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ملف
    العدد

افعل خيرًا.. واصنع فرقًا

ال�سعار  الر�سمي لعام اخلري2017  الوزراء حاكم دبي،  اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو  اعتمد �ساحب 

لي�سبح "افعل خريًا وا�سنع فرقًا" الذي اأ�سبح  تيمة اأ�سا�سية للموؤ�س�سات والدوائر احلكومية واخلا�سة يف كافة فعالياتها املجتمعية الهادفة لعمل 

اخلري  ومد يد العون  والعطاء وامل�ساندة والتكاتف وكل �سور اخلري التي عاي�سناها يف دولة اخلري الإمارات احلبيبة.

وهنا لبد اأن نطرح ال�سوؤال الأهم، هل من املمكن اأن نخت�سر فعل اخلري و�سناعة الأمل على كل �سور العطاء ال�سابقة اأم اأن هناك �سورًا اأخرى 

يقدمها لنا قادتنا يوميًا تدفعنا دفعًا نحو �سناعة الفرق وترك ب�سمة خا�سة يف القلوب والعقول؟ لنا يف �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن 

حممد القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة، رجل اخلري  و�سناعة الآمال، اإجابة وا�سحة وجلية على هذا ال�سوؤال، فهو القدوة احل�سنة التي 

اأحدثت فرقًا لي�س فقط على امل�ستوى املحلي، ولكن راأي وفكر وكلمات واإدارة �سلطان امتدت للعاملية، ليقدم للعامل كله خري قائد حكيم حامل لراية 

املعرفة والثقافة ا�ستطاع بح�سن اإدارته التي غلفتها الإن�سانية والتوا�سع والبحث املتوا�سل عن العلم فعل اخلري وتقدمي كل  املجهودات التي اأحدثت 

فرقًا يف حياتنا جميعًا، فهو من اأ�ستثمر يف ثقافة الإن�سان حني خ�س�س امليزانيات ال�سخمة للنه�سة املعرفية وللحركة الثقافية بكل مكوناتها من 

م�سرح وت�سكيل و�سعر و�سرد وتراث وكتاب، حتى اأ�سبحت ال�سارقة  عا�سمة العرب الثقافية لعام 1998، عا�سمة للثقافة العربية وال�سالمية 2014، 

عا�سمة ال�سياحة العربية لعام 2015، عا�سمة ال�سحافة العربية للعام 2016، وغريها من الإجنازات التي اأحدثها �سلطان  ولزال ل�سناعة الفرق 

بني اأبناء الإمارة البا�سمة والعامل كله. وهنا علينا جميعا اأن نعي من جتربة الأب القائد حاكم ال�سارقة املعنى احلقيقي ل�سناعة الفرق، على كل ذي 

من�سب وم�سوؤول كبريًا كان اأو �سغري اأن يخلق بيده فر�سته لرتك ب�سمته ال�سخ�سية  واأن ي�سنع تاريخه وجمده بني فريق عمله، فاملنا�سب تختفي 

وتبقى ال�سرية والإجنازات حا�سرة ل تغيب.

ثابت سالم الطريفي
مدير عام بلدية مدينة الشارقة
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رئي�س التحريــر

ثابت �سامل الطريفي

مدير التحرير

علي عبيد احلمودي

متابعة واإ�سراف

ميـــــــره ثانــي ال�ســـويـــدي

�سكرتري التحرير

اأمريه حممد عبداحلافظ
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مــريـــم عــلـــي املــرزوقـــي

للم�ساركة مبقالة اأو معلومة اأو �سور  ، 

را�سلنا على الربيد الإلكرتوين التايل

إدارة التفاعل المؤسســي
  هاتف : 5162485 9716+

براق: 5616095 9716+

www.shjmun.gov.ae
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    العدد
المدينة الباسمة

5 4

مبادرات ومسابقات وأنشطة مختلفة لبث السعادة واإليجابية في نفوس 

موظفي بلدية الشارقة

"ابتسم أنت في الشارقة" يتحول إلى واقع ملموس

م�ش���رة من ال�ش���عادة والإيجابية والتحفيز والعمل تعي�ش���ها بلدية مدينة ال�ش���ارقة يف الفرتة الراهنة، 

م�شرة �شهدت كل �شور الإبداع والتفاعل منذ  عام تقريباً، عام م�شى �شاهداً على �شل�شلة من الإجنازات 

والنجاح���ات بقي���ادة �شع���ادة ثابت �شامل الطريفي مدي���ر عام بلدية مدينة ال�شارق���ة وفريق عمل الإدارة 

العلي���ا، جه���ود ت�شافرت وعقول فكرت واأيادي عملت فاأبدع���ت، لتنطلق رحلة ال�شعادة يف البلدية هادفة 

اإىل توف���ر وحتفي���ز ال�شع���ادة املوؤ�ش�شية وخلق بيئ���ة عمل مثالية حتول التحدي���ات اإىل فر�ص واملعوقات 

اإىل حمف���زات للنج���اح دعماً لتوجهات دولة الإمارات العربية املتح���دة، و ان�شجاماً مع اأهداف الربنامج 

الوطن���ي لل�شع���ادة والإيجابية، والذي ينق�شم اإىل ثالثة حم���اور رئي�شية، الول: ال�شعادة والإيجابية يف 

العم���ل احلكوم���ي، والثاين: ال�شعادة والإيجابي���ة كاأ�شلوب حياة، 

والثال���ث: قيا����ص ال�شع���ادة والإيجابي���ة ع���رب اإط���الق موؤ�ش���رات 

لقيا�ص التقدم يف ال�شعادة والإيجابية، وتنفيذ م�شوحات خا�شة، 

وت�شمي���م موؤ�شرات، واعداد تقري���ر �شنوي لل�شعادة، وعمل م�شح 

عرب و�شائل التوا�شل الجتماعي.

مــــن جانبــــه قــــال الطريفــــي: كانــــت معــــامل 

خطتنــــا الأوىل تركز على املتعامل الداخلي اأو 

املوظف، فاإذا متكنا من خلق بيئة عمل �سعيدة 

وموظــــف اإيجابــــي قــــادر علــــى تقــــدمي خدمة 

مميــــزة �سن�ســــل لأعلــــى معايــــري اجلــــودة يف 

العمل والأداء وبالتــــايل �سنحقق اأعلى معايري 

ر�سا املتعاملني، وبذلك نكــــون حققنا معادلة 

اإ�سعــــاد املتعاملني التي ترتكــــز على 3 عنا�سر 

رئي�سية هي املوظف الفخور بتقدمي اخلدمات 

احلكوميــــة  واجلهــــة  املتميــــزة،  احلكوميــــة 

واملتعامــــل  املتعاملــــني،  اإ�سعــــاد  يف  املتفانيــــة 

املبــــادر والإيجابي.  وهنا �سنتمكن من حتقيق 

روؤيتنــــا يف جعــــل ال�سارقــــة مدينــــة ع�سريــــة 

تتمتع بخدمات نوعيــــة م�ستدامة جتعلها اأكرث 

جاذبية.

كما قام فريق عمل الإدارة العليا باطالق عدة 

فرق مكونــــة من موظفي البلديــــة متخ�س�سة 

يف خمتلف املجــــالت لتطوير اأعمــــال البلدية 

واآليــــة العمل بهــــا مبا ي�سمن تقــــدمي خدمات 

نوعية للجمهــــور، ويزيد من حــــالت التحفيز 

والإيجابيــــة والقــــدرة علــــى البــــداع والبتكار 

بــــني املوظفــــني، مثــــل فريــــق ال�سعــــادة، فريق 

الفزعة،فريق اخلري، الطوارئ وغريها..

كمــــا قمنا اأي�ســــًا بعمل اجتماعــــات دورية بني 

فريــــق الإدارة العليــــا وجميــــع اإدارات واأق�سام 

البلديــــة ب�سكل اأ�سبوعــــي، حيث مت حتديد يوم 

الثالثــــاء كيــــوم للقاء، وقــــد �ساعد هــــذا على 

دعــــم كافة �سبــــل التطوير من خــــالل جل�سات 

الع�ســــف الذهنــــي والبحــــث يف اأفــــكار جميع 

فــــرق العمل عن اأفكار من �ساأنهــــا تطوير اآلية 

العمل مبا يواكــــب التطور احلا�سل يف الإمارة 

البا�سمة على كافة امل�ستويات.

عالوة على ذلك واإميانًا منا بدور املوظف ك�سريك اأ�سا�سي يف عمليات 

التطوير والتحديث اأطلقت البلدية نظام "اقرتاحي" لتلقي اقرتاحات 

املوظفــــني ومــــن ثم درا�ستهــــا واختيار القابــــل للتنفيذ منهــــا للبدء يف 

تنفيذها ب�سكل فوري، وبالفعل تلقى النظام700 اقرتاح خالل الف�سل 

الأول مــــن العام اجلاري، ومتت درا�سة بع�سها ح�سب اجلدول الزمني 

املحــــدد للف�ســــل الأول، وبعــــد الدرا�ســــة واملرور مبراحــــل الختيار مت 

اعتماد 26 اإقرتاحــــًا قاباًل للتنفيذ كدفعة اأوىل للنظام. كما مت تكرمي 

اأ�سحــــاب القرتاحــــات يف حفل مميــــز، ورافقه اأي�ســــا تكرمي موظفي 

البلدية ممن ح�سلوا على �سهاداتهم اجلامعية " دكتوراه، ماجي�ستري، 

وبكالوريو�ــــس" خالل عام 2017، وهم على راأ�س عملهم وعددهم 11 

موظفًا، وحثهم على ال�ستمرار يف حتقيق النجاح والإجناز.

وهنــــا لبــــد اأن نوؤكد اأن القرتاحــــات لها  دور كبــــري يف تطوير م�سرية 

البلديــــة وخلق بيئة عمل حتفيزيــــة واإيجابية جتعل من املوظف �سريكًا 

فعــــاًل يف الرتقــــاء ببلديتنــــا احلبيبة ونه�ستهــــا امل�ستمــــرة، موؤكدًا اأن 

البلديــــة حتر�س على اإيجــــاد وتفعيل قنوات توا�ســــل منا�سبة مل�ساركة 

املتعاملــــني الداخليني  يف طرح الأفكار وتقــــدمي الآراء التي من �ساأنها 

حتديــــث العمل البلــــدي والو�سول لأعلــــى معدلت اجلــــودة يف الأداء، 

وبالتايل خلق موظف �سعيد قادر على تقدمي خدمة مميزة للمتعاملني 

اخلارجيني، مما ينتج عنه الو�سول لأعلى معدلت ر�سا العمالء.
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مبادرات ومسابقات وأنشطة مختلفة لبث السعادة واإليجابية في نفوس 
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أول يوم سعادة في البلدية

احتفــــاًل بيــــوم ال�سعادة العاملي الذي ي�ســــادف 20 مار�س من 

كل عــــام، ويف بادرة هي الأوىل من نوعهــــا على م�ستوى بلدية 

مدينــــة ال�سارقــــة، اأقامت البلديــــة حفاًل خا�ســــًا �سهد العديد 

مــــن الفعاليات املنوعــــة والأن�سطة الرتفيهيــــة لالحتفال بيوم 

ال�سعــــادة العاملي، بح�سور �سعــــادة ثابت �سامل الطريفي مدير 

عــــام بلدية مدينــــة ال�سارقــــة وم�ساعديه ولفيــــف من موظفي 

وموظفــــات البلديــــة واملراجعــــني، وذلــــك يف املبنــــى الرئي�سي 

بالبلديــــة مبنطقة امل�سلــــى، بالإ�سافة جلميع مبــــاين البلدية    

ومراكزها.

و�سرح الطريفــــي اأن بلدية مدينة ال�سارقة  تويل اأهمية كربى 

لتحقيــــق �سعــــادة املوظفــــني واملتعاملني 

معهــــا وجمتمــــع ال�سارقــــة ب�ســــكل عام، 

قيادتنــــا  روؤى  مــــع  واإن�سجامــــًا  تنفيــــذًا 

الر�سيــــدة التــــي جعلت من �سعــــب دولة 

الإمــــارات اأ�سعد ال�سعــــوب.، وت�سعى لأن 

ت�سبح الدائرة الأوىل يف حتقيق ال�سعادة 

ملوظفيهــــا واملتعاملــــني معها،م�ســــريًا اأن 

اإ�سرتاتيجيــــة البلديــــة احلاليــــة تهــــدف 

جلعل ال�سعادة اأ�سلــــوب حياة بني جميع 

موظفيهــــا مبــــا ي�سمــــن خلق بيئــــة عمل 

�سعيدة واإيجابية وحمفــــزة على العطاء 

والعمل، ول �سيما اأن موظفي البلدية هم 

راأ�س املال احلقيقــــي وال�ستثمار الأمثل 

بها، فهم الأ�سا�س يف م�سرية البناء والعطاء التي ننتهجها، وهم 

الو�سيلــــة الأكرث اأهمية لتحقيق الريــــادة، وجعلهم �سعداء �سيعود 

حتمًا بالنفع العام على البلدية كجهة عمل وعلى اإمارتنا احلبيبة 

وعلى وطننا الغايل كوطن لل�سعادة وا�ست�سراف امل�ستقبل.

 و�ســــرح عبــــداهلل القايدي م�ساعــــد املدير العــــام لقطاع الدعم 

املوؤ�س�ســــي اأن البلديــــة لديها العديــــد من املبــــادرات والفعاليات 

والأن�سطة التي تهدف لإ�سعاد جميع متعامليها داخليًا وخارجيًا، 

موؤكــــدًا اأن الهتمــــام بالعن�ســــر الب�سري هو ال�سبيــــل لنجاح اأي 

موؤ�س�ســــة وجعلهــــا موؤ�س�سة �سعيــــدة وفاعلة، وخا�ســــة اأن مفهوم 

�سعــــادة املوظفني ين�سجم متامًا مع طبيعة اإمارتنا البا�سمة، فلم 

يعــــد تعبــــري "ابت�سم اأنــــت يف ال�سارقة" جمرد �سعــــار ن�ستقبل به 

النا�س ولكنه واقع ملمو�س ن�سهده جميعًا يومًا بعد يوم.

واأ�ســــار القايــــدي اأن احتفال البلديــــة باليوم العاملــــي لل�سعادة ل 

يعني اأن �سعادة موظفينا تقت�سر على يوم واحد يف العام، ولكننا 

ن�سعــــى جلعل كل اأيام موظفي وموظفات بلديــــة ال�سارقة �سعيدة 

واإيجابيــــة، مما يزيد مــــن الولء الوظيفي لديهــــم وينعك�س على 

طرق عملهم وتفاعلهم مع كافة فئات اجلمهور.

من بــــاب الت�سجيع وتعزيز روح الإيجابيــــة والتفاوؤل بني جميع 

العمــــال مت تطبيق اأحد اقرتاحــــات املوظفني وهي ن�سر العديد 

مــــن املقولت التحفيزيــــة اأمام كل امل�ساعــــد يف البلدية �سواء 

يف املمرات اأو يف ال�ســــرداب، حتى تكون هذه العبارات املوؤثرة 

التي قالها و�ساغها قادة الإمارات هي اأول ما ي�ساهده املوظف 

قبل البــــدء يف الدوام الر�سمي فترتك اأثــــرًا عظيما وحتفيزيا 

يف نف�سه.

ممرات ومصاعد البلدية
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بها، فهم الأ�سا�س يف م�سرية البناء والعطاء التي ننتهجها، وهم 

الو�سيلــــة الأكرث اأهمية لتحقيق الريــــادة، وجعلهم �سعداء �سيعود 

حتمًا بالنفع العام على البلدية كجهة عمل وعلى اإمارتنا احلبيبة 

وعلى وطننا الغايل كوطن لل�سعادة وا�ست�سراف امل�ستقبل.

 و�ســــرح عبــــداهلل القايدي م�ساعــــد املدير العــــام لقطاع الدعم 

املوؤ�س�ســــي اأن البلديــــة لديها العديــــد من املبــــادرات والفعاليات 

والأن�سطة التي تهدف لإ�سعاد جميع متعامليها داخليًا وخارجيًا، 

موؤكــــدًا اأن الهتمــــام بالعن�ســــر الب�سري هو ال�سبيــــل لنجاح اأي 

موؤ�س�ســــة وجعلهــــا موؤ�س�سة �سعيــــدة وفاعلة، وخا�ســــة اأن مفهوم 

�سعــــادة املوظفني ين�سجم متامًا مع طبيعة اإمارتنا البا�سمة، فلم 

يعــــد تعبــــري "ابت�سم اأنــــت يف ال�سارقة" جمرد �سعــــار ن�ستقبل به 

النا�س ولكنه واقع ملمو�س ن�سهده جميعًا يومًا بعد يوم.

واأ�ســــار القايــــدي اأن احتفال البلديــــة باليوم العاملــــي لل�سعادة ل 

يعني اأن �سعادة موظفينا تقت�سر على يوم واحد يف العام، ولكننا 

ن�سعــــى جلعل كل اأيام موظفي وموظفات بلديــــة ال�سارقة �سعيدة 

واإيجابيــــة، مما يزيد مــــن الولء الوظيفي لديهــــم وينعك�س على 

طرق عملهم وتفاعلهم مع كافة فئات اجلمهور.

من بــــاب الت�سجيع وتعزيز روح الإيجابيــــة والتفاوؤل بني جميع 

العمــــال مت تطبيق اأحد اقرتاحــــات املوظفني وهي ن�سر العديد 

مــــن املقولت التحفيزيــــة اأمام كل امل�ساعــــد يف البلدية �سواء 

يف املمرات اأو يف ال�ســــرداب، حتى تكون هذه العبارات املوؤثرة 

التي قالها و�ساغها قادة الإمارات هي اأول ما ي�ساهده املوظف 

قبل البــــدء يف الدوام الر�سمي فترتك اأثــــرًا عظيما وحتفيزيا 

يف نف�سه.

ممرات ومصاعد البلدية

المدينة الباسمة
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كمــــا نظــــم قطاع الدعــــم املوؤ�س�سي وقطــــاع ال�سحة العامــــة واملختربات املركزيــــة عدد مــــن الفعاليات الريا�سيــــة والتثقيفية ملوظفــــي البلدية 

ومتعامليهــــا، تزامنــــًا مع الحتفــــال باليوم الريا�سي الوطني، وذلك يف مبنــــى البلدية الرئي�سي، �سملت هذه الفعاليــــات ندوة بعنوان "ريا�ستي 

�سحتي" وفحو�سات طبية وغريها من الأن�سطة التي �سهدت تفاعاًل كبريًا من قبل املتعاملني الداخليني واخلارجيني للبلدية.

وقــــد جــــاءت هذه الحتفــــالت  بناًء على توجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد نائب رئي�ــــس الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، 

باختيــــار يــــوم اخلمي�س املوافق16  فرباير لنطالق فعاليات اليوم الريا�سي الوطني يف خمتلــــف اإمارات الدولة حتت �سعار"الإمارات جتمعنا" 

مب�ساركــــة جميــــع الهيئات واملوؤ�س�سات احلكومية، تعزز روح التالحم والتناغم بني جميع فئــــات املجتمع وتخلق حالة من الثقافة املطلوبة جلعل 

الريا�سة اأ�سلوب حياة وعادة يومية، وخا�سة اأن جميع الهيئات واملوؤ�س�سات بالدولة تعمل من اأجل اإجناح هذه  املبادرة املجتمعية ذات ال�سبغة 

كمــــا قامــــت البلدية  مبفاجــــاأة عدد مــــن عمال 

الزراعة اأثنــــاء �ساعات الــــدوام الر�سمي، حيث 

متــــت زيارتهــــم يف اأماكــــن عملهــــم لتكرميهــــم 

ومنحهم هدايا مقدمة من بلدية مدينة ال�سارقة 

عبــــارة عن راتــــب �سهــــر كامل وتذكــــرة طريان 

لدولتهم، مما خلق حالــــة من ال�سعادة والبهجة 

بني العمال.

في بالد السعادة أنشطة صحية

الوطنيــــة، التي ت�ستثمر فيهــــا الأن�سطة احلركية 

والريا�سيــــة والرتفيهيــــة والتثقيفيــــة والتوعوية 

لتج�سيــــد وحــــدة التاآخي بــــني كل �سرائح وفئات 

املجتمع، لتعك�س الألفة والن�سجام والتمازج بني 

الثقافات املتعددة، وتفاعلها الإيجابي البّناء. 

يذكــــر اأن البلديــــة ت�سعــــى دومــــًا لن�سرالثقافــــة 

الريا�سيــــة وال�سحية وتعزيزها بــــني املتعاملني 

الداخليــــني واخلارجيــــني لها من خــــالل تنظيم 

العديــــد مــــن الأن�سطــــة والفعاليــــات علــــى مدار 

العــــام، مثــــل امل�ساركــــة يف بطولــــة كــــرة القــــدم 

للدوائــــر احلكوميــــة، واإقامة بطولــــة كرة القدم 

علــــى م�ستوى الإدارات الداخليــــة فقط، وبطولة 

ال�سباحــــة للموظفــــني، مــــع تقــــدمي العديــــد من 

احلمــــالت التثقيفية التوعويــــة لأهمية ممار�سة 

العامــــة  ال�سحــــة  علــــى  واحلفــــاظ  الريا�ســــة 

مثــــل نــــدوة خماطر التدخــــني، وحملــــة الإنهاك 

احلــــراري، والتوعيــــة مبر�س ال�سكــــري وكيفية 

التعامــــل معه وغريها مــــن الأن�سطة التي تالقي 

اإقباًل �سديدًا من اجلميع.

 اجتمــــع �سعــــادة ثابت �سامل الطريفــــي مع م�سرفات 

حدائق الأحياء ال�سكنية وذلك بقاعة امل�سرح باملبنى 

الرئي�ســــي مبنطقة امل�سلى، كانت هــــذه املرة الأوىل 

التــــي تلتقي فيهــــا م�سرفات احلدائق مــــع مدير عام 

البلديــــة، حيث ا�ستمــــع الطريفي لــــكل مالحظاتهم 

واأجــــاب على كل ا�ستف�ساراتهــــم يف لقاء ودي خيمت 

عليــــه روح الإخــــاء والتاآلف مما ترك اأثــــرًا طيبًا يف  

نفو�س جميع احل�سور.

وتزامنا مع الحتفال بالذكرى الثانية لأفتتاح مبنى 

البلديــــة التي ت�سادف 22 مايــــو من كل عام اأطلقت 

البلديــــة م�سابقــــة ت�سويــــر فوتوغــــرايف للموظفــــني 

لت�سويــــر املبنــــى الرئي�ســــي ملنطقــــة امل�سلــــى، وقد 

لقــــت اقبال كبريًا من اجلميع، ومت تكرمي الفائزين 

وامل�ساركني يف حفل مميز.

مل نكتــــِف بكل ما�سبــــق لقد  و�سعنا خطــــة تدريبيبة 

للموظفني لالرتقاء مبهاراتهم وقدراتهم وحتفيزهم 

علــــى الإبــــداع والعمــــل، بالإ�سافــــة لور�ــــس العمــــل 

واملحا�ســــرات الأ�سبوعيــــة جلميع فــــرق العمل، من 

ناحية اأخرى اأطلقنا العديد من الفعاليات ال�سحية 

والتوعويــــة للموظفــــني واملتعاملــــني اأي�ســــا وذلك يف 

كافة املنا�سبــــات الوطنية والجتماعية والعاملية مثل 

يوم ال�سحــــة العاملي اأو يوم التوعيــــة مبر�س ال�سكر 

وهكذا.

لقاء مع مشرفات الحدائق

مسابقة التصوير الفوتوغرافي

المدينة الباسمة
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كمــــا نظــــم قطاع الدعــــم املوؤ�س�سي وقطــــاع ال�سحة العامــــة واملختربات املركزيــــة عدد مــــن الفعاليات الريا�سيــــة والتثقيفية ملوظفــــي البلدية 

ومتعامليهــــا، تزامنــــًا مع الحتفــــال باليوم الريا�سي الوطني، وذلك يف مبنــــى البلدية الرئي�سي، �سملت هذه الفعاليــــات ندوة بعنوان "ريا�ستي 

�سحتي" وفحو�سات طبية وغريها من الأن�سطة التي �سهدت تفاعاًل كبريًا من قبل املتعاملني الداخليني واخلارجيني للبلدية.

وقــــد جــــاءت هذه الحتفــــالت  بناًء على توجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد نائب رئي�ــــس الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، 

باختيــــار يــــوم اخلمي�س املوافق16  فرباير لنطالق فعاليات اليوم الريا�سي الوطني يف خمتلــــف اإمارات الدولة حتت �سعار"الإمارات جتمعنا" 

مب�ساركــــة جميــــع الهيئات واملوؤ�س�سات احلكومية، تعزز روح التالحم والتناغم بني جميع فئــــات املجتمع وتخلق حالة من الثقافة املطلوبة جلعل 

الريا�سة اأ�سلوب حياة وعادة يومية، وخا�سة اأن جميع الهيئات واملوؤ�س�سات بالدولة تعمل من اأجل اإجناح هذه  املبادرة املجتمعية ذات ال�سبغة 

كمــــا قامــــت البلدية  مبفاجــــاأة عدد مــــن عمال 

الزراعة اأثنــــاء �ساعات الــــدوام الر�سمي، حيث 

متــــت زيارتهــــم يف اأماكــــن عملهــــم لتكرميهــــم 

ومنحهم هدايا مقدمة من بلدية مدينة ال�سارقة 

عبــــارة عن راتــــب �سهــــر كامل وتذكــــرة طريان 

لدولتهم، مما خلق حالــــة من ال�سعادة والبهجة 

بني العمال.

في بالد السعادة أنشطة صحية

الوطنيــــة، التي ت�ستثمر فيهــــا الأن�سطة احلركية 

والريا�سيــــة والرتفيهيــــة والتثقيفيــــة والتوعوية 

لتج�سيــــد وحــــدة التاآخي بــــني كل �سرائح وفئات 

املجتمع، لتعك�س الألفة والن�سجام والتمازج بني 

الثقافات املتعددة، وتفاعلها الإيجابي البّناء. 

يذكــــر اأن البلديــــة ت�سعــــى دومــــًا لن�سرالثقافــــة 

الريا�سيــــة وال�سحية وتعزيزها بــــني املتعاملني 

الداخليــــني واخلارجيــــني لها من خــــالل تنظيم 

العديــــد مــــن الأن�سطــــة والفعاليــــات علــــى مدار 

العــــام، مثــــل امل�ساركــــة يف بطولــــة كــــرة القــــدم 

للدوائــــر احلكوميــــة، واإقامة بطولــــة كرة القدم 

علــــى م�ستوى الإدارات الداخليــــة فقط، وبطولة 

ال�سباحــــة للموظفــــني، مــــع تقــــدمي العديــــد من 

احلمــــالت التثقيفية التوعويــــة لأهمية ممار�سة 

العامــــة  ال�سحــــة  علــــى  واحلفــــاظ  الريا�ســــة 

مثــــل نــــدوة خماطر التدخــــني، وحملــــة الإنهاك 

احلــــراري، والتوعيــــة مبر�س ال�سكــــري وكيفية 

التعامــــل معه وغريها مــــن الأن�سطة التي تالقي 

اإقباًل �سديدًا من اجلميع.

 اجتمــــع �سعــــادة ثابت �سامل الطريفــــي مع م�سرفات 

حدائق الأحياء ال�سكنية وذلك بقاعة امل�سرح باملبنى 

الرئي�ســــي مبنطقة امل�سلى، كانت هــــذه املرة الأوىل 

التــــي تلتقي فيهــــا م�سرفات احلدائق مــــع مدير عام 

البلديــــة، حيث ا�ستمــــع الطريفي لــــكل مالحظاتهم 

واأجــــاب على كل ا�ستف�ساراتهــــم يف لقاء ودي خيمت 

عليــــه روح الإخــــاء والتاآلف مما ترك اأثــــرًا طيبًا يف  

نفو�س جميع احل�سور.

وتزامنا مع الحتفال بالذكرى الثانية لأفتتاح مبنى 

البلديــــة التي ت�سادف 22 مايــــو من كل عام اأطلقت 

البلديــــة م�سابقــــة ت�سويــــر فوتوغــــرايف للموظفــــني 

لت�سويــــر املبنــــى الرئي�ســــي ملنطقــــة امل�سلــــى، وقد 

لقــــت اقبال كبريًا من اجلميع، ومت تكرمي الفائزين 
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لقاء مع مشرفات الحدائق

مسابقة التصوير الفوتوغرافي
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بلدي الشارقة يعقد اجتماعه األخير للفصل السنوي الثاني 
عشر ويّطلع على مقترح بشأن استحداث شعبة إلنشاء الحدائق 

الخاصة 

عق���د املجل����ص البل���دي ملدين���ة ال�شارقة اجتماعه اخلام����ص والأخر   لدور النعق���اد العادي الأول من الف�ش���ل ال�شنوي الثاين ع�شر  

برئا�شة �شعادة را�شد �شلطان بن طليعة  رئي�ص املجل�ص البلدي ملدينة ال�شارقة و بح�شور �شعادة اأع�شاء املجل�ص  و�شعادة /ثابت �شامل 

الطريفي مدير عام بلدية مدينة ال�شارقة . 

اطلــــع املجتمعــــون علــــى عدد مــــن املوا�سيــــع املتعلقــــة بال�ساأن 

البلــــدي منها مقــــرتح ب�ســــاأن ا�ستحداث �سعبــــة جتارية تتوىل 

اإن�ســــاء احلدائــــق اخلا�سة وذلــــك تنفيذا لتوجيهــــات �ساحب 

ال�سمو احلاكم – حفظه اهلل- ب�ساأن اإن�ساء حديقة لكل منزل 

حيث �ستتوىل ال�سعبة  كافة اخلدمات املتعلقة بت�سميم واإن�ساء 

احلدائق وتزويدها بالرتبة وال�ستالت وقد اأ�ساد املجل�س بهذا 

املقــــرتح الذي من �ساأنه اأن يوفر هــــذه اخلدمة للجمهور حتت 

اإ�سراف اإدارة الزراعة واحلدائق  كما يعترب هذه املقرتح جزء 

مــــن العديد من املبادرات التي �ســــوف تطلقها البلدية لتطوير 

قطــــاع اخلدمات والتــــي تتنوع بني مبــــادرات خا�ســــة بال�ساأن 

الهند�ســــي واأخرى تتعلق بال�ســــرف احلي وغريها العديد من 

اخلدمات الأخرى. 

وقد وافق املجل�س بالإجماع على املقرتح ووجه اجلهات املعنية  

بالبلدية باملبا�سرة بتنفيذه .  

كمــــا اطلــــع املجل�س علــــى التقريــــر اخلتامي لأعمــــال الف�سل 

ال�سنــــوي الثــــاين ع�سر ومــــا تت�سمنه مــــن قــــرارات وتو�سيات 

ون�سبة الإجنازات  واأو�سى اأمانة ال�سر مبتابعة جميع القرارات 

ال�سادرة والتاأكد من تنفيذها . 

ويف نهاية الجتماع تــــال مقرر املجل�س قرار املجل�س التنفيذي 

رقــــم )16( ل�سنة 2017 ب�ساأن ف�س دور النعقاد العادي الأول 

مــــن الف�ســــل ال�سنوي الثاين ع�ســــر للمجال�ــــس البلدية لإمارة 

ال�سارقــــة حيــــث رفــــع �سعادة بــــن طليعــــة اأ�سمى اآيــــات ال�سكر 

والتقديــــر ل�ساحــــب ال�سمــــو احلاكــــم – حفظــــه اهلل- ب�ساأن 

الدعــــم الذي يوليــــه �سموه للمجال�س البلديــــة ولكافة املجال�س 

يف الإمــــارة كما �سكر جميع الأع�ساء على التزامهم جتاه عمل 

املجل�ــــس البلــــدي واحلر�س على �ســــون الأمانة التــــي ت�سرفوا 

بحملها خالل اأربع ف�ســــول �سنوية  كما �سكر مدير عام بلدية 

مدينة ال�سارقة على ح�سن تعاونه مع املجل�س البلدي والتن�سيق 

امل�ستمر معه  مبا ي�سمــــن ت�سيري الأمور وجتاوز العقبات ودعا 

اللجــــان اإىل ال�ستمــــرار بعملهــــا خا�ســــة اللجان التــــي تتعلق 

بالأمــــور احلياتيــــة للمواطنني والقاطنــــني  يف مدينة ال�سارقة 

مثــــل ف�ــــس منازعــــات املقاولــــني ودرا�ســــة طلبــــات الأرا�ســــي 

ال�سكنيــــة والتجارية وال�سناعية و�سكر اأمانة �سر املجل�س على 

ح�سن تعاونها وتنظيمها لأمور املجل�س.

مــــن جهتــــه توجــــه �سعــــادة الطريفي بجزيــــل ال�سكــــر لرئي�س 

واأع�ساء املجل�ــــس على دعمهم لعمل البلديــــة وح�سن تعاونهم 

الدائــــم مع اإدارة البلديــــة مبا ي�سمن ت�سهيــــل الأمور وحتقيق 

امل�سلحة العامة.  
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 أخبـار
الـــــدار

 وخــــالل اللقاء مت الرتحيــــب بالوفد املكون من 

الدكتورة مــــرمي ال�سام�ســــي مديــــر اإدارة علوم 

احليــــاة باملجل�ــــس، املهند�ــــس فريــــد املرزوقــــي 

مديــــر اإدارة تطويــــر الأعمال، كمــــا مت التاأكيد 

على اأهمية التعاون والرتابط وال�ستفادة املثلى 

من اخلــــربات املطبقة، واأف�ســــل املمار�سات يف 

جمالت العمل امل�سرتكة. 

 واأو�سحــــت املعال اأنه مت عقــــد اجتماع تن�سيقي 

بــــني البلدية والوفد الزائــــر ملناق�سة العديد من 

املو�سوعــــات ذات ال�سلة، متهيدًا لعقد اتفاقية 

�سراكــــة ومذكــــرة تفاهم بني اإدارة املختــــربات املركزية بالبلدية وجمل�ــــس اأبوظبي للجودة واملطابقــــة. ت�سمنت حماور الجتماع 

عر�ــــس تف�سيلــــي عن اأهــــم اخلدمات املقدمة من قبــــل الإدارة، بالإ�سافة ملناق�ســــة العديد من املهام والأمــــور املرتبطة ب�سالمة 

املنتجــــات واجلودة وخدمــــات الفح�س، التدريب ، ال�ست�ســــارات، ول �سيما اأن خمتربات بلدية ال�سارقــــة من املختربات الرائدة 

علــــى م�ستوى املنطقة بف�سل دقة و�سرعة التحاليل التــــي تقوم بها، كما اأنها من املختربات العربية القليلة التي تتمتع بع�سوية يف 

املفو�سية الأوروبية لت�سدير الأ�سماك، فال�سهادة ال�سادرة عنه يتم اعتمادها يف كل دول اأوروبا، كما كان اأول خمترب يف املنطقة 

و�ســــرح القا�سمــــي اأن بلديــــة ال�سارقــــة حتر�س 

علــــى تبــــادل الزيــــارات التن�سيقيــــة مــــع جميــــع 

دوائــــر وهيئــــات الإمــــارة والإمــــارات الأخــــرى، 

تعزيــــزًا لكافة �سبل التعاون وفتح افاقًا للتوا�سل 

و التفاعــــل ونقــــل خربتهــــا  جلميــــع املوؤ�س�ســــات 

والهيئات العاملــــة يف الدولة مبا يخدم ال�سالح 

العــــام، ول �سيمــــا اأن قطــــاع الهند�ســــة بالبلدية 

حقــــق العديد من النجاحــــات والإجنازات فيما 

يتعلــــق بالإن�ســــاءات الهند�سية والبنيــــة التحتية 

علــــى م�ستوى الإمارة. م�سريًا اأن الزيارة تناولت 

العديــــد من املحاور امل�سرتكــــة حيث اطلع الوفد 

الزائر على اأف�سل املمار�سات املطبقة لدى بلدية 

مدينــــة ال�سارقــــة  يف جمــــايل ت�سميــــم املالحق 

للبيــــوت و الوحدات ال�سكنية  واأهــــم الت�ساميم 

النموذجية.

واأو�ســــح القا�سمــــي اأنه متت الإجابــــة على كافة 

ت�ســــاوؤلت وا�ستف�ســــارات الوفد، كمــــا مت تقدمي  

�ســــرح تف�سيلي مــــن قبل املخت�ســــني يف البلدية 

عن الت�ساميــــم النموذجية للمالحق اخلارجية 

واأهم املعايــــري وال�سروط الواجب توافرها لبناء 

تلك املالحق، ومــــا حققته البلدية من اإجنازات 

وم�سروعات يف هذا ال�سدد. 

فيما اأ�ساد الوفــــد بالتعاون الدائم لبلدية مدينة 

ال�سارقــــة مــــع كافــــة اجلهــــات والهيئــــات ذات 

ال�سلــــة، ممــــا يعــــود بالنفــــع العام علــــى جميع 

اإمارات الدولة.

ا�شتقبل���ت بلدية مدينة ال�شارق���ة ممثلة يف اإدارة 

املخت���ربات املركزي���ة وف���داً من جمل����ص اأبوظبي 

التع���اون  اأوا�ش���ر  لتعزي���ز  واملطابق���ة،  للج���ودة 

ب���ن اجلانب���ن، وللتع���رف عل���ى اأف�ش���ل واأحدث 

املمار�ش���ات العاملي���ة يف جم���ال ج���ودة املخت���ربات 

بلدي���ة مدين���ة  مبن���ى  وذل���ك يف  والفحو�ش���ات، 

يف  كان  حي���ث  النا�شري���ة،  مبنطق���ة  ال�شارق���ة 

ا�شتقب���ال الوف���د الزائ���ر ال�شيخ���ة جن���الء املعال 

مدير اإدارة املختربات املركزية، اأ�شماء ال�شويدي 

رئي����ص ق�ش���م خمت���رب البيئ���ة، وروؤ�ش���اء ال�شع���ب 

بق�شم خمترب الأغذية.

ا�شتقب���ل قط���اع الهند�ش���ة وامل�شاري���ع ببلدي���ة مدين���ة ال�شارقة وفداً م���ن بلدية دبي، لالإط���الع على اأف�ش���ل املمار�شات املطبق���ة يف البلدية يف املجال 

الهند�ش���ي، ولتب���ادل اخل���ربات وتعزيز فر�ص التعاون بن اجلهتن يف العديد من املو�شوعات امل�شرتكة، وذلك يف مبنى البلدية الرئي�شي مبنطقة 

امل�شل���ى، حي���ث كان يف ا�شتقب���ال الوف���د الزائر ال�شيخ املهند�ص حممد ب���ن عبداهلل القا�شمي رئي�ص ق�شم تراخي�ص البن���اء، املهند�ص اأحمد اجلروان 

رئي�ص ق�شم التفتي�ص واملتابعة، واملهند�شة زينب البقي�ص رئي�ص �شعبة امل�شاريع بالبلدية.

وفد من بلدية دبي يطلع على خبرات بلدية الشارقة في المجال الهندسيبلدية الشارقة تستقبل وفدًا من مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة

أخبـار 
الـــــدار

يح�سل على �سهادة العتماد الدولية عام 1999، وكذلك كان 

اأول خمترب اإماراتي ي�سارك يف موؤمترات علمية خارج الدولة.

ويف ختام الزيــــارة قام الوفد بجولة تفقديــــة يف جميع اأق�سام 

الإدارة للتعرف على اآليات العمل املتبعة يف املختربات.
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 وخــــالل اللقاء مت الرتحيــــب بالوفد املكون من 

الدكتورة مــــرمي ال�سام�ســــي مديــــر اإدارة علوم 

احليــــاة باملجل�ــــس، املهند�ــــس فريــــد املرزوقــــي 

مديــــر اإدارة تطويــــر الأعمال، كمــــا مت التاأكيد 

على اأهمية التعاون والرتابط وال�ستفادة املثلى 

من اخلــــربات املطبقة، واأف�ســــل املمار�سات يف 

جمالت العمل امل�سرتكة. 

