرباير.

واأو�ضـــح املال اأن ال�ضـــارقة �ضـــهدت توافد اأعدادًا كبرية من الزوار من جميع اأنحاء الدولة وخارجها 

لال�ضـــتمتاع بفعاليات وعرو�س مهرجان اأ�ضـــواء ال�ضارقة، لذلك مت و�ضع اآلية خا�ضة للتعامل مع هذا 

العر�س ال�ضـــنوي والت�ضدي لل�ضلوكيات ال�ضـــيئة ومعاجلة كافة املظاهر التي من �ضاأنها ت�ضويه املنظر 

العام، من خالل توجيه عدد كبري من املفت�ضني اإىل كافة املناطق امل�ضاركة يف الفعاليات، حفاظًا على 

جمال ونظافة الإمارة ومعاملها ال�ضـــياحية مبا ي�ضمن ا�ضـــتمتاع اجلميع بتلك الأجواء الحتفالية دون 

معوقات اأو م�ضكالت.

واأكد املال اأن البلدية �ضريك فعال يف كافة فعاليات الإمارة �ضواء من خالل املحافظة على نظافة الأماكن 

العامة اأو من خالل امل�ضاركة يف التنظيم، واأن احلفاظ على املظهر العام لالإمارة البا�ضمة يت�ضدر قائمة 

الأولويــــات التي ت�ضــــغل البلديــــة، التي مل تاأُل جهدا يف توفري كل ال�ضــــبل لتاأمني م�ضــــتوى عال من النظافة 

ملواكبة النه�ضة احل�ضارية والعمرانية وال�ضياحية التي متيز ال�ضارقة، وحفاظًا على البيئة والبنية التحتية 

حتى يعي�س �ضكان املدينة يف �ضحة و�ضالمة وي�ضتمتع زوارها بجمالها ومناظرها اخلالبة. 

واأ�ضـــار املال اأن البلدية تنظم دوريًا دورات تدريبية لتاأهيل املفت�ضـــني علـــى اأداء مهامهم باحرتافية، 

بالإ�ضافة لتقدمي دورات يف فن التعامل مع اجلمهور، فدور البلدية لي�س رقابيًا فقط لكنه دور توعوي 

واإر�ضادي اأي�ضًا. موؤكدُا اأنه مل يتم حترير اأي خمالفات، ول�ضيما اأن اجلمهور كان لديه حر�س �ضديد 

على نظافة تلك الأماكن.
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عقدت جلنة ت�ضنيف املقاولني وال�ضت�ضاريني ببلدية مدينة ال�ضارقة 

اجتماعها الثاين لهذا العام، �ضـــمن �ضل�ضـــلة الجتماعات التن�ضيقية 

التي تعقدها اللجنة على مدار العام لت�ضـــهيل اإجراءات البناء واإزالة 

اأية معوقات تواجه املقاولني اأو ال�ضت�ضاريني وتنظيم العمل فيما بينهم 

بهدف تعزيز الزدهار ودفع م�ضـــرية التنمية القت�ضادية والعمرانية 

يف اإمارة ال�ضارقة وت�ضهيل اخلدمات للمواطنني واملقيمني.

واأو�ضح �ضـــعادة ثابت �ضـــامل الطريفي املدير العام لبلدية مدينة 

ال�ضارقة، اأن جلنة ت�ضنيف املقاولني وال�ضت�ضاريني بالبلدية التي 

مت ت�ضـــكيلها من عـــدة دوائر، جتتمع مرة واحدة يف ال�ضـــهر  تتبع 

نظاماً ينظـــم اآلية عمل املقاولني وال�ضت�ضـــاريني يف الإمارة، كما 

اأنه يكفل حقوق املالك »�ضـــاحب امل�ضـــروع«، بالإ�ضـــافة اإىل قرار 

املجل�ـــس التنفيذي والذي حدد اآلية الر�ضـــوم، واملخالفات البلدية 

يف حال عدم التزام ال�ضـــركات العاملة يف الإمارة بال�ضـــرتاطات 

وال�ضوابط املعمول بها.

واأو�ضح املهند�س خليفة بن هده ال�ضويدي م�ضاعد املدير العام لقطاع 

الهند�ضة وامل�ضـــاريع اأن اأهم مهام اللجنة هي درا�ضة طلبات ت�ضنيف 

وترخي�س فئات الأن�ضطة الهند�ضية املطروحة �ضمن قائمة امل�ضميات 

العاملية لالأن�ضـــطة يف دائرة التنمية القت�ضـــادية بالإمـــارة و املُقدمة 

مـــن قبل امل�ضـــتثمرين اجلـــدد الراغبـــني يف مزاولة املهن الهند�ضـــية 

ال�ضت�ضـــارية واأن�ضـــطة اأعمال املقاولت الهند�ضـــية بالإمارة، مو�ضحًا 

اأنـــه يف   نهاية عام 2016 قامت اللجنـــة باملوافقة على ترخي�س عدد 

يقارب 20 �ضركة مقاولت و مكاتب ا�ضت�ضارية لفئات تتيح لها التنفيذ 

الالحمـــدود بالإمـــارة، و ت�ضـــمنت الرتخي�ـــس لأفـــرع حملية حققت 

املعايـــري الفنية للح�ضـــول على ذلـــك، كما قررت اللجنـــة ترفيع عدد 

53 �ضـــركة مقـــاولت مباين لفئات اأكرب وليت�ضـــنى لها تنفيذ م�ضـــاريع 

بقيم اأكرب ا�ضتنادًا ل�ضـــابق اأعمالها يف المارة، وقد كان جمموع عدد 

جل�ضـــات اللجنة خالل العام املا�ضي 8 جل�ضات، انتهت دون تنزيل فئة 

اأية ن�ضاط هند�ضي مع اعتبار اأنه تقدم عدد من امل�ضتثمرين بامل�ضاركة 

يف رخ�س مقاولة و مكاتب ا�ضت�ضـــارية قائمة لإعادة تفعيلها بال�ضاحة 

الهند�ضية  و تنازل بع�س امل�ضتثمرين عن عدد يقارب ال 25 رخ�ضة.

واأ�ضــــافت املهند�ضة اإميان جا�ضــــم الرئي�ضــــي رئي�س  �ضعبة ت�ضنيف 

املقاولني وال�ضت�ضــــاريني  اأن العام املا�ضــــي �ضــــهد اإ�ضــــدار �ضهادات 

ت�ضــــنيف ل�ضــــتكمال اإجــــراءات ترخي�س �ضــــركات مقاولــــة املباين 

بفئاتها املختلفة لعدد 94 رخ�ضــــة جديدة، يف حني مت اإ�ضدار 1503 

�ضهادة ت�ضنيف للتجديد، كما مت اإ�ضدار �ضهادات ت�ضنيف للمقاولة 

يف الن�ضاطات التخ�ض�ضــــية امل�ضاندة للمباين �ضمن الفئة ال�ضاد�ضة 

لعــــدد 660 �ضــــركة جديــــدة، اأمــــا ال�ضــــركات التي ترغــــب يف جتديد 

رخ�ضــــها من نف�س الفئة فبلغ1686. اأما عدد �ضــــهادات الت�ضــــنيف 

ل�ضــــتكمال اإجــــراءات ترخي�ــــس مكاتــــب ال�ضت�ضــــارات الهند�ضــــية 

املتخ�ض�ضة يف ت�ضميم املباين بال�ضارقة فبلغ 13 �ضهادة، وبالن�ضبة 

للتجديد فقد قامت مكاتب ال�ضت�ضــــارات الهند�ضية املتخ�ض�ضة يف 

ت�ضميم املباين بال�ضــــارقة بتجديد رخ�ضها ومت اإ�ضدار 233 �ضهادة 

ت�ضــــنيف للموافقــــة على ذلك. كما اأ�ضــــدرت ال�ضــــعبة عــــدد 1602  

بطاقــــة مهند�س للعمل يف الإمارة ومراجعة البلدية ملختلف �ضــــركات 

املقاولت وال�ضت�ضارات الهند�ضية.

أصدرت موافقات ترخيص ل 20 شركة ومكتب هندسي العام الماضي

لجنة تصنيف المقاولين واالستشاريين في بلدية الشارقة تعقد اجتماعها الثاني
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�ضــــجلت بلديــــة مدينــــة ال�ضــــارقة انخفا�ضــــًا ملحوظــــًا يف عدد 

التجــــاوزات واملخالفــــات البيئية التي ترتكبها املن�ضــــاآت العاملة 

مبنطقة ال�ضــــجعة ال�ضــــناعية خــــالل عــــام2016 مقارنة بعام 

2015، كما �ضــــجلت اأي�ضًا تراجعًا يف عدد ال�ضكاوى املقدمة اإىل 

ق�ضــــم حماية البيئة من  �ضــــكان املناطق القريبة لتلك املن�ضاآت، 

ح�ضبما �ضرح املهند�س ح�ضن التفاق م�ضاعد املدير العام لقطاع 

الزراعة والبيئة.

 واأو�ضــــح التفــــاق اأنه انطالقا مــــن دور البلدية يف احلفاظ على 

�ضــــالمة البيئــــة وتهيئة جــــو اآمــــن لل�ضــــكان بعيدًا عــــن امللوثات 

واملخاطرال�ضــــحية، قامــــت اإدارة اخلدمــــات البيئيــــة، بتنفيذ 

حملتني على منطقة ال�ضــــجعة ال�ضــــناعية �ضــــمن �ضل�ضــــلة من 

احلمالت التفتي�ضــــية الليلية املفاجئة التــــي تقوم بها على مدار 

العــــام بالتعــــاون مع اجلهــــات احلكومية املعنية، وذلك لر�ضــــد 

التجــــاوزات وتعديلهــــا، لفتــــًا اأن اإدارة اخلدمــــات البيئية تلقت 

عــــدد مــــن املالحظات من �ضــــكان املناطــــق املجــــاورة للمنطقة 

ال�ضــــناعية تفيــــد بانبعاث وانت�ضــــار الروائح الكريهــــة والغبار، 

فقامــــت بالتعاون مع القيادة العامة ل�ضــــرطة ال�ضــــارقة، واإدارة 

الدفــــاع املدين ودائــــرة التنميــــة القت�ضــــادية واإدارة العمليات 

والتفتي�س البلدية بتنظيم هذه احلمالت.

البلديــــة  مفت�ضــــي  اأن  موؤكــــدًا 

قامــــوا بت�ضــــجيل العديــــد مــــن 

التــــزام  اأهمهــــا  املالحظــــات 

املن�ضــــاآت ال�ضــــناعية بقانــــون 

حظــــر ممار�ضــــة العمــــل بعــــد 

ال�ضــــاعة 12م�ضــــاًء، والتزامها 

ت�ضــــريح  با�ضــــتخراج  اأي�ضــــا 

مزاولة الن�ضاط 24�ضاعة.

واأ�ضــــار املهند�ــــس جعفــــر علي 

جعفــــر مديــــر اإدارة اخلدمات 

البيئيــــة اإىل اأن احلملة الأوىل 

التي نفذها ق�ضم حماية البيئة 

ل�ضــــرطة  العامة  القيــــادة  مــــع 

ال�ضارقة واإدارة الدفاع املدين 

ودائرة التنمية القت�ضادية يف  13،12نوفمرب املا�ضي، اأ�ضفرت 

عــــن  خمالفة 8 من�ضــــاآت �ضــــناعية، كما مت التن�ضــــيق مع دائرة 

التنمية القت�ضادية ب�ضــــاأن اإغالق 15 من�ضاآة مع خمالفتها من 

قبل ق�ضــــم حمايــــة البيئــــة واإدارة الدفاع املــــدين، يف حني متت 

خمالفة 5 من�ضــــاآت وحتريــــر 12 اإخطار لتعديل الو�ضــــع البيئي 

واللتزام بتطبيق ال�ضــــرتاطات البيئية املطلوبة،خالل احلملة 

الثانيــــة والتي مت تنفيذهــــا يف 30 نوفمرب املا�ضــــي بالتعاون مع 

اإدارة العمليات والتفتي�س البلدي بالبلدية.

واأكــــد جعفر اأن البلدية حتر�س دوما على متابعة اأي مالحظات 

اأو �ضــــكاوى ترد من اجلمهور، وتعمل على �ضــــرعة التعامل معها 

من خالل التوجه املبا�ضر ملوقع ال�ضكوى وبحث جميع ماورد بها 

سجلت انخفاضًا ملحوظًا في عدد المخالفات
بلدية الشارقة تنفذ عدد من الحمالت التفتيشية على 

منطقة الصجعة الصناعية



�ضــــاركت بلديــــة مدينــــة ال�ضــــارقة متمثلة 

يف اإدارة الت�ضــــال املوؤ�ض�ضــــي بفعاليــــات 

اأ�ضــــبوع املرور ال33 لدول جمل�س التعاون 

يف  فعالياتــــه  انطلقــــت  الــــذى  اخلليجــــي 

مار�س وا�ضــــتمرت ملدة اأ�ضبوع  حتت �ضعار 

» حياتك اأمانة«، ح�ضبما �ضرح علي عبيد 

احلمودي مدير اإدارة الت�ضــــال املوؤ�ض�ضي 

بالبلديــــة، الذي اأكــــد اأن هــــذه الفعاليات 

تقــــام بالتعــــاون مــــع احلر�ــــس الأمريي و 

�ضرطة ال�ضارقة.

واأ�ضــــاف احلمــــودي اأن م�ضــــاركة البلدية 

يف هــــذه الفعالية ال�ضــــنوية التي تقام على 

م�ضــــتوى دول اخلليــــج ينبع من امل�ضــــوؤولية 

اأفــــراد  كافــــة  جتــــاه  للبلديــــة  املجتمعيــــة 

املجتمــــع، واإنطالقــــا مــــن روؤيتهــــا بجعــــل 

ال�ضــــارقة مدينة ع�ضــــرية تتمتع بخدمات 

نوعيــــة م�ضــــتدامة جتعلها اأكــــرث جاذبية، 

بالإ�ضافة حلر�ضها على ن�ضر الوعي ورفع 

م�ضتوى الثقافة املرورية لدى كافة �ضرائح 

ول �ضــــيما الأطفال حفاظًا على �ضالمتهم 

واآمنهم.

مــــن جهتها اأ�ضــــارت حنان جا�ضــــم رئي�س 

ق�ضم فعاليات احلدائق اأن بلدية ال�ضارقة 

حتر�س �ضنويًا على تقدمي جدول فعاليات 

مميــــز و�ضــــيق جلميع اأفــــراد الأ�ضــــرة يف 

املنا�ضــــبات  كافــــة  يف  ال�ضــــارقة  حدائــــق 

الوطنيــــة والجتماعيــــة، واأقيمت فعاليات 

هذا العام يف حديقة »النوف« من ال�ضاعة 

الرابعة ع�ضرًا وحتى التا�ضعة م�ضاًء، حتى 

تتاح الفر�ضة جلميع الأ�ضر 

وطلبــــة وطالبــــات املدار�س 

يف امل�ضاركة بها وال�ضتمتاع 

الإحتفاليــــة  بالأجــــواء 

خللــــق  الهادفــــة  التوعويــــة 

ثقافة مرورية لدى اجلميع.