 واأو�سحــــت املعال اأنه مت عقــــد اجتماع تن�سيقي 

بــــني البلدية والوفد الزائــــر ملناق�سة العديد من 

املو�سوعــــات ذات ال�سلة، متهيدًا لعقد اتفاقية 

�سراكــــة ومذكــــرة تفاهم بني اإدارة املختــــربات املركزية بالبلدية وجمل�ــــس اأبوظبي للجودة واملطابقــــة. ت�سمنت حماور الجتماع 

عر�ــــس تف�سيلــــي عن اأهــــم اخلدمات املقدمة من قبــــل الإدارة، بالإ�سافة ملناق�ســــة العديد من املهام والأمــــور املرتبطة ب�سالمة 

املنتجــــات واجلودة وخدمــــات الفح�س، التدريب ، ال�ست�ســــارات، ول �سيما اأن خمتربات بلدية ال�سارقــــة من املختربات الرائدة 

علــــى م�ستوى املنطقة بف�سل دقة و�سرعة التحاليل التــــي تقوم بها، كما اأنها من املختربات العربية القليلة التي تتمتع بع�سوية يف 

املفو�سية الأوروبية لت�سدير الأ�سماك، فال�سهادة ال�سادرة عنه يتم اعتمادها يف كل دول اأوروبا، كما كان اأول خمترب يف املنطقة 

و�ســــرح القا�سمــــي اأن بلديــــة ال�سارقــــة حتر�س 

علــــى تبــــادل الزيــــارات التن�سيقيــــة مــــع جميــــع 

دوائــــر وهيئــــات الإمــــارة والإمــــارات الأخــــرى، 

تعزيــــزًا لكافة �سبل التعاون وفتح افاقًا للتوا�سل 

و التفاعــــل ونقــــل خربتهــــا  جلميــــع املوؤ�س�ســــات 

والهيئات العاملــــة يف الدولة مبا يخدم ال�سالح 

العــــام، ول �سيمــــا اأن قطــــاع الهند�ســــة بالبلدية 

حقــــق العديد من النجاحــــات والإجنازات فيما 

يتعلــــق بالإن�ســــاءات الهند�سية والبنيــــة التحتية 

علــــى م�ستوى الإمارة. م�سريًا اأن الزيارة تناولت 

العديــــد من املحاور امل�سرتكــــة حيث اطلع الوفد 

الزائر على اأف�سل املمار�سات املطبقة لدى بلدية 

مدينــــة ال�سارقــــة  يف جمــــايل ت�سميــــم املالحق 

للبيــــوت و الوحدات ال�سكنية  واأهــــم الت�ساميم 

النموذجية.

واأو�ســــح القا�سمــــي اأنه متت الإجابــــة على كافة 

ت�ســــاوؤلت وا�ستف�ســــارات الوفد، كمــــا مت تقدمي  

�ســــرح تف�سيلي مــــن قبل املخت�ســــني يف البلدية 

عن الت�ساميــــم النموذجية للمالحق اخلارجية 

واأهم املعايــــري وال�سروط الواجب توافرها لبناء 

تلك املالحق، ومــــا حققته البلدية من اإجنازات 

وم�سروعات يف هذا ال�سدد. 

فيما اأ�ساد الوفــــد بالتعاون الدائم لبلدية مدينة 

ال�سارقــــة مــــع كافــــة اجلهــــات والهيئــــات ذات 

ال�سلــــة، ممــــا يعــــود بالنفــــع العام علــــى جميع 

اإمارات الدولة.

ا�شتقبل���ت بلدية مدينة ال�شارق���ة ممثلة يف اإدارة 

املخت���ربات املركزي���ة وف���داً من جمل����ص اأبوظبي 

التع���اون  اأوا�ش���ر  لتعزي���ز  واملطابق���ة،  للج���ودة 

ب���ن اجلانب���ن، وللتع���رف عل���ى اأف�ش���ل واأحدث 

املمار�ش���ات العاملي���ة يف جم���ال ج���ودة املخت���ربات 

بلدي���ة مدين���ة  مبن���ى  وذل���ك يف  والفحو�ش���ات، 

يف  كان  حي���ث  النا�شري���ة،  مبنطق���ة  ال�شارق���ة 

ا�شتقب���ال الوف���د الزائ���ر ال�شيخ���ة جن���الء املعال 

مدير اإدارة املختربات املركزية، اأ�شماء ال�شويدي 

رئي����ص ق�ش���م خمت���رب البيئ���ة، وروؤ�ش���اء ال�شع���ب 

بق�شم خمترب الأغذية.

ا�شتقب���ل قط���اع الهند�ش���ة وامل�شاري���ع ببلدي���ة مدين���ة ال�شارقة وفداً م���ن بلدية دبي، لالإط���الع على اأف�ش���ل املمار�شات املطبق���ة يف البلدية يف املجال 

الهند�ش���ي، ولتب���ادل اخل���ربات وتعزيز فر�ص التعاون بن اجلهتن يف العديد من املو�شوعات امل�شرتكة، وذلك يف مبنى البلدية الرئي�شي مبنطقة 

امل�شل���ى، حي���ث كان يف ا�شتقب���ال الوف���د الزائر ال�شيخ املهند�ص حممد ب���ن عبداهلل القا�شمي رئي�ص ق�شم تراخي�ص البن���اء، املهند�ص اأحمد اجلروان 

رئي�ص ق�شم التفتي�ص واملتابعة، واملهند�شة زينب البقي�ص رئي�ص �شعبة امل�شاريع بالبلدية.

وفد من بلدية دبي يطلع على خبرات بلدية الشارقة في المجال الهندسيبلدية الشارقة تستقبل وفدًا من مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة

أخبـار 
الـــــدار

يح�سل على �سهادة العتماد الدولية عام 1999، وكذلك كان 

اأول خمترب اإماراتي ي�سارك يف موؤمترات علمية خارج الدولة.

ويف ختام الزيــــارة قام الوفد بجولة تفقديــــة يف جميع اأق�سام 

الإدارة للتعرف على اآليات العمل املتبعة يف املختربات.
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و�ســــرح الربميــــي اأن البلديــــة ل تاألــــو جهــــدًا يف تقــــدمي كافة 

خرباتها  وجتارب جناحها لكافــــة الدوائر والهيئات اخلا�سة 

واحلكوميــــة على م�ستــــوى الدولة، ول �سيمــــا اأن خدمة اخلط 

ال�ساخن بالبلدية ت�سهد حاليًا تطورًا ملحوظًا واإقباًل متزايدًا 

يوما بعــــد يوم من املتعاملــــني، وذلك ل�سرعــــة ا�ستجابة فريق 

العمــــل بها، و التفاعل مع كافة الت�سالت الواردة �سواء كانت 

�سكاوى اأو ا�ستف�سارات اأو مقرتحات،وذلك متا�سيًا مع �سيا�سة 

البلديــــة وا�سرتاتيجيتهــــا الراميــــة لتقــــدمي اأف�ســــل اخلدمات 

للمتعاملــــني. موؤكدًا اأنه يتم اختيار فريق عمل اخلط ال�ساخن 

بعناية �سديدة، حيث لبد اأن يتمتع املوظف مبهارات عالية يف 

التوا�ســــل والتعامل مع كافة فئات اجلمهــــور، حتى يكون قادر 

على امت�سا�س غ�سب بع�ــــس املت�سلني وتوجيههم اإىل اجلهة 

ال�سحيحة املنــــوط بها حل امل�سكلة، مما يحقق اأعلى معدلت 

ر�ســــا العمالء. م�سريًا اأن الإدارة حتر�ــــس على تقدمي دورات 

تدريبية لهم ب�سكل منتظم واأهمها لتنمية قدراتهم وتطويرها 

ومنها"دورة فن التعامل مع اجلمهور"والتي تقدم ب�سكل دوري 

للجميع.

 واأكــــد اأن خدمــــة اخلط ال�ساخن والتي ت�ســــري جنبًا اإىل جنب 

مع كافة و�سائل الت�سال باإدارت البلدية املتاحة ،حيث  ميكن 

للجمهــــور التوا�ســــل مع البلدية عــــرب الهواتف الذكيــــة اأو من 

واأو�ســــح الطريفــــي اإن مبــــادرات بلديــــة ال�سارقــــة خالل عام 

اخلــــري، توؤكــــد التزامها بقيــــم اخلري والعطــــاء والبذل يف ظل 

منظومــــة حكومة ال�سارقة الرائدة والداعمة لكل �سور اخلري، 

بتوجيهــــات ودعــــم �ساحــــب ال�سمــــو ال�سيــــخ الدكتــــور �سلطان 

بــــن حممــــد القا�سمي ع�سو املجل�ــــس الأعلى حاكــــم ال�سارقة، 

رجــــل اخلري والرّب، وبرعايــــة كرمية من �سمــــو ال�سيخ �سلطان 

بــــن حممد بــــن �سلطــــان القا�سمي ويل عهــــده ونائبــــه، موؤكدًا 

اأن اإمــــارة ال�سارقــــة ب�سكل عام تنتهج  ثقافــــة تر�سيخ العطاء، 

مفهومــــًا وعمــــاًل �سواء ب�سكل فــــردي اأو جمتمعــــي، وتعزز قيم 

التوا�سل الإن�ساين والفزعة التي ن�ساأنا عليها وزرعت بداخلنا 

مــــن الآباء والأجداد، ممــــا ي�سهم يف  اإر�ســــاء منظومة اخلري  

وتنفيــــذ توجيهــــات القيادة الر�سيــــدة على �سعيــــد القطاعني 

العــــام واخلا�س، ومتكينها وو�سعهــــا يف �سيغة موؤ�س�سية عامة 

و�ساملة. 

واأو�ســــح الطريفــــي اأن البلديــــة اأطلقت مبــــادرات �ساملة منذ 

بدايــــة العام اجلاري، حيــــث مت تنظيم "عمــــرة اخلري" لعدد 

60 عامــــاًل من الفئات امل�سانــــدة بالبلديــــة، بالإ�سافة ملبادرة 

اإىل �سيانة منازل  "ن�سلــــك ل�سيانة منزلك"  وهــــي تهدف 
الأ�سر املتعففة واأ�سحــــاب الدخل املحدود بالتعاون مع جمعية 

ال�سارقــــة اخلريية،  وتزامنا مع �سهــــر رم�سان الكرمي نظمت 

البلديــــة اأي�ســــًا م�ســــروع اإفطــــار ال�سائم والــــذي �سمل تقدمي 

وجبــــات اإفطار ملــــا يزيد عــــن 3000 عامــــل، بالإ�سافة لتوزيع 

املــــري الرم�ساين علــــى بع�س الأ�ســــر، ووجبــــات الإفطار على 

ال�سائمــــني يف بع�ــــس �ســــوارع وميادين املدينة، كمــــا مت اأي�سا 

تنظيم عدد من الزيارات والفعاليات يف دور رعاية كبار ال�سن 

والأيتــــام وجتهيز وجبات الإفطار لهم، عالوة على اإقامة عدد 

مــــن الفعاليات الرتفيهيــــة وتوزيع الهدايــــا التذكارية عليهم، 

ممــــا خلق حالة من البهجــــة وال�سعادة يف نفو�ــــس املقيمني يف 

هــــذه الدور، بالإ�سافة لعــــدد من امل�سابقات التــــي يعود ريعها 

بالكامل للجمعيات اخلريية.

ويف بــــادرة اإن�سانيــــة اأخــــرى ت�ســــاف لبلدية مدينــــة ال�سارقة، 

قــــررت البلديــــة اإعفــــاء مركبات حمفظــــي وطــــالب موؤ�س�سة 

القــــراآن الكــــرمي وال�سنة من ر�سوم املواقــــف املدفوعة م�سبقًا، 

مما �ساهــــم يف توفري الوقت واملجهود عليهــــم، وبالتايل عمل 

على  تعزيز كافة اجلهود لدعم حلقات حتفيظ القراآن الكرمي 

ون�سر قيمه،  كما مت التفاق اأن يعود ريع ر�سوم املواقف العامة 

املحيطة مبدينة ال�سارقة للخدمات الإن�سانية للمدينة خلدمة 

اأهدافهــــا ال�ساميــــة، و تعزيزًا لكافــــة �سور التكاتــــف والتاآلف 

بني جميع �ســــكان الإمارة ون�سر ثقافــــة التعاون ومد يد اخلري 

ال�سائــــدة يف املجتمع الإماراتي ب�سكل عام.  خا�سة اأن البلدية 

ل تاألــــو جهدًا يف تقدمي يــــد العون لكافــــة املوؤ�س�سات والهيئات 

احلكومية واخلا�سة يف الإمارة، حر�سًا على توفري حياة كرمية 

راحة  واأكرث 

اأفراد  جلميــــع 

وفئــــات املجتمــــع، 

مما ينعك�س 

اإيجابًا على �سري العملية التنموية يف الإمارة البا�سمة.

 واأ�ســــاف �سعادتــــه اأن البلديــــة قامــــت اأي�ســــا بتاأ�سي�س فريق 

تطوعــــي مــــن املوظفني للم�ساركــــة يف تنظيم فعاليــــات مدينة 

ال�سارقــــة يف اأي وقــــت تر�سيخــــًا لثقافــــة التطــــوع وغر�سها يف 

نفو�ــــس جميــــع موظفيها،بالإ�سافة لتاأ�سي�س عــــدد من الفرق 

الأخــــرى مثــــل فريق اخلــــري وفريــــق الفزعة، وفريــــق �سواعد 

الــــذي نظم عددا كبــــري من الزيارات لــــدار امل�سنني، كما قام 

ق�ســــم الفعاليات اأي�سا بتنظيم العدد مــــن الزيارات لعدد من 

املوؤ�س�ســــات الجتماعية لتقــــدمي يد العون لهم اأي�ســــًا. موؤكدًا 

اأن البلديــــة لديهــــا خطــــة �سنويــــة للمبــــادرات املجتمعية التي 

تتما�ســــى مع عام اخلري واأهداف حكومة ال�سارقة، مثل تقدمي 

الفحو�سات الطبية املجانية لعدد من الأمرا�س مثل ال�سكري 

و�سغط الــــدم للموظفني اأو املتعاملــــني، املحا�سرات التوعوية 

عــــن خماطــــر التدخــــني، كمــــا تنظم اأي�ســــا البلديــــة حمالت 

توعويــــة عن كيفية التعامل مع الإنهــــاك احلراري اأو التعر�س 

ل�سربــــة ال�سم�ــــس، اإميانًا منــــا بدورنا وم�سوؤوليتنــــا املجتمعية 

جتاه اجلميع.

لالطالع على خدمات الخط الساخن
بلدية الشارقة تستقبل وفدًا من بلدية العين

تماشيًا مع عام الخير
بلدية الشارقة تطلق حزمة مبادرات مجتمعية

يف اإطار التعاون امل�شتمر وتبادل اخلربات مع كافة دوائر وهيئات الإمارة والإمارات الأخرى، 

ا�شتقبل���ت بلدي���ة مدين���ة ال�شارق���ة وف���داً م���ن بلدي���ة الع���ن، لالطالع عل���ى اأه���م املمار�شات 

املطبق���ة يف خدم���ة اخلط ال�شاخ���ن والتطويرات اخلا�شة مبجال خدم���ة العمالء، وذلك يف 

مبن���ى البلدي���ة الرئي�شي مبنطقة امل�شل���ى، وا�شتقبل الوفد الزائر عب���داهلل الربميي رئي�ص 

�شعبة اخلط ال�شاخن وح�شن علي عبداهلل رئي�ص �شعبة اخلدمات اللكرتونية والتطبيقات 

الذكية، وعدد من موظفي البلدية.

 اأعل���ن �شع���ادة ثاب���ت �ش���امل الطريفي مدير ع���ام بلدية مدين���ة ال�شارق���ة، اأن البلدية اأطلقت 

ع���ددا م���ن املب���ادرات املجتمعية منذ بداي���ة العام اجل���اري، متا�شياً مع مب���ادرة »عام اخلر«، 

الت���ي اأطلقه���ا �شاحب ال�شمّو ال�شيخ خليفة بن زاي���د اآل نهيان، رئي�ص الدولة-حفظه اهلل- ، 

وتفعي���اًل للمب���ادرات والأن�شط���ة التي حتر�ص البلدي���ة على تنظيمها وامل�شارك���ة فيها ب�شكل 

م�شتم���ر عل���ى مدار العام، والت���ي تهدف لرت�شيخ مبادئ التع���اون والعطاء كتوجه جمتمعي 

عام وثقافة �شائدة.

أخبـار 
الـــــدار

خالل تطبيقات الآي فــــون و�سفحات البلدية على مواقع التوا�سل الجتماعي )في�س بوك، 

وتويرت، وان�ستغرام(، اإ�سافة اإىل قناة البلدية على اليوتيوب.

من جانبه قال ح�سني علي عبداهلل رئي�س �سعبة اخلدمات اللكرتونية والتطبيقات الذكية: 

اأن الزيــــارة ت�سمنت مناق�سة العديد من املحــــاور منها التعرف على اأهم القنوات التي يتم 

من خاللها ا�ستقبال �ســــكاوى اجلمهور يف البلدية، حجم الكادر الوظيفي للخط ال�ساخن، 

�سرح تف�سيلي لعملية الرد على املتعاملني، بالإ�سافة للتعرف على الآلية املطبقة يف البلدية 

لتحويل خدماتها اإىل خدمات الكرتونية وذكية، بالإ�سافة لآلية ا�ستخراج تقارير اخلدمات 

اللكرتونيــــة باأنواعها، مع تقدمي اأمثلة عن اأهم اخلدمــــات اللكرتونية املقدمة للمتعاملني 

على املوقع اللكرتوين الر�سمي لبلدية مدينة ال�سارقة.

ويف ختــــام الزيارة اأ�ساد الوفد الزائر بتعاون البلدية املثمر مع كافة اجلهات والدوائر مما 

يعود بالنفع العام على الدولة.



 أخبـار
الـــــدار
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و�ســــرح الربميــــي اأن البلديــــة ل تاألــــو جهــــدًا يف تقــــدمي كافة 

خرباتها  وجتارب جناحها لكافــــة الدوائر والهيئات اخلا�سة 

واحلكوميــــة على م�ستــــوى الدولة، ول �سيمــــا اأن خدمة اخلط 

ال�ساخن بالبلدية ت�سهد حاليًا تطورًا ملحوظًا واإقباًل متزايدًا 

يوما بعــــد يوم من املتعاملــــني، وذلك ل�سرعــــة ا�ستجابة فريق 

العمــــل بها، و التفاعل مع كافة الت�سالت الواردة �سواء كانت 

�سكاوى اأو ا�ستف�سارات اأو مقرتحات،وذلك متا�سيًا مع �سيا�سة 

البلديــــة وا�سرتاتيجيتهــــا الراميــــة لتقــــدمي اأف�ســــل اخلدمات 

للمتعاملــــني. موؤكدًا اأنه يتم اختيار فريق عمل اخلط ال�ساخن 

بعناية �سديدة، حيث لبد اأن يتمتع املوظف مبهارات عالية يف 

التوا�ســــل والتعامل مع كافة فئات اجلمهــــور، حتى يكون قادر 

على امت�سا�س غ�سب بع�ــــس املت�سلني وتوجيههم اإىل اجلهة 

ال�سحيحة املنــــوط بها حل امل�سكلة، مما يحقق اأعلى معدلت 

ر�ســــا العمالء. م�سريًا اأن الإدارة حتر�ــــس على تقدمي دورات 

تدريبية لهم ب�سكل منتظم واأهمها لتنمية قدراتهم وتطويرها 

ومنها"دورة فن التعامل مع اجلمهور"والتي تقدم ب�سكل دوري 

للجميع.

 واأكــــد اأن خدمــــة اخلط ال�ساخن والتي ت�ســــري جنبًا اإىل جنب 

مع كافة و�سائل الت�سال باإدارت البلدية املتاحة ،حيث  ميكن 

للجمهــــور التوا�ســــل مع البلدية عــــرب الهواتف الذكيــــة اأو من 

واأو�ســــح الطريفــــي اإن مبــــادرات بلديــــة ال�سارقــــة خالل عام 

اخلــــري، توؤكــــد التزامها بقيــــم اخلري والعطــــاء والبذل يف ظل 

منظومــــة حكومة ال�سارقة الرائدة والداعمة لكل �سور اخلري، 

بتوجيهــــات ودعــــم �ساحــــب ال�سمــــو ال�سيــــخ الدكتــــور �سلطان 

بــــن حممــــد القا�سمي ع�سو املجل�ــــس الأعلى حاكــــم ال�سارقة، 

رجــــل اخلري والرّب، وبرعايــــة كرمية من �سمــــو ال�سيخ �سلطان 

بــــن حممد بــــن �سلطــــان القا�سمي ويل عهــــده ونائبــــه، موؤكدًا 

اأن اإمــــارة ال�سارقــــة ب�سكل عام تنتهج  ثقافــــة تر�سيخ العطاء، 

مفهومــــًا وعمــــاًل �سواء ب�سكل فــــردي اأو جمتمعــــي، وتعزز قيم 

التوا�سل الإن�ساين والفزعة التي ن�ساأنا عليها وزرعت بداخلنا 

مــــن الآباء والأجداد، ممــــا ي�سهم يف  اإر�ســــاء منظومة اخلري  

وتنفيــــذ توجيهــــات القيادة الر�سيــــدة على �سعيــــد القطاعني 

العــــام واخلا�س، ومتكينها وو�سعهــــا يف �سيغة موؤ�س�سية عامة 

و�ساملة. 

واأو�ســــح الطريفــــي اأن البلديــــة اأطلقت مبــــادرات �ساملة منذ 

بدايــــة العام اجلاري، حيــــث مت تنظيم "عمــــرة اخلري" لعدد 

60 عامــــاًل من الفئات امل�سانــــدة بالبلديــــة، بالإ�سافة ملبادرة 

اإىل �سيانة منازل  "ن�سلــــك ل�سيانة منزلك"  وهــــي تهدف 
الأ�سر املتعففة واأ�سحــــاب الدخل املحدود بالتعاون مع جمعية 

ال�سارقــــة اخلريية،  وتزامنا مع �سهــــر رم�سان الكرمي نظمت 

البلديــــة اأي�ســــًا م�ســــروع اإفطــــار ال�سائم والــــذي �سمل تقدمي 

وجبــــات اإفطار ملــــا يزيد عــــن 3000 عامــــل، بالإ�سافة لتوزيع 

املــــري الرم�ساين علــــى بع�س الأ�ســــر، ووجبــــات الإفطار على 

ال�سائمــــني يف بع�ــــس �ســــوارع وميادين املدينة، كمــــا مت اأي�سا 

تنظيم عدد من الزيارات والفعاليات يف دور رعاية كبار ال�سن 

والأيتــــام وجتهيز وجبات الإفطار لهم، عالوة على اإقامة عدد 

مــــن الفعاليات الرتفيهيــــة وتوزيع الهدايــــا التذكارية عليهم، 

ممــــا خلق حالة من البهجــــة وال�سعادة يف نفو�ــــس املقيمني يف 

هــــذه الدور، بالإ�سافة لعــــدد من امل�سابقات التــــي يعود ريعها 

بالكامل للجمعيات اخلريية.

ويف بــــادرة اإن�سانيــــة اأخــــرى ت�ســــاف لبلدية مدينــــة ال�سارقة، 

قــــررت البلديــــة اإعفــــاء مركبات حمفظــــي وطــــالب موؤ�س�سة 

القــــراآن الكــــرمي وال�سنة من ر�سوم املواقــــف املدفوعة م�سبقًا، 

مما �ساهــــم يف توفري الوقت واملجهود عليهــــم، وبالتايل عمل 

على  تعزيز كافة اجلهود لدعم حلقات حتفيظ القراآن الكرمي 

ون�سر قيمه،  كما مت التفاق اأن يعود ريع ر�سوم املواقف العامة 

املحيطة مبدينة ال�سارقة للخدمات الإن�سانية للمدينة خلدمة 

اأهدافهــــا ال�ساميــــة، و تعزيزًا لكافــــة �سور التكاتــــف والتاآلف 

بني جميع �ســــكان الإمارة ون�سر ثقافــــة التعاون ومد يد اخلري 

ال�سائــــدة يف املجتمع الإماراتي ب�سكل عام.  خا�سة اأن البلدية 

ل تاألــــو جهدًا يف تقدمي يــــد العون لكافــــة املوؤ�س�سات والهيئات 

احلكومية واخلا�سة يف الإمارة، حر�سًا على توفري حياة كرمية 

راحة  واأكرث 

اأفراد  جلميــــع 

وفئــــات املجتمــــع، 

مما ينعك�س 

اإيجابًا على �سري العملية التنموية يف الإمارة البا�سمة.

 واأ�ســــاف �سعادتــــه اأن البلديــــة قامــــت اأي�ســــا بتاأ�سي�س فريق 

تطوعــــي مــــن املوظفني للم�ساركــــة يف تنظيم فعاليــــات مدينة 

ال�سارقــــة يف اأي وقــــت تر�سيخــــًا لثقافــــة التطــــوع وغر�سها يف 

نفو�ــــس جميــــع موظفيها،بالإ�سافة لتاأ�سي�س عــــدد من الفرق 

الأخــــرى مثــــل فريق اخلــــري وفريــــق الفزعة، وفريــــق �سواعد 

الــــذي نظم عددا كبــــري من الزيارات لــــدار امل�سنني، كما قام 

ق�ســــم الفعاليات اأي�سا بتنظيم العدد مــــن الزيارات لعدد من 

املوؤ�س�ســــات الجتماعية لتقــــدمي يد العون لهم اأي�ســــًا. موؤكدًا 

اأن البلديــــة لديهــــا خطــــة �سنويــــة للمبــــادرات املجتمعية التي 

تتما�ســــى مع عام اخلري واأهداف حكومة ال�سارقة، مثل تقدمي 

الفحو�سات الطبية املجانية لعدد من الأمرا�س مثل ال�سكري 

و�سغط الــــدم للموظفني اأو املتعاملــــني، املحا�سرات التوعوية 

عــــن خماطــــر التدخــــني، كمــــا تنظم اأي�ســــا البلديــــة حمالت 

توعويــــة عن كيفية التعامل مع الإنهــــاك احلراري اأو التعر�س 

ل�سربــــة ال�سم�ــــس، اإميانًا منــــا بدورنا وم�سوؤوليتنــــا املجتمعية 

جتاه اجلميع.

لالطالع على خدمات الخط الساخن
بلدية الشارقة تستقبل وفدًا من بلدية العين

تماشيًا مع عام الخير
بلدية الشارقة تطلق حزمة مبادرات مجتمعية

يف اإطار التعاون امل�شتمر وتبادل اخلربات مع كافة دوائر وهيئات الإمارة والإمارات الأخرى، 

ا�شتقبل���ت بلدي���ة مدين���ة ال�شارق���ة وف���داً م���ن بلدي���ة الع���ن، لالطالع عل���ى اأه���م املمار�شات 

املطبق���ة يف خدم���ة اخلط ال�شاخ���ن والتطويرات اخلا�شة مبجال خدم���ة العمالء، وذلك يف 

مبن���ى البلدي���ة الرئي�شي مبنطقة امل�شل���ى، وا�شتقبل الوفد الزائر عب���داهلل الربميي رئي�ص 

�شعبة اخلط ال�شاخن وح�شن علي عبداهلل رئي�ص �شعبة اخلدمات اللكرتونية والتطبيقات 

الذكية، وعدد من موظفي البلدية.

 اأعل���ن �شع���ادة ثاب���ت �ش���امل الطريفي مدير ع���ام بلدية مدين���ة ال�شارق���ة، اأن البلدية اأطلقت 

ع���ددا م���ن املب���ادرات املجتمعية منذ بداي���ة العام اجل���اري، متا�شياً مع مب���ادرة »عام اخلر«، 

الت���ي اأطلقه���ا �شاحب ال�شمّو ال�شيخ خليفة بن زاي���د اآل نهيان، رئي�ص الدولة-حفظه اهلل- ، 

وتفعي���اًل للمب���ادرات والأن�شط���ة التي حتر�ص البلدي���ة على تنظيمها وامل�شارك���ة فيها ب�شكل 

م�شتم���ر عل���ى مدار العام، والت���ي تهدف لرت�شيخ مبادئ التع���اون والعطاء كتوجه جمتمعي 

عام وثقافة �شائدة.

أخبـار 
الـــــدار

خالل تطبيقات الآي فــــون و�سفحات البلدية على مواقع التوا�سل الجتماعي )في�س بوك، 

وتويرت، وان�ستغرام(، اإ�سافة اإىل قناة البلدية على اليوتيوب.

من جانبه قال ح�سني علي عبداهلل رئي�س �سعبة اخلدمات اللكرتونية والتطبيقات الذكية: 

اأن الزيــــارة ت�سمنت مناق�سة العديد من املحــــاور منها التعرف على اأهم القنوات التي يتم 

من خاللها ا�ستقبال �ســــكاوى اجلمهور يف البلدية، حجم الكادر الوظيفي للخط ال�ساخن، 

�سرح تف�سيلي لعملية الرد على املتعاملني، بالإ�سافة للتعرف على الآلية املطبقة يف البلدية 

لتحويل خدماتها اإىل خدمات الكرتونية وذكية، بالإ�سافة لآلية ا�ستخراج تقارير اخلدمات 

اللكرتونيــــة باأنواعها، مع تقدمي اأمثلة عن اأهم اخلدمــــات اللكرتونية املقدمة للمتعاملني 

على املوقع اللكرتوين الر�سمي لبلدية مدينة ال�سارقة.

ويف ختــــام الزيارة اأ�ساد الوفد الزائر بتعاون البلدية املثمر مع كافة اجلهات والدوائر مما 

يعود بالنفع العام على الدولة.
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و�سرحت �سعــــادة ال�سيخة جنالء املعال مديــــر اإدارة املختربات  

املركزيــــة  يف بلديــــة مدينة ال�سارقــــة اأن الوفد تفقــــد على مدار 

يومــــني املختــــربات املركزيــــة بالبلديــــة، واطلــــع علــــى الأجهزة 

احلديثة والتقنيات املتطورة املعتمدة يف حتليل العينات للو�سول 

اإىل اأدق النتائج، م�ســــرية اإىل اأن الوفد اأ�ساد مبا حققته البلدية 

من تطور ودقة يف التحليل وتطبيق اأحدث الطرق العاملية للك�سف 

عن امللوثات الغذائية بدقة عالية مما جعل املخترب يتمتع بدرجة 

كبرية من ال�سفافية وامل�سداقية على م�ستوى العامل. 

مختبر األغذية ببلدية الشارقة يحتل المركز األول عالميًا  من قبل هيئة االعتماد البريطانية

ا�شتقبل���ت بلدي���ة مدين���ة ال�شارق���ة وفداً من هيئة العتماد الربيطانية "اليوكا�ص"، حيث قام الوفد بزيارة املختربات املركزية للبلدية واطلع على الإجراءات التي يقوم بها خمترب الأغذية 

يف حتليل العينات املختلفة وذلك �شمن اإجراءات جتديد �شهادات العتماد الدويل ال�شنوية للمخترب منذ اأكرث من 18 عام.

واأ�ســــارت اإىل اأن الوفــــد الزائــــر الــــذي ي�سم جمموعة 

مــــن اخلرباء يف الهيئــــة الربيطانية لعتماد اخلدمات 

املخربيــــة عامليــــًا ا�ستمع اإىل �سرح مف�ســــل حول اآليات 

وطــــرق الرقابــــة املطبقــــة مــــن قبــــل البلديــــة ومراحل 

العمــــل يف املختربات منذ ا�ستــــالم العينات و�سول اإىل 

ا�ستخراج النتائج. 

واأ�سافــــت اأن الوفــــد قــــام بتجربــــة عــــدد مــــن اأنظمــــة 

التقنية احلديثة اجلديدة التــــي مت اعتمادها باملخترب 

والإمكانيــــات املتعــــددة والآليات املتطــــورة التي تعك�س 

مــــدى التقــــدم والدقة التــــي و�سل اإليها خمتــــرب بلدية 

ال�سارقــــة بالإ�سافة اإىل وجود املــــوارد الب�سرية املدربة 

واملوؤهلــــة واحلا�سلة علــــى اأرفع ال�سهــــادات العلمية يف 

هذا املجال.

واأفــــادت  ال�سيخــــة جنــــالء علــــي املعــــال مديــــر اإدارة 

املختــــربات املركزية ببلدية ال�سارقة. اأن خرباء الهيئة 

الربيطانيــــة لعتماد اخلدمات املخربيــــة على م�ستوى 

العــــامل اأكــــدوا ثقتهــــم يف جتديــــد العتمــــاد الــــدويل 

للمخترب املركــــزي للرقابة وال�ست�ســــارات الغذائية يف 

بلدية مدينة ال�سارقة بعد قيامهم باإجراء تقومي �سامل 

لالأنظمة املعمول بها يف املخترب والطالع على املعايري 

التي يتــــم تطبيقهــــا والأجهــــزة واملعــــدات امل�ستخدمة 

وطــــرق اأخذ العينــــات والتدقيــــق على الكــــوادر الفنية 

داخل املخترب. 

واأ�سافــــت اأن الوفــــد اأثنــــى علــــى اجلهود التــــي يبذلها 

املختــــرب وتفرده بــــني املختربات يف املنطقــــة وجناحه يف 

احل�سول على العديد من ال�سهادات والعرتافات العلمية 

الدولية والتي جــــاءت نتيجة اجلهود الكبرية التي تبذلها 

البلديــــة يف هذا اجلانــــب لالرتقاء بــــاأداء خمترباتها .. 

لفتة اإىل اأن خمترب بلدية ال�سارقة اأ�سبح منوذجًا مميزًا 

يف املنطقــــة ككل واأن احل�ســــول على العرتافات الدولية 

خا�ســــة �سهــــادة اليوكا�س متنــــح خمترب بلديــــة ال�سارقة 

العديــــد مــــن املزايــــا وامل�ساهمــــة يف تطويــــر ال�سناعات 

الغذائية و�سبط اجلودة مبا يتوافق مع املعايري العاملية.

يذكــــر اأن اأن خمتــــربات بلديــــة ال�سارقة مــــن املختربات 

الرائدة على م�ستوى املنطقة بف�سل دقة و�سرعة التحاليل 

التي تقوم بها،حيث ح�سل على املراكز الوىل عامليًا من 

بــــني اأكرث مــــن 200 خمترب يف دقة طــــرق التحليل، الذي 

يعــــود �سببه اإىل كفاءة املحللني و دقــــة الطرق و الجهزة 

امل�ستخدمة لهذا الغر�س. كما اأنها من املختربات العربية 

القليلة التي تتمتع بع�سوية يف املفو�سية الأوروبية لت�سدير 

الأ�سمــــاك، فال�سهادة ال�سادرة عنه يتم اعتمادها يف كل 

دول اأوروبا، كما كان اأول خمترب يف املنطقة يح�سل على 

�سهادة العتماد الدولية عام 1999.

مفاتيح السعادة في بلدية مدينة الشارقة

حت���ت عن���وان مفاتيح ال�شع���ادة نظمت بلدية مدين���ة ال�شارقة ممثلة يف ق�ش���م التاأهيل والتدري���ب دورة تدريبية ملوظفيها، 

وذلك بقاعة التدريب "متيز" باملبنى الرئي�شي للبلدية مبنطقة امل�شلى على مدار ثالثة اأيام متتالية.

و�سرحــــت رمي الرو�ســــي مدير 

اإدارة املوارد الب�سرية بالبلدية، 

حتقيقــــًا  جــــاءت  الــــدورة  اأن 

ل�سرتاتيجيــــة البلدية الرامية 

لإ�سعــــاد املوظفــــني وتر�سيخــــًا  

ملفاهيــــم ال�سعــــادة وتعزيزهــــا 

لت�سبح ممار�سة وثقافة ونهج 

حيــــاة وعمــــل يف جميع املكاتب 

و مراكــــز اخلدمــــة بالبلديــــة، 

وحتقيقًا لروؤيــــة القيادة العليا 

بالبلديــــة للعمــــل علــــى تاأهيــــل 

املوظفــــني خللــــق موظف مبدع 

قــــادر علــــى حتقيــــق ال�سعــــادة 

والإيجابيــــة يف ميــــدان عمله، 

ول �سيما اأن العمل على اإ�سعاد 

املوظفني اأ�سبح هدفًا من�سودًا 

والهيئــــات  الدوائــــر  كل  مــــن 

احلكوميــــة، اإن�سجاما ومتا�سيًا 

مــــع روؤية القيــــادة الر�سيدة يف 

اأن تكون ال�سعادة اأ�سلوب حياة 

يف جمتمع الإمــــارات والهدف 

الأ�سمــــى والغايــــة العليا للعمل 

احلكومي.

واأ�سافــــت الرو�سي اأن الربنامج التدريبي ال�سنوي لإدارة املوارد الب�سرية بالبلدية مت 

و�سعــــه هذا العام اأكرث زخمــــًا وتنوعًا يف مو�سوعات الــــدورات املقدمة بجانب ور�س 

العمــــل واملحا�سرات، حيــــث مت الرتكيز من خالله على كل الــــدورات والربامج التي 

من �ساأنها �سقل قدرات وامكانات فريق عمل بلدية مدينة ال�سارقة، والتي تعمل على 

تلبيــــة احتياجات جميع الفئات، حتى ن�سمن خلق موظــــف �سعيد واإيجابي قادر على 

تقدمي خدمة مميزة للمتعاملني.

  وا�ستعر�ســــت الــــدورة علــــى مدار ثالثــــة اأيام عددًا مــــن املحاور، مفهــــوم ال�سعادة 

وجمالتهــــا، اأ�ساليــــب اكت�ســــاب ال�سعادة، مفاتيــــح ال�سعادة الوظيفيــــة وال�سخ�سية، 

البيئة الالزمة ملفاتيح ال�سعادة، ويف ختام الدورة مت تكرمي جميع امل�ساركني.

أخبـار 
الـــــدار
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وطــــرق الرقابــــة املطبقــــة مــــن قبــــل البلديــــة ومراحل 

العمــــل يف املختربات منذ ا�ستــــالم العينات و�سول اإىل 

ا�ستخراج النتائج. 

واأ�سافــــت اأن الوفــــد قــــام بتجربــــة عــــدد مــــن اأنظمــــة 

التقنية احلديثة اجلديدة التــــي مت اعتمادها باملخترب 

والإمكانيــــات املتعــــددة والآليات املتطــــورة التي تعك�س 

مــــدى التقــــدم والدقة التــــي و�سل اإليها خمتــــرب بلدية 

ال�سارقــــة بالإ�سافة اإىل وجود املــــوارد الب�سرية املدربة 

واملوؤهلــــة واحلا�سلة علــــى اأرفع ال�سهــــادات العلمية يف 

هذا املجال.

واأفــــادت  ال�سيخــــة جنــــالء علــــي املعــــال مديــــر اإدارة 

املختــــربات املركزية ببلدية ال�سارقة. اأن خرباء الهيئة 

الربيطانيــــة لعتماد اخلدمات املخربيــــة على م�ستوى 

العــــامل اأكــــدوا ثقتهــــم يف جتديــــد العتمــــاد الــــدويل 

للمخترب املركــــزي للرقابة وال�ست�ســــارات الغذائية يف 

بلدية مدينة ال�سارقة بعد قيامهم باإجراء تقومي �سامل 

لالأنظمة املعمول بها يف املخترب والطالع على املعايري 

التي يتــــم تطبيقهــــا والأجهــــزة واملعــــدات امل�ستخدمة 

وطــــرق اأخذ العينــــات والتدقيــــق على الكــــوادر الفنية 

داخل املخترب. 

واأ�سافــــت اأن الوفــــد اأثنــــى علــــى اجلهود التــــي يبذلها 

املختــــرب وتفرده بــــني املختربات يف املنطقــــة وجناحه يف 

احل�سول على العديد من ال�سهادات والعرتافات العلمية 

الدولية والتي جــــاءت نتيجة اجلهود الكبرية التي تبذلها 

البلديــــة يف هذا اجلانــــب لالرتقاء بــــاأداء خمترباتها .. 

لفتة اإىل اأن خمترب بلدية ال�سارقة اأ�سبح منوذجًا مميزًا 

يف املنطقــــة ككل واأن احل�ســــول على العرتافات الدولية 

خا�ســــة �سهــــادة اليوكا�س متنــــح خمترب بلديــــة ال�سارقة 

العديــــد مــــن املزايــــا وامل�ساهمــــة يف تطويــــر ال�سناعات 

الغذائية و�سبط اجلودة مبا يتوافق مع املعايري العاملية.

يذكــــر اأن اأن خمتــــربات بلديــــة ال�سارقة مــــن املختربات 

الرائدة على م�ستوى املنطقة بف�سل دقة و�سرعة التحاليل 

التي تقوم بها،حيث ح�سل على املراكز الوىل عامليًا من 

بــــني اأكرث مــــن 200 خمترب يف دقة طــــرق التحليل، الذي 

يعــــود �سببه اإىل كفاءة املحللني و دقــــة الطرق و الجهزة 

امل�ستخدمة لهذا الغر�س. كما اأنها من املختربات العربية 

القليلة التي تتمتع بع�سوية يف املفو�سية الأوروبية لت�سدير 

الأ�سمــــاك، فال�سهادة ال�سادرة عنه يتم اعتمادها يف كل 

دول اأوروبا، كما كان اأول خمترب يف املنطقة يح�سل على 

�سهادة العتماد الدولية عام 1999.