اأن  جا�ضــــم  واأ�ضــــارت 

فعاليات هذا العام �ضــــملت 

م�ضــــابقات ترفيهية واألعاب 

اأ�ضــــئلة واألغاز، مع  حركية، 

وجود مكتبــــة متنقلة داخل 

�ضخ�ضيات  وجود  احلديقة، 

»�ضــــامل  الأمــــريي  احلر�ــــس 

احلفــــل،  يف  و�ضــــالمه« 

التابع  وال�ضــــرطي ال�ضــــغري 

ل�ضــــرطة  العامــــة  للقيــــادة 

لــــدوره  وذلــــك  ال�ضــــارقة 

الفاعــــل يف توجيــــه الأطفال 

ب�ضكل ممتع و�ضــــيق، عالوة 

املحا�ضــــرات  تقــــدمي  علــــى 

التوعوية لزوار احلديقة.
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مــــن معلومــــات وتفا�ضــــيل حللها مبا 

يكفل حياة �ضحية واآمنة للجميع، كما 

حتر�س اأي�ضــــا على تكثيف حمالتها 

املفاجئة على مــــدار العام على كافة 

املن�ضاآت ال�ضناعية يف الإمارة للتاأكد 

مــــن تطبيــــق ال�ضــــرتاطات البيئيــــة  

الــــدور  لتعزيــــز  واملعايريالالزمــــة 

الرقابي على تلك املن�ضاآت.

يف حــــني �ضــــرحت بدريــــة الكمــــايل 

رئي�ــــس ق�ضــــم حمايــــة البيئــــة اأنه مت 

اإخطــــار 40 من�ضــــاأة لتعديل و�ضــــعها 

البيئــــي، ور�ضــــد جتــــاوزات يف بع�س 

املن�ضاآت لعدم التزامها با�ضرتاطات 

جودة الهواء اخلارجي مما نتج عنه 

انبعــــاث روائح كريهة وانت�ضــــار غبار 

اأثنــــاء ممار�ضــــة ن�ضــــاطها وبالتــــايل 

متــــت خمالفتها، بالإ�ضــــافة لتحرير 

10 خمالفات بيئية ملن�ضــــاآت �ضناعية 

مرتدية بيئيًا قد تت�ضــــبب يف الأ�ضرار 

و�ضــــكان  العاملــــني  علــــى  ال�ضــــحية 

املناطــــق القريبــــة منها.موؤكــــدة اأنه 

البيئــــي  الو�ضــــع  تعديــــل  بالفعــــل  مت 

للعديد من املن�ضــــاآت ال�ضــــناعية من 

خالل متابعة البلدية امل�ضــــتمرة لهذه 

املناطق.

ودعت الكمايل اجلمهور اإىل �ضرورة 

الت�ضــــال باخلط ال�ضــــاخن 993 يف 

حال وجود اأي �ضكوى اأو مالحظة.

مبادرات مجتمعية ومحاضرات توعوية
بلدية الشارقة تشارك في أسبوع المرور 

الخليجي

حنان جا�شم

 رئي�س ق�ضم فعاليات احلدائق

علي عبيد احلمودي 

مدير اإدارة الت�ضال املوؤ�ض�ضي
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�ضــــرحت ال�ضيخة الدكتورة ر�ضــــا القا�ضمي م�ضاعد مدير عام 

بلديــــة مدينة ال�ضــــارقة لقطاع ال�ضــــحة العامــــة واملختربات 

املركزيــــة، اأن معــــدل ال�ضــــالمة الغذائية يف اإمارة ال�ضــــارقة 

لعام 2016 بلغ ن�ضبة98%، وذلك بف�ضل اجلهود التي بذلتها 

البلدية على مــــدار العام بالتعاون مع وزارة التغيري املناخي 

والبيئة، لي�ضاف هذا الإجناز اإىل �ضل�ضلة اإجنازات البلدية 

وقطــــاع ال�ضــــحة بهــــا، والــــذي جــــاءت بدعــــم وتوجيهات 

�ضــــاحب ال�ضــــمو ال�ضــــيخ الدكتور �ضــــلطان القا�ضمي ع�ضو 

املجل�س الأعلى لالحتاد حاكم ال�ضارقة.

 واأو�ضــــحت القا�ضــــمي  اأن معدل ال�ضالمة الغذائية يعترب 

مبثابــــة موؤ�ضــــر واأداة قيا�ــــس مت اإعــــداده من قبــــل وزارة 

التغــــري املناخــــي والبيئة بالدولــــة بالتعاون مــــع منظمة 

الأغذيــــة والزراعــــة لــــالأمم املتحــــدة )فــــاو(، ويتكون 

من 87 عن�ضــــرًا ميكن من خاللهــــا التعرف اإىل مدى 

التح�ضــــن يف جميــــع اجلوانــــب التــــي تخ�ــــس منظومة 

�ضــــالمة الأغذية كالت�ضــــريعات ونظم الرقابة وفعالية 

املختــــربات، ويتــــم تقييــــم كل عن�ضــــر من عنا�ضــــر املوؤ�ضــــر باأحد 

امل�ضــــتويات التاليــــة )ممتاز، جيد، يحتاج اإىل حت�ضــــني، �ضــــعيف( 

.لفتة اأن معدل ال�ضالمة الغذائية يف الإمارة �ضهد ارتفاعًا ملحوظًا 

خــــالل ال�ضــــنوات املا�ضــــية، وذلك بف�ضــــل اجلهود املتوا�ضــــلة التي 

يقدمها قطاع ال�ضــــحة وكافة اإداراته واأق�ضامه على م�ضتوى الإمارة 

لتوفري اأق�ضى درجات الأمان وال�ضالمة لأفراد املجتمع.

 واأو�ضــــحت القا�ضمي اأن بلدية ال�ضارقة و�ضــــعت هدفا ا�ضرتاتيجيًا 

للو�ضول لأعلى معدلت ال�ضالمة الغذائية املطبقة عامليًا، فتم ابتكار 

برنامج ال�ضارقة ل�ضالمة الأغذية كاأول برنامج حكومي من نوعه يف 

ال�ضــــرق الأو�ضــــط يهدف اإىل اإيجاد نظام موثق ل�ضالمة الأغذية يف 

كل املن�ضــــاآت الغذائية، يعتمد على تطبيق اأف�ضل املمار�ضات العاملية 

يف جمــــال �ضــــالمة الأغذية، ليتحول الربنامج  بعــــد تطبيق مرحلته 

الأوىل عام 2011 اإىل ق�ضــــة جناح ذاع �ضــــيتها من اإمارة ال�ضارقة 

اإىل دول املنطقة ومن ثم اإىل العاملية، اإذ �ضــــلطت منظمة ال�ضــــحة 

العاملية ال�ضــــوء على هــــذه التجربة الفريدة وو�ضــــعتها على موقعها 

الر�ضــــمي كق�ضــــة جناح يقتدى بها يف جمال �ضــــالمة الأغذية، كما 

كان للبلديــــة وقطــــاع ال�ضــــحة بهــــا دورًا فعــــاًل يف اعتمــــاد املنظمة 

لل�ضارقة كاأول مدينة �ضحية يف املنطقة.

وبعــــد جناح املرحلة الأوىل من الربنامــــج وحتقيقها لأعلى معدلت 

ال�ضــــالمة الغذائيــــة مت اإطــــالق املرحلــــة الثانيــــة منــــه، ليحقق منذ 

انطالقــــه وحتى الآن نتائج مبهرة، حيــــث مت تدريب واعتماد 1089 

موقــــع غذائي من خالل الربنامج، وتدريب 36 األف عامل يف جمال 

ال�ضــــالمة الغذائية على م�ضتوى الإمارة، واعتماد 39 �ضركة لتدريب 

املن�ضــــاآت الغذائيــــة يف ال�ضــــارقة وتقدمي ال�ضت�ضــــارات 

يف هــــذا امليــــدان، كمــــا مت تدريب 45 مــــدرب داخلي يف 

املن�ضاآت الغذائية.

واأ�ضــــارت القا�ضمي اأن ق�ضم رقابة الأغذية بالبلدية اأحد 

اأهــــم اأركان ال�ضــــالمة الغذائيــــة يف الإمــــارة، وذلك من 

خالل دوره الإ�ضــــرايف والرقابي على املن�ضــــاآت الغذائية 

القائمة يف اإمارة ال�ضارقة، وياأتي ذلك من خالل تزويد 

اأ�ضــــحاب املن�ضــــاآت بال�ضــــرتاطات ال�ضــــحية الواجــــب 

توافرها يف املن�ضــــاآت كاًل ح�ضب الن�ضــــاط القائم فيها، 

بالإ�ضــــافة اإىل ذلــــك؛ متابعــــة التزام املن�ضــــاآت بتطبيق 

هــــذه ال�ضــــرتاطات من خــــالل التفتي�س الــــدوري عليها 

الذي يقوم به مفت�ضو الق�ضم، لذلك جددت موؤخرًا هيئة 

الإمــــارات للموا�ضــــفات واملقاي�س اعتمادهــــا الدويل له 

وذلك بعد قيام فريق من الهيئة بزيارة الق�ضــــم للتدقيق 

ال�ضــــنوي على نظام اجلودة اآيــــزو17020، تتويجًا لدور 

ق�ضم رقابة الأغذية ودوره الرقابي والتفتي�ضي على كافة 

املن�ضاآت الغذائية بالإمارة واحلفاظ على �ضالمة املجتمع الغذائية، 

كمــــا يعد ق�ضــــم رقابــــة الأغذية اأول جهــــاز تفتي�س غذائــــي يف دولة 

المارات حا�ضــــل على  �ضهادة العتماد الدويل يف التفتي�س، و ذلك 

منذ عام2009.

 وتعــــد املختربات املركزية بالقطــــاع و خمتربالأغذية بها ركنًا اآخر 

لتعزيز �ضالمة الغذاء يف الإمارة، فهو واحد من املختربات الرائدة 

عامليا بف�ضــــل دقة نتائجه، حيث كان اأول خمترب يف منطقة ال�ضــــرق 

الأو�ضــــط يح�ضل على �ضــــهادة جودة التحاليل واملعايرة العاملية من 

الهيئة الربيطانية عام 1999، والتي تعد اأرقى �ضــــهادة عاملية ت�ضعى 

لك�ضــــبها جميع املختربات لإثبات جودتها والعــــرتاف دوليا بنتائج 

التحاليل ال�ضادرة عنها ،ويح�ضل عليها املخترب �ضنويًا.

إضافة جديدة لسلسلة إنجازات بلدية مدينة الشارقة
معدل السالمة الغذائية في اإلمارة لعام 2016 بلغ 98 %
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دخول كبار السن للحدائق وشفط مياه 
الصرف الصحي لمساكنهم مجانًا

بلدية الشارقة تطلق حزمة 
مبادرات لكبار السن

اأطلقـــت بلديـــة مدينة ال�ضـــارقة حزمة مبـــادرات لكبار ال�ضـــن وذوي الإعاقة، 

انطالقًا من توجيهات �ضـــاحب ال�ضمو ال�ضـــيخ الدكتور �ضلطان بن حممد القا�ضمي 

ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�ضارقة، ب�ضاأن تهيئة اإمارة ال�ضارقة لالإن�ضمام لل�ضبكة 

العاملية للمدن املراعية لل�ضـــن، ا�ضـــتكماًل جلهودها احلثيثة يف اإ�ضـــعاد املتعاملني، 

منها خدمة تقدير يف عيادة البلدية الرئي�ضية، ودخول احلدائق واملتنزهات جمانًا 

وغريها املزيد.

و�ضـــرحت �ضـــعادة ال�ضـــيخة الدكتورة ر�ضا القا�ضـــمي م�ضـــاعد املدير العام لقطاع 

ال�ضحة العامة واملختربات املركزية اأن البلدية حتر�س على دعم هذه الفئة وتلبية 

حاجاتها وتب�ضـــيط الإجـــراءات واملعامالت اخلا�ضـــة بها دون عناء، وتوفري �ضـــبل 

الراحة وتقدمي اأف�ضـــل اخلدمات لهم مبا يتنا�ضـــب مع رغباتهم و�ضـــنهم، م�ضـــرية 

اأنه مت تعميم خدمة »تقدير« لكبار ال�ضـــن  على كافة منا�ضد ا�ضتالم املعامالت من 

الن�ضـــاء والرجال يف العيادة الرئي�ضية والعيادات اخلارجية دون احلاجة لالنتظار 

يف طوابـــري، وذلـــك عن طريق ختم الأوراق من بداية ا�ضـــتالمها بختم يحمل كلمة 

»تقديـــر«، كما �ضـــيتم اأي�ضـــًا برجمة نظام النتظار لإ�ضـــافة خدمـــة » تقدير« على 

ال�ضا�ضـــة حتـــى يت�ضـــنى حلامل رقـــم اخلدمة من كبار ال�ضـــن اأن مير بـــكل مراحل 

الفح�س الطبي دون انتظار ودون اأية ر�ضوم اإ�ضافية.

واأكدت القا�ضـــمي اأن هذه املبادرة تنبع من امل�ضـــوؤولية املجتمعية للبلدية جتاه كافة 

اأفراد املجتمع، واإيالء الإن�ضان الأولوية دائمًا، وهي اإ�ضافة حقيقية للنجاحات التي 

حترزهـــا البلدية يف خمتلف املجالت، كما اأنها واحدة من عدة مبادرات �ضرت�ضـــخ 

مـــن و�ضـــع اإمارة ال�ضـــارقة كواحدة من املدن املراعية للم�ضـــنني، وفقـــًا لتوجيهات 

�ضـــاحب ال�ضـــمو ال�ضـــيخ الدكتور �ضـــلطان القا�ضـــمي، وبجانب تلك املبادرات التي 

ت�ضـــعى البلدية لتنفيذها يف املرحلـــة املقبلة هناك العديد من اخلدمات 

املتوفـــرة بالفعل للم�ضـــنني يف مرافـــق واأبنية البلديـــة املختلفة، فاملبنى 

الرئي�ضـــي تتوفر به عربات اجلولف والكرا�ضـــي املتحركة لنقل امل�ضـــنني 

وذوي الحتياجات من مواقف ال�ضيارات اإىل داخل املبنى. 

من ناحية اأخرى اأ�ضـــاف املهند�س ح�ضـــن التفاق م�ضـــاعد املدير العام 

لقطاع الزراعة والبيئة اأن قطاع الزراعة والبيئة اأطلق عدد من املبادرات 

التي تتما�ضـــى مع القرار الإداري رقم )2(ل�ضـــنة 2017م ال�ضـــادر من 

�ضـــمو احلاكم حفظه اهلل ورعاه،  ب�ضاأن تهيئة اإمارة ال�ضارقة لالن�ضمام 

لل�ضـــبكة العاملية للمدن املراعية لل�ضن، حيث مت ال�ضماح للم�ضنني وكبار 

ال�ضـــن بدخـــول احلدائـــق واملتنزهات القائمـــة باإمارة ال�ضـــارقة جمانًا 

وبدون بطاقات ح�ضـــب منطقة ال�ضـــكن وتوفري خدمة الكر�ضي املتحرك 

لكبار ال�ضـــن يف كل متنزهات ال�ضـــارقة، م�ضـــاعفة ال�ضـــتالت الزراعية 

للم�ضـــنني لت�ضبح 60 �ضـــتلة بدًل من 30، على اأن يكون ذلك مرة واحدة 

خالل العام.