مفاتيح السعادة في بلدية مدينة الشارقة

حت���ت عن���وان مفاتيح ال�شع���ادة نظمت بلدية مدين���ة ال�شارقة ممثلة يف ق�ش���م التاأهيل والتدري���ب دورة تدريبية ملوظفيها، 

وذلك بقاعة التدريب "متيز" باملبنى الرئي�شي للبلدية مبنطقة امل�شلى على مدار ثالثة اأيام متتالية.

و�سرحــــت رمي الرو�ســــي مدير 

اإدارة املوارد الب�سرية بالبلدية، 

حتقيقــــًا  جــــاءت  الــــدورة  اأن 

ل�سرتاتيجيــــة البلدية الرامية 

لإ�سعــــاد املوظفــــني وتر�سيخــــًا  

ملفاهيــــم ال�سعــــادة وتعزيزهــــا 

لت�سبح ممار�سة وثقافة ونهج 

حيــــاة وعمــــل يف جميع املكاتب 

و مراكــــز اخلدمــــة بالبلديــــة، 

وحتقيقًا لروؤيــــة القيادة العليا 

بالبلديــــة للعمــــل علــــى تاأهيــــل 

املوظفــــني خللــــق موظف مبدع 

قــــادر علــــى حتقيــــق ال�سعــــادة 

والإيجابيــــة يف ميــــدان عمله، 

ول �سيما اأن العمل على اإ�سعاد 

املوظفني اأ�سبح هدفًا من�سودًا 

والهيئــــات  الدوائــــر  كل  مــــن 

احلكوميــــة، اإن�سجاما ومتا�سيًا 

مــــع روؤية القيــــادة الر�سيدة يف 

اأن تكون ال�سعادة اأ�سلوب حياة 

يف جمتمع الإمــــارات والهدف 

الأ�سمــــى والغايــــة العليا للعمل 

احلكومي.

واأ�سافــــت الرو�سي اأن الربنامج التدريبي ال�سنوي لإدارة املوارد الب�سرية بالبلدية مت 

و�سعــــه هذا العام اأكرث زخمــــًا وتنوعًا يف مو�سوعات الــــدورات املقدمة بجانب ور�س 

العمــــل واملحا�سرات، حيــــث مت الرتكيز من خالله على كل الــــدورات والربامج التي 

من �ساأنها �سقل قدرات وامكانات فريق عمل بلدية مدينة ال�سارقة، والتي تعمل على 

تلبيــــة احتياجات جميع الفئات، حتى ن�سمن خلق موظــــف �سعيد واإيجابي قادر على 

تقدمي خدمة مميزة للمتعاملني.

  وا�ستعر�ســــت الــــدورة علــــى مدار ثالثــــة اأيام عددًا مــــن املحاور، مفهــــوم ال�سعادة 

وجمالتهــــا، اأ�ساليــــب اكت�ســــاب ال�سعادة، مفاتيــــح ال�سعادة الوظيفيــــة وال�سخ�سية، 

البيئة الالزمة ملفاتيح ال�سعادة، ويف ختام الدورة مت تكرمي جميع امل�ساركني.

أخبـار 
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رئيس قسم نظافة المدينة ببلدية الشارقة:
انخفاض مخالفات تشويه المنظر العام بنسبة %70

اأك���د حممد الكعبي رئي�ص ق�شم مراقبة نظافة املدينة يف بلدية  

مدين���ة ال�شارق���ة، انخفا����ص يف ع���دد املخالف���ات بن�شب���ة %70، 

ويع���ود الف�ش���ل لرتاج���ع ه���ذه الن�شب���ة لوجود الوع���ي من قبل 

اجلمه���ور بعد ان قام���ت البلدية منذ بداية هذه ال�شنة بتكثيف  

احلم���الت التفتي�شية لر�ش���د الظواهر ال�شلبي���ة يف املدينة  اىل 

جان���ب احلم���الت التوعوي���ة  وتوزيع املطبوع���ات على اجلمهور 

والواجه���ات  اخل�ش���راء  كامل�شطح���ات  امل�شتهدف���ة  املناط���ق  يف 

البحري���ة  واي�ش���ا بن�شر  التعليمات عن  طريق برامج التوا�شل 

الجتماعي .

ويقــــوم ق�ســــم مراقبــــة نظافــــة املدينــــة عــــن طريــــق املفت�سني 

املتواجدين واملنت�سرين على مــــدار ال�ساعة  بر�سد املخالفات 

التــــي ت�ســــوه جماليــــة املدينة من  ن�ســــر الغ�سيــــل والتخزين يف 

�سرفات املباين وغ�سيل املركبات يف الطرق العامة .

 وتعتــــرب ظاهــــرة غ�سيــــل املركبــــات يف الطرق العامــــة احدى 

الظواهر ال�سلبيــــة التي يقوم مبمار�ستهــــا ا�سخا�س خمالفون 

لقانــــون العمل ويتم خمالفة قائد املركبة يف حالة مت مالحظة 

أخبـار 
الـــــدار

هوؤلء ال�سخا�ــــس بغ�سل املركبات وتو�سيــــح ال�سبب لهم عند 

مراجعتهــــم الينــــا ملــــا  ي�سكلونــــه مــــن خطورة علــــى ممتلكات 

ا�سحــــاب املركبات حيث ان هناك اماكــــن معتمدة ومرخ�سة 

لغ�سيل املركبات وب�ســــورة امنة راجني من ا�سحاب املركبات 

بعدم ال�سماح لال�سخا�س غــــرير املخولني بغ�سل مركباتهم ملا 

يرتتب عليه من امور امنية .

واأ�ســــار الكعبــــي اإىل اأن ال�سكان بات لديهــــم الوعي حول هذه 

الظواهــــر من خالل حمــــالت التوعية التي تقــــوم  بها البلدية 

عرب و�سائــــل العالم، ومواقــــع التوا�سل الجتماعــــي، وتوزيع 

املطويــــات عــــن طريــــق املفت�ســــني، والن�سائــــح التــــي يبدوها 

لل�سكان.

واأ�ســــاف الكعبــــي اأن البالغــــات التــــي وردت اإىل ق�سم نظافة 

املدينــــة تركــــزت معظمها على غ�سيــــل ال�سيــــارات،  والن�ساط 

الليلي لأعمال البناء، حيث حتر�س البلدية على راحة ال�سكان 

وو�سعــــت املعايــــري املنا�سبــــة والوقات التــــي قد تــــوؤرق �سكان 

املبــــاين وا�ستخــــراج الت�ساريح الالزمة يف حــــالت ا�ستثنائية 

تقررهــــا الدارات املعنية يف حالة احلاجــــة ملوا�سلة العمل يف 

املواقع الن�سائية .

واأكد اأنه يوجد 50 مفت�س تابعون للق�سم داخل املدينة، قاموا 

خــــالل الربــــع الأول من العــــام احلايل ب12 حملــــة تفتي�سية 

لر�سد املخالفات وال�سلوكيات اخلاطئة،

 كمــــا يتم و�سع اخلطط مــــن ناحية تكثيف عــــدد املفت�سني يف 

بع�ــــس املناطق التي تكرث بها  املخالفات التي قد يرتكبها زوار  

املدينة ومرتادو ال�سواطــــي ح�سب الوقات والجازات  ، حيث 

�ساهمــــت حمــــالت التفتي�س واحلمــــالت التوعويــــة يف تال�سي 

ظواهــــر عديــــدة مــــن املدينــــة كالباعــــة اجلائلــــني، وعمليات 

ال�ســــواء، فالبلديــــة تقــــوم باحلمــــالت التوعويــــة والتعامل مع 

النا�س باأ�سلوب ح�ساري لزرع الثقافة البيئية لدى اجلمهور .

ودع���ا  ال�شي���د حممد الكعبي اجلمه���ور يف حالة ر�شد اي م�شوه 

للمظه���ر الع���ام او اي �شل���وك يتب���ع حت���ت اخت�شا����ص البلدي���ة 

بع���دم الرتدد بالت�شال على رقم اخلط ال�شاخن التابع لبلدية 

مدين���ة ال�شارق���ة والذي يتلق���ى املكاملات ويوليه���ا الهتمام على 

م���دار ال�شاع���ة وال�شب���وع على رقم 993  او ع���ن طريق برامج 

التوا�شل الجتماعي

تحت شعار"تحمس من أجل الحفاظ على الحياة"
ــي ــم ــال ــع ـــوم الــبــيــئــة ال ـــي ــل ب ــف ــت ــح بـــلـــديـــة الــــشــــارقــــة ت

حت���ت �شع���ار "حتم����ص م���ن اأج���ل احلفاظ عل���ى احلياة" نظم���ت بلدية مدين���ة ال�شارق���ة عدداً م���ن الفعالي���ات والأن�شط���ة التوعوية 

لالحتف���ال بي���وم البيئ���ة العامل���ي ،2017   الذي ي�ش���ادف اخلام�ص من يونيو م���ن كل عام، مببنى البلدية الرئي�ش���ي مبنطقة امل�شلى، 

وذل���ك بح�ش���ور �شع���ادة ثاب���ت �شامل الطريفي مدير ع���ام البلدية،  وال�شيخة �ش���ذا املعال م�شاعد املدير العام لقط���اع ال�شحة العامة 

واملختربات املركزية، وجمع غفر من وموظفي ومراجعي البلدية.

وقــــال الطريفــــي اأن بلديــــة ال�سارقة لها ح�ســــورًا قوي يف مثل 

هذه املبــــادرات والفعاليات البيئية الهامــــة  ا�ستكماًل لدورها 

يف  التوعيــــة باملخاطــــر املحيطة بالبيئة علــــى م�ستوى العامل، 

واحل�ــــس على اتخاذ اإجراءات ت�ساهــــم يف حمايتها واحلفاظ 

علــــى مواردهــــا، لفتــــًا اإىل اأن بلديــــة ال�سارقة تهتــــم بتنظيم 

واإطــــالق العديد من املبــــادرات البيئية و احلمــــالت التوعوية 

والإر�ساديــــة علــــى مدار العام مبــــا ي�سمن وجــــود بيئة بحرية 

وبريــــة خالية من امللوثات، وان�سجامًامع الهتمام الكبري التي 

اأولته الدولة للم�سكالت البيئية وطرق الق�ساء عليها..

من جانبها، �سرحت �سعادة ال�سيخة �سذا املعال ر�سا القا�سمي 

مديــــر اإدارة ال�سحة العامة املركزيــــة اأن هذه الفعالية اإحدى 

اأهم الفعاليات التي حتر�ــــس البلدية وكافة اجلهات امل�ساركة 

على تنظيمها �سنويًا ملا لها من دور هام يف ن�سر الوعي البيئي 

وتعزيــــز ثقافــــة امل�ساركــــة املجتمعيــــة يف احلفاظ علــــى كافة 

املوارد الطبيعية والبيئية، فوجود بيئة م�ستدامة يعد م�سوؤولية 

اجلميــــع ول ميكــــن اأن ينظر لهــــا باعتبارها ق�سيــــة مقت�سرة 

على موؤ�س�سات اأو هيئات اأو اأفراد بل ت�ستدعي ت�سافر اجلهود 

مــــن اأجل احلفــــاظ على احليــــاة. م�سرية اأن تنظيــــم فعاليات 

يــــوم البيئة العاملي جــــاء بتعاون عدد من اجلهــــات املعنية من 

خــــارج البلدية مع قطاع ال�سحــــة العامة واملختربات املركزية 

وقطاع البيئة والزراعة واإدارة التفاعل املوؤ�س�سي ببلدية مدينة 

ال�سارقة.

وت�سمنــــت الفعاليات  معار�ــــس بيئية متنوعــــة، وور�سة اإعادة 

تدويــــر مــــن تقــــدمي م�سرفــــات ومراقبــــات ق�ســــم الفعاليــــات 

واملعار�ــــس، بالإ�سافة لتوزيــــع ن�سرات تثقيفيــــة وتوعوية على 

اجلمهور، كما قام عدد من املخت�سني يف قطاع ال�سحة بالرد 

علــــى ا�ستف�ســــارات اجلمهور وتقــــدمي التوعويــــة املبا�سرة لهم 

ب�سكل مب�سط. ".

ويف نهايــــة الفعاليات، تفقــــد احل�سور املعار�ــــس البيئية التي 

اأقامهــــا قطــــاع ال�سحة العامة، حيث اطلع عــــدد من م�سوؤويل 

وموظفي البلدية ومراجعيها على اأحدث التقنيات البيئية التي 

ت�سهم يف احلفاظ على البيئة واحلد من امللوثات، اإ�سافة اإىل 

بع�س املنتجات التي يتم ت�سنيعها خالل عمليات اإعادة تدوير 

النفايات.

يف �سيــــاق مت�ســــل نظمــــت اإدارة تقييــــم املطابقــــة والتثقيــــف 

ال�سحــــي بالتعاون مع مركز الطــــب الوقائي وجامعة ال�سارقة 

حملــــة لالإقالع عن التدخني حتــــت �سعار" حياتنــــا اأجمل بال 

تدخني"تزامنــــا مع اليوم العاملي لالقــــالع عن التدخني الذي 

ي�سادف 31 مايو من كل عام.
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رئيس قسم نظافة المدينة ببلدية الشارقة:
انخفاض مخالفات تشويه المنظر العام بنسبة %70

اأك���د حممد الكعبي رئي�ص ق�شم مراقبة نظافة املدينة يف بلدية  

مدين���ة ال�شارق���ة، انخفا����ص يف ع���دد املخالف���ات بن�شب���ة %70، 

ويع���ود الف�ش���ل لرتاج���ع ه���ذه الن�شب���ة لوجود الوع���ي من قبل 

اجلمه���ور بعد ان قام���ت البلدية منذ بداية هذه ال�شنة بتكثيف  

احلم���الت التفتي�شية لر�ش���د الظواهر ال�شلبي���ة يف املدينة  اىل 

جان���ب احلم���الت التوعوي���ة  وتوزيع املطبوع���ات على اجلمهور 

والواجه���ات  اخل�ش���راء  كامل�شطح���ات  امل�شتهدف���ة  املناط���ق  يف 

البحري���ة  واي�ش���ا بن�شر  التعليمات عن  طريق برامج التوا�شل 

الجتماعي .

ويقــــوم ق�ســــم مراقبــــة نظافــــة املدينــــة عــــن طريــــق املفت�سني 

املتواجدين واملنت�سرين على مــــدار ال�ساعة  بر�سد املخالفات 

التــــي ت�ســــوه جماليــــة املدينة من  ن�ســــر الغ�سيــــل والتخزين يف 

�سرفات املباين وغ�سيل املركبات يف الطرق العامة .

 وتعتــــرب ظاهــــرة غ�سيــــل املركبــــات يف الطرق العامــــة احدى 

الظواهر ال�سلبيــــة التي يقوم مبمار�ستهــــا ا�سخا�س خمالفون 

لقانــــون العمل ويتم خمالفة قائد املركبة يف حالة مت مالحظة 

أخبـار 
الـــــدار

هوؤلء ال�سخا�ــــس بغ�سل املركبات وتو�سيــــح ال�سبب لهم عند 

مراجعتهــــم الينــــا ملــــا  ي�سكلونــــه مــــن خطورة علــــى ممتلكات 

ا�سحــــاب املركبات حيث ان هناك اماكــــن معتمدة ومرخ�سة 

لغ�سيل املركبات وب�ســــورة امنة راجني من ا�سحاب املركبات 

بعدم ال�سماح لال�سخا�س غــــرير املخولني بغ�سل مركباتهم ملا 

يرتتب عليه من امور امنية .

واأ�ســــار الكعبــــي اإىل اأن ال�سكان بات لديهــــم الوعي حول هذه 

الظواهــــر من خالل حمــــالت التوعية التي تقــــوم  بها البلدية 

عرب و�سائــــل العالم، ومواقــــع التوا�سل الجتماعــــي، وتوزيع 

املطويــــات عــــن طريــــق املفت�ســــني، والن�سائــــح التــــي يبدوها 

لل�سكان.

واأ�ســــاف الكعبــــي اأن البالغــــات التــــي وردت اإىل ق�سم نظافة 

املدينــــة تركــــزت معظمها على غ�سيــــل ال�سيــــارات،  والن�ساط 

الليلي لأعمال البناء، حيث حتر�س البلدية على راحة ال�سكان 

وو�سعــــت املعايــــري املنا�سبــــة والوقات التــــي قد تــــوؤرق �سكان 

املبــــاين وا�ستخــــراج الت�ساريح الالزمة يف حــــالت ا�ستثنائية 

تقررهــــا الدارات املعنية يف حالة احلاجــــة ملوا�سلة العمل يف 

املواقع الن�سائية .

واأكد اأنه يوجد 50 مفت�س تابعون للق�سم داخل املدينة، قاموا 

خــــالل الربــــع الأول من العــــام احلايل ب12 حملــــة تفتي�سية 

لر�سد املخالفات وال�سلوكيات اخلاطئة،

 كمــــا يتم و�سع اخلطط مــــن ناحية تكثيف عــــدد املفت�سني يف 

بع�ــــس املناطق التي تكرث بها  املخالفات التي قد يرتكبها زوار  

املدينة ومرتادو ال�سواطــــي ح�سب الوقات والجازات  ، حيث 

�ساهمــــت حمــــالت التفتي�س واحلمــــالت التوعويــــة يف تال�سي 

ظواهــــر عديــــدة مــــن املدينــــة كالباعــــة اجلائلــــني، وعمليات 

ال�ســــواء، فالبلديــــة تقــــوم باحلمــــالت التوعويــــة والتعامل مع 

النا�س باأ�سلوب ح�ساري لزرع الثقافة البيئية لدى اجلمهور .

ودع���ا  ال�شي���د حممد الكعبي اجلمه���ور يف حالة ر�شد اي م�شوه 

للمظه���ر الع���ام او اي �شل���وك يتب���ع حت���ت اخت�شا����ص البلدي���ة 

بع���دم الرتدد بالت�شال على رقم اخلط ال�شاخن التابع لبلدية 

مدين���ة ال�شارق���ة والذي يتلق���ى املكاملات ويوليه���ا الهتمام على 

م���دار ال�شاع���ة وال�شب���وع على رقم 993  او ع���ن طريق برامج 

التوا�شل الجتماعي

تحت شعار"تحمس من أجل الحفاظ على الحياة"
ــي ــم ــال ــع ـــوم الــبــيــئــة ال ـــي ــل ب ــف ــت ــح بـــلـــديـــة الــــشــــارقــــة ت

حت���ت �شع���ار "حتم����ص م���ن اأج���ل احلفاظ عل���ى احلياة" نظم���ت بلدية مدين���ة ال�شارق���ة عدداً م���ن الفعالي���ات والأن�شط���ة التوعوية 

لالحتف���ال بي���وم البيئ���ة العامل���ي ،2017   الذي ي�ش���ادف اخلام�ص من يونيو م���ن كل عام، مببنى البلدية الرئي�ش���ي مبنطقة امل�شلى، 

وذل���ك بح�ش���ور �شع���ادة ثاب���ت �شامل الطريفي مدير ع���ام البلدية،  وال�شيخة �ش���ذا املعال م�شاعد املدير العام لقط���اع ال�شحة العامة 

واملختربات املركزية، وجمع غفر من وموظفي ومراجعي البلدية.

وقــــال الطريفــــي اأن بلديــــة ال�سارقة لها ح�ســــورًا قوي يف مثل 

هذه املبــــادرات والفعاليات البيئية الهامــــة  ا�ستكماًل لدورها 

يف  التوعيــــة باملخاطــــر املحيطة بالبيئة علــــى م�ستوى العامل، 

واحل�ــــس على اتخاذ اإجراءات ت�ساهــــم يف حمايتها واحلفاظ 

علــــى مواردهــــا، لفتــــًا اإىل اأن بلديــــة ال�سارقة تهتــــم بتنظيم 

واإطــــالق العديد من املبــــادرات البيئية و احلمــــالت التوعوية 

والإر�ساديــــة علــــى مدار العام مبــــا ي�سمن وجــــود بيئة بحرية 

وبريــــة خالية من امللوثات، وان�سجامًامع الهتمام الكبري التي 

اأولته الدولة للم�سكالت البيئية وطرق الق�ساء عليها..

من جانبها، �سرحت �سعادة ال�سيخة �سذا املعال ر�سا القا�سمي 

مديــــر اإدارة ال�سحة العامة املركزيــــة اأن هذه الفعالية اإحدى 

اأهم الفعاليات التي حتر�ــــس البلدية وكافة اجلهات امل�ساركة 

على تنظيمها �سنويًا ملا لها من دور هام يف ن�سر الوعي البيئي 

وتعزيــــز ثقافــــة امل�ساركــــة املجتمعيــــة يف احلفاظ علــــى كافة 

املوارد الطبيعية والبيئية، فوجود بيئة م�ستدامة يعد م�سوؤولية 

اجلميــــع ول ميكــــن اأن ينظر لهــــا باعتبارها ق�سيــــة مقت�سرة 

على موؤ�س�سات اأو هيئات اأو اأفراد بل ت�ستدعي ت�سافر اجلهود 

مــــن اأجل احلفــــاظ على احليــــاة. م�سرية اأن تنظيــــم فعاليات 

يــــوم البيئة العاملي جــــاء بتعاون عدد من اجلهــــات املعنية من 

خــــارج البلدية مع قطاع ال�سحــــة العامة واملختربات املركزية 

وقطاع البيئة والزراعة واإدارة التفاعل املوؤ�س�سي ببلدية مدينة 

ال�سارقة.

وت�سمنــــت الفعاليات  معار�ــــس بيئية متنوعــــة، وور�سة اإعادة 

تدويــــر مــــن تقــــدمي م�سرفــــات ومراقبــــات ق�ســــم الفعاليــــات 

واملعار�ــــس، بالإ�سافة لتوزيــــع ن�سرات تثقيفيــــة وتوعوية على 

اجلمهور، كما قام عدد من املخت�سني يف قطاع ال�سحة بالرد 

علــــى ا�ستف�ســــارات اجلمهور وتقــــدمي التوعويــــة املبا�سرة لهم 

ب�سكل مب�سط. ".

ويف نهايــــة الفعاليات، تفقــــد احل�سور املعار�ــــس البيئية التي 

اأقامهــــا قطــــاع ال�سحة العامة، حيث اطلع عــــدد من م�سوؤويل 

وموظفي البلدية ومراجعيها على اأحدث التقنيات البيئية التي 

ت�سهم يف احلفاظ على البيئة واحلد من امللوثات، اإ�سافة اإىل 

بع�س املنتجات التي يتم ت�سنيعها خالل عمليات اإعادة تدوير 

النفايات.

يف �سيــــاق مت�ســــل نظمــــت اإدارة تقييــــم املطابقــــة والتثقيــــف 

ال�سحــــي بالتعاون مع مركز الطــــب الوقائي وجامعة ال�سارقة 

حملــــة لالإقالع عن التدخني حتــــت �سعار" حياتنــــا اأجمل بال 

تدخني"تزامنــــا مع اليوم العاملي لالقــــالع عن التدخني الذي 

ي�سادف 31 مايو من كل عام.
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بالتعاون مع أكاديمية العلوم الشرطية ومدرسة الشرطة االتحادية
بلدية الشارقة تختتم دورة التأهيل واإلعداد ل 475  مفتشًا

بالتعاون مع الدفاع المدني بالشارقة
بلدية الشارقة تقدم ندوة تحت عنوان" كاشف دخان لبيتك أمان"

ا�شتكم���اًل خلطته���ا التطويري���ة يف تاأهي���ل جمي���ع العامل���ن، وا�شتم���راراً يف برناجمه���ا التدريب���ي 

اأنه���ت بلدية مدين���ة ال�شارقة بالتعاون مع اأكادميية العلوم ال�شرطية ومدر�شة ال�شرطة الإحتادية 

تدري���ب 475 م���ن مفت�شيها، وذلك بح�شولهم على دورة "اإعداد وتاأهيل مفت�شي البلدية"  يف مقر 

الأكادميي���ة ومدر�ش���ة ال�شرطة الإحتادي���ة والتي ا�شتمرت خالل الفرتة ما ب���ن 29 يناير حتى 30 

مار�ص املا�شي.

ال�شارق���ة  مدين���ة  بلدي���ة  عق���دت 

البن���اء  اإدارة تراخي����ص  ممثل���ة يف 

"كا�ش���ف  بعن���وان  خا�ش���ة  ن���دوة 

دخ���ان لبيتك اأم���ان" بالتعاون مع 

م���ن  لع���دد  امل���دين،  الدف���اع  اإدارة 

العامل���ن  املعماري���ن  املهند�ش���ن 

يف مكات���ب الإ�شت�ش���ارات الهند�شية 

اجله���ات  م���ن  وع���دد  بالإم���ارة، 

مدين���ة  بلدي���ة  وموظف���ي  املعني���ة 

ال�شارق���ة، حر�شاً من البلدية على 

تعزيز اإج���راءات الأمن وال�شالمة، 

الوح���دات  داخ���ل  احلرائ���ق  م���ن  الوقاي���ة  وخا�ش���ة يف جم���ال 

ال�شكني���ة،  بح�ش���ور �شع���ادة املهند�ص خليفة بن ه���ده ال�شويدي 

م�شاع���د مدي���ر ع���ام البلدية لقط���اع الهند�شة واملب���اين و�شعادة 

العقيد �شامي خمي�ص النقبي مدير عام الإدارة العامة  للدفاع 

امل���دين، وجم���ع م���ن موظف���ي اجلهت���ن، وذل���ك بقاع���ة امل�ش���رح 

مببنى بلدية مدينة ال�شارقة الرئي�شي مبنطقة امل�شلى.

و�ســــرح �سعادة عبــــداهلل القايدي م�ساعد املدير العام لقطاع الدعــــم املوؤ�س�سي اأن  ا�سرتاتيجية 

البلدية احلالية تهدف اإىل تنويع الدورات التدريبية املوجهة اإىل املوظفني وجميع العاملني مما 

ي�سهــــم  يف حت�سني م�ستوى الأداء وحتقيق اأعلى معايري اجلودة يف تقدمي اخلدمات، الأمر الذي 

ينعك�ــــس اإيجابًا على دور البلديــــة و�سعادة املجتمع باخلدمات التي تقدمها على جميع الأ�سعدة، 

ول �سيمــــا اأن فئــــة املفت�سني تتعامــــل ب�سكل مبا�سر مع اجلمهــــور. لفتــــًا اأن دورة "تاأهيل واإعداد 

مفت�ســــي البلديــــة"  �سملــــت العديد مــــن املحاور التي تعمــــل على  تعزيز العالقة مــــا بني مفت�سي 

البلديــــة والفئات امل�ستهدفة، بحيث تكون هذه العالقة مبنية عل اأ�س�س علمية ومنهجية وا�سحة 

حتقق معايري مميزة تعك�س حر�س البلدية على تطبيق القانون، ويف الوقت ذاته ي�سمن تطبيقه 

باأ�سلــــوب يكفل �سعــــادة اجلمهور واإعطاءهم الهتمام والرعاية التــــي تن�س عليها قيم ور�سالة 

البلدية واأهدافها.

مــــن جانبهــــا اأو�سحــــت رمي الرو�سي مدير اإدارة املــــوارد الب�سرية بالبلدية اأنــــه مت تدريب 216 

مفت�ســــَا يف اأكادميية العلــــوم ال�سرطية، حيث مت تق�سيمهم على 9 جمموعــــات بواقع 50 مفت�س 

كحــــد اأق�سى يف كل جمموعــــة، بينما مت تدريب 259 مفت�س يف مدر�ســــة ال�سرطة الحتادية مت 

تق�سيمهــــم اإىل 7 جمموعــــات بواقع 30 متدرب يف كل جمموعــــة كحد اأق�سى، وذلك على مدار 

الأ�سبوع.

وعــــن حمــــاور الدورة قالت الرو�سي: تنوعــــت حماور دورة اإعداد وتاأهيــــل مفت�سي بلدية مدينة 

ال�سارقــــة" مبا ي�سمن الرتقاء باملوارد الب�سرية، وتطويــــر قدراتهم التخ�س�سية،حيث �سملت 

الدورة فن التعامل مع اجلمهور، احل�س الأمني، ال�سبطية الق�سائية والإن�سباط يف العمل.  

و�ســــرح اال�سيخ املهند�س حممد بــــن عبد اهلل القا�سمي  مدير 

اإدارة تراخي�ــــس البنــــاء يف البلديــــة اأن تنظيــــم هــــذه الندوة  

متا�سيــــًا مع اخلطــــة ال�سرتاتيجية لــــوزارة الداخلية والقيادة 

العامــــة للدفــــاع املــــدين بهــــدف التاأكيــــد علــــى ا�سرتاطــــات 

ال�سالمة والوقايــــة التي تطلبها الأجهــــزة املعنية حفاظًا على 

حيــــاة اجلمهــــور وممتلكاتهم، و�ســــرورة توفر و�سائــــل وقائية 

وحتذيريــــة من احلرائق يف كافــــة الأبنية واملن�ســــاآت ال�سكنية 

والتجاريــــة. موؤكــــدًا اأن  البلديــــة تبذل جهــــودًا حثيثة للحفاظ 

على �سالمة ال�ســــكان وحمايتهم من اأي اأخطار اأو طوارئ، ول 

أخبـار 
الـــــدار

�سيمــــا احلرائــــق، التي ت�سبــــب العديد من اخل�سائــــر �سواء يف 

الأرواح اأواملمتلــــكات.  وهو المــــر الذي يتطلب تظافر اجلهود 

للتوعيــــة باأهمية تركيب اأنظمــــة ال�سالمــــة املنزلية واحلر�س 

على �سيانتها ب�سورة منتظمة لتجنب هذه املخاطر، ومن اأهم 

هــــذه الأنظمة "كا�سف الدخان"  اأو اإنذار احلريق الذي يطلق 

�سافــــرة حتذر مــــن وجود دخان باملنــــزل ويعطي 

وقتًا كافيًا لإخالء املنزل.

واأو�ســــح القا�سمي اأن دور بلديــــة مدينة ال�سارقة 

يرتكز على تدقيق واعتماد خمططات الوقاية من 

احلريق مع املخططات املقدمة  لإدارة  تراخي�س 

البناء بالبلدية، بينمــــا يت�سمن دور اإدارة الدفاع 

املدين التفتي�س علــــى املوقع قبل الت�سليم ل�سهادة 

الإجناز.

وقد �سملت الندوة عر�سا مف�ساًل من قبل الإدارة 

العامة للدفاع املدين عن اإجراءات التفتي�س قدمه 

املــــالزم املهند�س �ســــامل القا�سي مديــــر م�سروع 

الوقايــــة من احلريــــق، فيما قــــدم املهند�ــــس  املعماري حممد 

ممدوح �سرحــــا تف�سياًل عن اأهم املعايــــري الهند�سية والفنية 

التــــي و�سعتهــــا البلديــــة لرتكيــــب الكا�سف واأهــــم ا�سرتاطات 

الوقاية وال�سالمة من احلريق للوحدات ال�سكنية.
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بالتعاون مع أكاديمية العلوم الشرطية ومدرسة الشرطة االتحادية
بلدية الشارقة تختتم دورة التأهيل واإلعداد ل 475  مفتشًا

بالتعاون مع الدفاع المدني بالشارقة
بلدية الشارقة تقدم ندوة تحت عنوان" كاشف دخان لبيتك أمان"

ا�شتكم���اًل خلطته���ا التطويري���ة يف تاأهي���ل جمي���ع العامل���ن، وا�شتم���راراً يف برناجمه���ا التدريب���ي 

اأنه���ت بلدية مدين���ة ال�شارقة بالتعاون مع اأكادميية العلوم ال�شرطية ومدر�شة ال�شرطة الإحتادية 

تدري���ب 475 م���ن مفت�شيها، وذلك بح�شولهم على دورة "اإعداد وتاأهيل مفت�شي البلدية"  يف مقر 

الأكادميي���ة ومدر�ش���ة ال�شرطة الإحتادي���ة والتي ا�شتمرت خالل الفرتة ما ب���ن 29 يناير حتى 30 

مار�ص املا�شي.

ال�شارق���ة  مدين���ة  بلدي���ة  عق���دت 

البن���اء  اإدارة تراخي����ص  ممثل���ة يف 

"كا�ش���ف  بعن���وان  خا�ش���ة  ن���دوة 

دخ���ان لبيتك اأم���ان" بالتعاون مع 

م���ن  لع���دد  امل���دين،  الدف���اع  اإدارة 

العامل���ن  املعماري���ن  املهند�ش���ن 

يف مكات���ب الإ�شت�ش���ارات الهند�شية 

اجله���ات  م���ن  وع���دد  بالإم���ارة، 

مدين���ة  بلدي���ة  وموظف���ي  املعني���ة 

ال�شارق���ة، حر�شاً من البلدية على 

تعزيز اإج���راءات الأمن وال�شالمة، 

الوح���دات  داخ���ل  احلرائ���ق  م���ن  الوقاي���ة  وخا�ش���ة يف جم���ال 

ال�شكني���ة،  بح�ش���ور �شع���ادة املهند�ص خليفة بن ه���ده ال�شويدي 

م�شاع���د مدي���ر ع���ام البلدية لقط���اع الهند�شة واملب���اين و�شعادة 

العقيد �شامي خمي�ص النقبي مدير عام الإدارة العامة  للدفاع 

امل���دين، وجم���ع م���ن موظف���ي اجلهت���ن، وذل���ك بقاع���ة امل�ش���رح 

مببنى بلدية مدينة ال�شارقة الرئي�شي مبنطقة امل�شلى.

و�ســــرح �سعادة عبــــداهلل القايدي م�ساعد املدير العام لقطاع الدعــــم املوؤ�س�سي اأن  ا�سرتاتيجية 

البلدية احلالية تهدف اإىل تنويع الدورات التدريبية املوجهة اإىل املوظفني وجميع العاملني مما 

ي�سهــــم  يف حت�سني م�ستوى الأداء وحتقيق اأعلى معايري اجلودة يف تقدمي اخلدمات، الأمر الذي 

ينعك�ــــس اإيجابًا على دور البلديــــة و�سعادة املجتمع باخلدمات التي تقدمها على جميع الأ�سعدة، 

ول �سيمــــا اأن فئــــة املفت�سني تتعامــــل ب�سكل مبا�سر مع اجلمهــــور. لفتــــًا اأن دورة "تاأهيل واإعداد 

مفت�ســــي البلديــــة"  �سملــــت العديد مــــن املحاور التي تعمــــل على  تعزيز العالقة مــــا بني مفت�سي 

البلديــــة والفئات امل�ستهدفة، بحيث تكون هذه العالقة مبنية عل اأ�س�س علمية ومنهجية وا�سحة 

حتقق معايري مميزة تعك�س حر�س البلدية على تطبيق القانون، ويف الوقت ذاته ي�سمن تطبيقه 

باأ�سلــــوب يكفل �سعــــادة اجلمهور واإعطاءهم الهتمام والرعاية التــــي تن�س عليها قيم ور�سالة 

البلدية واأهدافها.

مــــن جانبهــــا اأو�سحــــت رمي الرو�سي مدير اإدارة املــــوارد الب�سرية بالبلدية اأنــــه مت تدريب 216 

مفت�ســــَا يف اأكادميية العلــــوم ال�سرطية، حيث مت تق�سيمهم على 9 جمموعــــات بواقع 50 مفت�س 

كحــــد اأق�سى يف كل جمموعــــة، بينما مت تدريب 259 مفت�س يف مدر�ســــة ال�سرطة الحتادية مت 

تق�سيمهــــم اإىل 7 جمموعــــات بواقع 30 متدرب يف كل جمموعــــة كحد اأق�سى، وذلك على مدار 

الأ�سبوع.

وعــــن حمــــاور الدورة قالت الرو�سي: تنوعــــت حماور دورة اإعداد وتاأهيــــل مفت�سي بلدية مدينة 

ال�سارقــــة" مبا ي�سمن الرتقاء باملوارد الب�سرية، وتطويــــر قدراتهم التخ�س�سية،حيث �سملت 

الدورة فن التعامل مع اجلمهور، احل�س الأمني، ال�سبطية الق�سائية والإن�سباط يف العمل.  

و�ســــرح اال�سيخ املهند�س حممد بــــن عبد اهلل القا�سمي  مدير 

اإدارة تراخي�ــــس البنــــاء يف البلديــــة اأن تنظيــــم هــــذه الندوة  

متا�سيــــًا مع اخلطــــة ال�سرتاتيجية لــــوزارة الداخلية والقيادة 

العامــــة للدفــــاع املــــدين بهــــدف التاأكيــــد علــــى ا�سرتاطــــات 

ال�سالمة والوقايــــة التي تطلبها الأجهــــزة املعنية حفاظًا على 

حيــــاة اجلمهــــور وممتلكاتهم، و�ســــرورة توفر و�سائــــل وقائية 

وحتذيريــــة من احلرائق يف كافــــة الأبنية واملن�ســــاآت ال�سكنية 

والتجاريــــة. موؤكــــدًا اأن  البلديــــة تبذل جهــــودًا حثيثة للحفاظ 

على �سالمة ال�ســــكان وحمايتهم من اأي اأخطار اأو طوارئ، ول 

أخبـار 
الـــــدار

�سيمــــا احلرائــــق، التي ت�سبــــب العديد من اخل�سائــــر �سواء يف 

الأرواح اأواملمتلــــكات.  وهو المــــر الذي يتطلب تظافر اجلهود 

للتوعيــــة باأهمية تركيب اأنظمــــة ال�سالمــــة املنزلية واحلر�س 

على �سيانتها ب�سورة منتظمة لتجنب هذه املخاطر، ومن اأهم 

هــــذه الأنظمة "كا�سف الدخان"  اأو اإنذار احلريق الذي يطلق 

�سافــــرة حتذر مــــن وجود دخان باملنــــزل ويعطي 

وقتًا كافيًا لإخالء املنزل.

واأو�ســــح القا�سمي اأن دور بلديــــة مدينة ال�سارقة 

يرتكز على تدقيق واعتماد خمططات الوقاية من 

احلريق مع املخططات املقدمة  لإدارة  تراخي�س 

البناء بالبلدية، بينمــــا يت�سمن دور اإدارة الدفاع 

املدين التفتي�س علــــى املوقع قبل الت�سليم ل�سهادة 

الإجناز.

وقد �سملت الندوة عر�سا مف�ساًل من قبل الإدارة 

العامة للدفاع املدين عن اإجراءات التفتي�س قدمه 

املــــالزم املهند�س �ســــامل القا�سي مديــــر م�سروع 

الوقايــــة من احلريــــق، فيما قــــدم املهند�ــــس  املعماري حممد 

ممدوح �سرحــــا تف�سياًل عن اأهم املعايــــري الهند�سية والفنية 

التــــي و�سعتهــــا البلديــــة لرتكيــــب الكا�سف واأهــــم ا�سرتاطات 

الوقاية وال�سالمة من احلريق للوحدات ال�سكنية.
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تماشيًا مع عام الخير
والسنة الــقــرآن  مــؤســســة  ـــالب  وط محفظي  مــركــبــات  ــاء  ــف إع
ــًا ــق ــب ــس الـــــمـــــدفـــــوعـــــة م الـــــمـــــواقـــــف  بلدية الشارقة تنظم ملتقاها اإلعالمي األول مع ممثلي الصحف ووسائل اإلعالم المختلفة مــــــن رســــــــــوم 

 يف بادرة اإن�شانية مميزة ت�شاف لبلدية مدينة ال�شارقة،ومتا�شياً 

م���ع عام اخلر، قررت البلدية اإعفاء مركبات حمفظي وطالب 

موؤ�ش�ش���ة الق���راآن الك���رمي وال�شنة م���ن ر�شوم املواق���ف املدفوعة 

م�شبق���اً، تعزي���زاً لكاف���ة �ش���ور التكات���ف والتاآل���ف ب���ن جمي���ع 

�ش���كان الإم���ارة ون�ش���ر ثقاف���ة التعاون وم���د يد اخل���ر ال�شائدة 

يف املجتم���ع الإمارات���ي، ح�شبم���ا �ش���رح عل���ي اأحم���د اأبوغازي���ن 

مدي���ر اإدارة املواقف العام���ة بالبلدية، اأثناء ا�شتقباله لوفد من 

موؤ�ش�ش���ة الق���راآن وال�شن���ة لبح���ث اآلية تنفي���ذ الق���رار، بح�شور 

اأحمد الربدان رئي�ص ق�شم املواقف العامة، وذلك يف مبنى اإدارة 

املواقف العامة مبنطقة ال�شناعية اخلام�شة.