واأ�ضاف التفاق اأنه مت اإطالق مبادرة لتقدمي خدمة �ضفط مياه ال�ضرف 

ال�ضحي جمانًا مل�ضاكن كبار ال�ضن املنتفعني من خدمات دائرة ال�ضوؤون 

الجتماعيـــة. موؤكـــدًا اأن كل هـــذه املبادارات تر�ضـــخ ملفهوم امل�ضـــوؤولية 

املجتمعيـــة وتدعم لثقافة اخلري وامل�ضـــاندة التي ن�ضـــاأ عليها جميع اأبناء 

املجتمع الإماراتي، كما اأنها تتما�ضـــى مع اإعالن  �ضـــاحب ال�ضمو ال�ضيخ 

خليفـــة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة، اأن  يكون عام 2017 عام اخلري 

يف دولة الإمارات.

 �شعادة ال�شيخة 

 املهند�س ح�شن التفاق الدكتورة ر�شا القا�شمي
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لقاء
العدد

واأعـــرب الطريفي عن �ضـــعادته بهـــذا اللقـــاء املميز الذي 

ينطلـــق من حر�ـــس الإدارة العليـــا يف البلديـــة على تعزيز 

التوا�ضـــل املبا�ضـــر مع موظفيها وخلق عالقة تفاعلية قوية 

بـــني الطرفني، واإزالـــة احلواجز والفجـــوات وتبادل الآراء 

وال�ضـــتماع اإىل مقرتحاتهـــم ووجهات نظرهـــم يف الأمور 

املرتبطـــة بعملهـــم واأدائهم، موؤكدًا اأن �ضيا�ضـــة التوا�ضـــل 

املبا�ضـــر التـــي تتبعهـــا البلديـــة الآن تاأتـــي ان�ضـــجامًا مـــع 

روؤيـــة القيادة احلكيمة والر�ضـــيدة يف الدولـــة، وتنبثق من 

توجيهات �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن حممد 

القا�ضـــمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�ضارقة، التي توؤكد 

على اإر�ضاء معايري وقواعد مهنية ثابتة لرفع م�ضتوى الأداء 

الوظيفـــي، وخلـــق بيئة عمل حتفـــز على الإبـــداع والتمّيز، 

وال�ضتمرار على تقدمي الأف�ضل.

واأ�ضار مدير عام البلدية اأن هذه اجلل�ضة واحدة من �ضل�ضلة 

اللقاءات امل�ضتمرة التي حتر�س الإدارة العليا على عقدها 

مـــع املوظفني لال�ضـــتماع لآرائهـــم وذلك لرت�ضـــيخ مفهوم 

ال�ضعادة يف بيئة العمل. موؤكدًا اأن موظفي البلدية هم راأ�س 

املـــال احلقيقي وال�ضـــتثمار الأمثل بها، فهم الأ�ضـــا�س يف 

م�ضـــرية البناء والعطاء التي ننتهجها، وهم الو�ضيلة الأكرث 

اأهميـــة لتحقيـــق الريـــادة. منوهـــًا  اأن التوا�ضـــل الداخلي 

�ضـــار مقومـــًا ل غنى عنه لأي موؤ�ض�ضـــة اأو دائـــرة حكومية 

اأو خا�ضة ت�ضـــعى لتحقيق النجاح وح�ضد الإجنازات، فهو 

يخلـــق مناخًا من الثقة بـــني امل�ضـــوؤول وموظفيه مما يزيد 

من حبهم للعمل و�ضـــعورهم بامل�ضوؤولية، وبالتايل يزيد من 

معدلت ال�ضـــعادة الوظيفية التي اأ�ضبحت اإحدى اأهم قيم 

بلدية مدينة ال�ضارقة. 

تحت عنوان »حوار مع قائد«

مدير عام بلدية الشارقة 
يلتقي موظفيه في 

جلسة حوارية

التق���ي  الأخوي���ة  ال���ود والألف���ة والعلق���ات  ي�ش���وده  يف ج���و 

بلدي���ة مدين���ة  ع���ام  الطريف���ي مدي���ر  �ش���امل  ثاب���ت  �شع���ادة 

ال�شارق���ة موظفي���ه يف جل�شة حوارية م���ن تنظيم اإدارة املوارد 

الب�شرية،حت���ت عن���وان »حوار م���ع قائد« وذل���ك يف بهو مبنى 

البلدي���ة الرئي�ش���ي مبنطق���ة امل�شل���ى، بح�شور فري���ق الإدارة 

العليا وجمع غفري من موظفي وموظفات البلدية.
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وتناولت اجلل�ضـــة احلوارية العديد من املحاور التي حتدث 

فيهـــا الطريفـــي عـــن م�ضـــريته املهنيـــة واأهـــم الإجنازات 

والتحديـــات التي مر بها خالل رحلتـــه الوظيفية، وخرباته 

الطويلة يف جمال العمل العام، بالإ�ضافة لروؤيته امل�ضتقبلية 

للبلديـــة والكـــوادر الوطنية بها، كما وجه �ضـــعادته ر�ضـــالة 

خا�ضـــة للموظفني، ذاكـــرًا اأهم �ضـــفات القائـــد الناجح. 

كمـــا قام بالـــرد علـــى ا�ضتف�ضـــارات املوظفـــني واملوظفات 

وال�ضتماع ملقرتحاتهم ومالحظاتهم وتبادل معهم الأفكار 

والروؤى البناءة التي تدفع بعجلة التقدم بالبلدية اإىل اأعلى 

امل�ضتويات.

ويف نهاية اجلل�ضـــة قدم �ضـــعادته ال�ضـــكر جلميع املوظفني 

ملـــا بذلوه مـــن جهد وتفـــاٍن يف العمل �ضـــاهم يف دفع عجلة 

التطويـــر والتحديـــث امل�ضـــتمر الذي ت�ضـــهده البلديـــة حاليًا، داعيـــًا اجلميع 

للتكاتـــف والعمـــل بـــروح الفريق لتقدمي الأف�ضـــل مبا يعود بالنفع وامل�ضـــلحة 

العامة لإمارتنا البا�ضمة ودولتنا احلبيبة.
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بن هده: قطاع الهندسة والمشاريع يساهم في دعم مسيرة 
النهضة والتنمية االقتصادية باإلمارة

�ش���رح املهند����س خليفة بن ه���ده ال�شويدي م�شاعد مدير عام بلدي���ة مدينة ال�شارقة لقطاع الهند�ش���ة وامل�شاريع، اإن 

اإم���ارة ال�شارق���ة ت�شه���د حالي���اً تطوراً ومن���واً ملحوظاً يف �شت���ى املجالت وح���راكاً اقت�شادياً غري م�شب���وق، حيث باتت 

وجه���ة لكث���ري من امل�شتثمرين ورج���ال الأعمال، بف�شل اخلدمات املتطورة التي تقدم له���م، والبنية التحتية املميزة 

الت���ي تتمت���ع به���ا الإم���ارة، ومن ه���ذا املنطلق عمل قط���اع الهند�ش���ة وامل�شاري���ع ببلدية مدين���ة ال�شارقة على 

مواكب���ة ه���ذا احلراك القت�ش���ادي وامل�شاهمة يف دعم م�شرية التنمية والنه�ش���ة القت�شادية وامل�شاريع 

النوعية التي تقوم اإمارة ال�شارقة بتنفيذها، و التي جاءت بدعم وتوجيهات  �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة والتي �شت�شتمر 

و�شت�شهد نقلة نوعية هذا العام بف�شل دعم �شموه ميزانية العام اجلاري مببلغ 22 

مليار درهم كاأكرب ميزانية ت�شهدها الإمارة.

حقق زيادة قدرها  9 % في عدد معامالت تراخيص البناء المنجزة عام 2016

املهند�س خليفة بن هده ال�شويدي 

م�شاعد مدير عام بلدية مدينة ال�شارقة لقطاع الهند�شة وامل�شاريع
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�ضـــاف بن هده اأن تخ�ضـــي�س 31% من موازنـــة العام اجلاري 
َ
واأ

لتطوير البنية التحتية لالإمارة،  يعترب موؤ�ضرًا على ا�ضرتاتيجيات 

وخطـــط الإمـــارة يف تعزيـــز ومتتـــني القاعـــدة القت�ضـــادية يف 

ال�ضـــارقة، موؤكـــدًا اأن قطـــاع الهند�ضـــة وامل�ضـــاريع ببلدية مدينة 

ال�ضارقة حقق العديد من الإجنازات على مدار العام املا�ضي فيما 

يخ�ـــس تطوير البنيـــة التحتية واخلدمية التي تواكب ما �ضـــهدته 

اإمارة ال�ضـــارقة من تو�ضـــع غري م�ضبوق يف املجال العمراين نظرا 

لزيادة عدد ال�ضكان واملقيمني بها، كما �ضاهمت يف ارتفاع معدل 

النمـــو الهند�ضـــي يف الإمارة ممـــا كان له اأثرًا كبريًا يف النه�ضـــة 

القت�ضادية التي ت�ضهدها اإمارة الثقافة واملعرفة وال�ضتثمار.

وتف�ضـــياًل قـــال بن هـــده: اأن املعامـــالت املنجزة من قبل ق�ضـــم 

تراخي�س البناء بقطاع الهند�ضـــة بالبلدية يف عام 2016 �ضهدت 

منوا مبعدل 9%عن 2015، حيث مت اإجناز 6589 معاملة ترخي�س 

بنـــاء جاءت على النحو التايل، اإجازات البناء بلغ عددها 3324، 

اأمـــا اعتمـــاد املخططـــات فبلـــغ  3265 معاملـــة، وفيمـــا يخ�ـــس 

�ضـــهادات الإجناز فقد بلغـــت 9471 معاملة بواقع معدل منو%53 

عـــن عام 2015، وتوؤكد تلك الإح�ضـــائيات و الزيادة يف معدلت 

اإ�ضـــدار �ضـــهادات الإجناز  حترك الكثري من امل�ضـــاريع املتوقفة 

�ضـــابقًا، وبالتايل توافر الوحدات ال�ضكنية والتجارية وال�ضناعية 

اجلاهزة لال�ضـــتخدام، مما يخلق حالة من احلراك القت�ضادي 

والنمو يف معدلت ال�ضتثمار يف الإمارة.

و اأكد بن هده اأن قطاع الهند�ضة وامل�ضاريع ببلدية مدينة ال�ضارقة 

و�ضـــع ا�ضـــرتاتيجيته  للعام اجلاري بحيث ترتجـــم روؤية القيادة 

الر�ضـــيدة يف دعم وتعزيز كل �ضبل اجلودة والتميز يف العمل وفق 

حماور قابلة للتطبيق، �ضـــملت اإ�ضـــافة خدمات هند�ضية جديدة 

للمتعامل اخلارجي مبا ي�ضـــهم يف رفـــد البنية التحتية وتطويرها 

وبالتايل ال�ضتمرار يف جذب املزيد من ال�ضتثمارات يف الإمارة، 

كذلـــك يعد التطور اللكرتوين والتحـــول الذكي الكامل اأحد اأهم 

حماور ا�ضـــرتاتيجية تطوير القطاع يف الفرتة املقبلة مبا يتواكب 

مع النه�ضة التكنولوجية التي ت�ضهدها الإمارة والدولة، بالإ�ضافة 

لتح�ضني عمليات الأعمال للعمل ب�ضكل اأكرث كفاءة وفعالية، كذلك 

التدريب ون�ضر الثقافة الهند�ضية بني جميع اجلهات املخت�ضة من 

خالل التدريب والتاأهيل امل�ضـــتمر، وحتقيق اأعلى معايري اجلودة 

والتميز يف الأداء ودعم وت�ضـــجيع كل �ضـــور البتكار و البداع يف 

العمل مبا ي�ضمن �ضعادة املتعاملني الداخليني واخلارجيني.

مـــن جانبـــه اأ�ضـــار املهند�ـــس يعقـــوب عبـــد الرحيـــم الزرعوين 

اأن  الهند�ضـــة  اإدارة  مديـــر 

القطـــاع حر�ـــس منـــذ بداية 

العام املن�ضـــرم علـــى تعزيز 

الهند�ضـــية  الثقافة  وتطويـــر 

لـــدى فريـــق العمـــل بالبلدية 

وكل ذوي الخت�ضـــا�س علـــى 

م�ضـــتوى الإمـــارة، عن طريق 

العمـــل  وور�ـــس  املبـــادرات 

واملحا�ضـــرات الدوريـــة التي 

مت تقدميهـــا يف مبنى البلدية 

الرئي�ضـــي، ومن هذه املبادرة 

مـــا بداأنا بـــه العام املا�ضـــي 

»مبـــادرة اجتماعات الطاولة 

�ضـــهدت  والتـــي  امل�ضـــتديرة« 

للمهند�ضـــني  عمـــل  ور�ـــس 

ومهند�ضـــي  ال�ضت�ضـــاريني 

الدوائـــر احلكوميـــة الأخرى 

من ذوي الخت�ضا�س، وذلك 

بهـــدف اإثـــراء لغة التوا�ضـــل 

وتبادل اخلربات بني القطاع 

وبـــني  بالبلديـــة  الهند�ضـــي 

بالإ�ضافة  املذكورة،  اجلهات 

لتعزيز وتنمية مهارة البحث 

لديهم يف املو�ضوعات الهند�ضية املختلفة.

وا�ضـــتكمال لذلك مت تقدمي �ضل�ضـــلة من املحا�ضـــرات املتتابعة يف 

علوم الأبراج وهند�ضة الزلزل، لنف�س اجلهات املذكورة بالإ�ضافة 

لطلبة واأ�ضـــاتذة اجلامعات املعنية مبو�ضـــوع املحا�ضرات، وذلك 

لالرتقاء بامل�ضـــتوى الهند�ضي بالإمارة وتنمية وتطوير موا�ضفات 

الت�ضـــميمات الفنية والرتقاء مب�ضـــتوى قطاع الإن�ضـــاءات الذي 

يلعب دورًا رئي�ضيًا يف م�ضرية التنمية القت�ضادية والعمرانية التي 

ت�ضـــهدها ال�ضـــارقة حاليًا.كما مت تنظيم ندوة لعـــدد من املكاتب 

ال�ضت�ضـــارية واملقاولني واملطورين بالإمارة حتت عنوان » املباين 

اخل�ضـــراء وال�ضـــتدامة والتـــي تناولـــت ا�ضـــرتاطات ومتطلبات 

ال�ضتدامة واملباين اخل�ضراء، م�ضريًا اأنه مت عقد جل�ضة مناق�ضة 

بـــني بلديات اإمـــارة ال�ضـــارقة يف �ضـــوؤون تنظيم مهنـــة املقاولت 

وال�ضت�ضـــارات الهند�ضـــية. ومتا�ضـــيًا مـــع اأهداف قـــرار املجل�س 

الحتادي للرتكيبة ال�ضـــكانية رقم1 ل�ضـــنة 2016 ب�ضـــاأن ت�ضـــكيل 

جلنة تقييم ومتابعة موؤ�ضـــر كفاءة الت�ضـــميم قـــدم القطاع ندوة 

»موؤ�ضـــر كفاءة ت�ضـــميم الإن�ضـــاءات« للمقاولني يف الإمارة وعدد 
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من موظفي قطاع الهند�ضـــة واجلهات ذات ال�ضـــلة باملو�ضوع يف 

قاعة امل�ضرح بالبلدية.