التق���ى �شع���ادة ثاب���ت �ش���امل الطريفي مدير ع���ام بلدية مدينة ال�شارقة بع���دد من ممثلي و�شائ���ل الإعالم املختلفة 

العربية والأجنبية يف اإمارة ال�شارقة، وذلك خالل امللتقى العالمي الأول للبلدية مع ال�شحفين، والذي يهدف 

اإىل تعزي���ز كاف���ة �ش���ور التوا�ش���ل والتعاون ب���ن البلدية و خمتل���ف الو�شائل الإعالمية  بو�شفه���م  �شركاء يف نقل 

ر�شال���ة البلدي���ة وا�شرتاتيجيته���ا وما يتعلق بها من خدمات واإجنازات للجمهور، وذلك يف مبنى البلدية الرئي�شي 

مبنطقة امل�شلى، بح�شور م�شاعدي املدير العام وفريق عمل املركز الإعالمي بالبلدية. 

و�ســــرح اأبوغازيني اأن البلدية ل تاألو جهدًا يف تقدمي يد العون 

لكافة املوؤ�س�ســــات والهيئات احلكوميــــة واخلا�سة يف الإمارة، 

حر�ســــًا علــــى توفري حيــــاة كرمية واأكــــرث راحة جلميــــع اأفراد 

وفئات املجتمع، مما ينعك�س اإيجابًا على �سري العملية التنموية 

يف الإمارة البا�سمة وبالتايل يرفع معدلت ر�سا املتعاملني عن 

خدمات البلديــــة. ول �سيما اأن اإعفاء مرتادي موؤ�س�سة القراآن 

وال�سنة �سوف ي�سهم يف توفري الوقت واملجهود عليهم وبالتايل 

�سي�سهــــم يف تعزيز كافة اجلهود لدعم حلقات حتفيظ القراآن 

الكــــرمي ون�سر قيمه. م�ســــريًا اأنه مت الإتفاق مــــع الوفد الزائر 

من موؤ�س�ســــة القراآن وال�سنة على و�ســــع مل�سق املوؤ�س�سة على 

مركبــــات املحفظــــني والطالب حتــــى يت�سنى ملفت�ســــي البلدية 

متييز مركباتهم عن غريها ومن ثم يتم تطبيق القرار عليها.

وقد اأثنى الوفد الزائر املكون من ال�سيدة نادية الكعبي م�سوؤول 

ال�ســــوؤون القانونيــــة، وال�سيــــد عبداهلل احلو�سنــــي رئي�س ق�سم 

ال�سوؤون التعليميــــة باملوؤ�س�سة على تعاون بلدية مدينة ال�سارقة 

مــــع كافة موؤ�س�ســــات ودوائر الإمارة والإمــــارات الأخرى، مما 

يخدم ال�سالح العام للدولة.

يذكــــر اأن بلدية مدينة ال�سارقــــة توفر ثالثة اأنواع من بطاقات 

ال�ســــرتاكات للجمهــــور، ال�ســــرتاك ال�سخ�ســــي،  التجــــاري 

وحمــــاة  املتقاعديــــن،  للمواطنــــني  ال�ستثنائــــي  وال�ســــرتاك 

الوطن، وطالب اجلامعــــات احلكومية التابعة ملدينة ال�سارقة 

ووزارة التعليم العــــايل، وموظفي احلكومة املحلية والحتادية 

العاملني باملدينة،حتــــى تلبي احتياجات اجلميع وت�سل لأعلى 

معدلت ر�سا املتعاملني.

بــــداأ اللقــــاء بجل�سة ترحيبية بــــني املدير العــــام وكافة احل�سور مــــن ال�سحف 

واملواقــــع الإخباريــــة وتليفزيون اإمــــارة ال�سارقــــة، ووجه �سعادتــــه ال�سكر لكافة 

احل�ســــور لدورهم يف نقل كل ما يتعلق بالبلديــــة من اأخبار واأحداث بكل �سدق 

و�سفافيــــة للمجتمع مبختلــــف موؤ�س�ساته و�سرائحه ممــــا �ساهم يف دعم م�سرية 

النه�ســــة ال�ساملــــة التي ت�سهدهــــا ال�سارقــــة يف خمتلف املجــــالت بف�سل روؤية 

�ساحــــب ال�سمــــو ال�سيــــخ الدكتــــور �سلطان بن حممــــد القا�سمي ع�ســــو املجل�س 

الأعلــــى حاكــــم ال�سارقة، ومــــن ثم اجــــاب الطريفي علــــى اأ�سئلــــة ال�سحفيني 

وا�ستف�ساراتهــــم. موؤكــــدًا اأن و�سائــــل الإعــــالم املطبوعــــة واملرئيــــة و امل�سموعة 

واللكرتونيــــة، وجميع املراكز الإعالمية وقنــــوات الت�سال املختلفة تلعب دورًا 

هامــــًا وحيويــــًا يف نقل ر�سالة وروؤية اأي موؤ�س�سة حكوميــــة اأو خا�سة، فهي همزة 

الو�ســــل بني اجلمهور وبني اأهداف تلك املوؤ�س�سة، وهي مل تعد جمرد اأداة لنقل 

ر�سالــــة معينة بل باتت قوة حمركة لتغيري وتعديــــل ال�سلوك الإن�ساين والق�ساء 

علــــى كل الظواهر ال�سلبية، مما ينعك�س اإيجابًا علــــى م�سرية النه�سة التنموية 

التي ت�سهدها اإمارة ال�سارقة.

واأ�ســــاف الطريفــــي اأن هــــذا امللتقــــى العالمــــي الأول لبلدية مدينــــة ال�سارقة 

يتما�ســــى مع �سيا�سة التغيري والتطوير التي ت�سهدها البلدية يف املرحلة احلالية 

والتــــي تهدف لتقدمي كافة اجنــــازات وجهود البلدية للجمهــــور، بالإ�سافة اإىل 

التعــــرف علــــى احتياجات اجلمهــــور ومتطلباتــــه التي تقدم من خــــالل و�سائل 

الإعــــالم، حتى ت�ســــل البلدية لأعلى ن�سب من ر�سا املتعاملــــني. موؤكدًا اأن هذه 

الجتماعــــات اللقاءات �ست�ستمر على مدار العام حتــــى تتمكن البلدية وو�سائل 

العالم من التعاون ب�سكل يخدم ال�سالح العام لإمارة ال�سارقة.

 ويف نهايــــة اللقاء قدم املدير العام �سهــــادات التكرمي وال�سكر لل�سحفيني على 

تقديرًا لدورهم البارز والهام يف ن�سر وتقدمي جمهودات بلدية مدينة ال�سارقة 

للجمهور يف كل مكان.

أخبـار 
الـــــدار



 أخبـار
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تماشيًا مع عام الخير
والسنة الــقــرآن  مــؤســســة  ـــالب  وط محفظي  مــركــبــات  ــاء  ــف إع
ــًا ــق ــب ــس الـــــمـــــدفـــــوعـــــة م الـــــمـــــواقـــــف  بلدية الشارقة تنظم ملتقاها اإلعالمي األول مع ممثلي الصحف ووسائل اإلعالم المختلفة مــــــن رســــــــــوم 

 يف بادرة اإن�شانية مميزة ت�شاف لبلدية مدينة ال�شارقة،ومتا�شياً 

م���ع عام اخلر، قررت البلدية اإعفاء مركبات حمفظي وطالب 

موؤ�ش�ش���ة الق���راآن الك���رمي وال�شنة م���ن ر�شوم املواق���ف املدفوعة 

م�شبق���اً، تعزي���زاً لكاف���ة �ش���ور التكات���ف والتاآل���ف ب���ن جمي���ع 

�ش���كان الإم���ارة ون�ش���ر ثقاف���ة التعاون وم���د يد اخل���ر ال�شائدة 

يف املجتم���ع الإمارات���ي، ح�شبم���ا �ش���رح عل���ي اأحم���د اأبوغازي���ن 

مدي���ر اإدارة املواقف العام���ة بالبلدية، اأثناء ا�شتقباله لوفد من 

موؤ�ش�ش���ة الق���راآن وال�شن���ة لبح���ث اآلية تنفي���ذ الق���رار، بح�شور 

اأحمد الربدان رئي�ص ق�شم املواقف العامة، وذلك يف مبنى اإدارة 

املواقف العامة مبنطقة ال�شناعية اخلام�شة.

التق���ى �شع���ادة ثاب���ت �ش���امل الطريفي مدير ع���ام بلدية مدينة ال�شارقة بع���دد من ممثلي و�شائ���ل الإعالم املختلفة 

العربية والأجنبية يف اإمارة ال�شارقة، وذلك خالل امللتقى العالمي الأول للبلدية مع ال�شحفين، والذي يهدف 

اإىل تعزي���ز كاف���ة �ش���ور التوا�ش���ل والتعاون ب���ن البلدية و خمتل���ف الو�شائل الإعالمية  بو�شفه���م  �شركاء يف نقل 

ر�شال���ة البلدي���ة وا�شرتاتيجيته���ا وما يتعلق بها من خدمات واإجنازات للجمهور، وذلك يف مبنى البلدية الرئي�شي 

مبنطقة امل�شلى، بح�شور م�شاعدي املدير العام وفريق عمل املركز الإعالمي بالبلدية. 

و�ســــرح اأبوغازيني اأن البلدية ل تاألو جهدًا يف تقدمي يد العون 

لكافة املوؤ�س�ســــات والهيئات احلكوميــــة واخلا�سة يف الإمارة، 

حر�ســــًا علــــى توفري حيــــاة كرمية واأكــــرث راحة جلميــــع اأفراد 

وفئات املجتمع، مما ينعك�س اإيجابًا على �سري العملية التنموية 

يف الإمارة البا�سمة وبالتايل يرفع معدلت ر�سا املتعاملني عن 

خدمات البلديــــة. ول �سيما اأن اإعفاء مرتادي موؤ�س�سة القراآن 

وال�سنة �سوف ي�سهم يف توفري الوقت واملجهود عليهم وبالتايل 

�سي�سهــــم يف تعزيز كافة اجلهود لدعم حلقات حتفيظ القراآن 

الكــــرمي ون�سر قيمه. م�ســــريًا اأنه مت الإتفاق مــــع الوفد الزائر 

من موؤ�س�ســــة القراآن وال�سنة على و�ســــع مل�سق املوؤ�س�سة على 

مركبــــات املحفظــــني والطالب حتــــى يت�سنى ملفت�ســــي البلدية 

متييز مركباتهم عن غريها ومن ثم يتم تطبيق القرار عليها.

وقد اأثنى الوفد الزائر املكون من ال�سيدة نادية الكعبي م�سوؤول 

ال�ســــوؤون القانونيــــة، وال�سيــــد عبداهلل احلو�سنــــي رئي�س ق�سم 

ال�سوؤون التعليميــــة باملوؤ�س�سة على تعاون بلدية مدينة ال�سارقة 

مــــع كافة موؤ�س�ســــات ودوائر الإمارة والإمــــارات الأخرى، مما 

يخدم ال�سالح العام للدولة.

يذكــــر اأن بلدية مدينة ال�سارقــــة توفر ثالثة اأنواع من بطاقات 

ال�ســــرتاكات للجمهــــور، ال�ســــرتاك ال�سخ�ســــي،  التجــــاري 

وحمــــاة  املتقاعديــــن،  للمواطنــــني  ال�ستثنائــــي  وال�ســــرتاك 

الوطن، وطالب اجلامعــــات احلكومية التابعة ملدينة ال�سارقة 

ووزارة التعليم العــــايل، وموظفي احلكومة املحلية والحتادية 

العاملني باملدينة،حتــــى تلبي احتياجات اجلميع وت�سل لأعلى 

معدلت ر�سا املتعاملني.

بــــداأ اللقــــاء بجل�سة ترحيبية بــــني املدير العــــام وكافة احل�سور مــــن ال�سحف 

واملواقــــع الإخباريــــة وتليفزيون اإمــــارة ال�سارقــــة، ووجه �سعادتــــه ال�سكر لكافة 

احل�ســــور لدورهم يف نقل كل ما يتعلق بالبلديــــة من اأخبار واأحداث بكل �سدق 

و�سفافيــــة للمجتمع مبختلــــف موؤ�س�ساته و�سرائحه ممــــا �ساهم يف دعم م�سرية 

النه�ســــة ال�ساملــــة التي ت�سهدهــــا ال�سارقــــة يف خمتلف املجــــالت بف�سل روؤية 

�ساحــــب ال�سمــــو ال�سيــــخ الدكتــــور �سلطان بن حممــــد القا�سمي ع�ســــو املجل�س 

الأعلــــى حاكــــم ال�سارقة، ومــــن ثم اجــــاب الطريفي علــــى اأ�سئلــــة ال�سحفيني 

وا�ستف�ساراتهــــم. موؤكــــدًا اأن و�سائــــل الإعــــالم املطبوعــــة واملرئيــــة و امل�سموعة 

واللكرتونيــــة، وجميع املراكز الإعالمية وقنــــوات الت�سال املختلفة تلعب دورًا 

هامــــًا وحيويــــًا يف نقل ر�سالة وروؤية اأي موؤ�س�سة حكوميــــة اأو خا�سة، فهي همزة 

الو�ســــل بني اجلمهور وبني اأهداف تلك املوؤ�س�سة، وهي مل تعد جمرد اأداة لنقل 

ر�سالــــة معينة بل باتت قوة حمركة لتغيري وتعديــــل ال�سلوك الإن�ساين والق�ساء 

علــــى كل الظواهر ال�سلبية، مما ينعك�س اإيجابًا علــــى م�سرية النه�سة التنموية 

التي ت�سهدها اإمارة ال�سارقة.

واأ�ســــاف الطريفــــي اأن هــــذا امللتقــــى العالمــــي الأول لبلدية مدينــــة ال�سارقة 

يتما�ســــى مع �سيا�سة التغيري والتطوير التي ت�سهدها البلدية يف املرحلة احلالية 

والتــــي تهدف لتقدمي كافة اجنــــازات وجهود البلدية للجمهــــور، بالإ�سافة اإىل 

التعــــرف علــــى احتياجات اجلمهــــور ومتطلباتــــه التي تقدم من خــــالل و�سائل 

الإعــــالم، حتى ت�ســــل البلدية لأعلى ن�سب من ر�سا املتعاملــــني. موؤكدًا اأن هذه 

الجتماعــــات اللقاءات �ست�ستمر على مدار العام حتــــى تتمكن البلدية وو�سائل 

العالم من التعاون ب�سكل يخدم ال�سالح العام لإمارة ال�سارقة.

 ويف نهايــــة اللقاء قدم املدير العام �سهــــادات التكرمي وال�سكر لل�سحفيني على 

تقديرًا لدورهم البارز والهام يف ن�سر وتقدمي جمهودات بلدية مدينة ال�سارقة 

للجمهور يف كل مكان.

أخبـار 
الـــــدار
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تحت شعار بأفكاركم نرتقي
بلدية الشارقة تكرم 37 موظفًا من أصحاب االقتراحات وخريجي الجامعات للعام الجاري

كرم���ت بلدي���ة مدين���ة ال�شارق���ة 37موظف���اً مم���ن �شارك���وا يف 

نظ���ام القرتاح���ات اخلا����ص بالبلدي���ة" اقرتاح���ي" وخريجي 

اأثن���اء  اجلامعي���ة  �شهاداته���م  عل���ى  ح�شل���وا  مم���ن  اجلامع���ات 

العم���ل خ���الل العام اجل���اري، وذلك يف حفل كب���ر اأقيم  بقاعة 

امل�ش���رح باملبنى الرئي�شي للبلدي���ة مبنطقة امل�شلى حتت �شعار" 

باأفكارك���م نرتقي"، بح�شور �شعادة ثابت �شامل الطريفي مدير 

ع���ام بلدي���ة مدين���ة ال�شارق���ة وم�شاعدي���ه، وفري���ق عم���ل نظ���ام 

"اقرتاحي" وجمع غفر من موظفي البلدية وممثلي و�شائل 
الإعالم املختلفة.

واأعــــرب �سعــــادة ثابــــت الطريفــــي عــــن تقديره لكل مــــن بادر 

و�ســــارك بتقــــدمي  الأفــــكار والقرتاحــــات ملــــا لها مــــن اأثر يف 

تنفيذ ا�سرتاتيجية البلدية احلاليــــة و الهادفة جلعل ال�سعادة 

اأ�سلوب حيــــاة بني جميع املوظفني والعاملــــني بها، وخا�سة اأن 

القرتاحــــات لهــــا  دورًا كبري يف تطوير م�ســــرية البلدية وخلق 

بيئــــة عمل حتفيزية واإيجابية جتعل مــــن املوظف �سريكًا فعاًل 

يف الرتقاء ببلديتنــــا احلبيبة ونه�ستها امل�ستمــــرة، موؤكدًا اأن 

البلديــــة حتر�ــــس على اإيجــــاد وتفعيل قنوات توا�ســــل منا�سبة 

مل�ساركة املتعاملــــني الداخليني  يف طرح الأفكار وتقدمي الآراء 

التي من �ساأنها حتديث العمل البلدي والو�سول لأعلى معدلت 

اجلــــودة يف الأداء، وبالتــــايل خلــــق موظــــف �سعيد قــــادر على 

تقــــدمي خدمة مميــــزة للمتعاملني اخلارجيني ممــــا ينتج عنه 

الو�سول لأعلى معدلت ر�سا العمالء.

واأكــــد الطريفي اأن نظام "اقرتاحي"  يهدف اأي�سًا اإىل حتويل 

اآراء واأفــــكار العاملني ال�سفهية اإىل اقرتاحات مكتوبة ومن ثم 

اإىل واقــــع ملمو�س، مــــن خالل منهجية اعتمــــدت على ت�سجيع 

البتــــكار و كافــــة �سور البــــداع، و تفعيــــل نظــــام العمل بروح 

الفريــــق وزيــــادة الرغبة يف الجناز والعمــــل، وتقدمي خدمات 

اأف�سل،مما يعود بالنفع العام على الإمارة البا�سمة ب�سكل عام 

وجعلها املكان الأمثل للعمل واحلياة.

وكــــرم الطريفــــي اأي�سًا خالل احلفــــل موظفــــي البلدية ممن 

ح�سلــــوا علــــى �سهاداتهم اجلامعيــــة " دكتــــوراه، ماجي�ستري، 

وبكالوريو�ــــس" خــــالل عــــام 2017 وهــــم علــــى راأ�ــــس عملهم 

وعددهم11 موظفًا، وحثهم على ال�ستمرار يف حتقيق النجاح 

والإجناز. 

ويف كلمتها الفتتاحية للحفل قالت ال�سيخة �سذى املعال رئي�س 

فريق عمل نظام "اقرتاحي" اإن هذه اخلطوة تنبع من �سيا�سة 

البلديــــة وحر�سها على تطوير الكــــوادر الب�سرية بها والرتقاء 

مبهاراتهــــم، وحتقيــــق كل �سبــــل اإ�سعادهــــم، وحتفيزهم على 

التميز والإبتكار، ول �سيمــــا اأن هذا النظام يعد اآلية موؤ�س�سية 

ت�سمح للموظف بالتعبري عن اأفكاره واإبداعاته بكل حرية، لكي 

ي�سارك يف حتقيق املزيد من الإجنازات والأهداف التي ت�سعى 

لهــــا البلدية يف املرحلة املقبلة، كما اأنه يوفر اإطار عمل موحد 

ومنهجيــــة موثقــــة وقيا�سية للتعامــــل مع الأفــــكار واملقرتحات 

بكفــــاءة، ومن ثــــم درا�ستها ومناق�ستها ب�ســــكل دقيق، ومتابعة 

اإمكانيــــة تنفيذها ب�ســــكل فعال ي�سهــــم زيادة معــــدلت الولء 

الوظيفي وتطوير الأداء املوؤ�س�سي ب�سكل عام، وذلك من خالل 

فريق عمل مدرب ل�ستثمارالأفكار واملقرتحات.

واأ�ســــارت املعال اأن النظــــام تلقى 700 اقــــرتاح خالل الف�سل 

الأول مــــن العام اجلاري، ومتت درا�سة بع�سها ح�سب اجلدول 

الزمنــــي املحدد للف�سل الأول وبعــــد الدرا�سة واملرور مبراحل 

الختيــــار مت اعتمــــاد 26 اإقرتاحــــًا قاباًل للتنفيــــذ كدفعة اأوىل 

للنظام.

ودعت يف كلمتها جميع املوظفني للمبادرة بتقدمي اقرتاحاتهم، 

للم�ساركــــة يف عمليــــة تطوير البلدية وخلق بيئــــة عمل اإيجابية 

قائمة على امل�ساركة.

(SFSP)
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تحت شعار بأفكاركم نرتقي
بلدية الشارقة تكرم 37 موظفًا من أصحاب االقتراحات وخريجي الجامعات للعام الجاري

كرم���ت بلدي���ة مدين���ة ال�شارق���ة 37موظف���اً مم���ن �شارك���وا يف 

نظ���ام القرتاح���ات اخلا����ص بالبلدي���ة" اقرتاح���ي" وخريجي 

اأثن���اء  اجلامعي���ة  �شهاداته���م  عل���ى  ح�شل���وا  مم���ن  اجلامع���ات 

العم���ل خ���الل العام اجل���اري، وذلك يف حفل كب���ر اأقيم  بقاعة 

امل�ش���رح باملبنى الرئي�شي للبلدي���ة مبنطقة امل�شلى حتت �شعار" 

باأفكارك���م نرتقي"، بح�شور �شعادة ثابت �شامل الطريفي مدير 

ع���ام بلدي���ة مدين���ة ال�شارق���ة وم�شاعدي���ه، وفري���ق عم���ل نظ���ام 

"اقرتاحي" وجمع غفر من موظفي البلدية وممثلي و�شائل 
الإعالم املختلفة.

واأعــــرب �سعــــادة ثابــــت الطريفــــي عــــن تقديره لكل مــــن بادر 

و�ســــارك بتقــــدمي  الأفــــكار والقرتاحــــات ملــــا لها مــــن اأثر يف 

تنفيذ ا�سرتاتيجية البلدية احلاليــــة و الهادفة جلعل ال�سعادة 

اأ�سلوب حيــــاة بني جميع املوظفني والعاملــــني بها، وخا�سة اأن 

القرتاحــــات لهــــا  دورًا كبري يف تطوير م�ســــرية البلدية وخلق 

بيئــــة عمل حتفيزية واإيجابية جتعل مــــن املوظف �سريكًا فعاًل 

يف الرتقاء ببلديتنــــا احلبيبة ونه�ستها امل�ستمــــرة، موؤكدًا اأن 

البلديــــة حتر�ــــس على اإيجــــاد وتفعيل قنوات توا�ســــل منا�سبة 

مل�ساركة املتعاملــــني الداخليني  يف طرح الأفكار وتقدمي الآراء 

التي من �ساأنها حتديث العمل البلدي والو�سول لأعلى معدلت 

اجلــــودة يف الأداء، وبالتــــايل خلــــق موظــــف �سعيد قــــادر على 

تقــــدمي خدمة مميــــزة للمتعاملني اخلارجيني ممــــا ينتج عنه 

الو�سول لأعلى معدلت ر�سا العمالء.

واأكــــد الطريفي اأن نظام "اقرتاحي"  يهدف اأي�سًا اإىل حتويل 

اآراء واأفــــكار العاملني ال�سفهية اإىل اقرتاحات مكتوبة ومن ثم 

اإىل واقــــع ملمو�س، مــــن خالل منهجية اعتمــــدت على ت�سجيع 

البتــــكار و كافــــة �سور البــــداع، و تفعيــــل نظــــام العمل بروح 

الفريــــق وزيــــادة الرغبة يف الجناز والعمــــل، وتقدمي خدمات 

اأف�سل،مما يعود بالنفع العام على الإمارة البا�سمة ب�سكل عام 

وجعلها املكان الأمثل للعمل واحلياة.

وكــــرم الطريفــــي اأي�سًا خالل احلفــــل موظفــــي البلدية ممن 

ح�سلــــوا علــــى �سهاداتهم اجلامعيــــة " دكتــــوراه، ماجي�ستري، 

وبكالوريو�ــــس" خــــالل عــــام 2017 وهــــم علــــى راأ�ــــس عملهم 

وعددهم11 موظفًا، وحثهم على ال�ستمرار يف حتقيق النجاح 

والإجناز. 

ويف كلمتها الفتتاحية للحفل قالت ال�سيخة �سذى املعال رئي�س 

فريق عمل نظام "اقرتاحي" اإن هذه اخلطوة تنبع من �سيا�سة 

البلديــــة وحر�سها على تطوير الكــــوادر الب�سرية بها والرتقاء 

مبهاراتهــــم، وحتقيــــق كل �سبــــل اإ�سعادهــــم، وحتفيزهم على 

التميز والإبتكار، ول �سيمــــا اأن هذا النظام يعد اآلية موؤ�س�سية 

ت�سمح للموظف بالتعبري عن اأفكاره واإبداعاته بكل حرية، لكي 

ي�سارك يف حتقيق املزيد من الإجنازات والأهداف التي ت�سعى 

لهــــا البلدية يف املرحلة املقبلة، كما اأنه يوفر اإطار عمل موحد 

ومنهجيــــة موثقــــة وقيا�سية للتعامــــل مع الأفــــكار واملقرتحات 

بكفــــاءة، ومن ثــــم درا�ستها ومناق�ستها ب�ســــكل دقيق، ومتابعة 

اإمكانيــــة تنفيذها ب�ســــكل فعال ي�سهــــم زيادة معــــدلت الولء 

الوظيفي وتطوير الأداء املوؤ�س�سي ب�سكل عام، وذلك من خالل 

فريق عمل مدرب ل�ستثمارالأفكار واملقرتحات.

واأ�ســــارت املعال اأن النظــــام تلقى 700 اقــــرتاح خالل الف�سل 

الأول مــــن العام اجلاري، ومتت درا�سة بع�سها ح�سب اجلدول 

الزمنــــي املحدد للف�سل الأول وبعــــد الدرا�سة واملرور مبراحل 

الختيــــار مت اعتمــــاد 26 اإقرتاحــــًا قاباًل للتنفيــــذ كدفعة اأوىل 

للنظام.

ودعت يف كلمتها جميع املوظفني للمبادرة بتقدمي اقرتاحاتهم، 

للم�ساركــــة يف عمليــــة تطوير البلدية وخلق بيئــــة عمل اإيجابية 

قائمة على امل�ساركة.

(SFSP)
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الشارقة تدخل "جينيس" بأكبر 
كمية صب أساسات خرسانية 

في العالم
 يف اإجناز هند�شي غر م�شبوق اإمارة ال�شارقة حتطم رقماً قيا�شياً يف مو�شوعة 

العامل  يف  م�شتمرة  خر�شانية  اأ�شا�شات  كمية  اأكرب  �شب  خالل  من  جيني�ص 

مبركز جتاري، والتي بلغت 20.246 مرت مكعب، ومت �شبها على مدار 62 �شاعة 

عمل متوا�شلة لتحطم بذلك الرقم القيا�شي ال�شابق الذي كان م�شجاًل العام 

املا�شي بكمية 19،793 مرت مكعب، ح�شبما �شرح �شعادة ثابت �شامل الطريفي 

مدير عام بلدية مدينة ال�شارقة اأثناء حفل ا�شتالم �شهادة مو�شوعة جيني�ص 

�شعادة  بح�شور  امل�شلى،  مبنطقة  الرئي�شي  مبناها  يف  البلدية  اأقامته  الذي 

واملباين،  الهند�شة  لقطاع  العام  املدير  م�شاعد  ال�شويدي  هده  بن  خليفة 

على  القائمن  اخلر�شانة  ومقاول  املطور،  و  وال�شت�شاري  املقاول  من  وكال 

هذا الجناز بالتعاون مع بلدية مدينة ال�شارقة،  وجمع غفر من موظفي 

البلدية ومندوبي �شركات ال�شت�شارات الهند�شية وو�شائل الإعالم.

واأهدى �سعادة ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة ال�سارقة هذا الإجناز اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي 

ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة، الذي ا�ستطاع بروؤيته احلكيمة وتوجيهاته ال�سديدة اأن ي�سع الإمارة يف م�ساف املدن العاملية بف�سل 

ماآثرها اجلمالية والنه�سة احل�سارية والعمرانية التي ت�سهدها. موؤكدًا اأن بلدية ال�سارقة كانت دومًا �سريكًا فعاًل يف كل الإجنازات التي 

حتققها الإمارة �سواء على م�ستوى املعماري اأو التجميلي و البيئي.

املعرفة  اإمارة  اإجنازات وجناحات  ل�سل�سلة  ي�ساف  اإجناز جديد  ملو�سوعة جيني�س  ال�سارقة  اإمارة  اأن دخول  البلدية  واأ�ساف مدير عام 

النجاح وال�ستقرار يف  الباحثني عن  اأ�سبحت وجهة  التي  البا�سمة  الإمارة  العلم.  والثقافة، وواحة ال�ستقرار والإبداع والريادة ومنارة 

احلياة والعمل، بف�سل دعم �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة، ومتابعة ويل 

عهده امل�ستمرة للو�سول لكل ما يخدم ال�سارقة ويجعلها يف الطليعة يف كافة املجالت.

مو�سوعة  �سهادة  ا�ستالم  حفل  اأثناء  كلمته  يف  واملباين  الهند�سة  لقطاع  العام  املدير  م�ساعد  ال�سويدي  هده  بن  خليفة  املهند�س  واأفاد 

ا�سرتاتيجية  خطة  لديه  بالبلدية  واملباين  الهند�سة  قطاع  اأن  جيني�س 

ترتجم روؤية القيادة الر�سيدة يف دعم وتعزيز كل �سبل اجلودة والتميز يف 

العمل وفق حماور قابلة للتطبيق، وبالتايل ال�ستمرار يف جذب املزيد من 

ال�ستثمارات يف الإمارة  حمققًا بذلك العديد من الإجنازات فيما يخ�س 

تطوير البنية التحتية واخلدمية والهند�سية التي تواكب ما �سهدته اإمارة 

عدد  لزيادة  نظرًا  العمراين  املجال  يف  م�سبوق  غري  تو�سع  من  ال�سارقة 

ال�سكان واملقيمني بها، كما �ساهمت خطط القطاع يف ارتفاع معدل النمو 

التي  اأثر كبري يف النه�سة القت�سادية  له  الهند�سي يف الإمارة مما كان 

الثقافة  اإمارة  ت�سهدها 

واملعرفة وال�ستثمار. 

وتف�سيال اأو�سح اأن امل�سروع الذي مت تقييمه لدخول املو�سوعة عبارة عن 

مركز جتاري مكون من )طابقني ،�سرداب ودور اأر�سي( وبتكلفة تقريبية 

لالأرقام  جيني�س  مو�سوعة  مراقبو  اأن  درهم" مو�سحًا  مليون   250 بلغت 

القيا�سية قد ح�سروا عملية �سب اخلر�سانة والتي ا�ستمرت من ال�ساعة 

ال�ساعة  وحتى  اإبريل2017   13 املوافق  اخلمي�س  يوم  من  ظهرًا  الثانية 

الرابعة فجرًا من يوم الأحد املوافق 16 اإبريل 2017 اأي حوايل 62 �ساعـــة 

عمل م�ستمر، ومت ا�ستخدام 4600 طن حديد ت�سليح،  ومت ا�ستخدام عدد 

 12 ل�ستخدام  بالإ�سافة  الغر�س،  لهذا  معدة  خر�سانة  نقل  140�ساحنة 

م�سخة يف اأعمال ال�سب، ومب�ساركة 622 عامل وموظف حيث جاء العمل 

عن طريق املناوبات اليومية.

لال�ست�سارات  مزايا  ل�سركة  تقدمييا  عر�سا  احلفل  �سمل  وقد 

خالل  متت  التي  الأعمال  اأهم  ي�سم  ق�سري  لفيلم  الهند�سية،بالإ�سافة 

العمل على اإجناز امل�سروع. 

وقد قام �سعادة ثابت �سامل الطريفي بعد ا�ستالم �سهادة املو�سوعة بتكرمي 

فريق عمل هذا الإجناز الذي �سم مكتب مزايا لال�ست�سارات الهند�سية، 

واأو�سكار ملقاولت البناء، واملطور �سركة �سفاري تريدينج كومبني، ومقاول 

اخلر�سانة كون ميك�س، ،بالإ�سافة لفريق عمل قطاع الهند�سة وامل�ساريع 

ببلدية مدينة ال�سارقة.
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الشارقة تدخل "جينيس" بأكبر 
كمية صب أساسات خرسانية 

في العالم
 يف اإجناز هند�شي غر م�شبوق اإمارة ال�شارقة حتطم رقماً قيا�شياً يف مو�شوعة 

العامل  يف  م�شتمرة  خر�شانية  اأ�شا�شات  كمية  اأكرب  �شب  خالل  من  جيني�ص 

مبركز جتاري، والتي بلغت 20.246 مرت مكعب، ومت �شبها على مدار 62 �شاعة 

عمل متوا�شلة لتحطم بذلك الرقم القيا�شي ال�شابق الذي كان م�شجاًل العام 

املا�شي بكمية 19،793 مرت مكعب، ح�شبما �شرح �شعادة ثابت �شامل الطريفي 

مدير عام بلدية مدينة ال�شارقة اأثناء حفل ا�شتالم �شهادة مو�شوعة جيني�ص 

�شعادة  بح�شور  امل�شلى،  مبنطقة  الرئي�شي  مبناها  يف  البلدية  اأقامته  الذي 

واملباين،  الهند�شة  لقطاع  العام  املدير  م�شاعد  ال�شويدي  هده  بن  خليفة 

على  القائمن  اخلر�شانة  ومقاول  املطور،  و  وال�شت�شاري  املقاول  من  وكال 

هذا الجناز بالتعاون مع بلدية مدينة ال�شارقة،  وجمع غفر من موظفي 

البلدية ومندوبي �شركات ال�شت�شارات الهند�شية وو�شائل الإعالم.

واأهدى �سعادة ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة ال�سارقة هذا الإجناز اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي 

ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة، الذي ا�ستطاع بروؤيته احلكيمة وتوجيهاته ال�سديدة اأن ي�سع الإمارة يف م�ساف املدن العاملية بف�سل 

ماآثرها اجلمالية والنه�سة احل�سارية والعمرانية التي ت�سهدها. موؤكدًا اأن بلدية ال�سارقة كانت دومًا �سريكًا فعاًل يف كل الإجنازات التي 

حتققها الإمارة �سواء على م�ستوى املعماري اأو التجميلي و البيئي.

املعرفة  اإمارة  اإجنازات وجناحات  ل�سل�سلة  ي�ساف  اإجناز جديد  ملو�سوعة جيني�س  ال�سارقة  اإمارة  اأن دخول  البلدية  واأ�ساف مدير عام 

النجاح وال�ستقرار يف  الباحثني عن  اأ�سبحت وجهة  التي  البا�سمة  الإمارة  العلم.  والثقافة، وواحة ال�ستقرار والإبداع والريادة ومنارة 

احلياة والعمل، بف�سل دعم �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة، ومتابعة ويل 

عهده امل�ستمرة للو�سول لكل ما يخدم ال�سارقة ويجعلها يف الطليعة يف كافة املجالت.

مو�سوعة  �سهادة  ا�ستالم  حفل  اأثناء  كلمته  يف  واملباين  الهند�سة  لقطاع  العام  املدير  م�ساعد  ال�سويدي  هده  بن  خليفة  املهند�س  واأفاد 

ا�سرتاتيجية  خطة  لديه  بالبلدية  واملباين  الهند�سة  قطاع  اأن  جيني�س 

ترتجم روؤية القيادة الر�سيدة يف دعم وتعزيز كل �سبل اجلودة والتميز يف 

العمل وفق حماور قابلة للتطبيق، وبالتايل ال�ستمرار يف جذب املزيد من 

ال�ستثمارات يف الإمارة  حمققًا بذلك العديد من الإجنازات فيما يخ�س 

تطوير البنية التحتية واخلدمية والهند�سية التي تواكب ما �سهدته اإمارة 

عدد  لزيادة  نظرًا  العمراين  املجال  يف  م�سبوق  غري  تو�سع  من  ال�سارقة 

ال�سكان واملقيمني بها، كما �ساهمت خطط القطاع يف ارتفاع معدل النمو 

التي  اأثر كبري يف النه�سة القت�سادية  له  الهند�سي يف الإمارة مما كان 

الثقافة  اإمارة  ت�سهدها 

واملعرفة وال�ستثمار. 

وتف�سيال اأو�سح اأن امل�سروع الذي مت تقييمه لدخول املو�سوعة عبارة عن 

مركز جتاري مكون من )طابقني ،�سرداب ودور اأر�سي( وبتكلفة تقريبية 

لالأرقام  جيني�س  مو�سوعة  مراقبو  اأن  درهم" مو�سحًا  مليون   250 بلغت 

القيا�سية قد ح�سروا عملية �سب اخلر�سانة والتي ا�ستمرت من ال�ساعة 

ال�ساعة  وحتى  اإبريل2017   13 املوافق  اخلمي�س  يوم  من  ظهرًا  الثانية 

الرابعة فجرًا من يوم الأحد املوافق 16 اإبريل 2017 اأي حوايل 62 �ساعـــة 

عمل م�ستمر، ومت ا�ستخدام 4600 طن حديد ت�سليح،  ومت ا�ستخدام عدد 

 12 ل�ستخدام  بالإ�سافة  الغر�س،  لهذا  معدة  خر�سانة  نقل  140�ساحنة 

م�سخة يف اأعمال ال�سب، ومب�ساركة 622 عامل وموظف حيث جاء العمل 

عن طريق املناوبات اليومية.

لال�ست�سارات  مزايا  ل�سركة  تقدمييا  عر�سا  احلفل  �سمل  وقد 

خالل  متت  التي  الأعمال  اأهم  ي�سم  ق�سري  لفيلم  الهند�سية،بالإ�سافة 

العمل على اإجناز امل�سروع. 

وقد قام �سعادة ثابت �سامل الطريفي بعد ا�ستالم �سهادة املو�سوعة بتكرمي 

فريق عمل هذا الإجناز الذي �سم مكتب مزايا لال�ست�سارات الهند�سية، 

واأو�سكار ملقاولت البناء، واملطور �سركة �سفاري تريدينج كومبني، ومقاول 

اخلر�سانة كون ميك�س، ،بالإ�سافة لفريق عمل قطاع الهند�سة وامل�ساريع 

ببلدية مدينة ال�سارقة.
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لقاء
العدد

بلدية الشارقة تهدي 
الدكتور راشد الليم درع 

"قـــائـــد"

ا�شتقبل���ت بلدي���ة مدين���ة ال�شارقة �شعادة الدكتورة املهند�ص را�شد الليم رئي����ص هيئة كهرباء ومياه ال�شارقة يف 

اجلل�ش���ة احلواري���ة الثاني���ة ملبادرة "ح���وار مع قائد" الت���ي اطلقتها اإدارة امل���وارد الب�شرية بالبلدي���ة، و بداأتها 

بجل�ش���ة حواري���ة خا�ش���ة م���ع �شعادة ثابت �ش���امل الطريفي مدي���ر عام بلدية مدين���ة ال�شارق���ة، وذلك يف مبنى 

البلدية الرئي�شي مبنطقة امل�شلى، بح�شور م�شاعدي املدير العام ومدراء الإدارات وعدد من قادة البلدية.

ورحــــب �سعادة ثابت الطريفي بالدكتــــور املهند�س را�سد الليم  

موؤكــــدًا اأنه اأحد ال�سخ�سيــــات املوؤثرة يف اإمارة ال�سارقة، ملا له 

من ب�سمة جلية وجناحات مميزة يف كافة ميادين العمل التي 

التحــــق بهــــا، ول �سيما هيئة كهرباء وميــــاه ال�سارقة التي جعل 

منهــــا منوذج لأف�سل الهيئات يف دول اخلليج العربي يف جمال 

التنميــــة امل�ستدامة واحلفاظ على البيئة. و قد اأعرب الليم يف 

بداية حديثه عن عميق �سكره وتقديره ل�سعادة ثابت الطريفي 

مدير عــــام البلدية لدعوته للجل�سة احلواريــــة  مع قادة بلدية 

مدينــــة ال�سارقة، ومن ثم بداأت اجلل�سة احلوارية التي حتدث 

فيها الليم عــــن اإدارة امل�ساريع وتبعها نبذة عن �سريته املهنية 

والعملية.