واأ�ضــــاف الزرعــــوين اأن قطــــاع الهند�ضــــة و�ضــــع خمططا �ضــــامال 

للتحول الذكي ان�ضجامًا مع تطلعات القيادة الر�ضيدة وت�ضهياًل على 

املتعاملني وتوفريًا للجهد والوقت، مما يحقق اأعلى معدلت لر�ضــــا 

العمــــالء وي�ضــــهم يف تذليل كافــــة العقبات اأما املتعامــــل، فبلغ عدد 

اخلدمات اللكرتونية التي يقدمها قطاع الهند�ضــــة وامل�ضاريع عرب 

موقع البلدية الر�ضــــمي 29 خدمة، حيث �ضهد العام املا�ضي اطالق 

4 خدمات جديدة وهي �ضهادة تو�ضيل خدمات للوحدات ال�ضكنية، 

�ضــــهادة ملن يهمه الأمر-ن�ضــــبة اإجناز مبنى، �ضــــهادة اإنهاء اأعمال 

ديكور واأخريًا ا�ضــــرتداج تاأمني ت�ضــــريح الديكــــور، وهي عبارة عن 

تقدمي طلب ل�ضــــرتداد تاأمني ديكور للمحالت التجارية وال�ضربات 

باملناطق ال�ضناعية من قبل مقاول الديكور،يف حال احل�ضول على 

�ضهادة اإنهاء اأعمال ديكور الكرتونية، وهي متثل اأخر خطوة متعلقة 

بخدمة الديكور التي تتكون من ثالث خطوات الكرتونية »ت�ضــــريح 

ثم �ضهادة اإنهاء اأعمال ثم ا�ضرتداد تاأمني«

ويف  اإطار جهود قطاع الهند�ضة وامل�ضاريع امل�ضتمرة لدعم م�ضرية 

التقدم احل�ضاري والعمراين يف الإمارة، وتطبيقًا ل�ضرتاتيجيتها 

الرامية اإىل تطوير و تقدمي اأف�ضـــل اخلدمات يف قطاع الهند�ضة 

وامل�ضاريع مبا ي�ضهم يف جذب ال�ضتثمارات لالإمارة، متت اإ�ضافة 

خدمة جديدة وهي ر�ضم و جتهيز واعتماد خمططات التعديالت 

النهائية للم�ضـــاريع ال�ضكنية بغر�س ا�ضدار �ضـــهادة اإجناز، كما 

�ضـــرح ال�ضـــيخ املهند�س حممد بن عبداهلل القا�ضمي رئي�س ق�ضم  

الرقابة على املباين بالبلدية، 

اخلدمـــة  هـــذه  اأن  واأ�ضـــاف 

الأداء  حت�ضـــني  اإىل  تهـــدف 

وت�ضهيل الجراءات والإ�ضراع 

يف امتام وا�ضتخراج �ضهادات 

الإجناز، وتو�ضـــيل اخلدمات 

ال�ضـــكنية، حيـــث  للم�ضـــاريع 

يتم تقدميها من خالل ق�ضم 

املباين مبا�ضرًة  الرقابة على 

ومن خالل من�ضـــدة واحدة، 

بالتقدم  املالـــك  يقـــوم  حيث 

للخدمة يف حـــال عدم رغبته 

بتكليف ا�ضت�ضـــاري امل�ضـــروع 

النهائـــي  املخطـــط  بر�ضـــم 

يتـــم  ثـــم  ومـــن  للم�ضـــكن، 

ر�ضـــم وجتهيـــز املخططـــات 

املعدلة وفقًا للر�ضـــوم املقررة 

ل  اأن  �ضـــريطة  حالـــة،  لـــكل 

حتتاج هـــذه التعديـــالت اإىل 

تغيريات اإن�ضـــائية م�ضاحبة، 

و اأن ل تتعار�ـــس  مع �ضـــروط 

وموا�ضـــفات البنـــاء باإمـــارة 

ال�ضارقة.

  اأ�ضاف املهند�س غيث ال�ضام�ضي رئي�س ق�ضم تراخي�س البناء اأن 

قطاع الهند�ضـــة وامل�ضـــاريع نظم  ملتقى �ضم جميع بلديات اإمارة 

ال�ضـــارقة،  بح�ضـــورعدد من موظفي القطاع وممثلـــي البلديات 

يف مبنى البلدية الرئي�ضـــي مبنطقة امل�ضـــلى، حتت عنوان �ضـــرح 

»موؤ�ضـــر كفاءة ت�ضـــميم الإن�ضـــاءات« تزامنًا مع اإطالق �ضاحب 

ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 

جمل�ـــس الوزراء حاكـــم دبي« موؤ�ضـــر البناء الذكـــي املوحد« على 

م�ضتوى الدولة، والذي يهدف 

اإىل و�ضـــع معايري قيا�ضية يف 

ت�ضـــاميم املباين ت�ضجع على 

البنـــاء  اأ�ضـــاليب  ا�ضـــتخدام 

احلديثة.

واأ�ضـــاد ال�ضام�ضـــي باتفاقيـــة 

التـــي  امل�ضـــرتك   التعـــاون 

وقعتهـــا البلديـــة مـــع املجل�س 

ال�ضكانية  للرتكيبة  الحتادي 

اأثناء اإطالق املوؤ�ضـــر، موؤكدًا 

بكافـــة  ملتزمـــة  البلديـــة  اأن 

الأحكام وال�ضوابط التي ن�ضت عليها التفاقية لتنفيذ القرارات 

املتعلقة بال�ضرتاتيجية الحتادية للرتكيبة ال�ضكانية وم�ضتهدفات 

الأجنـــدة الوطنيـــة لروؤيـــة الإمـــارات 2021، ول �ضـــيما اأن قطاع 

الهند�ضة بداأ منذ عام يف العتماد على هذا املوؤ�ضر.

و�ضـــرح ال�ضام�ضي اأن بلدية مدينة ال�ضـــارقة تويل اهتمامًا كبريًا 

بقطاع الهند�ضـــة وامل�ضـــاريع يف الإمارة، من خالل دعم وتطبيق 

اأف�ضـــل املعايري والأنظمة احلديثـــة ،كما تهتم دومًا برفع الكفاءة 

والأداء للو�ضـــول لأعلى معدلت اجلودة يف العمل، ورفع امل�ضتوى 

الهند�ضـــي يف الإمـــارة وتطوير موا�ضـــفات الت�ضـــميمات الفنية 

والرتقاء مب�ضـــتوى قطاع الإن�ضاءات، الذي يلعب دورًا رئي�ضيًا يف 

م�ضـــرية التنمية القت�ضـــادية والعمرانية التي ت�ضهدها ال�ضارقة 

والدولة.
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مو�ضـــحًا اأن موؤ�ضر البناء الذكي املوحد يعمل على رفع م�ضتويات 

الإنتاجيـــة يف قطـــاع الإن�ضـــاءات وذلك بدفعه نحـــو تبني اأحدث 

التقنيـــات موفرا فر�ضـــًا لال�ضـــتثمار يف تقنيات البنـــاء احلديثة 

وامل�ضانع الوطنية، و�ضيقلل من العتماد على العمالة غري املوؤهلة 

وحمدودة المكانيات قليلة املهارة.

وتنفيـــذا خلطتها وا�ضـــرتاتيحيتها الرامية للحفـــاظ على املظهر 

العـــام لالإمارة البا�ضـــمة واملحافظـــة على اأمن و�ضـــالمة املدينة 

والبنيـــة التحتية بها قام ق�ضـــم التفتي�س واملتابعـــة بالقطاع بعدد 

مـــن احلمالت التفتي�ضـــية علـــى مواقع قيد الإن�ضـــاء علـــى مدار 

عـــام 2016، وعـــن  اأهداف هـــذه احلمالت قـــال املهند�س اأحمد 

اجلروان رئي�س ق�ضـــم التفتي�س واملتابعة، اأن الهدف منها ر�ضـــد 

املخالفات باملواقع الإن�ضـــائية مثل خمالفات«�ضـــوء حالة ال�ضياج 

املوؤقـــت، عدم نظافـــة املوقع، وجود مواد اأو خملفـــات بناء خارج 

املوقع، وجود �ضـــكن عمـــال باملوقع، هدم وجود لوحـــة اإعالنية اأو 

عدم اكتمال بياناتها،ت�ضـــاريح الرافعات الربجية«. لفتًا اأنه مت 

الإعالن عن هذه احلمالت م�ضـــبقًا من خالل الر�ضـــائل الن�ضية 

جلميع املقاولني وال�ضت�ضاريني بالإمارة، للتعاون مع البلدية وملنع 

تعر�ضـــهم للغرامـــات اأو املخالفات. و�ضـــملت احلمـــالت مناطق 

�ضـــاحية الرحمانية، القرائن،مويلـــح، اجلرينة،النوف ومناطق 

ال�ضـــيوح، املجاز،اخلان،املمـــزر والنهـــدة، بالإ�ضـــافة لزيـــارات 

تفتي�ضـــية يف املناطـــق ال�ضـــناعية والتجاريـــة وال�ضـــكنية ملتابعة 

الرافعات الربجية �ضـــواء يف مواقع البناء وامل�ضاريع املتوقفة اأويف 

املن�ضـــاآت القائمة من م�ضانع وخمازن. موؤكدًا اأن هذه احلمالت 

م�ضـــتمرة لر�ضـــد اأي خمالفـــات مـــن �ضـــاأنها الإ�ضـــرار بالظهر 

اجلمايل لالإمارة اأو التاأثري على بنيتها التحيتة.

تلعب �ضعبة ت�ضـــنيف املقاولني وال�ضت�ضاريني بالقطاع الهند�ضي 

دورًا هامـــًا يف ت�ضـــهيل اإجـــراءات البنـــاء واإزالـــة اأيـــة معوقـــات 

تواجـــه املالك اأو املقاولني اأو ال�ضت�ضـــاريني وتنظيـــم العمل فيما 

بينهم بهدف تعزيز الزدهار ودفع م�ضـــرية التنمية القت�ضـــادية 

والعمرانيـــة يف اإمـــارة ال�ضـــارقة وت�ضـــهيل اخلدمـــات للمواطنني 

واملقيمـــني،  وعـــن مهام ال�ضـــعبة قالت املهند�ضـــة اإميان جا�ضـــم 

الرئي�ضـــي رئي�س ال�ضـــعبة: اأهم املهام تتلخ�س يف درا�ضـــة طلبات 

ت�ضـــنيف وترخي�س فئات الأن�ضـــطة الهند�ضـــية املطروحة �ضمن 

قائمة امل�ضـــميات العاملية لالأن�ضطة يف دائرة التنمية القت�ضادية 

بالإمارة واملقدمة من قبل امل�ضتثمرين اجلدد الراغبني يف مزاولة 

املهن الهند�ضية ال�ضت�ضارية واأن�ضطة اأعمال املقاولت الهند�ضية 

بالإمـــارة، حيث مت رفع اأكرث مـــن 167 تقرير عن الطلبات للجنة 

مكونـــة من اأع�ضـــاء ممثلـــني ملختلـــف الدوائر والهيئـــات املحلية 

والتي من خاللها يتم اإ�ضـــدار اأهم القرارات واملوافقات املبدئية 

ل�ضتكمال اإجراءات الرتاخي�س التجارية واملهنية.

واأ�ضـــافت اأنه مت اإ�ضدار �ضهادات ت�ضنيف ل�ضـــتكمال اإجراءات 

ترخي�س �ضركات مقاولة املباين بفئاتها املختلفة لعدد94 رخ�ضة 

جديدة، يف حني مت اإ�ضـــدار 1503 �ضهادة ت�ضنيف للتجديد، كما 

مت اإ�ضدار �ضهادات ت�ضنيف للمقاولة يف الن�ضاطات التخ�ض�ضية 

امل�ضاندة للمباين �ضمن الفئة ال�ضاد�ضة لعدد 660 �ضركة جديدة، 

اأمـــا ال�ضـــركات التي ترغب يف جتديد رخ�ضـــها مـــن نف�س الفئة 

فبلغ1686. اأما عدد �ضـــهادات الت�ضـــنيف ل�ضـــتكمال اإجراءات 

ترخي�س مكاتب ال�ضت�ضارات الهند�ضية املتخ�ض�ضة يف ت�ضميم 

املباين بال�ضـــارقة فبلغ 13 �ضهادة، وبالن�ضبة للتجديد فقد قامت 

مكاتب ال�ضت�ضـــارات الهند�ضية املتخ�ض�ضـــة يف ت�ضميم املباين 

بال�ضـــارقة بتجديد رخ�ضـــها ومت اإ�ضـــدار 233 �ضـــهادة ت�ضنيف 

للموافقة علـــى ذلك.كذلك 

ت�ضـــنيف  جلنـــة  قامـــت 

وال�ضت�ضـــاريني  املقاولـــني 

بالإمارة خـــالل عام 2016 

برتفيع 53 �ضـــركة مقاولت 

اإ�ضت�ضـــارية،  ومكاتـــب 

عـــدد  ال�ضـــعبة  واأ�ضـــدرت 

مهند�ـــس  بطاقـــة    1602

للعمـــل يف الإمارة ومراجعة 

البلديـــة ملختلـــف �ضـــركات 

وال�ضت�ضـــارات  املقـــاولت 

الهند�ضية.
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مدير إدارة الخدمات البيئية في البلديةالعدد

المهندس جعفر علي جعفر: 
قمنا بعدد )45770( زيارة تفتيشية 

لمناطق سكنية وعامة لرصد 
مشوهات المنظر العام باالمارة.

يع���د املهند����س جعفر علي جعفر مدير اإدارة اخلدمات البيئية، منوذجاً حياً 

وهام���اً  يف الإخل����س والتف���اين يف العم���ل، ففي املواقف ال�شعب���ة والأزمات 

جن���ده وفري���ق عمل���ه حا�شراً بق���وة، يحمل عل���ى عاتقه مهم���ة الق�شاء على 

اأي اأزم���ة م���ن �شاأنه���ا اأن توؤث���ر عل���ى املظهر احل�ش���اري واجلم���ايل للإمارة، 

اأو م���ن �شاأنه���ا اأن ت�ش���ر ب�شح���ة ال�ش���كان و�شلمتهم، يف هذا احل���وار حاولنا 

اإلق���اء مزي���د من ال�شوء على دوره واإدارة اخلدمات البيئية يف احلفاظ على 

ال�شارقة مبت�شمة وم�شرقة.

 ما هي اأهم اخلدمات التي قدمتها اإدارتكم على مدار العام املا�شي ؟ 

قدمـــت الإدارة العديـــد من اخلدمات على مدار العام املا�ضـــي، �ضـــعيًا لتلبية طلبات املن�ضـــاآت وا�ضـــتيفاء املتطلبات 

البيئية اخلا�ضة بها وممار�ضة اأن�ضطتها وفق القوانني واللوائح البيئية، وانطالقًا من دورنا الهام بالمارة فيما يتعلق 

باحلفاظ على ال�ضحة العامة وذلك مبكافحة  الآفات واحل�ضرات مبختلف مناطق المارة، و ترتجم هذه اخلدمات 

لإ�ضـــدار خمتلف اأنواع الت�ضـــاريح البيئية للمن�ضـــاآت وكذلك نقل والتخل�س من النفايات اخلا�ضـــة بها بال�ضـــافة 

خلدمات حمولت �ضـــحب مياه ال�ضرف ال�ضـــحي، حيث مت خالل العام املا�ضي اإ�ضدار عدد )2360 ت�ضريح بيئي( 

معتمد للمن�ضـــاآت مبختلف اأ�ضـــنافها وا�ضدار عدد  )2329( ت�ضريح للتخل�س من املخلفات اخلطرة وغري اخلطرة 

وال�ضـــادرة مـــن الإمارة اىل املناطق املخ�ض�ضـــة بذلك، بال�ضـــافة للتمكن مـــن مكافحة الآفـــات والقوار�س لعدد 

)12862( موقع خمتلف يف المارة واجراء اجمايل عدد ) 61071( حمولة خا�ضة ب�ضحب مياه ال�ضرف ال�ضحي.