وقد حتدث  الليم عن عدد من موؤلفاته مثل "رحلتي اخل�سراء 

يف احلمريــــة" والذي �سدر باللغــــة الإجنليزية، كذلك كتاب " 

مــــن اأ�سرار جناحي" الــــذي قدم من خاللــــه روؤيته يف العديد 

مــــن امل�سروعــــات متطرقًا فيــــه اإىل مناهج القيــــادة احلديثة، 

ومتوقفًا على اأهم املمار�سات التي ت�سقل ال�سخ�سية الإدارية 

مل�ساعدة القــــارئ على اكت�ساف اأ�سرار النجــــاح للم�سي قدمًا 

نحــــو التميز.كما �سط ال�سوء اأي�ســــًا على الإدارة الديثة وكيف 

اأنها حتتاج لقائد مبدع يدعم العمل بروح الفريق وي�سجع على 

�سرور وجود فرق عمل متجان�سة ومرتابطة لها هدف م�سرتك 

وروؤية واحدة.

  ويف ختام اجلل�سة احلوارية اأثنى �سعادة ثابت الطريفي على 

احلــــوار الــــذي �سهد تفاعــــاًل كبريًا من جميــــع احل�سور، ومن 

ثــــم قدم الطريفي درع "قائد" لليــــم  تقديرا لدوره الفاعل يف 

الإمارة وهيئة كهرباء ومياه ال�سارقة...

ومن ثم تبــــع اجلل�سة احلوارية ل�سعادة را�ســــد الليم مع فريق 

عمــــل بلديــــة جولــــة ميدانيــــة يف اأروقة مبنــــى بلديــــة ال�سارقة 

الرئي�ســــي مبنطقــــة امل�سلــــى، ومن ثــــم جولة ميدانيــــة داخل 

املعار�ــــس البيئية التي اأقامتها البلديــــة لالحتفال بيوم البيئة 

العاملي واليوم العاملي لالإقالع عن التدخني.

من هو الليم
الليــــم من مواليــــد ال�سارقة، نال درجة الدكتــــوراه يف الفل�سفة 

من جامعــــة �سالفــــورد يف اململكة املتحدة، وح�ســــد عددًا من 

�سهادات الدكتوراه الفخرية مــــن جامعة ال�سومال للخدمات 

الإن�سانية، واجلامعة الأمريكية يف الوليات املتحدة الأمريكية 

ويعتــــرب مــــن اأبــــرز املفكرين يف جمــــال الأعمــــال القت�سادية 

وتنميــــة املهــــارات القياديــــة املوؤ�س�ساتيــــة حمليــــًا وعامليًا، وهو 

مفكر ا�سرتاتيجي ميتلك عقلية اإدارية فذة .

واأ�س�ــــس مركز الليم للمعرفة، وهي موؤ�س�سة غري ربحية تهدف 

اإىل تنميــــة القــــدرات القيادية ون�سر مفهــــوم الإدارة احلديثة 
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ومت تكرميه كاأف�سل �سخ�سية بيئية يف العام 2012 يف ماليزيا 
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البحريــــة »ال�سخ�سية البحرية« للعــــام 2009، كما مت اختياره 
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ضمن جلسة حوار ية

و�سعــــادة الدكتور را�سد الليم ع�سو فعال يف عدد من املجال�س 

للمن�ســــاآت  العامليــــة  اجلمعيــــة  اإدارة  كمجل�ــــس  واملوؤ�س�ســــات، 
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عــــالوة على ذلــــك، يحا�سر يف عــــدد من اجلامعــــات العاملية 

واملوؤمتــــرات التجارية من وقــــت لآخر ، وتوج خربته الرتاكمية 

والتجاربــــه يف املجال الإداري والقت�ســــادي بتاأليفه عددًا من 

الكتب.
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ثابت الطريفي يكرم

 الشيخة الدكتورة رشا القاسمي 

ك���رم �شع���ادة ثاب���ت �شامل الطريفي مدي���ر عام بلدية مدين���ة ال�شارقة ال�شيخة الدكت���ورة ر�شا اأحمد 

القا�شم���ي تقدي���راً لدوره���ا الفاع���ل واله���ام يف م�شرة بلدية مدين���ة ال�شارقة، وذل���ك يف حفل مميز 

مببنى البلدية الرئي�شي مبنطقة امل�شلى بح�شور م�شاعدي املدير العام، وجمع غفر من موظفي 

البلدية.

ال�شيخة الدكتورة ر�شا بنت اأحمد القا�شمي حالة ا�شتثنائية من حب 

العم���ل املم���زوج بالإب���داع والبتكار والبحث عن املراك���ز املتقدمة، مل 

ت�شت�شلم يوماً للتحديات ومل ت�شع لها اعتباراً، منذ اللحظة الأوىل 

الت���ي عمل���ت به���ا ببلدي���ة مدين���ة ال�شارق���ة يف ع���ام1999 كان���ت مثاًل 

للموظ���ف املتع���اون الدوؤوب، ومن ثم باتت قائ���داً مبدع يدعم العمل 

اجلماع���ي ويع���زز روح الفريق الواحد بكل توا�ش���ع واإيجابية. ولأنها 

�شعل���ة ن�ش���اط ت�شيء درب كل من يحيط به���ا وتر�شده لطريق النور 

والتقدم، ا�شتحقت وعن جدارة هذا التكرمي ال�شتثنائي.

 بداأت ال�سيخة ر�سا القا�سمي حياتها 

العملية حملــــاًل يف الأحيــــاء الدقيقة 

مبختــــرب الأغذيــــة، وبعدهــــا توالــــت 

ترقياتهــــا يف العمــــل نتيجــــة اإخال�س 

و�سريتهــــا  باأ�سمهــــا  الت�ســــق  وتفــــان 

الذاتية، لتتوىل مهام وظيفة م�ساعد 

املديــــر العام لقطــــاع ال�سحة العامة 

واملختــــربات املركزيــــة عــــن جــــدارة 

وا�ستحقاق، طــــوال هذه الرحلة حقق 

قطاع ال�سحة العامة بقيادتها العديد 

باإيجاز  �سنحــــاول  الإجنــــازات.  مــــن 

يف ال�سطــــور القليلة التاليــــة اأن نلقي 

ال�سوء على اأهم هذه الإجنازات..

برنامج الشارقة لسالمة األغذية
اإن�سجامــــا مع اأهداف البلدية وقطــــاع ال�سحة العامة للو�سول 

لأعلى معــــدلت ال�سالمة الغذائية املطبقــــة عامليًا يف الإمارة، 

ونتيجــــة ل�سعي القا�سمي امل�ستمر للو�ســــول لتلك الأهداف، مت 

ابتكار برنامج ال�سارقة ل�سالمة الأغذية كاأول برنامج حكومي 

مــــن نوعــــه يف ال�سرق الأو�ســــط يهدف اإىل اإيجــــاد نظام موثق 

ل�سالمة الأغذيــــة يف كل املن�ساآت الغذائية، يعتمد على تطبيق 

اأف�ســــل املمار�سات العاملية، فكان هــــذا الربنامج ق�سة جناح 

ذاع �سيتهــــا من اإمارة ال�سارقــــة اإىل دول املنطقة ومن ثم اإىل 

العامليــــة، اإذ �سلطت منظمة ال�سحــــة العاملية ال�سوء على هذه 

التجربة الفريدة وو�سعتها على موقعها الر�سمي كق�سة جناح 

يقتــــدى بها يف جمال �سالمــــة الأغذية. وقد مت اطالق املرحلة 

الأوىل مــــن الربنامــــج يف عــــام 2010،مرتكــــزًا علــــى مكونات 

تعتمــــد اأف�ســــل املمار�سات العامليــــة يف هذا امل�سمــــار  وت�سمل 

هــــذه املكونات: تدريــــب مديري املواقع الغذائيــــة على �سالمة 

الغــــذاء،و وخ�ســــوع املتدربــــني لمتحــــان  �سالمــــة الأغذية يف 

املن�ساأة الغذائية، وتطبيق نظام املمار�سات ال�سحية  اجليدة 

يف املن�ســــاأة الغذائية، وتقــــدمي الدعم الفني مــــن قبل البلدية 

مل�ساعــــدة املواقع الغذائية يف تطبيق نظــــام �سالمة الغذاء ، والتدقيق 

علــــى نظــــام املمار�ســــات ال�سحيــــة اجليدة، ومــــن ثم منــــح ال�سهادة 

واملل�ســــق اخلا�ــــس بالربنامــــج، لي�سل عــــدد ا املدريني مــــن املن�ساأت 

الغذائيــــة العاملــــة يف اإمارة ال�سارقة يف املرحلــــة الأوىل من الربنامج 

اإىل 5063، ويبلــــغ عــــدد املن�ســــاأت الغذائيــــة التي لديهــــا مدير معتمد  

2210 من�ســــاأة، مــــن اأ�سل 3070 من�ساأة غذائيــــة يف الإمارة اأي بن�سبة 

72%،بينما بلغ عدد العاملني يف املن�ساأت الغذائية والذين مت تدريبهم 

يف الربنامــــج اإىل 3437 عامــــل. لتطلــــق البلديــــة املرحلــــة الثانية من 

الربنامــــج يف عــــام 2016. وي�سل عــــدد املدربني حتــــى الآن اإىل ... ، 

بينمــــا مت تقدمي الدعــــم الفني ل 3899 موقع �سمــــن الربنامج، حيث 

حقــــق الربنامج  قفزة نوعيــــة يف اأداء املوؤ�س�ســــات الغذائية وعزز من 

تطبيق معايري ال�سحــــة وال�سالمة، ما جعل من املوؤ�س�سات العاملة يف 

مدينة ال�سارقة منوذجًا متميزًا يف اللتزام بتطبيق املعايري ال�سحية.
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الغــــذاء،و وخ�ســــوع املتدربــــني لمتحــــان  �سالمــــة الأغذية يف 

املن�ساأة الغذائية، وتطبيق نظام املمار�سات ال�سحية  اجليدة 

يف املن�ســــاأة الغذائية، وتقــــدمي الدعم الفني مــــن قبل البلدية 

مل�ساعــــدة املواقع الغذائية يف تطبيق نظــــام �سالمة الغذاء ، والتدقيق 

علــــى نظــــام املمار�ســــات ال�سحيــــة اجليدة، ومــــن ثم منــــح ال�سهادة 

واملل�ســــق اخلا�ــــس بالربنامــــج، لي�سل عــــدد ا املدريني مــــن املن�ساأت 

الغذائيــــة العاملــــة يف اإمارة ال�سارقة يف املرحلــــة الأوىل من الربنامج 

اإىل 5063، ويبلــــغ عــــدد املن�ســــاأت الغذائيــــة التي لديهــــا مدير معتمد  

2210 من�ســــاأة، مــــن اأ�سل 3070 من�ساأة غذائيــــة يف الإمارة اأي بن�سبة 

72%،بينما بلغ عدد العاملني يف املن�ساأت الغذائية والذين مت تدريبهم 

يف الربنامــــج اإىل 3437 عامــــل. لتطلــــق البلديــــة املرحلــــة الثانية من 

الربنامــــج يف عــــام 2016. وي�سل عــــدد املدربني حتــــى الآن اإىل ... ، 
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مدينة ال�سارقة منوذجًا متميزًا يف اللتزام بتطبيق املعايري ال�سحية.
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شهادة اليوكاس
اعتماد هيئة العتماد الربيطانية اليوكا�س ملخترب بلدية مدينة 

ال�سارقة، وذلــــك  �سمن اإجراءات جتديــــد �سهادات العتماد 

الــــدويل ال�سنويــــة للمخترب منذ اأكرث من 18 عــــام ، والتي تعد 

اأرقــــى �سهادة عاملية ت�سعى لك�سبهــــا جميع املختربات، واأ�سبح 

خمتــــرب بلدية ال�سارقة مــــن املختربات الرائــــدة على م�ستوى 

املنطقــــة بف�سل دقــــة و�سرعــــة التحاليل التي تقــــوم بها،حيث 

ح�سل على املراكز الوىل عامليًا من بني اأكرث من 200 خمترب 

يف دقــــة طرق التحليل، الــــذي يعود �سببــــه اإىل كفاءة املحللني 

و دقة الطــــرق و الجهزة امل�ستخدمة لهــــذا الغر�س. كما اأنها 

من املختربات العربية القليلة التي تتمتع بع�سوية يف املفو�سية 

الأوروبيــــة لت�سديــــر الأ�سماك، فال�سهادة ال�ســــادرة عنه يتم 

اعتمادها يف كل دول اأوروبا، 

األيزو17020  
للموا�سفــــات  الإمــــارات  هيئــــة  موؤخــــرًا  كماجــــددت 

واملقاي�ــــس اعتمادهــــا الــــدويل لقــــم رقابــــة الأغذيــــة 

اخلا�ــــس بالبلدية، وذلــــك بعد قيام فريــــق من الهيئة 

بزيــــارة الق�ســــم للتدقيــــق ال�سنوي على نظــــام اجلودة 

اأيــــزو17020، تتويجًا لدور ق�ســــم رقابة الأغذية ودوره 

الرقابــــي والتفتي�ســــي علــــى كافــــة املن�ســــاآت الغذائيــــة 

بالإمــــارة واحلفاظ على �سالمة املجتمع الغذائية، كما 

يعــــد ق�سم رقابة الغذية اأول جهــــاز تفتي�س غذائي يف 

دولة المارات حا�سل على  �سهادة العتماد الدويل يف 

التفتي�س، و ذلك منذ عام2009.

السالمة الغذائية
بلــــغ معدل ال�سالمــــة الغذائية يف اإمــــارة ال�سارقة لعام 

2016 ن�سبــــة98%، وذلــــك بف�سل اجلهــــود التي بذلها 

قطــــاع ال�سحــــة العامة واملختــــربات املركزيــــة بقيادة 

ال�سيخــــة الدكتــــورة ر�ســــا القا�سمــــي على مــــدار العام 

املا�ســــي بالتعاون مــــع وزارة التغيري املناخــــي والبيئة، 

لي�ســــاف هذا الإجنــــاز اإىل �سل�سلة اإجنــــازات البلدية 

وقطاع ال�سحــــة بها، والذي جــــاءت بدعم وتوجيهات 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان القا�سمي ع�سو 

املجل�س الأعلى لالحتاد حاكم ال�سارقة.

 ويعترب معــــدل ال�سالمة الغذائية مبثابــــة موؤ�سر واأداة 

قيا�س مت اإعداده من قبل وزارة التغري املناخي والبيئة 

بالدولــــة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة لالأمم 

املتحــــدة )فــــاو(، ويتكون مــــن 87 عن�ســــرًا ميكن من 

خاللهــــا التعرف اإىل مدى التح�سن يف جميع اجلوانب 

التي تخ�ــــس منظومة �سالمــــة الأغذيــــة كالت�سريعات 

ونظــــم الرقابــــة وفعالية املختــــربات، ويتــــم تقييم كل 

عن�سر مــــن عنا�سر املوؤ�ســــر باأحد امل�ستويــــات التالية 

)ممتاز، جيد، يحتاج اإىل حت�سني، �سعيف(.
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حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  من  مبكرمة 

اهلل-  حفظه   - ال�شارقة  حاكم  الأعلى  املجل�ص  ع�شو  القا�شمي 

واملحافظة  اخل�شراء  الرقعة  بن�شر  �شموه  لتوجيهات  ،وتنفيذاً 

يف  ال�شارقة  مدينة  بلدية  لدور  وا�شتمراراً  البيئية،  املكونات  على 

البلدية  اأجنزت  تنتهجها،  التي  والتجميل  الت�شجر  دعم م�شرة 

املرحلتن الأوىل والثانية من م�شروع تخ�شر وت�شجر منطقة 

األف مرت مربع على   42 ، حيث مت تخ�شر مايقرب من  الزبر 

م�شتوى الأماكن املقرر تخ�شرها، ف�شاًل عن زراعة 4170 �شجرة 

ونخلة موزعة يف املناطق التجميلية املحددة �شمن امل�شروع، وفقاً 

بلدية مدينة  الطريفي مدير عام  �شامل  ثابت  �شعادة  به  ملا �شّرح 

التي مت النتهاء من  الأماكن  التفقدية يف  اأثناء جولته  ال�شارقة 

تخ�شرها يف املنطقة، وذلك بح�شور كل من �شعادة/ حمد �شامل 

بن حموده نائب رئي�ص املجل�ص ال�شت�شاري و �شيف را�شد الكتبي 

ع�شو املجل�ص البلدي واملهند�ص ح�شن التفاق م�شاعد املدير العام 

البلدية وعدد من م�شوؤويل وموظفي  الزراعة والبيئة يف  لقطاع 

البلدية.

بمكرمة من صاحب السمو الحاكم

بلدية الشارقة تنتهي من تخضير 42 ألف 
متر مربع في منطقة الزبير

ال�سمو  �ساحب  روؤية  مع  متا�سيا  جاءت  اجلهود  هذه  اأن  الطريفي  واأو�سح 

وتطبيق  م�ستدامة  بيئة  حتقيق  اإىل  تهدف  التي  اهلل-  حفظه   – احلاكم 

على  العتماد  وزيادة  املائية،  املوارد  على  واملحافظة  اخل�سراء،  التنمية 

امل�ساحات  مدينة  اأ�سبحت  ال�سارقة  مدينة  اأن  موؤكدًا  النظيفة.  الطاقة 

اخل�سراء واملناظر اخلالبة التي متزج مابني املا�سي واحلا�سر لتخلق نوعًا 

من الن�سجام بني الإن�سان وبيئته وا�ستح�سار عبق املا�سي واآفاق امل�ستقبل، 

كل هذا بف�سل الدعم والرعاية الكرمية من �ساحب ال�سمو احلاكم – حفظه 

اهلل- ، واملتابعة احلثيثة ل�سمو ويل العهد – حفظه اهلل- ، وحر�سهما على اأن 

تبقى ال�سارقة يف الطليعة يف كافة املجالت، عالوة على اجلهود الكبرية التي 

تبذلها بلدية مدينة ال�سارقة وقطاع الزراعة والبيئة بها، والتي تت�سمن ن�سر 

الزراعية،  البنية  وتعزيز  الت�سحر،  ومكافحة  اخل�سراء،  امل�ساحات  وزيادة 

بالإمارة  الت�سجري  عملية  دعم  على  وحر�سها 

بيئية موؤثرة وموردًا زراعيًا مهمًا،  لكونها ق�سية 

لفتًا اإىل اأن البلدية جنحت يف التغلب على الكثري 

بالت�سجري  املت�سلة  والتحديات  ال�سغوط  من 

املياه،  كنق�س  اخل�سراء،  امل�ساحات  وزيادة 

وق�سوة املناخ، وفقر الرتبة، من خالل التوظيف 

وتطوير  احلديثة،  والنظم  لالبتكارات  الأمثل 

اأ�ساليب الري، وتعزيز كفاءة املياه.

ح�سن  املهند�س  اأفاد  امل�سروع،  تفا�سيل  وعن 

الزراعة  لقطاع  العام  املدير  م�ساعد  التفاق 

ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات  تنفيذًا  اأنه  والبيئة 

احلاكم – حفظه اهلل- ، قامت البلدية بزراعة حزام من اأ�سجار الدما�س 

بطول 2.150  الزبري  �سعبية  الإمارات مبحاذاة  �سارع  و�سوكة مدرا�س على 

مرت، حيث بلغ عدد اأ�سجار  الدما�س املزروعة 2000 �سجرة، يف حني بلغ عدد 

الأ�سجار  لري  واحد  بئر  كما مت حفر  �سجرة،   1500 مدرا�س  �سوكة  اأ�سجار 

املزروعة. والتي مت توفريها كاملة من م�ساتل ق�سر �ساحب ال�سمو احلاكم - 

حفظه اهلل - واأ�ساف اأن املرحلة الثانية من امل�سروع �سملت تخ�سري حديقة 

األف مرت مربع حيث مت ت�سجريها  العامة والتي تقع على م�ساحة37  الزبري 

وتخ�سريها كاملة، بالإ�سافة لزراعة 93 �سجرة نخيل �سغرية، و88 �سجرة 

عن  ف�سال  �سجرية،   335 بها  املزروعة  ال�سجريات  عدد  وبلغ  متنوعة،  زينة 

توريد وتركيب ع�سب �سناعي مللعب كرة القدم ومنطقة الألعاب، و حفر 3 اآبار 

مياه لري احلديقة. واأ�سار التفاق اأن امل�ساحة املخ�سرة اأي�سًا يف هذه املرحلة 

 18 وزراعة  مربع،  2.360مرت  مب�ساحة  الزبري  طوي  م�سجد  حميط  �سملت 

نخلة �سغرية، و18 �سجرة ظل، وعدد 120 �سجرية ومغطيات للرتبة.

كما اأ�ساف اأنه مت حفر 3 اآبار ومتديد خطوط الري الرئي�سية لري 65.000 

م�سروع  من  ثالثة  كمرحلة  الزبري  جل�سر  املجاورة  املناطق  يف  مربع  مرت 

تخ�سري منطقة الزبري .
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شجيرة اآلراك

ْر�َشْلَن���ا َعلَْيِه���ْم �َشْي���َل اْلَع���ِرِم 
َ
���وا َفاأ ْعَر�شُ

َ
ق���ال اهلل ع���ز وج���ل :« َفاأ

ْث���ٍل َو�َشْيٍء ِمْن 
َ
ُكٍل َخْمٍط َواأ

ُ
َت���ْنِ َذَواَتْي اأ َتْيِه���ْم َجنَّ ْلَناُه���ْم ِبَجنَّ َوَبدَّ

�ِش���ْدٍر َقِلي���ٍل ». واخلمط هو »الأراك« وهو م���ن ال�شماء العربية، 

وق���د ي�شم���ى  الآراك ،ال���راك ، ال�ش���واك ، امل�ش���واك، وه���و نب���ات 

وا�ش���ع النت�ش���ار ويرج���ع موطنه���ا الأ�شل���ي اإىل يرج���ع موطنها 

الأ�شلي اإىل اجلزيرة العربية، افريقيا، جنوب اآ�شيا، �شبه القارة 

الهندية، وهو ينمو يف دولة المارات العربية املتحدة يف الوديان 

ويف بع�ص اجلبال يف المارات ال�شمالية.

وهي من ال�سجريات دائمة اخل�سرة �سبيهة اإىل حٍد كبري باأ�سجار 

الرّمـــان، من حيث �سكل الأوراق. و�سجرية الآراك كثيفة الأوراق 

والأغ�ســـان، وانت�سارهـــا يكون وا�سعًا، ولها اأزهـــاٌر �سفراء متيل 

للخ�ســـرة، ولهـــا اأي�سًا ثمـــاٌر �سغرية، ا�سمهـــا " الكباث "، يكون 

لونها اأخ�سر، ثم يتغري لونها لالأحمر، ثم ي�سبح لونها اأ�سود.

ميكـــن زراعتهـــا كاأ�ســـوار نباتيـــة اأو ك�سجـــريات قابلـــة للق�ـــس 

والت�سكيـــل ذات موا�سفـــات جمالية مميـــزة، كذلك ت�ستخدم يف 

تثبيت الرمـــال ، ت�ستعمل جذور ال�سجرية كم�سواك طبيعي عايل 

الفائدة.

وقـــد حث ر�سولنـــا العظيـــم حممد �سلـــى اهلل عليـــه و�سلم على 

ال�ســـواك يف اأحاديث كثرية ، فعن عائ�ســـة ر�سي اهلل عنها ، عن 

اٌة  َواُك َمْطَهَرٌة ِلْلَفِم َمْر�سَ النبي �سلى اهلل عليه و�سلم قال : ) ال�سِّ

بِّ ( رواه الن�سائي، وجاء و�سف اأثر ا�ستعمال ال�سواك باأنه )  ِللـــرَّ

مطهرة للفم ( ، يطهره من الأذى واخلبث ، ويطيب رائحته .

وقـــد وجاء يف بحث للدكتور جيم�س ترنر من كلية الطب بجامعة 

تيني�ســـي الأمريكيـــة واملن�ســـور يف جملـــة ) طب الفـــم والأ�سنان 

ال�ستوائيـــة ( : اإن م�ســـواك الأراك يحتـــوي علـــى مـــواد مطهرة 

وقاتلـــة للميكروبات اأهمها : الكربيت ، ومادة ) �سيتو�سيرتول ب 

( كما يحتوي على ال�سوديوم.

ودلـــت الأبحـــاث والتجارب علـــى اأن ال�سواك يحتـــوي على مادة 

م�سادة لنزيف الدم ، ومطهرة للثة ، ومعقمة للجروح اللثوية . . 

. كمـــا يحتوي يف األيافه على كميات عديدة من الأمالح املعدنية، 

و�سواردالكال�سيوم،واحلديد،والفو�سفات،وال�سوديوم.

ويحتـــوي ال�سواك على ن�سبـــة من الفيتامـــني )C( ومعلوم عند 

العلمـــاء اأن امل�ساركة بني هذا الفيتامني وامل�سادات احليوية يعد 

مـــن اأرفع م�ستويات التقنية الطبية كما يحتوي على مادة التانني 

التي ت�ساعد على �سد الن�سيج اللثوي املرتخي .

تتحمـــل درجـــة ملوحـــة ) 10000 جـــزء يف املليـــون(، وحتتـــاج 

�سجـــريات الآراك اإىل ري مبعدل )15 لـــرت( يف ف�سل ال�سيف، 

ومبعدل )11 لرت( يف ف�سل ال�ستاء.

ت�سمـــد �سجريات الآراك بال�سماد الع�سوي مبعدل مرة واحدة يف 

العام خالل ف�سل ال�ستاء باإ�سافة )6كغم( على اأن يكون ال�سماد 

معالج حراريًا ويتم تقليبه مع الرتبة حول ال�سجرة خالل الفرتة 

) من �سهر نوفمرب وحتى �سهر يناير(.

تتكاثـــر �سجريات الآراك عن طريق البذور ، حتتاج بذور الآراك 

اإىل حـــوايل )9-15 يـــوم( مـــن تاريـــخ الزراعـــة كفـــرتة اإنبات، 

وحتتـــاج )30-40 يـــوم( مـــن تاريـــخ الزراعـــة حتـــى ت�سل اإىل 

احلجـــم املنا�ســـب لتفريدها، ومن ثـــم تواىل بعمليـــات اخلدمة 

حلني زراعتها يف الأر�س امل�ستدمية.
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حلني زراعتها يف الأر�س امل�ستدمية.
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ن��ص��ائ��ح إل��ك��ت��رون��ي��ة ل��ل��ب��ق��اء 
ب��ع��ي��������ًدا ع���ن ال��ف��ي��روس�����������ات 
الخ��بي�ث������ة وال��ب��رمج���ي��������ات 

واملت�سفح الت�سغيل  نظام  حتديث  •  اأوًل: 
اجلديدة امللفات  فح�س  •  ثانًيا: 

املنبثقة والنوافذ  الوهمية  التنزيل  اأزرار  جتنب  •  ثالًثا: 
املوثوقة امل�سادر  على  اعتمد  •  رابًعا: 

• �سعـــوا القواعـــد ملا مُيكن اأول مُيكـــن اأ�ستخدامه على �سبكة 
الإنرتنت

للتوا�سل  اأطفالكم لأنها فر�سة  »اإلكرتونيًا« مع  •  اإق�ســـوا وقتًا 
معهم عرب �سئ يحبونه وي�ستمتعون به

الإيجابي املحتوى  ذات  املواقع  نحو  اأطفالكم  •  وجهوا 
العمرية لفئتهم  وفقًا  الإنرتنت  ل�ستخدام  وقتًا  •  حددوا 

الإنرتنت يف مكان  ي�ستخدمـــون  اأطفالكـــم  اأن  مـــن  •  تاأكـــدوا 
مفتوح لكي يت�سنى لكم روؤية ما يفعلونه ويبحثون عنه.

•  حتدثوا بو�سوح وبرحابة مع اأطفالكم حول ما يواجهونه من 
مواقف اأثنـــاء ا�ستخدامهم ال�سبكة، واأ�سرحوا لهم اأنكم تقدرون 

�سراحتهم و�سفافيتهم.

•  عنـــد م�ساهـــدة اأطفالكم لالأفـــالم التعليمية والكرتون على 
»يوتيـــوب« ، تاأكـــدوا مـــن ا�ستخدام خدمـــة« �سيفتـــي« التي متنع 

ظهـــور الأفلـــالم املخ�س�ســـة للكبـــار فقـــط يف حمـــرك البحث 

ولئحة الأفالم والعرو�س املُ�ساهدة

ن���ص���ائ���ح ال���ك���ت���رون���ي���ة م���ه���م���ة ل���ح���م���اي���ة أط���ف���ال���ك���م

أفضل الممارسات لتجنب الوقوع في عمليات االحتيال

نصائح لحمايتك من 
االحتيال االلكتروني عبر 

االنترنت أفضل الممارسات لحماية كلمة السر اأقل  التوا�سل الجتماعي ممنوعة ملن هم  اأن مواقع  •  تذكروا 
من 13 عامًا 

اأوال�ســـورة الغري  •  اإن ا�ستعمـــال ا�ســـم امل�ستخـــدم اخلاطـــئ 
�سحيحـــة قـــد ي�سجـــع الغربـــاء علـــى الت�ســـرف معكـــم ب�ســـكل 

غريلئق.

•  اإعطـــاء كلمـــات ال�ســـر لالآخرين قد يعر�سكـــم للخطر، لذ 
عليكـــم احلذر اإىل جانب عدم ا�ستخـــدام كلمة �سر مكررة لأكرث 

من ح�ساب.

•  غـــريوا مزايـــا اخل�سو�سيـــة اخلا�ســـة بكم مـــن وقت لآخر 
وا�سمحـــوا لأ�سدقائكم املقربني واملوثوق بهم من روؤية �سفحتكم 

، ول ت�سيفوا الغرباء.

لأحد. املالية  و  ال�سخ�سية  معلوماتكم  تعطوا  •  ل 

الهاتف ، حتى  لو و�سلتك  او اي �سخ�س يطلب منك معلومات �سخ�سية عرب  •  ل تثق باي ر�سالة 
ر�سالـــة الكرتونيـــة من بريـــد الكرتوين يطلـــب منك معلومـــات �سخ�سية حتى وان كانـــت من �سخ�س 

تعرفه.

امن. ب�سكل  ال�سرورية  غري  ال�سخ�سية  البيانات  او  ح�سابك  ك�سف  باتالف  •  قم 
دوري. ب�سكل  املالية  باحلركات  ك�سف  واطلب  البنكية  ح�ساباتك  •  راقب 

ب�سرائها. تقم  مل  م�سرتيات  وجود  عدم  من  للتاأكد  م�سرتياتك  فواتري  •   تفقد 
اليد. حقيبة  او  حمفظتك  يف  ال�سر  كلمة  او  ح�سا�سة  بيانات  حتمل  •  ل 

•  ا�سرتك يف خدمات الر�سائل الق�سرية SMS  ملراقبة احلركات التي تتم على ح�سابك البنكي
•  جتنب الدخول اىل اخلدمات امل�سرفية اخلا�سة بك من الماكن العامة مثل مقاهي النرتنت.
•  عند عملية ال�سراء عرب النرتنت حاول ان ت�ستخدم بطاقة �سراء خا�سة ت�سدرها البنوك لهذه 

. القل  على  خانات   6 من  مكونة  �سر  كلمة  •  ا�ستخدم 
•  ا�ستخدم كلمة �سر حتتوي على حروف وارقام ورموز خا�سة 

مثل )#@$*&( .

بك. اخلا�سة  ال�سر  كلمة  عن  لحد  تف�سح  •  ل 
او ترتكها يف   ، ابدا  تكتبها  الذاكرة ل  ال�سر حتفظ يف  •  كلمة 

مكان مك�سوف.

او كلما  ب�ســـكل دوري  ال�ســـر اخلا�سة بك  بتغيـــري كلمة  •  قـــم 
اقت�ست .

ال�سر. لكلمة  ادخالك  اثناء  بالتغطية  •  قم 
•  ل ت�ستخـــدم كلمـــة �ســـر مـــن ال�سهـــل تخمينها مثـــل ) ا�سم 

والدك، ا�سمك، رقم الهاتف، تاريخ امليالد(.

)aaa ،1234 •  ل ت�ستخدم حروف وارقام متكررة  مثل ) 
للمخـــرتق احل�سول  ال�سعيفة ميكن  ال�ســـر  •  اعلـــم ان كلمـــة 

عليها ب�سهولة.

•  معظم املواقع تقدم خدمة تذكري يف حال ن�سيان كلمة املرور 
، فكـــن حـــذرا مـــن اختيـــارك لال�سئلـــة التذكرييـــة لكلمـــة ال�سر 

بحيـــث ل تكـــون قابلـــة للتخمني مثـــل ) اذا اخرتت ا�ســـم والدك 

كجواب ل�سوؤال التذكري ، كن حذرا ممن يعرفون هذه املعلومة(.

�ســـر تختلف عن  ا�ستخـــدم كلمة  ال�ســـر  تغيـــري كلمـــة  •  عنـــد 
ال�سابقة.

•  كـــن حـــذرا مـــن الذين يت�سلـــون بك لطلـــب معلومات 
�سخ�سية دون �سابق معرفة.

 ، الهويـــة  رقـــم  مثـــل  ال�سخ�سيـــة  بياناتـــك  تك�ســـف  •  ل 
ارقـــام احل�سابـــات  او كلمات املـــرور عرب الهاتـــف ، الربيد 

اللكرتوين او غريها من و�سائل الت�سال اللكرتونية.

•  كـــن حـــذرا عنـــد ا�ستالمك ر�سائـــل الكرتونية متنحك 
احل�سول علـــى مبالغ ماليـــة او ا�ستخـــدام ح�سابك لتحويل 

الأمـــوال اإليـــه، حيث اأن هـــذه الر�سائل ل تعـــود للبنك واإمنا 

ل�سخ�س يحـــاول �سرقة معلومات، فال تقم بال�ستجابة لهذه 

الر�سائل.

الغاية ، وعدم ا�ستخدام بطاقة الئتمان البنكية.

املحمول  الهاتف  ال�سري على جهاز  •  ل حتتفـــظ برقمك 
او جهاز الكمبيوتر املحمول ب�سكل وا�سح  ومفهوم الدللة.

ال�ســـري من  الرقـــم  او  •  ل تدخـــل معلومـــات �سخ�سيـــة 
خـــالل القنـــوات اللكرتونيـــة  والنرتنت  ال اذا بـــداأ املوقع 

:HTTPSب

•  قـــم بال�سغـــط علـــى مفتـــاح )log out (عند 
النتهاء مـــن ا�ستخدام اخلدمة وتاأكـــد من انك قمت 

باخلـــروج مـــن اخلدمـــة عند عـــدم مالزمتـــك جهاز 

احلا�سب.
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من أجل تطوير العمل وتنفيذ استراتيجية البلدية

تشكيل فرق عمل باختصاصات محددة

يف اإطار جهود بلدية مدينة ال�شارقة امل�شتمرة  وا�شتكمال لتنفيذ خطتها ال�شرتاتيجية الهادفة اإىل تطوير 

اإجراءات العمل بها وتقدمي خدمات نوعية متميزة من خالل اإطالق املبادرات املختلفة التي تن�شجم وتتوافق 

مع روؤية اإمارة ال�شارقة  ومنظومة العمل بها وبالدولة ككل، مت  ت�شكيل عدد من فرق العمل املكونة من 

موظفي البلدية، لتمار�ص هذه الفرق مهام حمددة ح�شب اخت�شا�ص كل فريق لالرتقاء مبجالت العمل 

البلدي كافة اإىل جانب امل�شاهمة يف اإطالق املبادرات التطوعية والجتماعية والثقافية، مما ي�شهم يف تعزيز  

ودعم اإح�شا�ص جميع العاملن بالبلدية بامل�شاركة يف عملية التطوير والتحديث التي تعي�شها البلدية بكافة 

قطاعاتها يف املرحلة احلالية.

فريق البحث و القراءة
يتكـــون الفريق من املوظفني املهتمني بالقراءة والطالع والثقافة 

وينـــاط به اقـــرتاح وتقـــدمي املبـــادرات والأفـــكار الإبداعية التي 

تعزز وتر�سخ عادة القـــراءة بني املوظفني، اقرتاح عناوين الكتب 

اجلديـــدة التـــي ت�سدر حمليـــا وعامليا  والتـــي ت�ساهم يف حتديث 

معلومـــات املوظفـــني وردف كل ماهـــو جديـــد يف جمـــال العمـــل 

البلدي،تقـــدمي الدعـــم وامل�ساندة مل�سوؤويل مكتبـــة بلدية ال�سارقة 

يف تنظيم فعاليـــات القراءة وزيارات املدرا�س والوفود اخلارجية 

وتنظيـــم الندوات وغريها، تنظيم امل�سابقـــات الثقافية،امل�ساركة 

يف تفعيـــل مبـــادرات القـــراءة التـــي اأطلقتهـــا بلديـــة ال�سارقة يف 

عام القـــراءة 2016، عقد اجتماعات دوريـــة بني اأع�ساء الفريق 

وجل�ســـات ع�ســـف ذهنـــي مع �سائـــر موظفـــي البلديـــة للنهو�س 

بن�سب القـــراءة اليومية وال�سهرية لـــدى املوظفني وغر�س مفهوم 

القـــراءة كعـــادة يومية لهـــم، حتقيق اأيـــة اأهداف اأخـــرى تنب�سق 

مـــن الجتماعات الدوريـــة وجل�ســـات الع�سف الذهنـــي اأو توكل 

اإىل الفريـــق مـــن الإدارة العليـــا للبلدية.كما يقـــوم الفريق اأي�سا 

بالأبحـــاث العلمية والثقافية والدرا�ســـات النظرية املختلفة التي 

توثـــق اأعمال البلدية وت�ستك�سف �سبـــل تطويرها وتنقيحها وو�سع 

اخلطـــوات الالزمـــة لو�سعهـــا يف طـــور التنفيـــذ، الطـــالع على 

الدرا�سات العلمية املحليـــة والعاملية ال�سادرة حديثًا يف جمالت 

العمـــل البلدي والتـــي ميكن ال�ستفادة منهـــا يف تطوير اإجراءات 

وخدمـــات البلديـــة، و قد مت ت�سكيـــل الفرق من موظفـــي البلدية 

املهتمني بالقراءة والطالع.

فريق حياكم
ا�ستقبال ال�سيوف عند بوابة البلدية، حتديد متطلبات ال�سيوف 

وانهائها ح�سب اللوائح املعتمدة والنتهاء منها من بداية الزيارة 

وحتـــى نهايتها، توعية ال�سيوف باخلدمات التي تقدمها البلدية، 

يناط بالفريق

التاأكـــد من تهيئة جـــو منا�سب وبيئـــة �سعيدة وو�ســـع كامل املواد 

والإر�ســـادات بالتن�سيق مع الإدارة املخت�سة، الت�سال بال�سيوف 

والتوا�ســـل معهم وا�ستقبـــال ال�سكاوى وامللحوظـــات واملقرتحات 

علـــى حتويلة حمددة علـــى مدار ال�ساعة، التاأكيـــد على ال�سيوف 

ب�ســـرورة اللتـــزام باملـــدة املحـــددة لبقائـــه يف الفنـــدق، اإنهـــاء 

اإجراءات املغادرة والتوديع، اإعداد موؤ�سرات ال�سعادة.

فريق التنافسية
يناط بـــه و�سع خطط عمل متكاملة تت�سمـــن مبادرات �سريعة 

الأثـــر ومتو�سطـــة وبعيـــدة املـــدى، اقـــرتاح فرق عمـــل فرعية 

م�سرتكـــة لتنفيـــذ املهـــام واملبـــادرات، الإ�ســـراف علـــى تنفيذ 

اخلطـــط بال�ستعانـــة بـــاأدوات مبتكـــرة، التن�سيـــق مع خمتلف 

اجلهـــات احلكومية والدوليـــة ذات العالقةل�سمـــان تنفيذها، 

الإ�ســـراف على تنفيـــذ اخلطـــط بال�ستعانة بـــاأدوات مبتكرة، 

التن�سيق مع خمتلف اجلهات احلكومية والدولية ذات العالقة، 

لمتابعـــة تطورات التنفيـــذ ونتائج الأداء، ورفـــع تقارير دورية 

بخ�سو�سها،تعزيـــز بناء ال�سراكة مع القطاع اخلا�س بالإمارة 

وعمـــل اآلية موحـــدة للتوا�سل الفعـــال معهم ملناق�ســـة تناف�سية 

الإمـــارة من املنظور امل�سرتك بـــني احلكومة والقطاع اخلا�س، 

ال�ستعانـــة ببع�س الدرا�ســـات والإح�ســـاءات لتنفيذ مبادرات 

ق�ســـرية ومتو�سطة املـــدى لتح�سني اأداء الإمـــارة يف املوؤ�سرات 

الفرعيـــة ذات الأولويـــة، علـــى �سبيـــل املثـــال املحافظـــة علـــى 

اإجنازات البلدية العاملية والإقليمية واملحلية وتطويرها..

فريق استشراف المستقبل
ي�ســـكل فريق من مديـــري الإدارات وروؤ�ســـاء الأق�سام وال�سعب 

ينـــاط به ال�ستك�ساف املبكـــر للتحديات والأزمـــات امل�ستقبلية 

وحتليلها ومعاجلتها، يقرتح اخلطط ال�ستباقية ق�سرية املدى 

وبعيدة املدى الكفيلة بتفادي الأزمات وامل�سكالت املحتملة،.

ا�ستغالل الفر�س امل�ستقبلية  بناء على الروؤى والقيم   

واأهـــداف الدائرة والأهداف الوطنية ب�ســـكل عام، العمل على 

حتقيق اإجنازات نوعية حتقق الريادة امل�ستدامة للبلدية، غقد 

اجتماعـــات دورية وجل�سات ع�سف ذهني ورفع تقارير بها اإىل 

الإدارة العليا.

فريق السعادة
يقوم فريق ال�سعادة بتنفيذ خطة البلدية ال�سرتاتيجية الرامية 

لن�ســـر ال�سعـــادة بني املوظفـــني، مما يزيد من معـــدلت الولء 

الوظيفـــي وبالتـــايل اإنتاجيـــة الدائرة، بحيث يخت�ـــس الفريق 

باقـــرتاح وتنفيذ املبـــادرات التـــي تر�سخ مفهـــوم ال�سعادة بني 

املتعامليني الداخليني واخلارجيني بالبلدية، وعقد اجتماعات 

دوريـــة وجل�سات ع�سف ذهني للخـــروج باأفكار اإبداعية حتقق 

ال�سعادة املوؤ�س�سية بالبلدية.

فريق االبتكار
تتعـــدد مهام فريق البتـــكار وت�سمل اقرتاح وتنفيـــذ املبادرات 

والفعاليـــات البتكارية التي تقام يف �سهر البتكار  من كل عام 

والإ�ســـراف عليهـــا، عقد اجتماعـــات دوريـــة وجل�سات ع�سف 

ذهنـــي لتوليـــد وا�ستنبـــاط الأفـــكار الإبداعية التـــي ت�سهم يف 

تطوير العمـــل البلدي والرتقاء باخلدمـــات املقدمة اإىل اأعلى 

م�ستـــوى، الطـــالع علـــى كل ماهـــو جديـــد يف جمـــالت العمل 

البلـــدي كافة والعمل علـــى تهيئة بيئة العمـــل املنا�سبة لتطبيق 

الأفـــكار اجلديـــدة وو�سعهـــا مو�ســـع التنفيذ، درا�ســـة الأفكار 

البتكاريـــة التـــي تـــرد اإىل الفريـــق وتقييمها وتنفيـــذ املنا�سب 

منهـــا، التن�سيق مع خمتلف القطاعات للم�ساركة يف الفعاليات 

اخلارجيـــة املتعلقـــة بالبتكار، القيـــام بزيـــارات ميدانية اإىل 

الدوائـــر والهيئات الأخـــرى لالطالع على اأحـــدث البتكارات 

املطبقة لديهم. 

فريق المسرعات الحكومية
يناط بالفريق معاجلـــة التحديات واإجناز الأهداف املو�سوعة 

خالل مدد زمنية ق�سرية، ت�سريع اإجناز امل�ساريع والعمل على 

�سن القوانـــني وال�سيا�سات والت�سريعات التي ت�ساهم يف ت�سريع 

اإجنـــاز اخلدمـــات، حتقيق نتائج طموحـــة ذات اأثر ملمو�س يف 

مدة حمددة وخمت�سرة واإبراز حلول مبتكرة، عقد اجتماعات 

دوريـــة وجل�ســـات ع�سف ذهني للخـــروج باأفـــكار وم�سروعات 

قرارات ت�ساهم يف ت�سريع اخلدمات والإجنازات.

فريق عام الخير  
يقـــوم باقرتاح وتنفيـــذ املبادرات التي تطلقهـــا البلدية يف عام 

اخلـــري، امل�ساركـــة يف املبـــادرات اخلرييـــة التـــي تنطلـــق على 

م�ستـــوى الإمارة والدولة، اإجنـــاز اأعمال خريية مل�ساعدة عمال 

البلدية والفئات حمدودة الدخل بها.

فريق اكت�ساف املواهب و تنظيم الفعاليات

وينـــاط به حتديد املوظفـــني املوهوبني وتطويرهـــم واملحافظة 

عليهـــم وا�ستثمـــار مواهبهم، تقدمي الأفـــكار واملقرتحات التي 

تدعم .

املوظفـــني  ورعايـــة  الفنية،اكت�ســـاف  مواهبهـــم  واكت�ســـاف 

املوهوبـــني وتقييـــم املواهـــب التـــي يتمتعـــون بهـــا مـــن خـــالل 

املقابـــالت ال�سخ�سيـــة واختبـــارات الذكاء وحتديـــد امل�ستوى، 

العمل على تاأ�سي�س قاعدة بيانات مبجالت موهبتهم وحتديثها 

ب�ســـكل دوري، اقرتاح خطة تطوير �ساملـــة ودعم برامج تاأهيل 

وتنميـــة الكـــوادر املوهوبـــة واملبدعة،توفـــري الأدوات والو�سائل 

التي ت�ساهـــم يف �سقل وتنمية املواهب ونقل املعرفة للموهوبني 

وتقـــدمي امل�سورة املتخ�س�سة لهم، بالإ�سافة لكل ما�سبق يقوم 

الفريـــق بامل�ساركـــة يف تنظيـــم الفعاليات التي تقـــام يف املبنى 

الرئي�سي للبلدية واملباين الفرعية، التن�سيق مع ق�سم الفعاليات 

واملعار�ـــس يف تنظيم الفعاليـــات والأن�سطة املختلفة يف حدائق 

ال�سارقـــة، امل�ساركة با�سم البلدية يف تنظيم الفعاليات الكربى 

على م�ستوى الإمارة، عقد الجتماعات الدورية للخروج باأفكار 

جديدة للفعاليات واملنا�سبات املختلفة.
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من أجل تطوير العمل وتنفيذ استراتيجية البلدية

تشكيل فرق عمل باختصاصات محددة

يف اإطار جهود بلدية مدينة ال�شارقة امل�شتمرة  وا�شتكمال لتنفيذ خطتها ال�شرتاتيجية الهادفة اإىل تطوير 

اإجراءات العمل بها وتقدمي خدمات نوعية متميزة من خالل اإطالق املبادرات املختلفة التي تن�شجم وتتوافق 

مع روؤية اإمارة ال�شارقة  ومنظومة العمل بها وبالدولة ككل، مت  ت�شكيل عدد من فرق العمل املكونة من 

موظفي البلدية، لتمار�ص هذه الفرق مهام حمددة ح�شب اخت�شا�ص كل فريق لالرتقاء مبجالت العمل 

البلدي كافة اإىل جانب امل�شاهمة يف اإطالق املبادرات التطوعية والجتماعية والثقافية، مما ي�شهم يف تعزيز  

ودعم اإح�شا�ص جميع العاملن بالبلدية بامل�شاركة يف عملية التطوير والتحديث التي تعي�شها البلدية بكافة 

قطاعاتها يف املرحلة احلالية.

فريق البحث و القراءة
يتكـــون الفريق من املوظفني املهتمني بالقراءة والطالع والثقافة 

وينـــاط به اقـــرتاح وتقـــدمي املبـــادرات والأفـــكار الإبداعية التي 

تعزز وتر�سخ عادة القـــراءة بني املوظفني، اقرتاح عناوين الكتب 

اجلديـــدة التـــي ت�سدر حمليـــا وعامليا  والتـــي ت�ساهم يف حتديث 

معلومـــات املوظفـــني وردف كل ماهـــو جديـــد يف جمـــال العمـــل 

البلدي،تقـــدمي الدعـــم وامل�ساندة مل�سوؤويل مكتبـــة بلدية ال�سارقة 

يف تنظيم فعاليـــات القراءة وزيارات املدرا�س والوفود اخلارجية 

وتنظيـــم الندوات وغريها، تنظيم امل�سابقـــات الثقافية،امل�ساركة 

يف تفعيـــل مبـــادرات القـــراءة التـــي اأطلقتهـــا بلديـــة ال�سارقة يف 

عام القـــراءة 2016، عقد اجتماعات دوريـــة بني اأع�ساء الفريق 

وجل�ســـات ع�ســـف ذهنـــي مع �سائـــر موظفـــي البلديـــة للنهو�س 

بن�سب القـــراءة اليومية وال�سهرية لـــدى املوظفني وغر�س مفهوم 

القـــراءة كعـــادة يومية لهـــم، حتقيق اأيـــة اأهداف اأخـــرى تنب�سق 

مـــن الجتماعات الدوريـــة وجل�ســـات الع�سف الذهنـــي اأو توكل 

اإىل الفريـــق مـــن الإدارة العليـــا للبلدية.كما يقـــوم الفريق اأي�سا 

بالأبحـــاث العلمية والثقافية والدرا�ســـات النظرية املختلفة التي 

توثـــق اأعمال البلدية وت�ستك�سف �سبـــل تطويرها وتنقيحها وو�سع 

اخلطـــوات الالزمـــة لو�سعهـــا يف طـــور التنفيـــذ، الطـــالع على 

الدرا�سات العلمية املحليـــة والعاملية ال�سادرة حديثًا يف جمالت 

العمـــل البلدي والتـــي ميكن ال�ستفادة منهـــا يف تطوير اإجراءات 

وخدمـــات البلديـــة، و قد مت ت�سكيـــل الفرق من موظفـــي البلدية 

املهتمني بالقراءة والطالع.

فريق حياكم
ا�ستقبال ال�سيوف عند بوابة البلدية، حتديد متطلبات ال�سيوف 

وانهائها ح�سب اللوائح املعتمدة والنتهاء منها من بداية الزيارة 

وحتـــى نهايتها، توعية ال�سيوف باخلدمات التي تقدمها البلدية، 

يناط بالفريق

التاأكـــد من تهيئة جـــو منا�سب وبيئـــة �سعيدة وو�ســـع كامل املواد 

والإر�ســـادات بالتن�سيق مع الإدارة املخت�سة، الت�سال بال�سيوف 

والتوا�ســـل معهم وا�ستقبـــال ال�سكاوى وامللحوظـــات واملقرتحات 

علـــى حتويلة حمددة علـــى مدار ال�ساعة، التاأكيـــد على ال�سيوف 

ب�ســـرورة اللتـــزام باملـــدة املحـــددة لبقائـــه يف الفنـــدق، اإنهـــاء 

اإجراءات املغادرة والتوديع، اإعداد موؤ�سرات ال�سعادة.

فريق التنافسية
يناط بـــه و�سع خطط عمل متكاملة تت�سمـــن مبادرات �سريعة 

الأثـــر ومتو�سطـــة وبعيـــدة املـــدى، اقـــرتاح فرق عمـــل فرعية 

م�سرتكـــة لتنفيـــذ املهـــام واملبـــادرات، الإ�ســـراف علـــى تنفيذ 

اخلطـــط بال�ستعانـــة بـــاأدوات مبتكـــرة، التن�سيـــق مع خمتلف 

اجلهـــات احلكومية والدوليـــة ذات العالقةل�سمـــان تنفيذها، 

الإ�ســـراف على تنفيـــذ اخلطـــط بال�ستعانة بـــاأدوات مبتكرة، 

التن�سيق مع خمتلف اجلهات احلكومية والدولية ذات العالقة، 

لمتابعـــة تطورات التنفيـــذ ونتائج الأداء، ورفـــع تقارير دورية 

بخ�سو�سها،تعزيـــز بناء ال�سراكة مع القطاع اخلا�س بالإمارة 

وعمـــل اآلية موحـــدة للتوا�سل الفعـــال معهم ملناق�ســـة تناف�سية 

الإمـــارة من املنظور امل�سرتك بـــني احلكومة والقطاع اخلا�س، 

ال�ستعانـــة ببع�س الدرا�ســـات والإح�ســـاءات لتنفيذ مبادرات 

ق�ســـرية ومتو�سطة املـــدى لتح�سني اأداء الإمـــارة يف املوؤ�سرات 

الفرعيـــة ذات الأولويـــة، علـــى �سبيـــل املثـــال املحافظـــة علـــى 

اإجنازات البلدية العاملية والإقليمية واملحلية وتطويرها..

فريق استشراف المستقبل
ي�ســـكل فريق من مديـــري الإدارات وروؤ�ســـاء الأق�سام وال�سعب 

ينـــاط به ال�ستك�ساف املبكـــر للتحديات والأزمـــات امل�ستقبلية 

وحتليلها ومعاجلتها، يقرتح اخلطط ال�ستباقية ق�سرية املدى 

وبعيدة املدى الكفيلة بتفادي الأزمات وامل�سكالت املحتملة،.

ا�ستغالل الفر�س امل�ستقبلية  بناء على الروؤى والقيم   

واأهـــداف الدائرة والأهداف الوطنية ب�ســـكل عام، العمل على 

حتقيق اإجنازات نوعية حتقق الريادة امل�ستدامة للبلدية، غقد 

اجتماعـــات دورية وجل�سات ع�سف ذهني ورفع تقارير بها اإىل 

الإدارة العليا.

فريق السعادة
يقوم فريق ال�سعادة بتنفيذ خطة البلدية ال�سرتاتيجية الرامية 

لن�ســـر ال�سعـــادة بني املوظفـــني، مما يزيد من معـــدلت الولء 

الوظيفـــي وبالتـــايل اإنتاجيـــة الدائرة، بحيث يخت�ـــس الفريق 

باقـــرتاح وتنفيذ املبـــادرات التـــي تر�سخ مفهـــوم ال�سعادة بني 

املتعامليني الداخليني واخلارجيني بالبلدية، وعقد اجتماعات 

دوريـــة وجل�سات ع�سف ذهني للخـــروج باأفكار اإبداعية حتقق 

ال�سعادة املوؤ�س�سية بالبلدية.

فريق االبتكار
تتعـــدد مهام فريق البتـــكار وت�سمل اقرتاح وتنفيـــذ املبادرات 

والفعاليـــات البتكارية التي تقام يف �سهر البتكار  من كل عام 

والإ�ســـراف عليهـــا، عقد اجتماعـــات دوريـــة وجل�سات ع�سف 

ذهنـــي لتوليـــد وا�ستنبـــاط الأفـــكار الإبداعية التـــي ت�سهم يف 

تطوير العمـــل البلدي والرتقاء باخلدمـــات املقدمة اإىل اأعلى 

م�ستـــوى، الطـــالع علـــى كل ماهـــو جديـــد يف جمـــالت العمل 

البلـــدي كافة والعمل علـــى تهيئة بيئة العمـــل املنا�سبة لتطبيق 

الأفـــكار اجلديـــدة وو�سعهـــا مو�ســـع التنفيذ، درا�ســـة الأفكار 

البتكاريـــة التـــي تـــرد اإىل الفريـــق وتقييمها وتنفيـــذ املنا�سب 

منهـــا، التن�سيق مع خمتلف القطاعات للم�ساركة يف الفعاليات 

اخلارجيـــة املتعلقـــة بالبتكار، القيـــام بزيـــارات ميدانية اإىل 

الدوائـــر والهيئات الأخـــرى لالطالع على اأحـــدث البتكارات 

املطبقة لديهم. 

فريق المسرعات الحكومية
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الحن��ة م��ن  ح���ذاِر 
ال������������س������������وداء

هي لي�شت حناء طبيعية خال�شة ، بل غالباً ما يتم خلطها ب�شبغ�ة �شع���ر حتوي 

 paraphenylenediamine مادة  البارافينيل داي اأمن الكيميائية

، و ه���ي الت���ي تعط���ي احلن���ة لونها الأ�شود ، و ه���ذه املادة م�شموح به���ا يف �شبغات 

ال�شع���ر بن�شب���ة ل تزي���د ع���ن 6%، و  غ���ر خم�ش�ش���ة لال�شتعم���ال عل���ى اجلل���د ، 

فم�شارها كبي��رة، منها :

•  ح�سا�سيـــة اجللـــد ، امل�سحوبـــة باحمرار ، تهيج ، حكـــة ، تقّرحات ،  توّرم 
و اأمل.

املعدة. يف  اآلم   ، اإعيــــاء  •   دوخـة، 
التـــي ت�سبـــب �سيـــق يف  و   ،  )Anaphylaxis( احل�سا�سيـــة املفرطـــة  •

جمرى التنف�س و قد توؤدي اإىل املوت.

 قد ت�ستهوي نقو�س احلنة ال�سوداء على اجللد معظم ال�سيدات  ، اإل اأّن  ال�سحـة 

و ال�سالمة ل ميكن الت�سحيـة بهما يف رحلة البحث عن اجلمال.

و تذكري

 اأّن م���ن حق���ك كم�شتهل���ك ال�ش���وؤال عن مكون���ات عجين�����ة احلّناء  م���ن مقّدم����ة 

اخلدمة يف ال�شالون / مركز التجميل قبل البدء يف تلّقي اخلدمة .

! ُسّمّية المعادن الثقيلة في

 مستحض�رات التجميل و العناية الشخصية

- ل ُي�سمـــح با�ستخدامه كمكّون يف منتجات التجميل ، فيما عدا 

م�ستح�سرات التجميل اخلا�سة مبنطقة العيون، و بن�سبة ل تزيد 

عن 65جزء من املليون.

- ي�ستخـــدم يف غ�ـــس  م�ستح�ســـرات تفتيـــح الب�ســـرة ، فـــال يتم 

اإدراجه يف قائمة املكونات .

- يت�سبب بالطفح اجللدي، ون�سول لون اجللد، والتندب، وكذلك 

يف التقليـــل من مقاومة اجللد اإزاء العدوى البكتريية والفطرية ، 

وت�سمل التاأثريات الأخـــرى القلق، والكتئاب اأو الَذهان، اعتالل 

الأع�ساب. ، و ف�سل يف وظائف الكبد.

ُي�سمح ل - 

يف  كمكـــّون  با�ستخدامـــه 

منتجات التجميل 

العظـــام  يرتكـــز يف   -

والكلـــى  والـــدم 

الع�سبـــي  واجلهـــاز 

الدرقيـــة  والغـــدة 

ق�ســـورا  وي�سبـــب 

يف عملها ، كما يوؤدي 

اىل التخلـــف العقلـــي عنـــد 

الطفال، و اذا كانت اجلرعات 

التـــي مت التعر�ـــس لها كبـــرية فاإنه 

باملوت.يـــوؤدي اىل ت�سنجـــات ع�سبيـــة قـــد تنتهي 

- ل ُي�سمح با�ستخدامه كمكّون يف منتجات التجميل .

- ُم�سرطن.

- ل ُي�سمح با�ستخدامه كمكّون يف منتجات التجميل.

يت�سبـــب بطفح جلدي يتطور اإىل تقرحات ،  وزيادة يف �سمك 

اجللد،،  بالإ�سافة اإىل حالت قيء واإ�سهال متكررة.

1- عدم الإفراط يف ا�ستخدام م�ستح�سرات التجميل.

2- اختيار امل�ستح�سرات التي حتمل عالمات جتارية معروفة ، و البتعاد عن الأنواع  الرخي�سة و منخف�سة 

اجلودة.

3- تعليمات املُ�سّنع ، يجب قراءتها بحذر و اللتزام مبا جاء فيها ، و على راأ�سها طرق احلفظ و التخزين.

4- التاأكد من �سالحية املنتجات عند ال�ستخدام ، و اإن مل تنتِه فرتة ال�سالحية املُدونة على العبوة. 

ال��������������زئ��������������ب��������������ق

ال�����������������رص�����������������اص

ال�������ك�������ادم�������ي�������وم

ال�������������زرن�������������ي�������������خ
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 مياه الصرف الصحي وطرق معالجتها المختلفة

مياه ال�شرف ال�شحي وطرق معاجلتها اأمر ملح حيث تعترب املياه من احدي النعم التي انعم اهلل بها على الإن�شان وذلك ملا لها من اأهمية كربي 

يف حياتنا، فاملياه هي اأ�شا�ص احلياة على وجه الكرة الأر�شية حيث ل توجد حياة بدون مياه وتعترب من نعم اهلل الكربى واملتوفرة ب�شكل كبر 

على �شطح الكرة الأر�شية، حيث حوايل 70% من �شطح الكرة الأر�شية عبارة عن م�شطحات مائية منت�شرة ومتنوعة مثل مياه البحار واملحيطات 

والأنهار والينابيع والكثر من امل�شادر الأخرى، ويعترب مو�شوع املياه من املوا�شيع املهمة واملعا�شرة يف حياتنا كب�شر واأ�شبح مو�شوع املياه ذو 

اأهمية كبرة نتيجة ملا نعي�شه من تغرات يف القرن الواحد والع�شرين فاأ�شبح هناك العديد من املتغرات التي طراأت لي�ص فقط يف جانب املياه 

بل يف جانب املناخ والرتبة واحلياة الربية والكائنات احلية والعديد من العنا�شر الأخرى وكان الرتكيز على مو�شوع املياه لأنها املكون الرئي�ص 

لهذه العنا�شر حيث تعترب املياه العن�شر الرئي�ص لها.

قا�سم خليل الأعرج، مهند�س مدين بلدية مدينة ال�سارقة

الخطر الذي يتهدد المياه على الكوكب
تواجه املياه خطر على �سطح الكرة الأر�سية، حيث يتمثل ذلك يف تناق�س 

ن�سب املياه ال�ساحلة لال�ستخدام احليوي على �سطح الأر�س ويرجع ذلك 

اإىل ممار�ســـات الإن�سان بحق بيئته وكوكبه حيث احلق ال�سرر بكل ما هو 

مرتبـــط يف هـــذا الكوكب فاأ�سبح هناك عندنا م�سكلـــة تلوث املياه متمثلة 

يف ميـــاه ال�ســـرف ال�سحي والتي تعـــد من امل�ساكل اخلطـــرية ذات الأثر 

ال�سلبـــي علينا والتـــي تنعك�س اأثارها مع مرور الزمـــن فم�سكلة تلوث املياه 

مـــن املو�سوعات التي ل تقـــل اأهمية عن اأي مو�سوع اأخر، ومبا اأن مو�سوع 

تلوث املياه حاز على ا�ستحواذ العديد من علماء البيئة والأر�س كان ولبد 

من العمل على اإيجاد احللول لهذه امل�سكلة من خالل البحث وال�ستق�ساء 

واكت�ساف احلقائق.

تعـــد ميـــاه ال�ســـرف ال�سحـــي مـــن امليـــاه التـــي اأ�سبحت غـــري �ساحلة 

لال�ستعمـــال الب�سري وهـــي تلك املياه التـــي يتم ا�ستخدامهـــا يف عمليات 

ال�سناعـــة والتنظيف والغ�سيل وغريه مـــن ال�ستخدامات بحيث اأ�سبحت 

غري �ساحلة لال�ستعمال ويتم التخل�س منها عن طريق قنوات الت�سريف 

ال�سحي املوجودة يف املنازل والأماكن ال�سناعية وغريها.

ما هي مياه الصرف الصحي؟
مياه ال�سرف ال�سحي باخت�سار �سديد هي عبارة عن املياه التي 

حتتوي على ال�سوائب والعوالق وامللوثات واملواد الع�سوية وغريها 

بحيث اأ�سبحت غري �ساحلة لال�ستهالك الآدمي وبالتايل فقدت 

امليـــاه خ�سائ�سهـــا ب�سبـــب احتوائها علـــى هذه املتغـــريات التي 

عملت على تغري خ�سائ�سها الفيزيائية ب�سكل كبري حيث حتتوي 

هذه املياه على امليكروبات والأمرا�س املعدية التي ت�سبب املر�س 

لالإن�ســـان، وتتنوع ميـــاه م�سادر مياه ال�ســـرف ال�سحي فهناك 

العديـــد من امل�سادر التي تاأتـــي منها املياه فهناك مياه ال�سرف 

الناجتـــة من املنازل وهناك مياه ال�ســـرف الناجتة من امل�سانع 

حيـــث تتكون هذه املياه من املواد الع�سويـــة والبقايا الناجتة من 

عمليـــات ال�ستخـــدام املنـــزيل وال�سناعي من غ�سيـــل وتنظيف 

وتربيد الآلت ومواد ع�سوية وغريها.

كيفيـــة معاجلة مياه ال�سرف ال�سحي ومـــا هي الطرق لعالجها 

لكي ت�سبح جاهزة لال�ستخدام مرة اأخرى؟

لقـــد زاد الهتمام بعملية معاجلة املياه ب�سكل كبري وذلك ب�سبب 

النق�ـــس احلاد يف كميـــات املياه حول العـــامل ب�سبب ال�ستهالك 

املتزايـــد والكبري عليها، ولكـــن يجب العلم بان امليـــاه والتي يتم 

معاجلتهـــا وامل�سمـــاة مبيـــاه ال�ســـرف ل ميكـــن ا�ستخدامها يف 

ال�سرب والغ�سيل اأو مبعني اأخر غري �ساحلة لال�ستهالك الب�سري 

ولكن ميكن ا�ستخدامها يف عمليات ري املزروعات وا�ستخدامات 

اأخرى فما هي مراحل معاجلة مياه ال�سرف ال�سحي؟

تتـــم معاجلة مياه ال�سرف ال�سحـــي يف حمطات متخ�س�سة يف 

عمليـــة املعاجلة حيـــث تتم عمليـــة املعاجلة علـــى مراحل ويكون 

الهدف منها الق�ساء على امل�سببات لالأمرا�س التي حتتويها هذه 

امليـــاه اأي�سا امل�ساعدة يف حماية امل�سطحات املائية املياه اجلوفية 

وميـــاه الأنهـــار والتي تعترب الأكرث عر�سة للتلـــوث بهذه املياه عن 

طريق �سرفها فيها واإ�سباعها بامللوثات.

اأول: وهـــي تعتـــرب اأول املراحل يف عملية معاجلـــة مياه ال�سرف 

ال�سحي من خالل عمليـــات جتميع هذه املياه والتي حتتوي على 

امللوثـــات واملواد ال�سلبة والرمال وال�سخور والقاذورات وغريها 

واإزالة هذه املواد منها ب�سكل مبدئي يف املرحلة الأويل.

ثانيـــا: حيث يتم يف املرحلة الثانيـــة عملية ت�سفية مياه ال�سرف 

ال�سحـــي حيث حتتوي حمطات ت�سفية ميـــاه ال�سرف ال�سحي 

علـــى م�سايف كبرية و�سخمة ت�ساعـــد يف ت�سفية املياه من املواد 

العالقة الكبـــرية كالبال�ستيـــك واملالب�س والعوالـــق ال�سخمة يف 

املياه نتيجة رميها فيها.

ثالثـــا: للح�سول على مياه �سرف نظيفة يتم عمل ت�سفية اأخرى 

للميـــاه، وهـــذه الت�سفيـــة تتم مـــن اجـــل التخل�س مـــن الرمال 

وال�سخـــور لكي نح�سل علـــى مياه �سافية ب�ســـكل ن�سبي اإىل حد 

مـــا عن طريق عملية الرت�سيب بحيث ت�ساعد عملية الرت�سيب يف 

طفو املواد التي تكون عالقة يف اأ�سفل املياه على ال�سطح وبالتايل 

التخل�س منها.

أهمية معالجة مياه الصرف الصحي:
هناك العديد مـــن ال�ستخدامات التي تنتج عـــن عملية معاجلة 

مياه ال�سرف ال�سحي نذكر منها :

اأول: ت�ستخدم مياه ال�سرف ال�سحي بعد القيام بعملية التكرير 

واملعاجلـــة يف ال�ستخـــدام الزراعـــي بحيث يعتمـــد عليها يف ري 

املزروعات وال�ستفادة منها.

ثانيـــا: ت�ستخدم مياه ال�ســـرف ال�سحي يف العمليـــة ال�سناعية 

بحيث يتـــم التقليل من ال�ستخدام املبا�ســـر واملتزايد على املياه 

التـــي ت�ستخـــدم يف ال�سرب وال�ستخـــدام الب�ســـري والتقليل من 

ا�ستخدامها.

ثالثـــا: تعـــد عمليـــة معاجلـــة ميـــاه ال�ســـرف ال�سحي مـــن اأهم 

العمليات وذلك لأنها ت�ساعد يف حفظ الأمن القومي املائي للدول 

من خالل تكرير املياه واإعادة ا�ستخدامها وحتفظ منا�سيب املياه 

لدي هذه الدول وحتقيق الكتفاء الذاتي لديها من م�سادر املياه 

التي متتلكها.

ممارسات خاطئة تساعد في تلوث 
المياه:

تعـــد املمار�ســـات اخلاطئـــة والتي ميار�سهـــا الب�سر هـــي ال�سبب 

الرئي�ـــس يف تلوث املياه من خالل ما ميار�ســـه من عمليات اإلقاء 

القـــاذورات واملخلفـــات ال�سناعية واملـــواد الإ�سعاعية وملخلفات 

ال�سناعية وت�سريفها يف ميـــاه امل�سطحات املائية دون التخل�س 

منهـــا بالطرق ال�سليمة وال�سحية والتـــي ت�سمن عدم تلوث املياه 

بال�سكل التي هي عليه اليوم حيث اأ�سبح تلوث املياه يهدد الوجود 

الب�سري والوجـــود البيئي بكل مكوناته من حيوان ونبات وجماد، 

بحيـــث ينتج عن تلوث امليـــاه العديد من الظواهـــر البيئية والتي 

ت�سر بنا منها الحتبا�س احلراري والإ�سرار بطبقة الأوزون.

اإن املحافظـــة علـــى امليـــاه اأحد الأمـــور املهمة التـــي ل يجب على 

الإن�ســـان اأن يغفـــل عنهـــا لن املحافظة على امليـــاه ي�سمن بقائه 

وا�ستمراريتـــه فيجب العمل علـــى ن�سر الوعي الثقـــايف بامل�ساكل 

التـــي ت�سبـــب يف ظهـــور م�ســـاكل التلـــوث متمثلة يف ق�سيـــة مياه 

ال�ســـرف ال�سحي حول العامل وعمـــل خطط عاملية على م�ستوي 

الدول وموؤمترات ت�ساعد يف احلد من هذه املمار�سات لي�س ذلك 

فح�سب، بل واإدخالهـــا من �سمن املناهج العاملية �سمن موا�سيع 

التلـــوث املختلفة فتلوث الهواء وتلوث املاء وتلوث الرتبة وكل هذه 

الأنـــواع من اأنـــواع التلوث ت�ســـكل اخلطر احلقيقـــي ل�ستمرارية 

الوجـــود الب�ســـري وتعالوا نتخيـــل ماذا �سي�سبـــح عليه احلال يف 

حال انت�سرت جميع هذه امللوثات دون العمل على حلها واحلد من 

انت�سارها، بالطبع �سيكون الأوان قد فات على ا�ستح�سار احللول 

ب�سبـــب تفاقم امل�سكلـــة وتركها دون حلول فيجـــب على املنظمات 

الدولية املعنية باملحافظة على املوارد املائية العمل ب�سكل مكثف 

علـــى ذلك ور�ســـد امليزانيات وجتهيز اللـــوازم من خالل خطط 

مدرو�ســـة تعمل على حل م�ساكل التلوث ب�سكل ممنهج و�سوًل اإىل 

عامل نقي و�سحي.
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 مياه الصرف الصحي وطرق معالجتها المختلفة

مياه ال�شرف ال�شحي وطرق معاجلتها اأمر ملح حيث تعترب املياه من احدي النعم التي انعم اهلل بها على الإن�شان وذلك ملا لها من اأهمية كربي 

يف حياتنا، فاملياه هي اأ�شا�ص احلياة على وجه الكرة الأر�شية حيث ل توجد حياة بدون مياه وتعترب من نعم اهلل الكربى واملتوفرة ب�شكل كبر 

على �شطح الكرة الأر�شية، حيث حوايل 70% من �شطح الكرة الأر�شية عبارة عن م�شطحات مائية منت�شرة ومتنوعة مثل مياه البحار واملحيطات 

والأنهار والينابيع والكثر من امل�شادر الأخرى، ويعترب مو�شوع املياه من املوا�شيع املهمة واملعا�شرة يف حياتنا كب�شر واأ�شبح مو�شوع املياه ذو 

اأهمية كبرة نتيجة ملا نعي�شه من تغرات يف القرن الواحد والع�شرين فاأ�شبح هناك العديد من املتغرات التي طراأت لي�ص فقط يف جانب املياه 

بل يف جانب املناخ والرتبة واحلياة الربية والكائنات احلية والعديد من العنا�شر الأخرى وكان الرتكيز على مو�شوع املياه لأنها املكون الرئي�ص 

لهذه العنا�شر حيث تعترب املياه العن�شر الرئي�ص لها.

قا�سم خليل الأعرج، مهند�س مدين بلدية مدينة ال�سارقة

الخطر الذي يتهدد المياه على الكوكب
تواجه املياه خطر على �سطح الكرة الأر�سية، حيث يتمثل ذلك يف تناق�س 

ن�سب املياه ال�ساحلة لال�ستخدام احليوي على �سطح الأر�س ويرجع ذلك 

اإىل ممار�ســـات الإن�سان بحق بيئته وكوكبه حيث احلق ال�سرر بكل ما هو 

مرتبـــط يف هـــذا الكوكب فاأ�سبح هناك عندنا م�سكلـــة تلوث املياه متمثلة 

يف ميـــاه ال�ســـرف ال�سحي والتي تعـــد من امل�ساكل اخلطـــرية ذات الأثر 

ال�سلبـــي علينا والتـــي تنعك�س اأثارها مع مرور الزمـــن فم�سكلة تلوث املياه 

مـــن املو�سوعات التي ل تقـــل اأهمية عن اأي مو�سوع اأخر، ومبا اأن مو�سوع 

تلوث املياه حاز على ا�ستحواذ العديد من علماء البيئة والأر�س كان ولبد 

من العمل على اإيجاد احللول لهذه امل�سكلة من خالل البحث وال�ستق�ساء 

واكت�ساف احلقائق.

تعـــد ميـــاه ال�ســـرف ال�سحـــي مـــن امليـــاه التـــي اأ�سبحت غـــري �ساحلة 

لال�ستعمـــال الب�سري وهـــي تلك املياه التـــي يتم ا�ستخدامهـــا يف عمليات 

ال�سناعـــة والتنظيف والغ�سيل وغريه مـــن ال�ستخدامات بحيث اأ�سبحت 

غري �ساحلة لال�ستعمال ويتم التخل�س منها عن طريق قنوات الت�سريف 

ال�سحي املوجودة يف املنازل والأماكن ال�سناعية وغريها.

ما هي مياه الصرف الصحي؟
مياه ال�سرف ال�سحي باخت�سار �سديد هي عبارة عن املياه التي 

حتتوي على ال�سوائب والعوالق وامللوثات واملواد الع�سوية وغريها 

بحيث اأ�سبحت غري �ساحلة لال�ستهالك الآدمي وبالتايل فقدت 

امليـــاه خ�سائ�سهـــا ب�سبـــب احتوائها علـــى هذه املتغـــريات التي 

عملت على تغري خ�سائ�سها الفيزيائية ب�سكل كبري حيث حتتوي 

هذه املياه على امليكروبات والأمرا�س املعدية التي ت�سبب املر�س 

لالإن�ســـان، وتتنوع ميـــاه م�سادر مياه ال�ســـرف ال�سحي فهناك 

العديـــد من امل�سادر التي تاأتـــي منها املياه فهناك مياه ال�سرف 

الناجتـــة من املنازل وهناك مياه ال�ســـرف الناجتة من امل�سانع 

حيـــث تتكون هذه املياه من املواد الع�سويـــة والبقايا الناجتة من 

عمليـــات ال�ستخـــدام املنـــزيل وال�سناعي من غ�سيـــل وتنظيف 

وتربيد الآلت ومواد ع�سوية وغريها.

كيفيـــة معاجلة مياه ال�سرف ال�سحي ومـــا هي الطرق لعالجها 

لكي ت�سبح جاهزة لال�ستخدام مرة اأخرى؟

لقـــد زاد الهتمام بعملية معاجلة املياه ب�سكل كبري وذلك ب�سبب 

النق�ـــس احلاد يف كميـــات املياه حول العـــامل ب�سبب ال�ستهالك 

املتزايـــد والكبري عليها، ولكـــن يجب العلم بان امليـــاه والتي يتم 

معاجلتهـــا وامل�سمـــاة مبيـــاه ال�ســـرف ل ميكـــن ا�ستخدامها يف 

ال�سرب والغ�سيل اأو مبعني اأخر غري �ساحلة لال�ستهالك الب�سري 

ولكن ميكن ا�ستخدامها يف عمليات ري املزروعات وا�ستخدامات 

اأخرى فما هي مراحل معاجلة مياه ال�سرف ال�سحي؟

تتـــم معاجلة مياه ال�سرف ال�سحـــي يف حمطات متخ�س�سة يف 

عمليـــة املعاجلة حيـــث تتم عمليـــة املعاجلة علـــى مراحل ويكون 

الهدف منها الق�ساء على امل�سببات لالأمرا�س التي حتتويها هذه 

امليـــاه اأي�سا امل�ساعدة يف حماية امل�سطحات املائية املياه اجلوفية 

وميـــاه الأنهـــار والتي تعترب الأكرث عر�سة للتلـــوث بهذه املياه عن 

طريق �سرفها فيها واإ�سباعها بامللوثات.

اأول: وهـــي تعتـــرب اأول املراحل يف عملية معاجلـــة مياه ال�سرف 

ال�سحي من خالل عمليـــات جتميع هذه املياه والتي حتتوي على 

امللوثـــات واملواد ال�سلبة والرمال وال�سخور والقاذورات وغريها 

واإزالة هذه املواد منها ب�سكل مبدئي يف املرحلة الأويل.

ثانيـــا: حيث يتم يف املرحلة الثانيـــة عملية ت�سفية مياه ال�سرف 

ال�سحـــي حيث حتتوي حمطات ت�سفية ميـــاه ال�سرف ال�سحي 

علـــى م�سايف كبرية و�سخمة ت�ساعـــد يف ت�سفية املياه من املواد 

العالقة الكبـــرية كالبال�ستيـــك واملالب�س والعوالـــق ال�سخمة يف 

املياه نتيجة رميها فيها.

ثالثـــا: للح�سول على مياه �سرف نظيفة يتم عمل ت�سفية اأخرى 

للميـــاه، وهـــذه الت�سفيـــة تتم مـــن اجـــل التخل�س مـــن الرمال 

وال�سخـــور لكي نح�سل علـــى مياه �سافية ب�ســـكل ن�سبي اإىل حد 

مـــا عن طريق عملية الرت�سيب بحيث ت�ساعد عملية الرت�سيب يف 

طفو املواد التي تكون عالقة يف اأ�سفل املياه على ال�سطح وبالتايل 

التخل�س منها.

أهمية معالجة مياه الصرف الصحي:
هناك العديد مـــن ال�ستخدامات التي تنتج عـــن عملية معاجلة 

مياه ال�سرف ال�سحي نذكر منها :

اأول: ت�ستخدم مياه ال�سرف ال�سحي بعد القيام بعملية التكرير 

واملعاجلـــة يف ال�ستخـــدام الزراعـــي بحيث يعتمـــد عليها يف ري 

املزروعات وال�ستفادة منها.

ثانيـــا: ت�ستخدم مياه ال�ســـرف ال�سحي يف العمليـــة ال�سناعية 

بحيث يتـــم التقليل من ال�ستخدام املبا�ســـر واملتزايد على املياه 

التـــي ت�ستخـــدم يف ال�سرب وال�ستخـــدام الب�ســـري والتقليل من 

ا�ستخدامها.

ثالثـــا: تعـــد عمليـــة معاجلـــة ميـــاه ال�ســـرف ال�سحي مـــن اأهم 

العمليات وذلك لأنها ت�ساعد يف حفظ الأمن القومي املائي للدول 

من خالل تكرير املياه واإعادة ا�ستخدامها وحتفظ منا�سيب املياه 

لدي هذه الدول وحتقيق الكتفاء الذاتي لديها من م�سادر املياه 

التي متتلكها.