تلعب الإدارة دورا هاما يف التن�ضـــيق مع اجلهات احلكومية الخرى وذلك من خالل خماطبتها وا�ضـــدار �ضـــهادات 

لالإفراج عن املواد امل�ضتوردة الكيميائية و�ضهادات تداول املنتجات الغري الغذائية بال�ضوق املحلي بال�ضافة للتن�ضيق 

الفعال معها ومع خمتلف اأق�ضام البلدية لغر�س املحافظة على النظافة العامة، حيث مت خالل العام املا�ضي ا�ضدار 

عدد )1385( �ضـــهادة معتمدة لالإفراج عن مواد كيميائية وا�ضـــدار عدد ) 108( ر�ضـــالة لوزارة الداخلية خا�ضـــة 
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باملـــواد املقيد دخولها للدولة وتقدمي اجمايل عدد ) 5525( خدمة 

دعم وم�ضاندة للحفاظ على النظافة العامة بالمارة.

و�ضـــعيا مـــن الإدارة للتاأكيد علـــى الهتمام باملنظـــر العام لالمارة 

و التزام املن�ضـــاآت العاملة بها ممار�ضـــة اأن�ضـــطتها وفـــق املتطلبات 

واللوائح والإ�ضـــرتاطات البيئية قامت الإدارة بعمل زيارات فجائية 

وحمـــالت تفتي�ضـــية علـــى املناطـــق ال�ضـــناعية وخمتلـــف املناطق 

ال�ضـــكنية والعامـــة، ففي العـــام املا�ضـــي مت تنفيذ عـــدد )4657( 

تفتي�ـــس مفاجـــئ على املن�ضـــاآت وعـــدد )45770( زيارة تفتي�ضـــية 

ملناطق �ضـــكنية وعامة لر�ضـــد م�ضـــوهات 

املنظر العام بالمارة، بالإ�ضـــافة لتحرير 

عـــدد )1409( خمالفـــة بيئيـــة للجهـــات 

غري امللتزمـــة بتنفيذ املتطلبـــات البيئية، 

كما مت تنفيذ عـــدد )8( حمالت ميدانية 

على خمتلف املناطق ال�ضناعية بالتعاون 

مع اجلهات احلكومية الأخرى لر�ضـــد اأي 

ممار�ضات غري �ضـــوية من �ضاأنها اأن توؤثر 

�ضـــلبًا على البيئة اأو ت�ضـــيئ باملظهر العام 

لالإمارة.

- من منطلق حر�ـــس وتاأكيد الإدارة على 

احلفاظ على راحـــة املواطن واملقيم على 

اأر�ـــس املدينة البا�ضـــمة، فقـــد تلقت عدد 

)67( �ضكوى بيئية واردة عن طريق نظام 

اخلط ال�ضـــاخن بالبلدية وقامت يف �ضبيل 

ذلك بالإ�ضتجابة ال�ضريعة لتلك البالغات 

واتخـــاذ الـــالزم يف اأ�ضـــرع وقـــت ممكـــن 

و�ضمان عدم تكراريتها م�ضقبال.

- قامت الإدارة خالل العام املا�ضـــي بامل�ضاركة الفعالة للعديد من 

الأن�ضـــطة والفعاليات ذات ال�ضـــلة مبا يخدم ويحقـــق توفري نظام 

اإدارة بيئي متكامل ومن هذه الفعاليات والأن�ضطة :

- امل�ضاركة بيوم البيئة العاملي

- امل�ضـــاركة باأعمال اللجنة الوطنية جلودة الهواء وجلنة النفايات 

اخلطرة.

- موؤمتر عجمان الدويل الرابع للبيئة

- امل�ضاركة باأعمال برنامج ال�ضارقة مدينة �ضحية

تعي�س بلدية ال�شارقة الآن مرحلة تغيري وتطوير خمتلفة، 

هل لديكم خطط معينة ملواكبة هذا التطوير ؟

تطمح وتخطـــط ادارة اخلدمات البيئية يف املرحلـــة املقبلة ملواكبة 

امل�ضتجدات والتطوير اخلا�س بالبلدية من عدة نواحي منها :

- �ضـــن قوانـــني وت�ضـــريعات داخليـــة خا�ضـــة بـــالدارة فيمـــا يتعلق 

باملراجع واحلدود البيئية والتي �ضـــتكون مرجع للجهات واملن�ضـــاآت 

املهنية وال�ضناعية العاملة بالإمارة

- العمـــل على اإ�ضـــدار خدمات ذكيـــة اأخرى جديدة �ضـــعيا لتوفري 

اجلهد والوقت على املتعاملني.

- عمـــل خطـــط وبرامج توعوية خا�ضـــة باأمـــور البيئـــة لكافة فئات 

املجتمع 

- و�ضـــع خطط ومراجع فعالة ملراقبة و�ضمان جودة الهواء املحيط 

مبن�ضـــاآت املناطق ال�ضـــناعية اخلا�ضة باإمارة ال�ضـــارقة من خالل 

البحوث والدرا�ضات البيئية املقدمة من جهتها.

لك���م الدور الأكرب يف احلفاظ عل���ى بيئة ال�شارقة، نريد اأن 

نتعرف على اأهم اخت�شا�شات الإدارة ؟

- ُتعنى الإدارة بجميع الق�ضـــايا البيئية والتي 

من �ضـــاأنها التاأثري �ضـــلبا اأو ايجابا على �ضحة 

الإن�ضـــان اأو ما حوله من ماء وهواء وتربة ويف 

�ضبيل ذلك يتم ا�ضت�ضـــدار الت�ضاريح البيئية 

لكافة الن�ضـــطة املهنية والتجارية وال�ضناعية 

اخلا�ضـــة باملن�ضـــاآت العاملة بامارة ال�ضـــارقة 

مبا ي�ضـــمن ممار�ضة ان�ضـــطتها وفق القوانني 

واللوائح البيئية ذات ال�ضلة.

- الرقابـــة والتفتي�ـــس علـــى املن�ضـــاآت املهنية 

باإمـــارة  العاملـــة  وال�ضـــناعية  والتجاريـــة 

ال�ضـــارقة والتاأكـــد من ا�ضـــتيفائها للمتطلبات 

والإ�ضـــرتاطات البيئية اخلا�ضـــة بالت�ضريعات 

والقوانني البيئية املحلية والإحتادية

- �ضـــمان الإدارة ال�ضـــليمة للنفايات املتولدة 

عن اإمـــارة ال�ضـــارقة من مناطـــق تولدها اإىل 

التخل�س النهائي منها.

- مكافحة الآفات العامة والقوار�س باملدينة 

- اإ�ضدار ت�ضاريح حرق اجلث لغري امل�ضلمني

- �ضـــمان تداول وا�ضـــترياد مواد غري غذائية )كيميائية( م�ضـــرح 

ا�ضتخدامها بالدولة .

- تقدمي خدمات �ضفط مياه ال�ضرف ال�ضحي.

- حتويل املخلفات الع�ضـــوية  اإىل �ضـــماد ع�ضوي زراعي عن طريق 

م�ضنع ال�ضماد اخلا�س بالدارة.



ا�شتثم���ار  يف  ب���ارزاً  دوراً  الع�ش���وي  ال�شم���اد  يلع���ب م�شن���ع 

املخلف���ات وحتويله���ا اإىل �شم���اد ع�ش���وي، كم���ا ي�شاه���م يف 

تقلي����س النفاي���ات يف الإم���ارة، ن���ود التعرف عل���ى اإجنازات 

امل�شنع هذا العام ؟

يعترب م�ضـــنع ال�ضماد م�ضـــدر اأ�ضا�ضـــي بالمارة لتحويل املخلفات 

الع�ضـــوية اىل �ضـــماد ع�ضـــوي زراعي وتغطية متطلبات الزراعة يف 

مدينـــة ال�ضـــارقة وما يجاورها مـــن مدن تابعة لالمـــارة، حيث يتم 

العتماد وال�ضـــتفادة ب�ضكل اأ�ضا�ضـــي على خملفات حماأة ال�ضرف 

ال�ضـــحي بالمارة وحتويلها اىل �ضـــماد زراعي بعد خلطها مع مواد 

ع�ضـــوية اخرى مثـــل املخلفات اخل�ضـــراء والأخ�ضـــاب، ففي العام 

املن�ضـــرم قام م�ضنع ال�ضـــماد بتحويل 98 الف طن من م�ضتلزمات 

النتاج الع�ضـــوي اىل ما يقارب 26 الف طن �ضـــماد ع�ضـــوي �ضالح 

للزراعة وتلبية كافة طلبات المارة واملدن التابعة لها منه.

قدمت���م دوراً هام���اً  لدع���م ذوي الإعاق���ة عل���ى م���دار العام، 

نريد اإلقاء ال�شوء على هذا الدور ؟

- �ضعت ول زالت ت�ضعى الإدارة مل�ضاركة كافة اأفراد املجتمع وخا�ضة 

مـــن ذوي الإحتياجـــات اخلا�ضـــة للتعـــرف علـــى الق�ضـــايا البيئية 

وم�ضـــاركتهم الفعالـــة والداعمـــة لهم كاأفـــراد موؤثرين يف م�ضـــرية 

احلفـــاظ علـــى البيئة مـــن حولهم، ويف �ضـــبيل ذلك قامـــت الدارة 

بتنفيذ عدة اأن�ضطة وفعاليات خا�ضة خالل العام ومنها :

- مبادرة " بادر واغر�س"

- حما�ضرة توعية بيئية لذوي الإعاقة.

التط���ور اللكرتوين ومواكبة النه�شة التكنولوجية �شادت 

يف جمي���ع امليادي���ن، نريد التعرف على جمهودات الإدارة يف 

هذا اجلانب لتطوير م�شرية العمل لديكم ؟

- تاأكيـــدًا على جمهـــودات الإدارة و�ضـــعيها لتطوير م�ضـــرية العمل 

وخا�ضـــة فيما يتعلق بالتطور اللكرتوين، مت حتويل ما يقارب 70 % 

مـــن اخلدمات املقدمة اىل خدمات الكرتونية ذكية وذلك ت�ضـــهيال 

علـــى املتعاملني وتوفري جهدهم والوقت الـــالزم لتلبية متطلباتهم، 

ومن هذه اخلدمات :

- اإ�ضدار ت�ضاريح الكرتونية للتخل�س من النفايات غري اخلطرة

- اإ�ضـــدار ت�ضـــاريح الكرتونيـــة كموافقـــة ل�ضـــترياد والإفراج عن 

�ضحنة مواد كيميائية من خمتلف املنافذ الربية والبحرية

- اإ�ضدار ت�ضاريح للمركبات لنقل املخلفات والنفايات

- اإ�ضدار ت�ضاريح اإلكرتونية لتداول املنتجات غري الغذائية بال�ضوق 

املحلي.

املبي���دات احل�شري���ة وال�شتخدام الع�شوائ���ي لها حمور هام 

لديك���م، ن���ود التع���رف عل���ى جهودك���م للق�ش���اء عل���ى ه���ذه 

الظاهرة ؟

يوؤدي ال�ضتخدام الع�ضـــوائي للمبيدات الكيميائية باإحداث خلل يف 

التـــوازن احليـــوي يف البيئة بعك�س املعتقد ال�ضـــائد اأن ا�ضـــتخدامها 

يعترب ك�ضالح فعال �ضد الآفات ويوؤدي اإىل التغلب عليها نهائيا.  كما 

اأن مثل هذا الت�ضرف قد يوؤدي اأي�ضا اإىل الإ�ضرار ب�ضحة النا�س او 

الت�ضبب يف الوفاة يف بع�س احلالت. عليه وبناءًا على ذلك حر�ضت 

بلديـــة مدينة ال�ضـــارقة متمثلة يف �ضـــعبة املكافحة بق�ضـــم النفايات 

ال�ضـــلبة التابـــع لإدارة اخلدمـــات البيئيـــة باحلفـــاظ على �ضـــحة 

و�ضـــالمة اأفراد املجتمع وذلك عن طريق العمل �ضمن اأطر ومعايري 

تخدم كل من ال�ضاأن العام، املجتمع، و الأفراد على حد �ضواء. حيث 

تقوم �ضعبة املكافحة يف الق�ضم بتوفري خدمة مكافحة الآفات وعلى 

وجه اخل�ضـــو�س الآفـــات الناقلة لالأمرا�س والأوبئـــة مثل البعو�س 

والذباب والقوار�س بجانب الآفات الخرى التي قد تت�ضبب بحالت 

اإزعاج ب�ضـــكل عام مثل احل�ضـــرات الزاحفة كال�ضرا�ضـــري والنمل 

وغريها مبختلف مناطق الإمارة.

كمـــا اأن الق�ضـــم له اأي�ضـــا دور فعال يف ن�ضـــر الوعي حـــول خماطر 

ال�ضـــتخدام اخلاطـــئ للمبيـــدات وبيـــان اأخطارهـــا واآثارها وذلك 

عن طريق حملة و�ضـــع املل�ضـــقات التحذيريـــة يف مداخل البنايات 

ال�ضـــكنية و�ضـــكنات العمال و التي بداأت منذ �ضهر مار�س من العام 

2016 ومتتـــد حتى يومنا احلايل. بجانب ذلك داأب الق�ضـــم بالعمل 

علـــى تعزيز مفهـــوم ال�ضـــراكة املجتمعية، حيث يتم ت�ضـــجيع اأفراد 

املجتمع بالإبالغ الفوري عن كل من يتجراأ بامل�ضا�س ب�ضحة و�ضالمة 

اجلميع عن طريق الت�ضـــال املبا�ضرباخلط ال�ضـــاخن للبلدية على 

الرقم993.

در�ـــس املهند�س جعفر علي جعفر هند�ضـــة هياكل وحمركات 

طـــريان، وبعد تخرجـــه عمل يف �ضـــركة »اأدنـــوك« يف حمطة 

الطاقـــة وبعدهـــا انتقل للعمل يف حمطة حتليـــة املياه ومن ثم 

م�ضفاة الروي�س يف نف�س ال�ضركة.