ممارسات خاطئة تساعد في تلوث 
المياه:

تعـــد املمار�ســـات اخلاطئـــة والتي ميار�سهـــا الب�سر هـــي ال�سبب 

الرئي�ـــس يف تلوث املياه من خالل ما ميار�ســـه من عمليات اإلقاء 

القـــاذورات واملخلفـــات ال�سناعية واملـــواد الإ�سعاعية وملخلفات 

ال�سناعية وت�سريفها يف ميـــاه امل�سطحات املائية دون التخل�س 

منهـــا بالطرق ال�سليمة وال�سحية والتـــي ت�سمن عدم تلوث املياه 

بال�سكل التي هي عليه اليوم حيث اأ�سبح تلوث املياه يهدد الوجود 

الب�سري والوجـــود البيئي بكل مكوناته من حيوان ونبات وجماد، 

بحيـــث ينتج عن تلوث امليـــاه العديد من الظواهـــر البيئية والتي 

ت�سر بنا منها الحتبا�س احلراري والإ�سرار بطبقة الأوزون.

اإن املحافظـــة علـــى امليـــاه اأحد الأمـــور املهمة التـــي ل يجب على 

الإن�ســـان اأن يغفـــل عنهـــا لن املحافظة على امليـــاه ي�سمن بقائه 

وا�ستمراريتـــه فيجب العمل علـــى ن�سر الوعي الثقـــايف بامل�ساكل 

التـــي ت�سبـــب يف ظهـــور م�ســـاكل التلـــوث متمثلة يف ق�سيـــة مياه 

ال�ســـرف ال�سحي حول العامل وعمـــل خطط عاملية على م�ستوي 

الدول وموؤمترات ت�ساعد يف احلد من هذه املمار�سات لي�س ذلك 

فح�سب، بل واإدخالهـــا من �سمن املناهج العاملية �سمن موا�سيع 

التلـــوث املختلفة فتلوث الهواء وتلوث املاء وتلوث الرتبة وكل هذه 

الأنـــواع من اأنـــواع التلوث ت�ســـكل اخلطر احلقيقـــي ل�ستمرارية 

الوجـــود الب�ســـري وتعالوا نتخيـــل ماذا �سي�سبـــح عليه احلال يف 

حال انت�سرت جميع هذه امللوثات دون العمل على حلها واحلد من 

انت�سارها، بالطبع �سيكون الأوان قد فات على ا�ستح�سار احللول 

ب�سبـــب تفاقم امل�سكلـــة وتركها دون حلول فيجـــب على املنظمات 

الدولية املعنية باملحافظة على املوارد املائية العمل ب�سكل مكثف 

علـــى ذلك ور�ســـد امليزانيات وجتهيز اللـــوازم من خالل خطط 

مدرو�ســـة تعمل على حل م�ساكل التلوث ب�سكل ممنهج و�سوًل اإىل 

عامل نقي و�سحي.
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سمارت هوم ) المنزل الذكي(

القريب  امل�ستقبل  يف  املعا�سر  الإن�سان  بها  �سينعم  التي  والرفاهية  الراحة  قمة  الذكي  املنزل  مفهوم  ميثل 

ا�ستناًدا اإىل تطبيقات الهواتف الذكية واحلوا�سيب اللوحية، ولي�ست الراحة والرفاهية امليزة الوحيدة 

ملثل هذه الأنظمة الذكية، حيث اإنها ت�سهم اأي�سًا يف خف�س تكاليف ا�ستهالك الطاقة واحلفاظ على الأمن 

والبيئة.

ومن املميزات الرائعة لرتكيب نظام البيت الذكي اإمكانية التحكم بالإ�شاءة والأنوار الداخلية واخلارجية بلم�شة زر على 

اإمكانية برجمة  اإىل  “الدمير” بالإ�شافة  الراحة  الإ�شاءة ح�شب  ن�شب  تخفي�ص  اإمكانية  اإىل  بالإ�شافة  الذكي  هاتفك 

�شيناريوهات جاهزة ح�شب ال�شخ�ص واملكان والزمان لتتغر الإ�شاءة تبًعا لذلك كما ميكن التحكم بال�شتائر اأي�شا بنف�ص 

الطريقة وبلم�شة زر.

 

كما ي�شتطيع البيت الذكي معرفة تف�شيالت ال�شخ�ص املوجود يف الغرفة لربجمة درجة احلرارة املنا�شبة لهذا ال�شخ�ص 

الهاتف  بالتكييف عن طريق  التحكم  اأنه ميكن  اإىل  بالإ�شافة  النظام  يف هذا  �شابقاً  بيانات خمزنة  ب�شبب  راحته  ح�شب 

اأي�شا على اأي من الأجهزة الكهربائية  اأو زيادتها حتى من خارج املنزل، هذا الأ�شلوب ينطبق  الذكي وتخفي�ص احلرارة 

املوجودة اأي�شا يف املنزل كم�شخن املاء، والغ�شالة، والفرن اأو اأي اأجهزة كهربائية اأخرى بالإ�شافة اإىل اأن النظام يقوم بتنفيذ 

�شيناريوهات معينة مربجمة م�شبقا مما ي�شاعد على توفر الطاقة.

اعمار المارات لال�ست�سارات الهند�سية

م / احمد حممد يحي

فعدد الأجهزة التي ميكن التحكم بها بوا�شطة نظام املنزل الذكي غر حمدود، ابتداًء من م�شخات املياه، 

واملر�شات الزراعية، و�شنابر و عدادات املياه، والباب اخلارجي، والكراج، واملكواة، و�شخانات املياه، والغ�شالة 

...الخ، فبلم�شة زر من هاتفك املحمول بامكانك التحكم باأي جهاز يف منزلك.

ل يكتمل البيت الذكي بدون اإ�شافة نظام �شوت يعمل بالتواوؤم مع الإ�شاءة والأجهزة الكهربائية الأخرى، 

حيث باإمكانك من خالل البيت الذكي اختيار القناة املنا�شبة للتلفاز اأو الراديو عن طريق ال�شوت اأو تلقائيا 

عند دخول الغرفة اأو عن طريق الختيار من �شا�شة اللم�ص املوجودة على احلائط اأو جهاز التحكم بالإ�شافة 

والقراآن  الأذان  فيها  وت�شغيلها مبا  واإدارتها  ال�شوتية  امللفات  تخزين عدد غر حمدود من  اإمكانية  اإىلى 

مع  املنزيل  وامل�شرح  املنزلية  ال�شينما  اإىل  بالإ�شافة  املنزل  يف  مكان  اأي  ومن  املوبايل  زر من  بلم�شة  الكرمي 

تقنيات الإ�شاءة احلديثة.. 

لإعطائك  هي  الإلكرتوين  الدخول  واأنظمة  املراقبة  كامرات  فيها  مبا  ال�شالمة  و  احلماية  نظام  وكذلك 

ال�شعور بالأمان والطمئنان لذلك هذا ال�شعور يجب اأن ي�شمل عائلتك، ومنزلك، اأو �شركتك اأو مكان عملك.

لماذا نظام المنزل الذكي؟
ميكنه التحكم بجميع اأجزاء املنزل من مكان واحد وهو الهاتف الذكي.

توفر لغاية 35 % من الطاقة الكهربائية مما ي�شاعد على احلفاظ على البيئة.

توفر حوايل 40 % من الأ�شالك الكهربائية الإ�شافية امل�شتعملة يف النظام التقليدي.

هل تعلم اأنه يف عام 2020 حوايل 40 % من منازل الكوكب �شتكون منازل ذكية.

اإ�شافة مل�شة ع�شرية على منزلك ومواءمة املنزل للع�شر احلايل.

ا�شتبدال اأزرار الإ�شاءة القدمية باأخرى حديثة جذابة.

فلك اأن تتخيل طريقة عمل املنزل الذكي واأنت تقرتب من منزلك، فتجد اأن باب الكراج قد فتح اأتوماتكيا 

ال�شيناريو  اأما  التكييف بالعمل منذ فرتة وجيزة واأ�شواء الغرف الرئي�شة قد مت تفعيلها تلقائياً،  وقد بداأ 

الآخر : اإذا كان ال�شتيقاظ متعب بالن�شبة لك فباإمكانك جعل اأنوار الغرفة التي توجد فيها ت�شيئ بالتدريج 

با�شتمرار  تزيد  التكييف  حرارة  درجة  الوقت  نف�ص  ويف  دقائق،  خم�ص  خالل  اإ�شاءة  اأعلى  اإىل  ت�شل  حتى 

وال�شتائر �شتقوم باإدخال �شوء النهار بالتدريج بهذه الطريقة تكون جتربة ال�شتيقاظ ممتعة وخيالية يف 

نف�ص الوقت، وت�شتطيع اختيار ال�شيناريو الذي ينا�شبك وتفعيله م�شبًقا على نظامك لتعمل الأجهزة 

ب�شال�شة رائعة فيما بينها لتعطيك التجربة التي حتلم بها.
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مبنى بلدية الشارقة تحفة معمارية ونموذج لإلنجازات اإلبداعية واالستثنائية
بقلم المهندسة: سامية علي محمد الضهوري

ي�شكل املبني اجلديد لبلدية مدينة ال�شارقة معلماً من اأهم املعامل احل�شارية يف الإمارة، فهو ميثل منوذًجا لالإجنازات الإبداعية وال�شتثنائية جلمال وفن العمارة الأندل�شية، بف�شل التقنيات املبدعة احلديثة امل�شتخدمة يف املبني، 

والت�شاميم املبتكرة والزخارف والنقو�ص الإ�شالمية التي حتكي ق�شة العمارة الأندل�شية.

يتميز مبنى البلدية اجلديد مبوقع ا�شرتاتيجي ي�شكل لوحة فنية مكتملة مع ميدان الكويت، من خالل اإطاللته على مبنى املجل�ص ال�شت�شاري لإمارة ال�شارقة املقابل له، وحديقة الفيحاء، ومبنى ات�شالت، كما يتميز موقع 

املبنى بكرثة الطرق املوؤدية اإليه مما ي�شهل و�شول مرتادي املبنى اإليه.

يحيـــط مببنـــى البلدية حديقـــة اأمامية يزينها نافـــورة مائية، 

حيث مت ا�ستغالل الطاقة الكهربائية يف هذا املبني عن طريق 

تزويـــده باأف�سل املوا�سفات اخل�سراء احلديثة كمفهوم جديد 

يف ت�سغيـــل التهوية، والإنارة ، والعزل، ومعاجلة مياه ال�سرف 

ال�سحـــي، ف�ساًل عن توفـــري كل ما يتطلب مـــن معدات املواد 

العازلـــة التي حتمـــي املبنى من الأ�ســـرار الإن�سائيـــة،  واأي�سا 

معـــدات ال�سقـــل، والتظليل، واإحـــكام منافذ الهـــواء، وتربيد 

الأ�سقـــف، والتهويـــة، والإ�ســـاءة الطبيعيـــة، ونظـــام التربيد 

ال�سم�سي، وغريها من النظم الكهربائية ال�سوئية التي �ستقلل 

من متطلبـــات الطاقة، وت�سهل اإمداداتهـــا  لكي ي�سبح املبنى 

منوذًجا يحتذي به اجلميع يف امارة ال�سارقة.

ي�سم مبنـــى بلدية ال�سارقة عدد كبري مـــن الإدارات، وممثلي 

اخلدمـــات يف املبـــاين الفرعية املوجـــودة يف املدينـــة، اإذ يبلغ 

موظفـــي بلديـــة ال�سارقـــة 10000 اآلف موظـــف موزعني على 

عـــدد من املباين املختلفة، منهـــم 500 موظف يعملون باملبنى 

ا  الرئي�ســـي للبلديـــة، ويوفـــر املبنى مواقـــف اأعـــدت خ�سي�سً

للموظفـــني ، كما مت توفري 1800 موقف للمراجعني يف ال�ساحة 

اخللفية للمبنى.

مبنـــى البلدية اجلديـــد يعد من اأهـــم امل�ساريـــع العمرانية يف 

اإمـــارة ال�سارقة، حيـــث يقع يف منطقة امل�سلـــي، ويعترب حتفة 

فنيـــة ووجهـــة ح�سارية و�سياحية من خـــالل اإطاللته الفريدة 

التي تعك�س جمـــال العمارة الأندل�سية باأجمل �سورها،  بتكلفة 

170 مليـــون درهم، حيـــث تبلغ م�ساحتـــه الإجمالية 100 األف 

مرت مربع، كما يتاألف املبني من اأربعة طوابق منها طابق حتت 

الأر�ـــس ، وي�ســـم 250 موقفا لل�سيارات، ويتاألـــف املبني اأي�سا 

من جناحني، وي�ستمـــل علي اأكرث من 200 غرفة، حيث تنت�سر 

فيـــه الكثري مـــن ال�سرفـــات يف الطوابق العلويـــة وال�سفلية مبا 

فيها من م�سلى، ومكتبة ، وم�سرح، وقاعات لإقامة الأن�سطة، 

والفعاليات املختلفة وغريها.

منـــذ بداية اإن�ســـاء املبنى، اأكد �ساحب ال�سمـــو ال�سيخ الدكتور 

�سلطان بـــن حممد القا�سمي اأن ل يكـــوَن مبنى البلدية جمرَد 

مبنـــًى عاديا تقـــدُم فيه جمموعٌة من اخلدمـــاِت للجمهور، بل 

حر�س �سمـــوه على اأن يكوَن املبنى انعكا�ســـًا معربا عن الرثاء 

لفنـــوِن العمارة الأندل�سيـــة واحل�سارة الإ�سالميـــة، واأن يكوَن 

 العاملي يف خمتلف 
ِ
تر�سيخـــًا لو�سِع الإماراِت كعا�سمـــٍة للتقدم

املجالت وتعبريًا عن الدور الريادي والبعِد الثقايف والإبداعي 

الذي تقوم به اإمارة ال�سارقة يف م�سريِة احل�سارِة الإن�سانية.

حيث اأن املبنى يوفر كل الحتياجاِت الالزمة  واخلدمات التي 

تلبي تطلعاِت اجلمهوِر يف بيئٍة مثاليٍة ت�ساهُم يف حتقيِق املزيد 

مـــن التطور والنجاِح وتعزُز م�سريَة  التقدم والرخاِء والنه�سة 

والبنـــاء التـــي ت�سهدها ال�سارقـــُة، يف ظل ال�سعـــي اإىل حتقيق 

الرفاهيَة ال�ساملَة جلميع املواطنني واملقيمني.

ويعـــد مبنـــى البلدية اجلديـــد �سرحـــًا معماريًا لفـــن العمارة 

الأندل�سيـــة مبـــا يتحلى به من تفا�سيل دقيقـــة وما ير�سعه من 

درر جماليـــة متمثلـــة يف اأعمدته وقبابـــه واأقوا�سه، مما يجعله 

معلمـــًا فنيًا ي�ستوقف رواد الفـــن ومتذوقيه، ويحوله اإىل حتفة 

معماريـــة عامليـــة ٌت�ســـاف اإىل ر�سيد جمال املدينـــة،  وت�سفي 

عليها متيزًا عن باقي مباين البلديات يف العامل.

ويوفـــر هـــذا املبنـــي الكثري مـــن اخلدمـــات منها خدمـــة نقل 

املراجعـــني مـــن املواقـــف الكائنـــة خلـــف املبنـــى اإىل �سالت 

املراجعـــني عرب ال�سيارات الكهربائيـــة وذلك مل�ساعدتهم على 

�سرعة اإجناز اأعمالهم وتخفيف اأي اأعباء عنهم، كما مت توفري 

عـــدة كرا�ســـي متحركة خلدمـــة اأ�سحاب الهمم وكبـــار ال�سن 

واإتاحة الفر�سة لهم للتنقل داخل املبنى بي�سر و�سهولة.

حتر�ـــس البلديـــة علـــى الرتقـــاء باخلدمـــات وتوفـــري جميـــع 

املتطلبات التي  تكفل للمراجعني �سرعة اإجناز اأعمالهم بي�سر 

و�سهولـــة يف بيئة عمـــل جاذبة تتمتـــع بكافة مقومـــات الإدارة 

احلديثـــة وذلك وفق توجيهات �ساحـــب ال�سمو ال�سيخ الدكتور 

�سلطان بـــن حممد القا�سمـــي ع�سو املجل�ـــس الأعلى لالحتاد 

حاكـــم ال�سارقـــة -حفظـــه اهلل- الـــذي يتابع جميـــع الأعمال 

والإجنازات التي تتـــم يف مبنى البلدية اجلديد حلظة بلحظة 

حر�سا من �سموه على حتقيق اأعلى معايري اجلودة مبا يتنا�سب 

مع ال�سكل اجلمايل للمبنى وت�سميمه احل�ساري املتميز.
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مبنى بلدية الشارقة تحفة معمارية ونموذج لإلنجازات اإلبداعية واالستثنائية
بقلم المهندسة: سامية علي محمد الضهوري

ي�شكل املبني اجلديد لبلدية مدينة ال�شارقة معلماً من اأهم املعامل احل�شارية يف الإمارة، فهو ميثل منوذًجا لالإجنازات الإبداعية وال�شتثنائية جلمال وفن العمارة الأندل�شية، بف�شل التقنيات املبدعة احلديثة امل�شتخدمة يف املبني، 

والت�شاميم املبتكرة والزخارف والنقو�ص الإ�شالمية التي حتكي ق�شة العمارة الأندل�شية.

يتميز مبنى البلدية اجلديد مبوقع ا�شرتاتيجي ي�شكل لوحة فنية مكتملة مع ميدان الكويت، من خالل اإطاللته على مبنى املجل�ص ال�شت�شاري لإمارة ال�شارقة املقابل له، وحديقة الفيحاء، ومبنى ات�شالت، كما يتميز موقع 

املبنى بكرثة الطرق املوؤدية اإليه مما ي�شهل و�شول مرتادي املبنى اإليه.

يحيـــط مببنـــى البلدية حديقـــة اأمامية يزينها نافـــورة مائية، 

حيث مت ا�ستغالل الطاقة الكهربائية يف هذا املبني عن طريق 

تزويـــده باأف�سل املوا�سفات اخل�سراء احلديثة كمفهوم جديد 

يف ت�سغيـــل التهوية، والإنارة ، والعزل، ومعاجلة مياه ال�سرف 

ال�سحـــي، ف�ساًل عن توفـــري كل ما يتطلب مـــن معدات املواد 

العازلـــة التي حتمـــي املبنى من الأ�ســـرار الإن�سائيـــة،  واأي�سا 

معـــدات ال�سقـــل، والتظليل، واإحـــكام منافذ الهـــواء، وتربيد 

الأ�سقـــف، والتهويـــة، والإ�ســـاءة الطبيعيـــة، ونظـــام التربيد 

ال�سم�سي، وغريها من النظم الكهربائية ال�سوئية التي �ستقلل 

من متطلبـــات الطاقة، وت�سهل اإمداداتهـــا  لكي ي�سبح املبنى 

منوذًجا يحتذي به اجلميع يف امارة ال�سارقة.

ي�سم مبنـــى بلدية ال�سارقة عدد كبري مـــن الإدارات، وممثلي 

اخلدمـــات يف املبـــاين الفرعية املوجـــودة يف املدينـــة، اإذ يبلغ 

موظفـــي بلديـــة ال�سارقـــة 10000 اآلف موظـــف موزعني على 

عـــدد من املباين املختلفة، منهـــم 500 موظف يعملون باملبنى 

ا  الرئي�ســـي للبلديـــة، ويوفـــر املبنى مواقـــف اأعـــدت خ�سي�سً

للموظفـــني ، كما مت توفري 1800 موقف للمراجعني يف ال�ساحة 

اخللفية للمبنى.

مبنـــى البلدية اجلديـــد يعد من اأهـــم امل�ساريـــع العمرانية يف 

اإمـــارة ال�سارقة، حيـــث يقع يف منطقة امل�سلـــي، ويعترب حتفة 

فنيـــة ووجهـــة ح�سارية و�سياحية من خـــالل اإطاللته الفريدة 

التي تعك�س جمـــال العمارة الأندل�سية باأجمل �سورها،  بتكلفة 

170 مليـــون درهم، حيـــث تبلغ م�ساحتـــه الإجمالية 100 األف 

مرت مربع، كما يتاألف املبني من اأربعة طوابق منها طابق حتت 

الأر�ـــس ، وي�ســـم 250 موقفا لل�سيارات، ويتاألـــف املبني اأي�سا 

من جناحني، وي�ستمـــل علي اأكرث من 200 غرفة، حيث تنت�سر 

فيـــه الكثري مـــن ال�سرفـــات يف الطوابق العلويـــة وال�سفلية مبا 

فيها من م�سلى، ومكتبة ، وم�سرح، وقاعات لإقامة الأن�سطة، 

والفعاليات املختلفة وغريها.

منـــذ بداية اإن�ســـاء املبنى، اأكد �ساحب ال�سمـــو ال�سيخ الدكتور 

�سلطان بـــن حممد القا�سمي اأن ل يكـــوَن مبنى البلدية جمرَد 

مبنـــًى عاديا تقـــدُم فيه جمموعٌة من اخلدمـــاِت للجمهور، بل 

حر�س �سمـــوه على اأن يكوَن املبنى انعكا�ســـًا معربا عن الرثاء 

لفنـــوِن العمارة الأندل�سيـــة واحل�سارة الإ�سالميـــة، واأن يكوَن 

 العاملي يف خمتلف 
ِ
تر�سيخـــًا لو�سِع الإماراِت كعا�سمـــٍة للتقدم

املجالت وتعبريًا عن الدور الريادي والبعِد الثقايف والإبداعي 

الذي تقوم به اإمارة ال�سارقة يف م�سريِة احل�سارِة الإن�سانية.

حيث اأن املبنى يوفر كل الحتياجاِت الالزمة  واخلدمات التي 

تلبي تطلعاِت اجلمهوِر يف بيئٍة مثاليٍة ت�ساهُم يف حتقيِق املزيد 

مـــن التطور والنجاِح وتعزُز م�سريَة  التقدم والرخاِء والنه�سة 

والبنـــاء التـــي ت�سهدها ال�سارقـــُة، يف ظل ال�سعـــي اإىل حتقيق 

الرفاهيَة ال�ساملَة جلميع املواطنني واملقيمني.

ويعـــد مبنـــى البلدية اجلديـــد �سرحـــًا معماريًا لفـــن العمارة 

الأندل�سيـــة مبـــا يتحلى به من تفا�سيل دقيقـــة وما ير�سعه من 

درر جماليـــة متمثلـــة يف اأعمدته وقبابـــه واأقوا�سه، مما يجعله 

معلمـــًا فنيًا ي�ستوقف رواد الفـــن ومتذوقيه، ويحوله اإىل حتفة 

معماريـــة عامليـــة ٌت�ســـاف اإىل ر�سيد جمال املدينـــة،  وت�سفي 

عليها متيزًا عن باقي مباين البلديات يف العامل.

ويوفـــر هـــذا املبنـــي الكثري مـــن اخلدمـــات منها خدمـــة نقل 

املراجعـــني مـــن املواقـــف الكائنـــة خلـــف املبنـــى اإىل �سالت 

املراجعـــني عرب ال�سيارات الكهربائيـــة وذلك مل�ساعدتهم على 

�سرعة اإجناز اأعمالهم وتخفيف اأي اأعباء عنهم، كما مت توفري 

عـــدة كرا�ســـي متحركة خلدمـــة اأ�سحاب الهمم وكبـــار ال�سن 

واإتاحة الفر�سة لهم للتنقل داخل املبنى بي�سر و�سهولة.

حتر�ـــس البلديـــة علـــى الرتقـــاء باخلدمـــات وتوفـــري جميـــع 

املتطلبات التي  تكفل للمراجعني �سرعة اإجناز اأعمالهم بي�سر 

و�سهولـــة يف بيئة عمـــل جاذبة تتمتـــع بكافة مقومـــات الإدارة 

احلديثـــة وذلك وفق توجيهات �ساحـــب ال�سمو ال�سيخ الدكتور 

�سلطان بـــن حممد القا�سمـــي ع�سو املجل�ـــس الأعلى لالحتاد 

حاكـــم ال�سارقـــة -حفظـــه اهلل- الـــذي يتابع جميـــع الأعمال 

والإجنازات التي تتـــم يف مبنى البلدية اجلديد حلظة بلحظة 

حر�سا من �سموه على حتقيق اأعلى معايري اجلودة مبا يتنا�سب 

مع ال�سكل اجلمايل للمبنى وت�سميمه احل�ساري املتميز.
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المشكالت األكثر شيوعًا بأعمال الصيانة أسبابها 
وعالجها

تعد اأعمال ال�شيانة للمباين اخلر�شانية من اأهم العنا�شر للمحافظة على �شالمة املن�شاأ واحلفاظ على عمره الفرتا�شي وكذلك احلفاظ على 

مكوناته املعمارية والإن�شائية حيث تعترب ال�شيانة العن�شر الثالث بعد الت�شميم والتنفيذ لأى من�شاأ، خا�شة اأن بع�ص املن�شاآت تكون ذات تكلفة عالية 

واأهمية ا�شرتاتيجية. 

ومن هذا املنطلق �شوف نقدم �شل�شلة من املقالت التي تهدف اإىل كيفية عالج بع�ص امل�شكالت التي تواجهنا باملواقع وخا�شة املراد عمل �شيانة لها، و 

يف هذا املقال �شوف نتطرق اإىل  ثالث م�شكالت هى الأكرث �شيوعاً والتي تعترب النواة الرئي�شية لأى اأعمال �شيانة وكذلك طرق حلها ب�شكل �شحيح.

المشكلة األولى :-
صدأ وتآكل حديد التسليح بالمنشآت الخرسانية 

)Corrosion on steel(

يوجد العديد من الطرق لحماية حديد التسليح 
من الصدأ ومنها :-

المشكلة الثانية :-
) Anchoring System( طريقة تزريع حديد التسليح

خطواط معالجة صدأ حديد التسليح 

اإعداد/ م. اأحمد الرفاعي – بلدية مدينة ال�شارقة

تعد هذه الظاهرة من اأكـــرث امل�ساكل انت�سارًا والتي تت�سبب يف 

الكثـــري من احلوادث اخلطرية، ويف البدايـــة يجب اأن نتعرف 

علـــى اأ�سباب حـــدوث ال�سداأ، اإذ يحدث �ســـداأ احلديد نتيجة 

تعر�ـــس �سطحه اإىل الأك�سدة وينتج عنها مادة عدمية الفائدة 

تفوق حجم احلديد ويت�سبب ذلك يف حدوث اإجهادات داخلية 

يف اخلر�سانـــة امل�سلحة ينتج عنها �ســـروخ بالعن�سر الإن�سائي 

ويف بع�س الحيان �سقوط الغطاء اخلر�ساين.

 واجلديـــر بالذكر اأن هـــذا ال�سداأ يحدث لعـــدة اأ�سباب منها 

زيادة ن�سبـــة الكلوريدات وثـــاين اأك�سيد الكربـــون باخلر�سانة 

امل�سلحـــة والتي تاأتي من الرتبـــة اأو اجلو املحيطني باخلر�سانة 

وكذلـــك املـــواد امل�ستخدمة باخللطـــة اخلر�سانيـــة واملياه غري 

النظيفـــة لل�سب حيث تقوم بك�سر طبقة احلماية التي توفرها 

اخلر�سانة حلديد الت�سليح ويحدث هذا التفاعل ب�سكل بطيىء 

ويعترب تفاعل كهروكيميائي يوؤدي اإىل فقدان اأجزاء من معدن 

احلديد مبرور الوقت.

- حمايـــة �سطـــح اخلر�سانة مـــن النفاذية وذلـــك با�ستخدام 

بع�س املواد التي يتم ر�سها اأو دهانها على �سطح اخلر�سانة.

2- اإ�سافة بع�س املواد لالأ�سمنت لتقليل نفاذيته.

3- دهـــان حديد الت�سليح بالأيبوك�ســـي وخا�سة الغني بعن�سر 

الزنك.

4- ا�ستخـــدام حديـــد ت�سليح جملفـــن اأو �ستنل�ـــس �ستيل وهذا 

احلديـــد ي�ستخـــدم يف نطـــاق حمـــدود مـــن امل�ساريـــع لرتفاع 

تكاليف ا�ستخدامه.

5- ا�ستخـــدام احلمايـــة الكاثودية وتعترب مـــن اأف�سل الطرق 

ولكنها مكلفة ن�سبيًا.

1- اإزالة الغطاء اخلر�ساين الذي يغطي حديد الت�سليح املراد 

معاجلته.

2- تنظيف حديد الت�سليح من ال�سداأ املرتاكم وذلك بالطرق 

اليدوية اأو امليكانيكية ثم يقا�س قطر �سيخ احلديد املتبقي حتى 

يقارن بالقطر الأ�سلي حتى يت�سنى لنا ا�ستبداله من عدمه.

 Zincrich ( 3- يتم طالء اأ�سياخ احلديد مبادة اإيبوك�سية

( وذلك من ال�ســـركات املتخ�س�سة ثم يرتك ملدة �ساعة حتى 

يجف وبحد اأق�سى ثالث �ساعات.

4- يتـــم ا�ستخدام مادة لربط اخلر�سانـــة القدمية واجلديدة 

) Nitobond EP ( حيـــث يتـــم طالء �سطح اخلر�سانة 

القدمية بالكامل قبل عملية ال�سب بن�سف �ساعة فقط.

 Renderoc ( 5- يتم ا�ستخـــدام اإ�سمنت من فو�ســـروك

TG ، TGXtra ، LAXtra ( حيـــث يتم ا�ستخدام 
اأحد هذه الأنواع ح�سب �سمك طبقة اخلر�سانة اجلديدة املراد 

�سبها.

6- ميكـــن �ســـب اخلر�سانة بالطـــرق التقليديـــة ويف�سل ر�س 

اخلر�سانة با�ستخدام ال�سغط.

7- يف حـــال ا�ستبدال حديـــد الت�سليح باآخر يتم عمل تزريع له 

و�سيتـــم �ســـرح طريقة التزريع لحقًا ثم يتـــم تنفيذ اخلطواط 

ال�سابقة بدًءا من البند رقم 4.

يوجــد العديــد من الأخطــاء ال�سائعة عنــد معاجلة 

حديد الت�سليح ومنها :-

1- عدم اللتزام بالوقت الالزم للمواد الإيبوك�سية حتى جتف 

�ســـواء للحديد اأو اخلر�سانة حيث اأن هذه املواد ت�سبح عدمية 

الفائـــدة اإذا مل يتـــم اللتـــزام بهـــذه ال�ســـروط وكذلك طرق 

خلطها وعدم تركها لفرتات كبرية دون ا�ستخدام.

2- عـــدم مراعاة درجات احلـــرارة التي ت�ستخـــدم فيها هذه 

املواد وخا�سة وقت ال�سب.

3-  عدم معاجلة اخلر�سانة بعد ال�سب.

4- عـــدم عمـــل تدعيم موؤقـــت للعنا�سر الإن�سائيـــة قبل البدء 

بعملية ال�سيانة.

يعتـــرب تزريع حديد الت�سليح من اأهم طرق ال�سيانة وذلك لأن 

اأغلـــب اأعمال ال�سيانة تتم عن طريق اإ�سافة عنا�سر اإن�سائية 

جديـــدة حتتاج اإىل ربطها بالقدمية حيث يتم هذا الربط عن 

طريق حديد الت�سليح ومن اأمثلة هذه الطرق ل احل�سر)عمل 

جاكت لالأعمدة والكمرات والبالطات وا�ستبدال حديد ت�سليح 

متهالك باآخـــر جديد(، وفيما يلى �سيتم �ســـرح طريقة تزريع 

حديـــد الت�سليـــح ب�سكل متكامـــل ميكن من خاللـــه تنفيذه لأى 

عن�سر اإن�سائي.

- يتـــم حتديد ور�ســـم الأماكن التي �سيتم تزريـــع احلديد بها 

وذلك ح�سب الت�سميم.

2- يتم عمل ثقب داخل العن�سر الإن�سائي بعمق ل يقل عن 10 

اأ�سعاف قطر ال�سيخ امل�ستخـــدم وعر�س الثقب اأكرب من قطر 

ال�سيخ بحوايل 2مم.

3- يتـــم تنظيف الأتربة الناجتة عـــن عملية الثقب با�ستخدام 

بـــالور واإذا مل يتوفـــر ي�ستخـــدم املـــاء وترتك يـــوم كامل حتى 

جتف.

4- يتـــم و�سع مـــادة اإيبوك�سية غـــري قابلـــة لالن�سغاط داخل 

الثقـــب ويجب اأن تكون هذه املواد من ال�سركات املعتمدة، ومن 

 HIT-RE 500 ، HIT-RE 200( اأمثلة هذه املواد

�سركة هيلتي(، وكذلـــك )LOKfix من �سركة فو�سروك( 

وغريها من ال�سركات املعتمدة.

هندسياتهندسيات
المدينة الباسمة
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المشكالت األكثر شيوعًا بأعمال الصيانة أسبابها 
وعالجها

تعد اأعمال ال�شيانة للمباين اخلر�شانية من اأهم العنا�شر للمحافظة على �شالمة املن�شاأ واحلفاظ على عمره الفرتا�شي وكذلك احلفاظ على 

مكوناته املعمارية والإن�شائية حيث تعترب ال�شيانة العن�شر الثالث بعد الت�شميم والتنفيذ لأى من�شاأ، خا�شة اأن بع�ص املن�شاآت تكون ذات تكلفة عالية 

واأهمية ا�شرتاتيجية. 

ومن هذا املنطلق �شوف نقدم �شل�شلة من املقالت التي تهدف اإىل كيفية عالج بع�ص امل�شكالت التي تواجهنا باملواقع وخا�شة املراد عمل �شيانة لها، و 

يف هذا املقال �شوف نتطرق اإىل  ثالث م�شكالت هى الأكرث �شيوعاً والتي تعترب النواة الرئي�شية لأى اأعمال �شيانة وكذلك طرق حلها ب�شكل �شحيح.

المشكلة األولى :-
صدأ وتآكل حديد التسليح بالمنشآت الخرسانية 

)Corrosion on steel(

يوجد العديد من الطرق لحماية حديد التسليح 
من الصدأ ومنها :-

المشكلة الثانية :-
) Anchoring System( طريقة تزريع حديد التسليح

خطواط معالجة صدأ حديد التسليح 

اإعداد/ م. اأحمد الرفاعي – بلدية مدينة ال�شارقة

تعد هذه الظاهرة من اأكـــرث امل�ساكل انت�سارًا والتي تت�سبب يف 

الكثـــري من احلوادث اخلطرية، ويف البدايـــة يجب اأن نتعرف 

علـــى اأ�سباب حـــدوث ال�سداأ، اإذ يحدث �ســـداأ احلديد نتيجة 

تعر�ـــس �سطحه اإىل الأك�سدة وينتج عنها مادة عدمية الفائدة 

تفوق حجم احلديد ويت�سبب ذلك يف حدوث اإجهادات داخلية 

يف اخلر�سانـــة امل�سلحة ينتج عنها �ســـروخ بالعن�سر الإن�سائي 

ويف بع�س الحيان �سقوط الغطاء اخلر�ساين.

 واجلديـــر بالذكر اأن هـــذا ال�سداأ يحدث لعـــدة اأ�سباب منها 

زيادة ن�سبـــة الكلوريدات وثـــاين اأك�سيد الكربـــون باخلر�سانة 

امل�سلحـــة والتي تاأتي من الرتبـــة اأو اجلو املحيطني باخلر�سانة 

وكذلـــك املـــواد امل�ستخدمة باخللطـــة اخلر�سانيـــة واملياه غري 

النظيفـــة لل�سب حيث تقوم بك�سر طبقة احلماية التي توفرها 

اخلر�سانة حلديد الت�سليح ويحدث هذا التفاعل ب�سكل بطيىء 

ويعترب تفاعل كهروكيميائي يوؤدي اإىل فقدان اأجزاء من معدن 

احلديد مبرور الوقت.

- حمايـــة �سطـــح اخلر�سانة مـــن النفاذية وذلـــك با�ستخدام 

بع�س املواد التي يتم ر�سها اأو دهانها على �سطح اخلر�سانة.

2- اإ�سافة بع�س املواد لالأ�سمنت لتقليل نفاذيته.

3- دهـــان حديد الت�سليح بالأيبوك�ســـي وخا�سة الغني بعن�سر 

الزنك.

4- ا�ستخـــدام حديـــد ت�سليح جملفـــن اأو �ستنل�ـــس �ستيل وهذا 

احلديـــد ي�ستخـــدم يف نطـــاق حمـــدود مـــن امل�ساريـــع لرتفاع 

تكاليف ا�ستخدامه.

5- ا�ستخـــدام احلمايـــة الكاثودية وتعترب مـــن اأف�سل الطرق 

ولكنها مكلفة ن�سبيًا.

1- اإزالة الغطاء اخلر�ساين الذي يغطي حديد الت�سليح املراد 

معاجلته.

2- تنظيف حديد الت�سليح من ال�سداأ املرتاكم وذلك بالطرق 

اليدوية اأو امليكانيكية ثم يقا�س قطر �سيخ احلديد املتبقي حتى 

يقارن بالقطر الأ�سلي حتى يت�سنى لنا ا�ستبداله من عدمه.

 Zincrich ( 3- يتم طالء اأ�سياخ احلديد مبادة اإيبوك�سية

( وذلك من ال�ســـركات املتخ�س�سة ثم يرتك ملدة �ساعة حتى 

يجف وبحد اأق�سى ثالث �ساعات.

4- يتـــم ا�ستخدام مادة لربط اخلر�سانـــة القدمية واجلديدة 

) Nitobond EP ( حيـــث يتـــم طالء �سطح اخلر�سانة 

القدمية بالكامل قبل عملية ال�سب بن�سف �ساعة فقط.

 Renderoc ( 5- يتم ا�ستخـــدام اإ�سمنت من فو�ســـروك

TG ، TGXtra ، LAXtra ( حيـــث يتم ا�ستخدام 
اأحد هذه الأنواع ح�سب �سمك طبقة اخلر�سانة اجلديدة املراد 

�سبها.

6- ميكـــن �ســـب اخلر�سانة بالطـــرق التقليديـــة ويف�سل ر�س 

اخلر�سانة با�ستخدام ال�سغط.

7- يف حـــال ا�ستبدال حديـــد الت�سليح باآخر يتم عمل تزريع له 

و�سيتـــم �ســـرح طريقة التزريع لحقًا ثم يتـــم تنفيذ اخلطواط 

ال�سابقة بدًءا من البند رقم 4.

يوجــد العديــد من الأخطــاء ال�سائعة عنــد معاجلة 

حديد الت�سليح ومنها :-

1- عدم اللتزام بالوقت الالزم للمواد الإيبوك�سية حتى جتف 

�ســـواء للحديد اأو اخلر�سانة حيث اأن هذه املواد ت�سبح عدمية 

الفائـــدة اإذا مل يتـــم اللتـــزام بهـــذه ال�ســـروط وكذلك طرق 

خلطها وعدم تركها لفرتات كبرية دون ا�ستخدام.

2- عـــدم مراعاة درجات احلـــرارة التي ت�ستخـــدم فيها هذه 

املواد وخا�سة وقت ال�سب.

3-  عدم معاجلة اخلر�سانة بعد ال�سب.

4- عـــدم عمـــل تدعيم موؤقـــت للعنا�سر الإن�سائيـــة قبل البدء 

بعملية ال�سيانة.

يعتـــرب تزريع حديد الت�سليح من اأهم طرق ال�سيانة وذلك لأن 

اأغلـــب اأعمال ال�سيانة تتم عن طريق اإ�سافة عنا�سر اإن�سائية 

جديـــدة حتتاج اإىل ربطها بالقدمية حيث يتم هذا الربط عن 

طريق حديد الت�سليح ومن اأمثلة هذه الطرق ل احل�سر)عمل 

جاكت لالأعمدة والكمرات والبالطات وا�ستبدال حديد ت�سليح 

متهالك باآخـــر جديد(، وفيما يلى �سيتم �ســـرح طريقة تزريع 

حديـــد الت�سليـــح ب�سكل متكامـــل ميكن من خاللـــه تنفيذه لأى 

عن�سر اإن�سائي.

- يتـــم حتديد ور�ســـم الأماكن التي �سيتم تزريـــع احلديد بها 

وذلك ح�سب الت�سميم.

2- يتم عمل ثقب داخل العن�سر الإن�سائي بعمق ل يقل عن 10 

اأ�سعاف قطر ال�سيخ امل�ستخـــدم وعر�س الثقب اأكرب من قطر 

ال�سيخ بحوايل 2مم.

3- يتـــم تنظيف الأتربة الناجتة عـــن عملية الثقب با�ستخدام 

بـــالور واإذا مل يتوفـــر ي�ستخـــدم املـــاء وترتك يـــوم كامل حتى 

جتف.