ويف عام 2006 بداأ العمل يف بلدية مدينة ال�ضـــارقة كمهند�س 

ور�س متخ�ضـــ�س يف اإدارة ال�ضـــرف ال�ضحي، ثم انتقل  اإىل 

ق�ضم النفايات ال�ضلبة، ويف عام 2008 اأ�ضبح رئي�ضًا للق�ضم، 

وبعدها مت نقله لق�ضم رقابة الأ�ضواق ثم اإدارة املواقف العامة 

والتـــي عمل بها ملـــدة ثالثة اأ�ضـــهر، كمـــا عمل اأي�ضـــا بعدها 

يف اإدارة النقليات.وبعـــد فـــرتة اأنتقل اإىل �ضـــركة ات�ضـــالت 

حتى عاد لبيته الأول بلدية ال�ضـــارقة كمدير اإدارة ال�ضـــرف 

ال�ضحي، وحاليًا مدير اإدارة اخلدمات البيئية. المدينة الباسمة
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المدينة الباسمة

االهتمام بامل�ستقبل ترجمه العديد من العلماء على مر الع�سور يف درا�سات خمتلفة 

الب�سر  لدى جميع  الف�سول  فاأ�سبح هذا  به  التنبوؤ  اأو  للم�ستقبل  ال�سفر  اأبرزها عن 

ملعرفة م�ستقبلهم، وقد اأنعم اهلل القدرة لدى البع�ض باإ�ست�سعار ردود االأفعال ملا قد 

يحدث على املدى القريب بناء على نتائج حتليلية للأفعال احلا�سلة، وهنا مت نف�ض 

الغبار عن م�سطلح ا�ست�سراف امل�ستقبل ليتحول من م�سطلح علمي لواقع ملمو�ض 

 2071 االإمارات  اإطلق مئوية  بعد  االأخرية خ�سو�سًا  االآونة  ترديده كثريًا يف  يتم 

لت�سمل جميع قطاعات الدولة �سعيًا اإىل التنمية الت�ساركية.

فما هو اإ�ست�سراف امل�ستقبل؟ 

هو علم اطلقه منذ اأربعينات القرن املا�سي “هريمان كاهان” يف املجال الع�سكري 

لينتقل اإىل موؤ�س�سات البحث العلمي التي عرفته باأنه علم قائم بني على اأن معرفة 

امل�ستقبل لي�ست عملية تب�سريية واإمنا امل�ستقبل غام�ض و لي�ض معلوم  و لكن توجد 

طرق ال�ست�سرافه، فاإن ا�ست�سراف امل�ستقبل منهج علمي يعمل كمجموعة اأن�سطة قد 

تكون باالأغلب اآليات عمل الإيجاد الفر�ض التي يتوجب علينا اقتنا�سها يف امل�ستقبل 

بعد حتديد املخاطر مما يح�سن عملية �سنع القرار االأن�سب لتغدو يف موقف اأقوى 

اأن  كما  امل�ستقبل،  تواجه يف  قد  التي  االحتماالت  لكل  تاأهبية  بحالة  و  امل�ستقبل  يف 

اال�ست�سراف يركز على مبداأ اأن امل�ساكل التي نواجهها ال ميكن فهمها ب�سكل �سحيح 

اإذا ربطت ببعد واحد.

اإعداد / اأمريه الكعبي

تركز االهتمام بهذا العلم ب�سبب فوائده التي ت�ساهم لو�سع حلول م�ستقبلية بتكلفة 

قبل  امل�ساكل  اكت�ساف  فاإن  ممكنة،  تكلفة  اأقل  تكون  باأن  لها  يتوقع  والتي  اليوم 

ا�ستفحالها �سيخفي عن�سر املفاجاأة نتيجة للتخطيط امل�سبق مما ي�سرع اال�ستجابة 

ملواجهتها ملا قد يحدث فل حتتاج اإىل الكثري من الوقت التخاذ القرارات، باالإ�سافة 

املتاحة  املعطيات  من  واال�ستفادة  اتخاذها  يتم  التي  القرارات  ودقة  جودة  اإىل 

لتقلي�ض املخاطر الأدنى حد ممكن.

امل�ستقبل،  ا�ست�سراف  و  االإ�سرتاتيجي  التخطيط  مفهوما  البع�ض  على  تداخل  قد 

امل�ستقبل  ا�ست�سراف  به  اإمتاز  الذي  الزمني  االإطار  على  ارتكز  بينهما  فالفرق 

البديل  امل�ستقبل  على  منفتح  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  واأكرث؛  �سنة   25 اإىل  ليمتد 

اإىل جميع  النظر  يتم  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  الت�ساركية، و يف عملية  وميتاز بخا�سية 

و غريها بخلف  ال�سحية  و  املجتمعية  و  االإقت�سادية  و  التعليمية  القطاعات منها 

التخطيط اال�سرتاتيجي الذي يقت�سر على جمال واحد فقط، فاإ�ست�سراف امل�ستقبل 

فالتخطيط  منه،  جزء  يعترب  و  اال�سرتاتيجي  التخطيط  يلحقه  الذي  االأ�سا�ض  هو 

العلمية  االأدوات  و  الطرق  نتائج  اإحدى  لتنفيذ  خطط  و�سع  مهمته  اال�سرتاتيجي 

املتبعة يف اال�ست�سراف لتحقيقه، ومنه فاإن معادلة اإ�ست�سراف امل�ستقبل تت�سمن كل 

و )2(  العلمية  االأدوات  و  الطرق  الذي يجهز  وهو  للم�ستقبل  امل�ست�سرف  من )1( 

متخذ القرار و)3( املخطط االإ�سرتاتيجي.



اأداة   36 امل�ستقبل  الإ�ست�سراف  امل�ستخدمة  العلمية   االأدوات  �سنفت 

الإ�ست�سراف  خا�سة  نظرية  اأو  اأداة  تطوير  ميكن  كما  للزيادة،  قابلة 

امل�ستقبل بت�سخري التفكري االإبداعي و االإبتكار، و قد تر�سخ املوؤ�س�سات 

كاإ�ستخدام  باال�ست�سراف  البدء  عملية  لت�سهيل  النظريات  بع�ض 

نظريات الع�سف الذهني و القبعات ال�ست و كورت، فاإن احدى طرق 

مبا�سرًا  اعتمادًا  الباحثني  و  اخلرباء  على  االعتماد  هي  اال�ست�سراف 

ومن اأهم االأدوات العلمية املعروفة على نطاق وا�سع هي: ال�سيناريوهات 

البديلة؛ و دلفي؛ و دوالب امل�ستقبل؛ التفتيت؛ وجميع هذه االأدوات كانت 

يف بادىء االأمر عبارة عن نظريات و لكنها اثبتت فاعليتها على اأر�ض 

الواقع بالتطبيق الناجح. 

ليعي�ض  الفرد  اإ�سعاد  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  يف  الدولة  هدف  ان  مبا  و 

ا�ست�سراف  اإن  على  ال�سوء  فن�سلط  اأكرب،  فر�ض  مع  و  اأف�سل  بيئة  يف 

اإىل  يتداخل  قد  بل  العمل  فرق  و  املوؤ�س�سات  على  يقت�سر  ال  امل�ستقبل 

امل�ستوى ال�سخ�سي و كل ما يحتاجه الفرد خميلة اإبداعية خ�سبة باأن 

اإ�ست�سراف  ليوافق  �سخ�سه  لتنمية  االإ�ست�سراف  معادلة  بتنفيذ  يقوم 

تخدم  قد  التي  االأدوات  اأف�سل  فمن  الدولة،  و  به   يعمل  الذي  القطاع 

اإ�ست�سراف امل�ستقبل للفرد هي نظرية التنبوؤ العك�سي.
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فعاليات

و�ضـــرح الطريفـــي اأن بلدية مدينة ال�ضـــارقة  تويل اأهميـــة كربى لتحقيق 

�ضـــعادة املوظفني واملتعاملني معها وجمتمع ال�ضـــارقة ب�ضـــكل عام، تنفيذًا 

وان�ضـــجامًا مع روؤى قيادتنا الر�ضيدة التي جعلت من �ضعب دولة الإمارات 

اأ�ضـــعد ال�ضعوب.، وت�ضـــعى لأن ت�ضـــبح الدائرة الأوىل يف حتقيق ال�ضعادة 

ملوظفيها واملتعاملني معها،م�ضـــريًا اأن اإ�ضرتاتيجية البلدية احلالية تهدف 

جلعل ال�ضعادة اأ�ضلوب حياة بني جميع موظفيها مبا ي�ضمن خلق بيئة عمل 

�ضعيدة واإيجابية وحمفزة على العطاء والعمل، ول �ضيما اأن موظفي البلدية 

هم راأ�س املال احلقيقي وال�ضـــتثمار الأمثل بها، فهم الأ�ضـــا�س يف م�ضرية 

البناء والعطاء التي ننتهجها، وهم الو�ضيلة الأكرث اأهمية لتحقيق الريادة، 

وجعلهم �ضـــعداء �ضـــيعود حتمًا بالنفع العام على البلدية كجهة عمل وعلى 

اإمارتنا احلبيبة وعلى وطننا الغايل كوطن لل�ضعادة وا�ضت�ضراف امل�ضتقبل.

وقـــال عبداهلل القايدي م�ضـــاعد املدير العام لقطاع الدعم املوؤ�ض�ضـــي اأن 

البلديـــة لديهـــا العديد من املبـــادرات والفعاليات والأن�ضـــطة التي تهدف 

لإ�ضـــعاد جميع متعامليها داخليًا وخارجيًا، موؤكدًا اأن الهتمام بالعن�ضـــر 

الب�ضـــري هو ال�ضـــبيل لنجاح اأي موؤ�ض�ضـــة وجعلها موؤ�ض�ضة �ضعيدة وفاعلة، 

وخا�ضـــة اأن مفهـــوم �ضـــعادة املوظفني ين�ضـــجم متامًا مع طبيعـــة اإمارتنا 

البا�ضمة، فلم يعد تعبري »ابت�ضم اأنت يف ال�ضارقة« جمرد �ضعار ن�ضتقبل به 

النا�س ولكنه واقع ملمو�س ن�ضهده جميعًا يومًا بعد يوم.

نظمت عروض ومسابقات وبازار للموظفات
بلدية الشارقة تشارك موظفيها فعاليات 

يوم السعادة العالمي
 احتفاًل بيوم ال�شعادة العاملي الذي ي�شادف 20 مار�س من كل عام، ويف بادرة هي الأوىل من نوعها على م�شتوى بلدية 

مدينة ال�شارقة، اأقامت البلدية حفًل خا�شاً �شهد العديد من الفعاليات املنوعة والأن�شطة الرتفيهية للحتفال بيوم 

ال�شعادة العاملي، بح�شور �شعادة ثابت �شامل الطريفي مدير عام بلدية مدينة ال�شارقة وم�شاعديه ولفيف من موظفي 

وموظفات البلدية واملراجعني، وذلك يف املبنى الرئي�شي للبلدية مبنطقة امل�شلى، بالإ�شافة جلميع مباين البلدية.
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فعاليات
واأ�ضــــار القايــــدي اأن احتفال البلديــــة باليوم العاملي لل�ضــــعادة ل 

يعني اأن �ضعادة موظفينا تقت�ضر على يوم واحد يف العام، ولكننا 

ن�ضــــعى جلعل كل اأيام موظفي وموظفات بلدية ال�ضــــارقة �ضعيدة 

واإيجابيــــة، مما يزيد مــــن الولء الوظيفي لديهــــم وينعك�س على 

طرق عملهم وتفاعلهم مع كافة فئات اجلمهور.

فعاليات منوعة

وبــــداأت الفعاليات بعزف الن�ضــــيد الوطني وا�ضــــتعرا�س للفرقة 

الع�ضــــكرية، وعر�ــــس للخيالــــه، ومــــن ثم مت ك�ضــــف ال�ضــــتار عن 

ن�ضــــب ال�ضــــعادة التــــذكاري اخلا�ــــس بالبلدية، وتابع احل�ضــــور 

بــــازار املوظفــــني والــــذي عر�ــــس من خاللــــه عدد مــــن موظفي 

البلديــــة منتجــــات متنوعة مثــــل املالب�ــــس والهدايــــا والتوزيعات 

والأكالت ال�ضعبية، بالإ�ضافة ل�ضتمتاع الأطفال واأبناء املوظفني  

بالعديد من  الألعاب التفاعلية والإلكرتونية، و�ضــــارك املوظفون 

واملوظفات يف العديد من امل�ضابقات اجلماعية.
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ركن الطفل

كما قام الأطفال بالر�ضم والتلوين يف »ركن الطفل«  حيث قامت 

اإدارة الت�ضال املوؤ�ض�ضي بن�ضب عدد من طاولت ق�ضم فعاليات 

احلدائــــق يف بهــــو املبنى الرئي�ضــــي مــــع توزيــــع الأوراق والألوان 

املختلفة على الأطفال للر�ضــــم ومن ثــــم الحتفاء مبا قدموه من 

اأعمــــال، وقامت م�ضــــرفات احلدائق مب�ضــــاعدة الأطفال وتوفري 

كافــــة متطلباتهــــم الفنية، بالإ�ضــــافة لتوزيع الهدايــــا التذكارية 

املميزة على جميع الأطفال.

ندوة السعادة

 وتبــــع هذه الفقرات ندوة خا�ضــــة عــــن ال�ضــــعادة تخللها عر�س 

فيلــــم »ابت�ضــــم اأنت يف ال�ضــــارقة« مــــن اإنتاج البلديــــة مت تقدميه 

اإهداء ل�ضــــاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضــــلطان القا�ضمي ع�ضو 

املجل�س الأعلى حاكم ال�ضــــارقة، وقد �ضهدت الندوة التي قدمها 

املحا�ضــــر را�ضــــد اآل علي تفاعاًل كبريًا من قبل احل�ضــــور، حيث 

طلب املحا�ضــــر من جميع احل�ضــــور امل�ضــــاركة يف بع�س الألعاب 

الإدراكية التي تعمل على تعزيز ال�ضعادة والإيجابية يف احلياة.

كيك السعادة
 

�ضـــعار  حملـــت  التـــي  ال�ضـــعادة  كيـــك  تقطيـــع  مت  ثـــم  ومـــن 

البلدية،و�ضارك الطريفي احل�ضور يف تلوين لوحة ال�ضعادة التي 

�ضـــمت العديد من الكلمات التحفيزية مثـــل »الفرح،الوطنية، 

ال�ضعادة، النجاح والولء«.
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حافلة السعادة

من اأمام مبنــــى البلدية انطلقت حافلة ال�ضــــعادة يف مبادرة هي 

الأوىل مــــن نوعها التي ت�ضــــهدها البلدية، حيث انطلقت احلافلة 

ي�ضــــتقلها عدد مــــن موظفي البلدية ب�ضــــحبة الإعالمي ال�ضــــاب 

حممد الفرجــــاوي، حيث قام اجلميع بتوزيــــع الهدايا التذكارية 

على عمــــال البلدية يف كل مكان بالإ�ضــــافة للجمهور يف خمتلف 

ال�ضوارع وامليادين.

سكن العمال

وا�ضــــتكماًل لفعاليــــات هــــذا اليــــوم التــــي انطلقــــت مــــن املبنــــى 

الرئي�ضــــي، ول�ضــــمان م�ضــــاركة جميع الفئات العاملة يف البلدية 

بالحتفال بهذه اليوم املميز، اأقامت اإدارة الت�ضــــال املوؤ�ض�ضــــي 

فعالية خا�ضــــة ب�ضــــكن العمال باملنطقة ال�ضناعية الثالثة، حيث 

�ضارك جميع العمال يف امل�ضابقات الرتفيهية والأن�ضطة والألعاب 

التفاعليــــة ويف ختام الفعالية مت توزيــــع هدايا وجوائز قيمة على 

جميع احل�ضور.

تكريم أحد قدامى 
موظفي البلدية

وقد قام �ضــــعادة ثابــــت الطريفــــي وفريــــق الإدارة العليا بتقدمي 

تكرمي خا�س للموظف حممد نا�ضر من قدامي موظفي البلدية، 

حيث مت تقدمي �ضكر خا�س له لدوره وجمهوده يف العمل البلدي.
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ت�ضمل  للتفتي�س  اخلا�ضعة  الغذائية  املواقع  اأن  القا�ضمي  اأو�ضحت  وتف�ضياًل   

مطاعم، �ضوبر ماركت، بقالة،جتارة مواد غذائية،جتارة اأ�ضماك، مطبخ �ضعبي، 

ومقا�ضف  املعجنات  وتقدمي  ومتور،جتهيز  خ�ضروات  جتارة  بهارات،  جتارة 

من  للتاأكد  الغذائية  املواد  جمال  يف  تعمل  التي  املواقع  من  ،وغريها  املدار�س 

�ضالمة املنتجات وتطبيق كافة ال�ضرتاطات ال�ضحية التي قررتها البلدية حفاظًا 

على �ضحة و�ضالمة املجتمع، موؤكدة اأن عمليات التدقيق والفح�س ت�ضمل كذلك 

الك�ضف على مركبات توزيع املواد الغذائية ومقا�ضف املدار�س واأخذ عينات من 

املنتجات املتداولة يف الأ�ضواق لفح�ضها خمربيًا والتاأكد من �ضالمتها. 

برنامج  �ضمن  موقع   3899 ل  الفني  الدعم  تقدمي  مت  اأنه  القا�ضمي  واأ�ضافت 

اأداء املوؤ�ض�ضات  ال�ضارقة ل�ضالمة الأغذية، حيث حقق الربنامج  قفزة نوعية يف 

املوؤ�ض�ضات  من  جعل  ما  وال�ضالمة،  ال�ضحة  معايري  تطبيق  من  وعزز  الغذائية 

العاملة يف مدينة ال�ضارقة منوذجًا متميزًا يف اللتزام بتطبيق املعايري ال�ضحية، 

قطاع الصحة العامة صمام السالمة في اإلمارة
بلدية الشارقة تنفذ 44885 حملة تفتيشية على المحال 

الغذائية في 2016
نفذ ق�شم رقابة الأغذية باإدارة ال�شحة العامة 44885 زيارة تفتي�شية على املواقع واملحال الغذائية بال�شارقة، كما مت �شحب 511 عينة من املنتجات 

املوجودة بالأ�شواق لتحليلها خمربياً للتاأكد من �شلحية املواد الغذائية املعرو�شة بالأ�شواق، بالإ�شافة ل�شحب 122 عينة من مياه املدار�س لتحليلها 

والتاأكد من �شلمتها، ح�شبما �شرحت ال�شيخة الدكتورة ر�شا اأحمد القا�شمي م�شاعد املدير العام لقطاع ال�شحة العامة واملختربات املركزية ببلدية 

مدينة ال�شارقة، يف �شياق ا�شتعرا�شها للتقرير ال�شنوي للقطاع خلل عام 2016.

فقد  مت ت�ضميم هذا الربنامج بحيث ي�ضمن قيام العاملني يف املوؤ�ض�ضات الغذائية باتباع املمار�ضات ال�ضحية 

دائم  ب�ضكل  املمار�ضات  هذه  على  واملحافظة  الغذائية  املواد  وبيع  وتوزيع  وتقدمي  اإنتاج وحت�ضري  اجليدة يف 

لتتحول ب�ضكل منهجي اإىل �ضلوك ينعك�س يف تقدمي غذاء اآمن للم�ضتهلك. 

 واأو�ضحت القا�ضمي اأن معدل ال�ضالمة الغذائية يف اإمارة ال�ضارقة لعام 2016 بلغ ن�ضبة 98 %، وذلك بف�ضل 

اجلهود التي بذلتها البلدية على مدار العام بالتعاون مع وزارة التغيري املناخي والبيئة، لي�ضاف هذا الإجناز 

اإىل �ضل�ضلة اإجنازات البلدية وقطاع ال�ضحة بها، والذي جاء بدعم وتوجيهات �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور 

اأن معدل ال�ضالمة الغذائية يعترب  ال�ضارقة.م�ضرية  �ضلطان بن حممد القا�ضمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم 

مبثابة موؤ�ضر واأداة قيا�س مت اإعداده من قبل وزارة التغري املناخي والبيئة بالدولة بالتعاون مع منظمة الأغذية 

والزراعة لالأمم املتحدة )فاو(، ويتكون من 87 عن�ضرًا ميكن من خاللها التعرف اإىل مدى التح�ضن يف جميع 

اجلوانب التي تخ�س منظومة �ضالمة الأغذية كالت�ضريعات ونظم الرقابة وفعالية املختربات، ويتم تقييم كل 

عن�ضر من عنا�ضر املوؤ�ضر باأحد امل�ضتويات التالية »ممتاز، جيد، يحتاج اإىل حت�ضني، �ضعيف«

لفتة اإىل اأن معدل ال�ضالمة الغذائية يف الإمارة �ضهد ارتفاعًا ملحوظًا خالل ال�ضنوات املا�ضية، وذلك بف�ضل 

اأق�ضى  لتوفري  الإمارة،  م�ضتوى  على  واأق�ضامه  اإدارته  وكافة  ال�ضحة  قطاع  يقدمها  التي  املتوا�ضلة  اجلهود 

ال�شيخة الدكتورة ر�شا اأحمد القا�شمي 

م�ضاعد املدير العام لقطاع ال�ضحة 

العامة واملختربات املركزية



للتاأكد  موقع   154 على  بحملة  الق�ضم  مفت�ضو  قام  اإبريل  �ضهر  ويف 

التذوقية  واحلمالت  الرتويجية  العرو�س  بت�ضاريح  اللتزام  من 

على  حملة  تنظيم  مت  يوليو   14 اإىل  مابني10  الفرتة  بال�ضارقة،وخالل 

الفرتة مابني 14و 17  الغذائية، ويف  املواد  �ضركات جتارة  م�ضتودعات 

تخ�ضي�س  من  للتاأكد  اأخرى  مرة  احلملة  نف�س  تنفيذ  مت  اأغ�ضط�س 

ال�ضالحية  منتهية  الغذائية  املواد  حلفظ  ومنا�ضب  منف�ضل  مكان 

تنفيذ  ومت  احلملتني،  خالل  م�ضتودع   207 زيارة  متت  والتالفة،حيث 

حملة على 62 مركبة لتوزيع املواد الغذائية مبناطق ال�ضتالم مبحالت 

من   31 وحتى  اأغ�ضط�س   18 من  الفرتة  خالل  الكربى  ماركت  ال�ضوبر 

ال�ضهر ذاته.

رقابة  بق�ضم  الغذائية  والرتاخي�س  ال�ضت�ضارات  �ضعبة  قامت  كما 

كما  922خمطط،  واعتماد  جديدًا،  موقعًا   1006 برتخي�س  الغذية 

ح�ضل466 موقع غذائي بال�ضارقة على �ضهادة برنامج ال�ضارقة ل�ضالمة 

الأغذية اأما عدد املواقع التي ح�ضلت على جتديد �ضهادة الربنامج فبلغ 

اإىل  وردت  التي  الغذائية  ال�ضحنات  عدد  يخ�س  فيما  اأما  233موقع. 

الدويل،  ال�ضارقة  البحري،مطار  خالد  »ميناء  ال�ضارقة  مدينة  منافذ 

باحلمرية،  احلرة  املنطقة  اجلديدة،  احلاويات  ا�ضتقبال  حمطة 

املنطقة احلرة مبطار ال�ضارقة الدويل« 46788 �ضحنة.

اأركان  اأهم  اأحد  يعد  بالبلدية  الأغذية  رقابة  ق�ضم  اأن  يذكر   

وذلك  الإمارة،  يف  الغذائية  ال�ضالمة 

دوره  خالل  من 

اإمارة ال�ضارقة،  الإ�ضرايف والرقابي على املن�ضاآت الغذائية القائمة يف 

وياأتي ذلك من خالل تزويد اأ�ضحاب املن�ضاآت بال�ضرتاطات ال�ضحية 

الواجب توافرها يف املن�ضاآت كاًل ح�ضب الن�ضاط القائم فيها، بالإ�ضافة 

اإىل متابعة مدى التزام املن�ضاآت بتطبيق هذه ال�ضرتاطات من خالل 

جددت  لذلك  الق�ضم،  مفت�ضو  به  يقوم  والذي  عليها  الدوري  التفتي�س 

له،  الدويل  اعتمادها  واملقايي�س  للموا�ضفات  الإمارات  هيئة  موؤخرًا 

وذلك بعد قيام فريق من الهيئة بزيارة الق�ضم للتدقيق ال�ضنوي على 

ودوره  الأغذية  رقابة  ق�ضم  لدور  تتويجًا  اآيزو17020،  اجلودة  نظام 

واحلفاظ  بالإمارة  الغذائية  املن�ضاآت  كافة  على  والتفتي�ضي  الرقابي 

على �ضالمة املجتمع الغذائية، كما يعد ق�ضم رقابة الأغذية اأول جهاز 

تفتي�س غذائي يف دولة الإمارات حا�ضل على  �ضهادة العتماد الدويل 

يف التفتي�س، و ذلك منذ عام 2009
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درجات الأمان وال�ضالمة لأفراد املجتمع.

العامة  ال�ضحة  اإدارة  مدير  املعال  �ضذى  ال�ضيخة  اأو�ضحت  جانبها  من 

ال�ضنوي  التقرير  يف  الواردة  والأرقام  الإح�ضائيات  مقارنة  اأن  بالبلدية 

لقطاع ال�ضحة العامة بالعام 2015 يعك�س حجم اجلهود الكبرية املبذولة 

على  احلفاظ  اأجل  من  العام  مدار  على  اإداراته  بجميع  القطاع  قبل  من 

من  البلدية  اأن  موؤكدة  املدينة.  اأنحاء  كل  يف  امل�ضتهلكني  و�ضالمة  �ضحة 

ال�ضروط  بتطبيق  امللتزمني  غري  ب�ضبط  تقوم  احلثيثة  متابعتها  خالل 

اللوائح  يف  عليها  واملن�ضو�س  املتبعة  الإجراءات  اتخاذ  ويتم  املحددة، 

القانونية، ح�ضب حجم املخالفة.

واأ�ضارت املعال اأنه مت تنظيم خم�س حمالت على عدد من املواقع واملن�ضاآت 

حمالت  على  حملة  تنظيم  مت  حيث  ال�ضيف،  ف�ضل  خالل  الغذائية 

ال�ضوبر ماركت والبقالت للتاأكد من عدم ف�ضل التيار الكهربائي عن 

الربادات لياًل مابني الفرتة من 24 يوليو وحتى 4 اأغ�ضط�س، حيث 

اأخرى  تنفيذ حملة  الق�ضم بزيارة610 موقع، كما مت  قام مفت�ضو 

قبل بداية �ضهررم�ضان الكرمي على عدد31مطبخ �ضعبي للتاأكد 

من التزامها باملمار�ضات ال�ضحية اجليدة.

 ال�شيخة �شذى املعل

 مدير اإدارة ال�ضحة العامة 
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و�ضـــرح الطريفي اأن النه�ضـــة الزراعية وال�ضـــتمرار يف 

م�ضـــرية التخ�ضـــري التي تنتهجها البلدية جـــاءت بدعم 

ومتابعة حثيثة من �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان 

القا�ضمي ع�ضـــو املجل�س الأعلى حاكم ال�ضارقة، وتنفيذا 

لتوجيهات �ضـــموه ب�ضـــاأن ن�ضر امل�ضـــطحات اخل�ضراء يف 

الإمـــارة حتـــى تبقى علـــى الدوام ال�ضـــارقة هـــي املدينة 

البا�ضمة وال�ضحية واملكان الأمثل للحياة والعمل، م�ضريًا 

اأن جتربة البلدية وا�ضرتاتيجيتها يف الزراعة والتخ�ضري 

تعد فل�ضـــفة متميـــزة ارتكزت علـــى عدة معايـــري علمية 

وو�ضائل تطبيقية حديثة لتنفيذها، فقد حر�ضت البلدية 

عند تنفيذ خطتها للت�ضـــجري والتخ�ضـــري على املزج بني 

احلا�ضر واملا�ضي لتخلق نوعًا من الن�ضجام بني الإن�ضان 

وبيئته وا�ضتح�ضار عبق املا�ضي واآفاق امل�ضتقبل.

واأ�ضاف الطريفي اأن بلدية ال�ضارقة اعتمدت على امل�ضاتل 

التابعة لهـــا يف عملية توفري كافة امل�ضـــتلزمات الزراعية 

للم�ضـــطحات اخل�ضـــراء من اأ�ضـــجار و�ضـــجريات وغريها من النباتات، حيث 

يوجد لديها م�ضتالن هما م�ضتل الفالح وم�ضتل احلزام الأخ�ضر وي�ضل معدل 

الإنتاج ال�ضـــنوي للم�ضـــتلني  350،000 �ضـــتلة، ويتم توزيع حوايل  )150،000 

�ضـــتلة(  يف ال�ضـــنة على املواطنـــني باملدينـــة والدوائر احلكومية واملوؤ�ض�ضـــات 

والهيئات املختلفة، ويتم ا�ضتثمار الباقي يف م�ضاريع البلدية التخ�ضريية.

واأو�ضـــح املهند�س ح�ضـــن التفاق م�ضـــاعد املدير العام لقطاع الزراعة والبيئة 

تنفي���ذاً لتوجيه���ات �شاحب ال�شمو ال�شي���خ الدكتور �شلطان بن حمم���د القا�شمي ع�شو املجل�س 

الأعل���ى للحت���اد حاك���م ال�شارق���ة، بب�شط الرقع���ة اخل�شراء واملحافظ���ة على املكون���ات البيئية، 

افتتح �شعادة ثابت �شامل الطريفي مدير عام بلدية مدينة ال�شارقة املرحلة التطويرية الثانية 

مل�شت���ل احل���زام الأخ�شر،تزامن���اً م���ع احتف���ال الدول���ة باأ�شبوع الت�شج���ري ال 37، وذل���ك بح�شور 

م�شاعدي املدير العام وجمع غفري من املهتمني بالزراعة.

تنفيذًا لتوجيهات سلطان واستمرارًا في فعاليات 

أسبوع التشجير الـ 37

بلدية الشارقة تفتتح المرحلة الثانية 
من مشتل الحزام األخضر
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اأنـــه مت افتتاح املرحلـــة التطويرية الثانية من م�ضـــتل احلزام 

الأخ�ضـــر تزامنًا مع احتفال الدولة باأ�ضـــبوع الت�ضجري ال 37، 

والتي �ضهدت اإن�ضاء وحدات اإنتاجية اإ�ضافية متمثلة يف اإن�ضاء 

»البيوت البال�ضـــتيكية« التي تهدف لإكثـــار النباتات والعقل و 

تعمـــل على حماية النباتات من التعر�س للظروف البيئية غري 

املالئمة،

فهـــي مبثابة احل�ضـــن الذي يحفظ ال�ضـــتالت اإىل اأن ت�ضـــل 

حلجم معني قبل نقلها للمكان امل�ضـــتدمي اأو ت�ضـــويقها. م�ضريًا 

اأن املرحلة التطويرية الأوىل مل�ضـــتل احلزام الأخ�ضر �ضهدت 

اإقامة منطقة خا�ضة لتوزيع ال�ضتالت.

يذكر اأن م�ضتل احلزام الأخ�ضر اأن�ضئ عام 1997 قي منطقة 

ال�ضـــناعية 12،  وي�ضـــم مكاتـــب اإدارة الزراعـــة واحلدائـــق 

ومنطقـــة التوزيع وتبلغ م�ضـــاحته بحـــدود 55 األف مرت مربع، 

اأما م�ضـــتل الفالح ويعد  اأقدم م�ضـــتل يف اإمارة ال�ضارقة فتبلغ 

م�ضـــاحته 44 األف مرت مربع،ويقوم امل�ضـــتالن باإنتاج خمتلف  

�ضـــتالت نباتـــات الزينـــة مثـــل �ضـــتالت اليا�ضـــمني واأ�ضـــجار 

الظل وم�ضـــدات الريـــاح ونخيـــل الزينة والأ�ضـــجار املزهرة 

وال�ضجريات واملت�ضلقات ومغطيات الرتبة والزهور املو�ضمية. 
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تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة وترسيخًا لثقافة التكاتف

بلدية الشارقة تؤسس فريق للتطوع لتنظيم 
فعاليات دوائر اإلمارة

تنفيــــذًا لروؤى  و توجيهات �ضــــاحب ال�ضــــمو ال�ضــــيخ الدكتور 

�ضــــلطان بن حممد القا�ضــــمي ع�ضــــو املجل�س الأعلى حاكم 

ال�ضــــارقة بن�ضــــر ثقافــــة التطوع بــــني جميع فئــــات املجتمع، 

وتر�ضــــيخًا لثقافة التاآلــــف والتكاتف بــــني املوظفني، اأعلنت 

بلديــــة مدينــــة ال�ضــــارقة عــــن تاأ�ضــــي�س فريــــق تطوعــــي من 

موظفيها للم�ضــــاركة يف تنظيم فعاليات واأن�ضطة كافة دوائر 

الإمارة.

و�ضــــرح �ضعادة ثابت �ضامل الطريفي مدير عام بلدية مدينة 

ال�ضارقة اأنه تنفيذًا و انطالقًا من روؤى �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 

الدكتور �ضــــلطان القا�ضــــمي حاكم ال�ضارقة والتي تركز على 

»اأن العمل التطوعي يعني القيام بالواجبات غري التكليفية، 

ومببــــادرة �ضخ�ضــــية من الفــــرد مما يعــــزز مبــــداأ التكافل 

الجتماعــــي وخدمة الآخر الذي حثنــــا ديننا احلنيف عليه« 

بداأنــــا يف تنفيــــذ هذه املبادرة، والتي تتيــــح جلميع املوظفني 

امل�ضــــاركة يف تنظيم فعاليات واأن�ضــــطة الدوائر واملوؤ�ض�ضات 

احلكومية يف الإمارة ح�ضــــب طلب تلك الدوائر. م�ضــــريًا اأن 

تاأ�ضي�س الفريق جاء مببادرة �ضخ�ضية ومقرتح من املوظف 

حممد �ضليم فهمى حمدان  مفت�س رقابة اأغذية ثاين ببلدية 

ال�ضــــارقة، قدمه عرب نظام»اإقرتاحي« الذي اأطلقته البلدية 

لتلقي مقرتحــــات واأفكار املوظفني والعمل على تنفيذها مبا 

يخدم العمل اخلدمي والبلدية واإمارة ال�ضارقة ب�ضكل عام.

واأ�ضــــاف الطريفي اأن تاأ�ضــــي�س الفريق �ضيعمل على تر�ضيخ 

ثقافة التكاتف والتطوع والفزعة التي ن�ضاأنا عليها بني جميع 

موظفي اإمارة ال�ضارقة،كما �ضيخلق حالة من الإخاء وتعزيز 

روح التعاون بينهم، فالعمل التطوعي يعد جزءًا من الن�ضيج 

الثقايف والجتماعي الذي قامت عليه الدولة، وهو عمٌل �ضائع 

يف املجتمع الإماراتي قبل تاأ�ضــــي�س الدولة، ومن ثم اكت�ضــــب 

بعد قيام الدولة اهتمامًا ر�ضــــميًا كبريًا على م�ضتوى القيادة 

الر�ضــــيدة وعلى خمتلف امل�ضتويات احلكومية والأهلية، مما 

�ضاهم يف تاأ�ضي�س العديد من الهيئات واجلمعيات والربامج 

والفرق التطوعية على م�ضتوى الدولة.

واأ�ضــــافت ال�ضيخة �ضــــذى املعال مدير اإدارة ال�ضحة العامة 

ورئي�س فريق عمل نظام »اإقرتاحي«  اأنه ل يوجد عدد حمدد 

لأفــــراد الفريق، فالتطوع م�ضــــموح ومتــــاح جلميع املوظفني 

الراغبــــني يف امل�ضــــاركة ب�ضــــرط األ يوؤثر غيابهم على �ضــــري 

العمــــل يف اإداراتهم، حيث �ضــــتقوم اإدارة الفريق فور تلقيها 

طلــــب التطــــوع مــــن الدائــــرة الراغبــــة يف متطوعني بن�ضــــر 

اإعــــالن على الربيد الإلكــــرتوين للموظفني لدعوة الراغبني 

للتقدم والت�ضــــجيل. موؤكدة اأن بلدية ال�ضارقة منذ تاأ�ضي�ضها 

تعمــــل على تر�ضــــيخ كل القيم التي من �ضــــاأنها تعزيز فر�س 

التعاون والتكاتف بني املوظفني وكافة فئات املجتمع، وذلك 

مــــن خــــالل اإطالق العديــــد من املبــــادرات التــــي تنبثق من 

م�ضوؤوليتها الجتماعية جتاه كافة اأفراد املجتمع.

من جانبه اأعرب مقدم القرتاح حممد �ضــــليم عن �ضعادته 

بتنفيــــذ اقرتاحــــه، موؤكــــدًا اأن اآليــــة العمــــل يف البلدية الآن 

اأ�ضــــبحت تدعم كل �ضــــبل البتكار والإبــــداع يف العمل، كما 

تعمــــل علــــى التحفيز والتناف�ــــس الإيجابي الــــذي يخلق بيئة 

عمــــل مثاليــــة وفعالة ملــــا يخــــدم البلديــــة واإمارة ال�ضــــارقة 

والدولة كلها.

حممد �ضليم فهمى حمدان  ال�ضيخة �ضذى املعال �ضعادة ثابت �ضامل الطريفي
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موقعه  لل�سياقة  ال�سارقة  معهد  اأطلق 

الإلكرتوين الر�سمي على �سبكة الإنرتنت 

اللتحاق  من  املتعاملني  لتمكني  موؤخراً 

العديد  على  والطالع  اإلكرتونياً  باملعهد 

واإجنازها  يقدمها  التي  اخلدمات  من 

تقدمي  خطوات  يلي  وفيما  اإلكرتونياً، 

طلب اللتحاق باملعهد:- 

تقديم طلب االلتحاق 
بمعهد الشارقة للسياقة

اخلطوة الأوىل: 

افتح مت�سفح الإنرتنت وقم باإدخال ا�سم موقع معهد ال�سارقة لل�سياقة

 www.sdi.gov.ae 

اخلطوة الثانية: 

الت�سجيل. ا�سغط على اخلدمات الإلكرتونية                 
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إزعاج مرتادي الشواطئ

الوقوف الخاطئ

يالحظ �أن بع�ض قائدي �ملركبات ي�شيوؤون ��شتخد�م �ملو�قف �لعامة بحيث ي�شغلون �أكرث من موقف �أو يقفون ب�شكل 

مائل ب�شكل يعيق ��شتخد�م �ملركبات �لأخرى للمو�قف �ملجاورة مما ي�شبب تقليل عدد �ملو�قف �ملتوفرة، ونهيب 

بجميع قائدي �ملركبات �شرورة �لتقيد بالوقوف �ل�شحيح و�للتز�م باللو�ئح و�لقو�نني �ملعمول بها يف هذ� �ل�شاأن.

عبور المشاة من غير األماكن المخصصة

4

لـنــرتـــِق
المدينة الباسمة

بالرغم من حمالت �لتوعوية �ملتنوعة �لتي تنفذها �جلهات �ملخت�شة بالإمارة و�لتي ت�شتهدف جميع �شر�ئح �ملجتمع ومبختلف 

�للغات، وتت�شمن حما�شر�ت نظرية و�أفالم توعوية، وذلك لرفع �لوعي مبخاطر �لعبور من غري �لأماكن �ملخ�ش�شة للم�شاة، 

بالإ�شافة �إىل توزيع �لن�شر�ت �لتوعوية على �لعمال يف �أماكن جتمعهم، لتقليل ن�شبة �حلو�دث و�حلفاظ على �أمن �لطرق، �إل 

�أنه ما ز�ل بع�ض �مل�شتهرتين باأرو�حهم ي�شرون على عبور �لطريق دون �لتقيد باأماكن �لعبور �ملخ�ش�شة ما يعر�ض حياتهم 

للخطر ويت�شبب يف حو�دث كثرية ل يحمد عقباها. ولذلك ندعو �جلميع �إىل توخي �حليطة و�حلذر �أثناء ��شتخد�م �لطريق، 

�شو�ء �أثناء �ل�شري �أو �لعبور من جانب �إىل �جلانب �لآخر من �لطريق، وعدم �لعبور �إل بعد �لتاأكد متامًا من خلو �لطريق من 

�ملركبات، وعبور �ل�شارع د�ئمًا من �لأماكن �ملخ�ش�شة لعبور �مل�شاة ب�شرعة معقولة وبخط م�شتقيم مع مر�قبة حركة �ملرور 

وجتنب �لن�شغال �أثناء �لعبور، وعدم تخطي �ل�شو�رع �إل بعد �لتاأكد من �شالمة �لعبور، ومر�قبة �إ�شار�ت �ملرور، وعدم �لعبور �إل 

عندما تكون �لإ�شارة �خلا�شة بامل�شاة خ�شر�ء ويكون �لطريق متاحًا للعبور �لآمن، ول يجوز للم�شاة �لعبور ب�شورة فجائية عند 

�قرت�ب مركبة من م�شافة قريبة، بحيث ل ميكن ل�شائقها �إيقافها ملنع �ل�شطد�م.

يلجاأ بع�ض �لعاملني يف �ملن�شاآت �لتي متار�ض ن�شاط تاأجري �لدر�جات �ملائية على �ل�شو�طئ مبدينة �ل�شارقة وخا�شة �شاطىء �ملمزر 

�إىل بع�ض �ملمار�شات �ل�شلبية �لتي تت�شبب يف م�شايقات ملرتادي �ل�شو�طئ �أو توؤثر �شلبًا على �ملنظر �جلمايل و�حل�شاري ملدينتنا 

�أمام �ملركبات لعر�ض خدماتهم ما ي�شبب  �إعاقة �لطريق  �أو  �لبا�شمة مثل �ملناد�ة على مرتادي �ل�شاطئ ب�شورة غري ح�شارية 

�شيق �لعائالت و�لأفر�د �لتي يرتادون �ل�شاطئ، ف�شاًل عن تعري�ض حياتهم للخطر، ولذلك فاإننا ندعو �لعاملني يف تلك �ملن�شاآت 

�إىل �لتز�م بالقو�نني و�للو�ئح �ملعمول بها و�لبتعاد نهائيًا عن �أية ممار�شات �شلبية ت�شوه �ل�شورة �حل�شارية لإمارتنا �لبا�شمة.
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الفائز الأول : حمدي ال�ساحلي

الفائز الثاين : اأحمد الوادي

١. متى �سدر القانون الذي ينظم اخت�سا�سات بلديات اإمارة ال�سارقة 

والذي عرف با�سم قانون البلديات؟ 

 .١97١

٢. ما ا�سم الكتاب الذي وقعه �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة خالل افتتاح 

فعاليات الدورة اخلام�سة والثالثني ملعر�ض ال�سارقة الدويل للكتاب؟

�سراع القوى والتجارة يف اخلليج )١6٢0م - ١8٢0م (. 

٢0١7/6/٢0

١. متى ح�سلت ال�سارقة على لقب عا�سمة الثقافة العربية من قبل اليون�سكو؟؟  

العربي  الرتاث  عر�ض  يف  تتخ�س�ض  ال�سارقة  حكومة  يف  الثقافية  املوؤ�س�سات  اإحدى   .٢

و�سونه  وحفظه  املادي  غري  الثقايف  الرتاث  عنا�سر  ح�سر  على  تعمل  كما  الإماراتي، 

ونقله، ف�ساًل عن عمليات حماية الرتاث احل�ساري والطبيعي، فما هي؟
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شهر القراءة

رعاه  دبي،  الوزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم،  را�ضد  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  اأطلق �ضاحب 

اهلل، فعاليات ال�ضهر الوطني للقراءة يف �ضهر مار�س، ا�ضتكماًل مل�ضرية جناح حتدي القراءة العربي، والذي و�ضل عدد 

امل�ضاركني به اإىل 6 ماليني طالب، من 40 األف مدر�ضة يف 15 دولة عربية.

ياأتي »�ضهر القراءة« كمبادرة ثقافية جديدة وخطوة اإ�ضافية يف م�ضرية الدولة نحو تر�ضيخ ثقافة العلم واملعرفة وبناء 

الإن�ضان الذي ي�ضكل اللبنة الأوىل واحلقيقية لبناء احل�ضارات وا�ضت�ضراف امل�ضتقبل، وهي تنبثق من روؤية قائد ال�ضرية 

وامل�ضرية موؤ�ض�س دولة الحتاد املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان، الذي قال اإن بناء الدول ل يتم فقط بالرتكيز 

على العمران املادي والتكنولوجي، لكنه يعتمد يف الأ�ضا�س على بناء الإن�ضان.

ومن اإمارة الثقافة والعلم واملعرفة وبتوجيهات وقيادة �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن حممد القا�ضمي ع�ضو 

املجل�س الأعلى حاكم ال�ضارقة القائل« القراءة والطالع �ضبيل الأمم لتحقيق الرقي والزدهار » اأنطلقت العديد من 

املبادرات الثقافية والفعاليات املحلية والعاملية التي اأ�ضبحت قوة جذب لكل دول العامل، ومنها معر�س ال�ضارقة الدويل 

للكتاب، مهرجان ال�ضارقة القرائي للطفل، اإطالق م�ضروع »ثقافة بال حدود«، وغريها العديد من الفعاليات التي جعلت 

من ال�ضارقة وجهة لكل متعط�س للعلم واملعرفة.

العلم  امل�ضاركة يف م�ضرية  والفاعل يف  الهام  اأعيننا دورنا  ال�ضارقة و�ضعنا ن�ضب  لبلدية مدينة  الأوىل  اللحظة  ومنذ 

والثقافة لالإمارة والدولة كلها، فاأطلقنا العديد من املبادرات للموظفني واملتعاملني على حد �ضواء، اأهمها اإن�ضاء مكتبة 

خا�ضة لبلدية ال�ضارقة، ومبادرات »ولأبنائك ن�ضيب« »وقتك ثمني« »ل تدع الكتاب يقف عندك«    »وم�ضات تنويرية« 

وواحات القراءة وغريها الكثري. 

علي عبيد الحمودي 
مدير إدارة االتصال المؤسسي