4- يتـــم و�سع مـــادة اإيبوك�سية غـــري قابلـــة لالن�سغاط داخل 

الثقـــب ويجب اأن تكون هذه املواد من ال�سركات املعتمدة، ومن 

 HIT-RE 500 ، HIT-RE 200( اأمثلة هذه املواد

�سركة هيلتي(، وكذلـــك )LOKfix من �سركة فو�سروك( 

وغريها من ال�سركات املعتمدة.

هندسياتهندسيات
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- يتـــم مـــلء الثقب ثم يو�ســـع �سيخ احلديد بالطـــول املطلوب 

حتى يخرج جزء من املادة الأيبوك�سية من الثقب.

6- يتـــم اإجـــراء اختبار �سد على اأحد الأ�سيـــاخ للتاأكد من قوة 

التما�سك مع اخلر�سانة.

بع�ــس الإ�سرتاطــات الواجــب اإتخاذها عنــد اإجراء 

التزريع :-

1- يجـــب اتبـــاع ا�سرتاطات الكـــود بخ�سو�س طـــول الإ�سارة 

وكذلك طول الثقب وخا�سة يف حالة ال�سد اأو ال�سغط.

2- يجب تثبيت الإ�سارة حتى جتف املادة الأيبوك�سية.

3- يجب تنظيف الثقب ب�سكل جيد حتى ن�سمن التما�سك بني 

�سيخ احلديد واخلر�سانة.

المشكلة الثالثة :-
تعشيش الخرسانة المسلحة 

 التع�سي�ـــس هو فراغات حتدث للخر�سانة امل�سلحة نتيجة عدم 

و�ســـول اخللطة اخلر�سانية لبع�ـــس الأجزاء لعدة اأ�سباب مما 

يت�سبب يف حدوث نق�ـــس يف اأبعاد العن�سر الإن�سائي وبالتايل 

نق�س يف قـــوة حتمل العن�سر الإن�سائي، وتعترب هذه الظاهرة 

مـــن اأكرث عيوب التنفيذ انت�ســـارًا كما اأنها ل تظهر اإل بعد فك 

ال�ســـدة اخل�سبيـــة، ومن هذا املنطلـــق �سنتناول هـــذه امل�سكلة 

واأ�سبابها وطرق معاجلتها بالطرق ال�سحيحة.

اأ�سباب م�سكلة التع�سي�س :-

1- عـــدم ا�ستخـــدام الهـــزاز اأثنـــاء ال�ســـب اأو الإفـــراط يف 

ا�ستخدامها.

2- كثافة حديد الت�سليح ب�سكل مينع مرور اخللطة اخلر�سانية 

من خالله.

3- عدم مراعاة املقا�س العتباري الأكرب للخلطة اخلر�سانية.

4- زيادة ن�سبة املاء يف اخللطة اخلر�سانية مما ي�سبب حدوث 

انف�سال حبيبي للخر�سانة.

5- �ســـب بع�س العنا�سر الإن�سائية مـــن ارتفاعات عالية مما 

يت�سبب يف حدوث انف�سال حبيبي.

6- ا�ستخدام �سدات خ�سبية متهالكة.

اأنواع التع�سي�س :-

1- تع�سي�ـــس ب�سيط ميكن عالجـــة با�ستخدام مونـــة اإ�سمنتية 

غنيـــة وبدون اإيبوك�ســـي حيث يكون عمـــق التع�سي�س ب�سيط ول 

يظهر حديد الت�سليح. 

2- تع�سي�س متو�سط وهـــذا التع�سي�س يكون عمقه اأكرث وميكن 

معاجلتـــه با�ستخدام اإيبوك�سى و�سيتم �ســـرح طريقة معاجلته 

لحقًا.

3- تع�سي�ـــس كبري وهذا النوع ي�سعب معاجلتـــه ويف�سل اإزالة 

العن�سر الإن�سائي واإعادة �سبه من جديد كاأن يكون جزء كبري 

من العن�سر الإن�سائى يظهر به حديد الت�سليح كما بال�سور.

طريقة معاجلة التع�سي�س :-

1- يتم تك�سري الركام ال�سعيف اله�س 

حتـــى الو�ســـول اإىل اخلر�سانة �سديدة 

التما�سك.

2- يتم ا�ستخدام بالور هواء لتنظيف 

املكان مـــن احل�سى والأتربـــة العالقة 

بحديد الت�سليح.

3- يتم تنظيف حديـــد الت�سليح ب�سكل 

جيـــد ويتم دهانـــه مبـــادة اإيبوك�سية ) 

Zincrich ( ويـــرتك ملـــدة �ساعة 
حتى يجف كما هو مو�سح �سابقًا.

لربـــط  مـــادة  ا�ستخـــدام  يتـــم   -4

 ( واجلديـــدة  القدميـــة  اخلر�سانـــة 

يتـــم  حيـــث   )  Nitobond EP
القدميـــة  اخلر�سانـــة  �سطـــح  طـــالء 

بالكامـــل قبـــل عملية ال�ســـب بن�سف 

�ساعة فقط.

5- يتـــم حت�سري مونـــة اأ�سمنتية غنية 

ويتم ملء الفراغ ب�سكل كامل.

ويف هـــذا املقـــال نكون قـــد ا�ستعر�سنا 

ثالث م�ســـكالت هـــي الأكـــرث انت�سارًا 

وتناولنـــا اأ�سبابهـــا وطـــرق معاجلتهـــا 

بالطـــرق الهند�سية ال�سحيحة وب�سكل 

مبا�ســـر ومب�ســـط، و�سوف نتنـــاول يف 

املقـــالت القادمة العديـــد من امل�ساكل 

مـــن  الكثـــري  تواجـــه  التـــي  الأخـــرى 

املهند�سني يف مواقعهم التنفيذية حتى 

نتمكن جميعًا من تـــاليف هذه امل�ساكل 

يف امل�ستقبل. 

لتسليم  النهائية  المرحلة  في  تحليل 
المشاريع االنشائية

يواجه كثر من املقاولن �شعوبة يف ت�شليم امل�شتندات النهائية كاملخططات النهائية و�شهادات ال�شمان وكتيبات الت�شغيل والتقارير النهائية واإغالق اأوامر التغير 

مالًيا. ونالحظ اأن كثر من امل�شاريع الإن�شائية تكتمل ويقوم املالك با�شتالم املبنى وت�شغيله دون اإكتمال ت�شليم امل�شتندات وذلك لعدة اأ�شباب تتعلق بطبيعة امل�شروع.

و تاأخـــري ت�سليـــم امل�ستندات يوؤدي اإىل �ســـرر املرحلة التي تلي اإجناز 

امل�ســـروع وهـــي ت�سغيل املبنى والعناية ب�سيانتـــه، و من خالل البحث 

تبني اأن معظم مديري امل�ساريع يقللون من اأهمية ت�سليم امل�ستندات يف 

الوقت املنا�سب والذي عادة يكون قبل ت�سليم املبنى اإىل املالك وهذه 

املرحلة من امل�سروع تعترب مرحلة ح�سا�سة حيث ين�سب الرتكيز على 

اإنهاء مبنى امل�سروع وتاليف الدخول يف م�ساكل وغرامات التاأخري.

و يرجـــع �سبب اإهمال ت�سليـــم م�ستندات امل�ســـروع النهائية لالأ�سباب 

التالية :- 

1- �سيق الوقت املتبقي لإنهاء امل�سروع.                  

2- ترحيل اأع�ساء فريق امل�سروع والبدء يف نقلهم اإىل م�ساريع اأخرى 

عند املرحلة الأخرية للم�سروع.

3- �سغط العمل يف مرحلة الإجناز.

4- قلة اخلربة يف جمال جتهيز وا�ستالم امل�ستندات.

5- �سعـــف التوا�ســـل بني مقـــاويل الباطـــن وال�ست�ساريـــني واملقاول 

الرئي�سي.

يتحمـــل املقـــاول الرئي�ســـي امل�سوؤوليـــة التعاقدية لت�سليـــم م�ستندات 

امل�ســـروع النهائية كجـــزء ل يتجزاأ من امل�ســـروع، والتخطيط ال�سليم 

لإدارة ت�سليـــم م�ستندات امل�سروع ي�سمن جنـــاح العملية. ومن خالل 

البحث يف العوامل املوؤثرة التي ت�سهم يف ت�سليم امل�ستندات يف الوقت 

املحدد تزامًنا مع ت�سليم مبنى امل�سروع ُين�سح بتطبيق التايل:

1- مناق�ســـة اآليـــة اإغـــالق م�ستنـــدات امل�ســـروع من الجتمـــاع الأول 

للم�سروع ويتم متابعة املو�سوع يف كل اجتماع.

2- ا�ستخـــدام تقنيـــة املعلومات لتطوير اآلية لأر�سفـــة امل�ستندات من 

بداية امل�سروع.

3- تعيـــني م�ســـوؤول من جهة املقـــاول ليكون ال�سخ�ـــس املتابع لعملية 

ت�سليم م�ستندات امل�سروع.

4- تعيني ال�سخ�س املنا�سب من جهة املقاولني من الباطن واملوردين 

لتن�سيـــق عمليـــة ت�سليم امل�ستنـــدات النهائيـــة ك�سهـــادات ال�سمان و 

كتيبات الت�سغيل.

5- طلب ت�سليـــم خطة جتهيز امل�ستندات النهائيـــة من املقاولني من 

الباطن واملوردين مع تواريخ املراجعات والت�سليم.

6- ربط جتهيز املخططات التنفيذية مع املخططات النهائية.

7- عـــدم نقـــل املوظفـــني اإىل م�ساريع جديـــدة قبل البـــدء يف ت�سليم 

امل�ستندات النهائية.

8- و�ســـع ا�سرتاطات تعاقدية لت�سليـــم امل�ستندات النهائية يف الوقت 

املحدد مع و�سع �سرط جزائي منا�سب.

9- و�ســـع حطـــة تدريبية لفريـــق العمل امل�ســـكل لت�سليـــم امل�ستندات 

النهائية.

10- حجـــز مبالغ منا�سبة مـــن املقاولني من الباطـــن واملوردين اإىل 

حني ت�سليم امل�ستندات النهائية.

اإعداد وتقدمي

 م.خليف��������ة بن ه�������ده

م�شاعد مدير عام بلدية ال�شارقة للهند�شة واملباين
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- يتـــم مـــلء الثقب ثم يو�ســـع �سيخ احلديد بالطـــول املطلوب 

حتى يخرج جزء من املادة الأيبوك�سية من الثقب.

6- يتـــم اإجـــراء اختبار �سد على اأحد الأ�سيـــاخ للتاأكد من قوة 

التما�سك مع اخلر�سانة.

بع�ــس الإ�سرتاطــات الواجــب اإتخاذها عنــد اإجراء 

التزريع :-

1- يجـــب اتبـــاع ا�سرتاطات الكـــود بخ�سو�س طـــول الإ�سارة 

وكذلك طول الثقب وخا�سة يف حالة ال�سد اأو ال�سغط.

2- يجب تثبيت الإ�سارة حتى جتف املادة الأيبوك�سية.

3- يجب تنظيف الثقب ب�سكل جيد حتى ن�سمن التما�سك بني 

�سيخ احلديد واخلر�سانة.

المشكلة الثالثة :-
تعشيش الخرسانة المسلحة 

 التع�سي�ـــس هو فراغات حتدث للخر�سانة امل�سلحة نتيجة عدم 

و�ســـول اخللطة اخلر�سانية لبع�ـــس الأجزاء لعدة اأ�سباب مما 

يت�سبب يف حدوث نق�ـــس يف اأبعاد العن�سر الإن�سائي وبالتايل 

نق�س يف قـــوة حتمل العن�سر الإن�سائي، وتعترب هذه الظاهرة 

مـــن اأكرث عيوب التنفيذ انت�ســـارًا كما اأنها ل تظهر اإل بعد فك 

ال�ســـدة اخل�سبيـــة، ومن هذا املنطلـــق �سنتناول هـــذه امل�سكلة 

واأ�سبابها وطرق معاجلتها بالطرق ال�سحيحة.

اأ�سباب م�سكلة التع�سي�س :-

1- عـــدم ا�ستخـــدام الهـــزاز اأثنـــاء ال�ســـب اأو الإفـــراط يف 

ا�ستخدامها.

2- كثافة حديد الت�سليح ب�سكل مينع مرور اخللطة اخلر�سانية 

من خالله.

3- عدم مراعاة املقا�س العتباري الأكرب للخلطة اخلر�سانية.

4- زيادة ن�سبة املاء يف اخللطة اخلر�سانية مما ي�سبب حدوث 

انف�سال حبيبي للخر�سانة.

5- �ســـب بع�س العنا�سر الإن�سائية مـــن ارتفاعات عالية مما 

يت�سبب يف حدوث انف�سال حبيبي.

6- ا�ستخدام �سدات خ�سبية متهالكة.

اأنواع التع�سي�س :-

1- تع�سي�ـــس ب�سيط ميكن عالجـــة با�ستخدام مونـــة اإ�سمنتية 

غنيـــة وبدون اإيبوك�ســـي حيث يكون عمـــق التع�سي�س ب�سيط ول 

يظهر حديد الت�سليح. 

2- تع�سي�س متو�سط وهـــذا التع�سي�س يكون عمقه اأكرث وميكن 

معاجلتـــه با�ستخدام اإيبوك�سى و�سيتم �ســـرح طريقة معاجلته 

لحقًا.

3- تع�سي�ـــس كبري وهذا النوع ي�سعب معاجلتـــه ويف�سل اإزالة 

العن�سر الإن�سائي واإعادة �سبه من جديد كاأن يكون جزء كبري 

من العن�سر الإن�سائى يظهر به حديد الت�سليح كما بال�سور.

طريقة معاجلة التع�سي�س :-

1- يتم تك�سري الركام ال�سعيف اله�س 

حتـــى الو�ســـول اإىل اخلر�سانة �سديدة 

التما�سك.

2- يتم ا�ستخدام بالور هواء لتنظيف 

املكان مـــن احل�سى والأتربـــة العالقة 

بحديد الت�سليح.

3- يتم تنظيف حديـــد الت�سليح ب�سكل 

جيـــد ويتم دهانـــه مبـــادة اإيبوك�سية ) 

Zincrich ( ويـــرتك ملـــدة �ساعة 
حتى يجف كما هو مو�سح �سابقًا.

لربـــط  مـــادة  ا�ستخـــدام  يتـــم   -4

 ( واجلديـــدة  القدميـــة  اخلر�سانـــة 

يتـــم  حيـــث   )  Nitobond EP
القدميـــة  اخلر�سانـــة  �سطـــح  طـــالء 

بالكامـــل قبـــل عملية ال�ســـب بن�سف 

�ساعة فقط.

5- يتـــم حت�سري مونـــة اأ�سمنتية غنية 

ويتم ملء الفراغ ب�سكل كامل.

ويف هـــذا املقـــال نكون قـــد ا�ستعر�سنا 

ثالث م�ســـكالت هـــي الأكـــرث انت�سارًا 

وتناولنـــا اأ�سبابهـــا وطـــرق معاجلتهـــا 

بالطـــرق الهند�سية ال�سحيحة وب�سكل 

مبا�ســـر ومب�ســـط، و�سوف نتنـــاول يف 

املقـــالت القادمة العديـــد من امل�ساكل 

مـــن  الكثـــري  تواجـــه  التـــي  الأخـــرى 

املهند�سني يف مواقعهم التنفيذية حتى 

نتمكن جميعًا من تـــاليف هذه امل�ساكل 

يف امل�ستقبل. 

لتسليم  النهائية  المرحلة  في  تحليل 
المشاريع االنشائية

يواجه كثر من املقاولن �شعوبة يف ت�شليم امل�شتندات النهائية كاملخططات النهائية و�شهادات ال�شمان وكتيبات الت�شغيل والتقارير النهائية واإغالق اأوامر التغير 

مالًيا. ونالحظ اأن كثر من امل�شاريع الإن�شائية تكتمل ويقوم املالك با�شتالم املبنى وت�شغيله دون اإكتمال ت�شليم امل�شتندات وذلك لعدة اأ�شباب تتعلق بطبيعة امل�شروع.

و تاأخـــري ت�سليـــم امل�ستندات يوؤدي اإىل �ســـرر املرحلة التي تلي اإجناز 

امل�ســـروع وهـــي ت�سغيل املبنى والعناية ب�سيانتـــه، و من خالل البحث 

تبني اأن معظم مديري امل�ساريع يقللون من اأهمية ت�سليم امل�ستندات يف 

الوقت املنا�سب والذي عادة يكون قبل ت�سليم املبنى اإىل املالك وهذه 

املرحلة من امل�سروع تعترب مرحلة ح�سا�سة حيث ين�سب الرتكيز على 

اإنهاء مبنى امل�سروع وتاليف الدخول يف م�ساكل وغرامات التاأخري.

و يرجـــع �سبب اإهمال ت�سليـــم م�ستندات امل�ســـروع النهائية لالأ�سباب 

التالية :- 

1- �سيق الوقت املتبقي لإنهاء امل�سروع.                  

2- ترحيل اأع�ساء فريق امل�سروع والبدء يف نقلهم اإىل م�ساريع اأخرى 

عند املرحلة الأخرية للم�سروع.

3- �سغط العمل يف مرحلة الإجناز.

4- قلة اخلربة يف جمال جتهيز وا�ستالم امل�ستندات.

5- �سعـــف التوا�ســـل بني مقـــاويل الباطـــن وال�ست�ساريـــني واملقاول 

الرئي�سي.

يتحمـــل املقـــاول الرئي�ســـي امل�سوؤوليـــة التعاقدية لت�سليـــم م�ستندات 

امل�ســـروع النهائية كجـــزء ل يتجزاأ من امل�ســـروع، والتخطيط ال�سليم 

لإدارة ت�سليـــم م�ستندات امل�سروع ي�سمن جنـــاح العملية. ومن خالل 

البحث يف العوامل املوؤثرة التي ت�سهم يف ت�سليم امل�ستندات يف الوقت 

املحدد تزامًنا مع ت�سليم مبنى امل�سروع ُين�سح بتطبيق التايل:

1- مناق�ســـة اآليـــة اإغـــالق م�ستنـــدات امل�ســـروع من الجتمـــاع الأول 

للم�سروع ويتم متابعة املو�سوع يف كل اجتماع.

2- ا�ستخـــدام تقنيـــة املعلومات لتطوير اآلية لأر�سفـــة امل�ستندات من 

بداية امل�سروع.

3- تعيـــني م�ســـوؤول من جهة املقـــاول ليكون ال�سخ�ـــس املتابع لعملية 

ت�سليم م�ستندات امل�سروع.

4- تعيني ال�سخ�س املنا�سب من جهة املقاولني من الباطن واملوردين 

لتن�سيـــق عمليـــة ت�سليم امل�ستنـــدات النهائيـــة ك�سهـــادات ال�سمان و 

كتيبات الت�سغيل.

5- طلب ت�سليـــم خطة جتهيز امل�ستندات النهائيـــة من املقاولني من 

الباطن واملوردين مع تواريخ املراجعات والت�سليم.

6- ربط جتهيز املخططات التنفيذية مع املخططات النهائية.

7- عـــدم نقـــل املوظفـــني اإىل م�ساريع جديـــدة قبل البـــدء يف ت�سليم 

امل�ستندات النهائية.

8- و�ســـع ا�سرتاطات تعاقدية لت�سليـــم امل�ستندات النهائية يف الوقت 

املحدد مع و�سع �سرط جزائي منا�سب.

9- و�ســـع حطـــة تدريبية لفريـــق العمل امل�ســـكل لت�سليـــم امل�ستندات 

النهائية.

10- حجـــز مبالغ منا�سبة مـــن املقاولني من الباطـــن واملوردين اإىل 

حني ت�سليم امل�ستندات النهائية.

اإعداد وتقدمي

 م.خليف��������ة بن ه�������ده

م�شاعد مدير عام بلدية ال�شارقة للهند�شة واملباين
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الل����ون ال�فن������ي 

الفن هو ثمرة الإبداع الإن�ساين و لونا من األوان الثقافة و الفكر و يعرف اأي�سا باأنه اإبداع وهبها 

اخلالق لكل اإن�سان و لكن بدرجات متفاوتة و يعترب ترجمة لأحا�سي�س و �سراعات تنتاب الذات 

اجلوهرية للفنان. و الفن من اأهم و�سائل الإ�ستيعاب و الت�سوير اجلمايل للعامل. 

هنالك اأنواع عديدة للفن، منها ما زال عرب التاريخ من مثل الر�سم و النحت الفرعوين و منها 

ما ظهر حديثا اليوم )اللذي يعرف ب”الفن املعا�سر”(. هناك فنون جميلة مثل الت�سوير و 

النحت و احلفر و العمارة و الت�سميم الداخلي و الر�سم و هو اأبرزها و اأقربها يل. و هناك 

فنون اأخرى كاملو�سيقى و الأدب و ال�سعر و الرق�س و امل�سرح.

الر�سم يف راأيي ال�سخ�سي لي�س فقط لوحة جميلة معلقة بل لوحة حتت�سن بني طياتها قيم جلية 

منها اإحرتام و تقدير الإختالف و تذوق اجلمال و الإنتماء الوطني و املجتمعي و الإن�ساين. 

لقد جذبني عن�سري الر�سم و الت�سميم بالتحديد منذ اأن كنت مراهقة حيث �سقلت مهاراتي 

الفنية و ا�سرتكت يف معار�س فنية من خالل معهد الفنون بت�سجيع من اأختي الفنانة الت�سكيلية 

معار�س  يف  الت�ساميم  من  بالعديد  �ساركت  ذلك  اإىل  بالإ�سافة  الظهوري.  هدى  الكاتبة  و 

علمية متنوعة اأثناء درا�ستي يف جامعة ال�سارقة منها معر�س التقنيات احليوية الدوري و حفل 

التخرج الطالبي ال�سنوي.

اإكت�سفت من خالل الفن التميز و التنوع و احرتام املختلف و تهذيب و تطوير الذات و اأح�س�ست 

باجلمال املرئي املرهف.

و  ال�سارقة  جمال  اأمثل  لكي  الر�سم  يف  الفنية  مهاراتي  تطوير  و  ب�سقل  اأ�ستمر  باأن  روؤيتي 

الإمارات يف معار�س حملية و دولية.

بقلم : فاطمة الظهوري

المبيدات الحشرية غير المرخصة 
خطر على حياتك وحياة أسرتك

استعن بشركات المكافحة المعتمدة من بلدية الشارقة وتأكد من أن 
الفني حاصل على تصريح مزاولة المهنة.
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من أجل صيف بال إنهاك حراري
أكثر من شرب الماء – امنح نفسك بعض الراحة خالل العمل 

– ال تعرض جسمك  شعة الشمس لفترة طويلة

تخريب المرافق

ترشيد استهالك الطاقة

وتعمل على  واملياه  الكهرباء  ا�ستهالك  تدعو لرت�سيد  التي  التوعوية  املبادرات  العديد من  ال�سارقة  ومياه  تطلق هيئة كهرباء 

باأهمية  اأفراد املجتمع  واإمكاناتها للحد من هدر املياه وتنمية الوعي بال�ستخدام الأمثل للكهرباء، وتثقيف  ت�سخري جهودها 

تر�سيد الطاقة ليتحمل كل منا م�سوؤوليته جتاه نبذ التبذير وال�ستهالك اجلائر والالم�سوؤول لهذه الطاقة، ولذا علينا جميعًا 

التجاوب مع هذه املبادرات الإيجابية التي تفيد جمتمعنا وت�ساهم يف تقلي�س التكاليف التي تنفقها اجلهات امل�سوؤولة لتوفر لنا 

اأف�سل واأرقى اخلدمات.

األطباق الالقطة على أسطح البنايات
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لـنــرتـــِق
المدينة الباسمة

ي�سكل تخريب املرافق العامة التي توفرها اإمارة ال�سارقة من قبل بع�س امل�ستهرتين م�سكلة موؤرقة، فرغم اجلهود التي تبذلها 

على  تفر�س  التي  امل�سددة  والغرامات  امل�ستمرة  التوعية  وحمالت  العامة  املرافق  و�سيانة  لتوفري  املعنية  احلكومية  اجلهات 

املياه  العامة مثل احلدائق واملنتزهات واملما�سي ودورات  املرافق  ت�سويه  العابثة ما زالت ت�سر على  الأيدي  اأن  اإل  املخالفني، 

وغريها، والتي يتم توفريها من اأجل راحتنا جميعًا لنجد فيها متنف�سًا بعيدًا عن �سخب احلياة اليومية. فلنتحلَّ بامل�سوؤولية 

وليقم كل منا بدوره يف احلفاظ على الوجه احل�ساري ملدينتنا.

منظم  غري  ب�سكل  البنايات  اأ�سطح  على  الالقطة  الأطباق  برتكيب  ال�سارقة  مدينة  يف  البنايات  �سكان  من  الكثري  يقوم 

مع  وبالتعاون  البلدية  فيه  ت�سعى  الذي  الوقت  يف  ملدينتنا،  واجلمايل  احل�ساري  ال�سكل  على  �سلبًا  يوؤثر  مما  وع�سوائي، 

الكابالت  �سيانتها ومتديد  وعدم  الأطباق  للمدينة، فرتكيب  العام  املظهر  اإىل احلفاظ  ال�سرتاتيجيني  �سركائها  جميع 

لتحقيق هدف حت�سني  نتكاتف جميعًا  واأن  التخل�س منها  ب�سكل غري ح�ساري ظاهرة يجب  وتو�سيالتها على اجلدران 

املظهر العام للمدينة. ومن ال�سلبيات املرتتبة على هذه الظاهرة تعطيل اأعمال ال�سيانة الدورية واإعاقة و�سول معدات 

الإغاثة اإىل اأ�سطح البنايات يف حالت الطوارئ والإنقاذ ب�سبب كثافة انت�سار الأطباق الالقطة والكابالت اخلا�سة بها.
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خيرية الشارقة تكرم البلدية 

 É¡ªYOh  É¡àjÉYôd  ábQÉ°ûdG  áæjóe  ájó∏H  ájÒÿG  ábQÉ°ûdG  á«©ªL  âeôc

 ,∑QÉÑŸG ¿É°†eQ ô¡°T ∫ÓN á«©ª÷G É¡à≤∏WCG »àdG "OƒL" á«fÉ°†eôdG á∏ªë∏d

 IOÉ©°S øe ájó∏ÑdG ΩÉY ôjóe »Øjô£dG ⁄É°S âHÉK IOÉ©°S ËôµàdG ´QO º∏°ùJh

.ájÒÿG ábQÉ°ûdG á«©ªL IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ »ª°SÉ≤dG ô≤°U øH ΩÉ°üY ï«°ûdG

البلدية تكرم موظفيها الحاصلين على شهادات جامعية في عام 2017

 ≈∏Y  Ú∏°UÉ◊G  É¡«ØXƒe  ábQÉ°ûdG  áæjóe  ájó∏H  âeôc

 "¢SƒjQƒdÉµH  hCG  ,Òà°ù«LÉe  hCG  ,√GQƒàcO"  á«©eÉL  äGOÉ¡°T

 ΩÉb óbh ,kÉØXƒe 11 ºgOóY ≠∏H øjòdGh , 2017 ΩÉY ∫ÓN

 äGOÉ¡°T  º«∏°ùàH  ájó∏ÑdG  ΩÉY  ôjóe  »Øjô£dG  âHÉK  IOÉ©°S

 áÑ«£dG ºgOƒ¡Lh º¡JôHÉãe ≈∏Y ≈æKCGh ÚØXƒª∏d ËôµàdG

 ¢SCGQ  ≈∏Y  ºgh  á«°SGQódG  º¡JGRÉ‚EG  ≥«≤ëàH  âLƒàJ  »àdG

 ìÉéædG  ≥«≤–  ‘  QGôªà°S’G  ≈∏Y  º¡ãM  Éªc  ,º¡∏ªY

.RÉ‚E’Gh

مـــواليـــد جــــــدد

عقد قران تـــخـــــرج

نبارك للزميل علي حسن ا�ميري  
بقدوم مولوده الجديد ” محمد“

 QÉªãà°SC’Gh äÉµ∏àªŸG IQGOEG

نبارك للزميل علي حسن الهوتي  
بقدوم مولودته الجديد ” فاطمة“

  áeÉ©dG áë°üdG IQGOEG

نبارك للزميل جاسم محمد العلي  
بقدوم مولوده الجديد ” محمد “

 áeÉ©dG áë°üdG IQGOEG

نبارك للزميلة مريم احمد يحي  
بقدوم مولوديها  ” أحمد - 

محمد “

  »ë°üdG ±ô°üdG IQGOEG

نبارك للزميل محمد براد
بقدوم مولودته الجديدة ” حور“

 »ë°üdG ±ô°üdG IQGOEG

نبارك للزميلة بدور علي راشد   
بقدوم مولودها الجديد” راشد “

 äÉjÎ°ûŸG h Oƒ≤©dG IQGOEG

نبارك للزميل مبارك علي الشريفي   
بقدوم مولودته الجديدة“ فاطمة“

á«dÉŸG IQGOE’G 

نبارك للزميلة منى الحوسني 
بقدوم مولودها الجديد ” عبدالرحمن“

ábÉ«°ù∏d ábQÉ°ûdG ó¡©e 

نهنئ الزميلة / إيمان إبراهيم القصاب   

إدارة العقود و المشتريات 

بمناسبة حصولها على رخصة المحاماة من 
المعهد القضائي

نهنئ الزميل / ناصر عبدالواحد البلوشي  

إدارة الصرف الصحي

 بمناسبة عقد قرانه

نهنئ الزميل / حمدان محمد الحوسني  

معهد الشارقة للسياقة 

 بمناسبة عقد قرانه

نبارك للزميلة خديجة عمر الصيعري  
بقدوم مولودتها الجديدة ” عائشة“

»é«JGÎ°S’G §«£îàdG IQGOEG

نبارك للزميل علياء أحمد الشامسي  
بقدوم مولوديها” عبدالرحمن - 

عائشة“

á«dÉŸG IQGOE’G 
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عقد قران تـــخـــــرج
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á«dÉŸG IQGOE’G 
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 ‘ Òé°ûàdG ´ƒÑ°SCÉH ádhódG ä’ÉØàMG ™e kÉæeGõJ ábQÉ°ûdG áæjóe ‘ ÚJójóL Úà≤jóM ábQÉ°ûdG áæjóe ájó∏H âëààaG   .١

?Éªg Éªa ,٢٠١٧ ¢SQÉe

 ™e QGƒM" ¿Gƒæ©H ábQÉ°ûdG IQÉeEG iƒà°ùe ≈∏Y ájOÉ«≤dG äÉ«°üî°ûdG ™e ájQGƒM äÉ°ù∏L ábQÉ°ûdG áæjóe ájó∏H º¶æJ   .٢

 ‘ âª«bCG »àdG á«fÉãdG ájQGƒ◊G á°ù∏÷G ∞«°V ¿Éc øªa ,º¡JGÈN øe IOÉØà°S’Gh IOÉ≤dG A’Dƒg äGRÉ‚EG ≈∏Y ±ô©à∏d "óFÉb

?٢٠١٧ ƒjÉe

 »°Vƒ©dG óªfi óªMCG ÊÉãdG õFÉØdG

 ÊƒYQõdG óªfi ¿ÉfóY ∫hC’G õFÉØdG

  ??ƒµ°ùfƒ«dG πÑb øe á«Hô©dG áaÉ≤ãdG áª°UÉY Ö≤d ≈∏Y ábQÉ°ûdG â∏°üM ≈àe

 Éªc ,»JGQÉeE’G »Hô©dG çGÎdG ¢VôY ‘ ¢ü°üîàe ábQÉ°ûdG áeƒµM ‘ á«aÉ≤ãdG äÉ°ù°SDƒŸG ióMEG øe ó©j

 ájÉªM äÉ«∏ªY øY kÓ°†a ,¬∏≤fh ¬fƒ°Uh ¬¶ØMh …OÉŸG ÒZ ‘É≤ãdG çGÎdG ô°UÉæY ô°üM ≈∏Y πª©j

?ƒg Éªa ,»©«Ñ£dGh …QÉ°†◊G çGÎdG

 çGÎ∏d ábQÉ°ûdG ó¡©e -

≈∏Y ábQÉ°ûdG áæjóe ájó∏ÑH »°ù°SDƒŸG πYÉØàdG IQGOEG

 1998 ΩÉY -

مــن مكتبــــة البلـــدية

 ábÓ©dG ‘ åëÑj IQÉªY ∞WÉY ¬ØdDƒŸ ó«L lÜÉàc

 øe IOGQE’G Iƒbh á¡L øe AÉcòdG ÚH §HôJ »àdG

.iôNCG á¡L

 øe AÉcòdG  ¿CG  ¤EG  ¿ƒÑgòj ¢ùØædG  AÉª∏Y ™«ªéa

 ∞∏àfl  »æ©j  ¬fC’  ,á«°üî°ûdG  äGõ«‡  ºgCG

¿É°ùfE’G É¡H ™àªàj »àdG á«∏≤©dG äGQó≤dG

 ÇQÉ≤dG Ò°üÑJ ¤EG áLÉëH ÉæfCG øXCG Óa IOGQE’G Iƒb ÉeCG

.á«fÉ°ùfE’G á«°üî°ûdG äGõ«e øe iôNC’G »g É¡fCÉH

 á«fÉ°ùfEG Iƒb É°†jCG IOGQE’Gh ,á«fÉ°ùfEG Iƒb hCG ábÉW AÉcòdÉa

 ÚH  ™ª‚  ¿CG  ¤EG  ÉæH  GóM  …òdG  ÖÑ°ùdG  ƒg  Gòg  qnπ©dh

 ∑Éæg ¿CG ó«H ,É k©e óMGh ∞dDƒe ‘ IOGQE’G Iƒb ÚHh AÉcòdG

 πµ°ûJ  ¿CG  øµÁ  É¡àWÉ°ùH  ≈∏Y  »gh  ∞dDƒŸG  iód  ájDhQ

 ìÉéædG ¿Éc GPEG ká°UÉN ,ìÉéædG ¤EG ¢üî°ûdG Oƒ≤J áØ°ù∏a

 ≥«≤–  iƒ°S  »æ©j  ’  ájôµØdG  ájDhôdG  ¢ùØf  QÉWEG  ‘

 ≥«≤ëàH  ∞dDƒŸG  ¬«æ©j  Ée  ¿Éc  GPEG  É k°†jCG  á°UÉNh  ,äGòdG

 äGQó≤dGh  iƒ≤dG  áaÉµd  πãeC’G  ∞«XƒàdG  ƒg  äGòdG

 ∂∏J  πª©d  øµ‡  ´GóHEG  ≈°übCG  Æƒ∏Ñd  á«°ùØædGh  á«∏≤©dG

.øjOÉ«ŸG ∞∏àfl ‘ iƒ≤dG

 ,IOGQE’G Iƒb ÚHh AÉcòdG ÚH §HôdG á«ªgCG âfÉc Éæg øeh

 IOGQE’G  âfÉc  GPEG  ¿B’G  ∫É≤j  ¿CG  »¡jóÑdG  øe íÑ°UCG  å«M

 ,ôµØdG Iƒb É¡∏°UCG ‘ »g IOGQE’G Iƒb ¿EÉa ÆÉeódG Égõcôe

 øe Éæ«a ÉgôKCG øe Iƒ≤dG ∂∏J ≈∏Y ±ô©àdG ÉææµÁ ∂dòHh

 »LQÉÿG ⁄É©dG ‘ ÉgôKCG  ≈∏Y ±ô©àdG  øµÁ Éªc ,á¡L

.ô°ûÑdGh AÉ«°TC’G ‘ …CG

 ,ÜÉàµdG  Gòg øe ∫hC’G  Aõ÷G ‘ Ωó≤j  ¿CG  ∞dDƒŸG  ∫hÉM óbh

 ´ƒ°VƒÃ ≥∏©àj Ée πc ,AÉcòdG øY çóëàj …òdG Aõ÷G ƒgh

 √ƒ‰ πMGôÃ kGQhôeh ¬d Oófi ∞jô©J ™°Vh øe G kAóH AÉcòdG

 ¢ù«jÉ≤Ã  kAÉ¡àfGh  ,á«ªæàdG  √òg  äÉbƒ©eh  ¬à«ªæJ  ¥ôW  ºK

.AÉcòdG äGQÉÑàNGh

 AÉcòdG ´ƒ°VƒŸ á«ª∏©dG á«£¨àdG ”CG ób ÜÉàµdG ¿ƒµj ∂dòHh

 Gòg  ‘  ¢ùØædG  º∏©d  áãjó◊G  IÈÿG  á°UÓN  πª°ûj  πµ°ûH

.¿Gó«ŸG

 ¬d ¢ü°üN …òdG ´ƒ°VƒŸG ƒgh IOGQE’G ´ƒ°Vƒe ¢üîj Ée ÉeCG

 êõÁ ¿CG  ∞dDƒŸG ∫hÉM ó≤a ,ÜÉàµdG øe ÊÉãdG Aõ÷G ∞dDƒŸG

 ,´ƒ°VƒŸG ∫hÉæJ ‘ »Ø°ù∏ØdG √ÉŒ’Gh »ª∏©dG √ÉŒ’G ÚH ¬«a

 IOGQEG  ’EG  »g Ée É¡JGP  ‘ IOGQE’G  Iƒb ¿CG  ¿É«ÑH  ÉfCGóH  ó≤a Gòd

 ¿C’ ájQhô°Vh áª¡e ÖJÉµdG ó≤à©j Éªc ájGóÑdG √ògh ,Iƒ≤∏d

 á«Ø°ù©J  ábôØJ  ´ƒ°VƒŸG  Gòg  πãe  ≈∏Y  ¿ƒ°VôØj  øe  ∑Éæg

 øe "Iƒ≤dG IOGQEG" h á¡L øe "IOGQE’G Iƒb" »eƒ¡Øe ÚH ¥ôØJ

.iôNCG á¡L

 ºK IOGQEÓd »ª∏©dG ∞jô©àdG Oóëj ¿CG ÖJÉµdG ≈∏Y ÉeGõd ¿Éµa

 É¡àbÓY Aƒ°V ‘ IOGQE’G ¤EG ô¶ædG ºK ,É¡d »Ø°ù∏ØdG ∞jô©àdG

.ÜÉ°üYC’Gh π≤©dGh º°ù◊ÉH

 Iƒbh  IOGQE’G  Iƒb  ÚH  ábÓ©dG  ∞dDƒŸG  í°Vh  ∂dP  ó©Hh

 øµJ  ∂JGP  øc"  ¿Gƒæ©H  π°üa  ‘  ¬HÉàc  ºàN  ºK  ,á«°üî°ûdG

 ∫ƒ°üØdG  ‘  ÖJÉµdG  ¬«∏Y  ócCG  …òdG  »æ©ŸG  ¢ùØf  ƒgh  "kÉjƒb

.IOGQE’G ´ƒ°Vƒe øY âKó– »àdG á≤HÉ°ùdG

 åëÑJ »àdG Ió«÷G ÖàµdG øe ó©j ÜÉàµdG Gòg ¿EÉa k’ÉªLEGh

 ¤EG  π°üàd  ,É¡H  áæeÉµdG  Iƒ≤dG  äÉfƒæµe  øY  ¢ùØædG  πNGO

 äÉµ∏ŸGh  iƒ≤∏d  πeÉµdG  ≥«≤ëàdG  ∫ÓN  øe  ìÉéædG

 πeGƒ©dG  âfÉc  Éª¡e  ,¿É°ùfE’G  É¡µ∏àÁ  »àdG  ÖgGƒŸGh

 ΩGóîà°S’G  ¿C’  ÖgGƒŸGh  Iƒ≤dG  ∂∏àd  á∏bô©ŸG  hCG  ábƒ©ŸG

 äÉÑ≤©dG πdòj ¿CG ¬fCÉ°T øe É©e IOGQE’G Iƒbh AÉcò∏d πãeC’G

.äÉbƒ©ŸG ióëàjh

إدارة التغير 

المدينة الباسمة
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إدارة التغير 

المدينة الباسمة



التواصل الداخلي الطريق لإلنجازات

اأي موؤ�س�سة وو�سولها لأعلى معدلت اجلودة يف الأداء  يلعب التوا�سل الداخلي الفعال دورًا حموريًا وهامًا يف اإجناح 

والعمل ورفع م�ستويات الإنتاجية بها، فالدائرة التي تتوا�سل ب�سكل اأكرث فعالية مع موظفيها وتهتم باآرائهم ومقرتحاتهم 

حتقق املزيد من الر�سا والولء الوظيفي، وقد حر�ست بلدية مدينة ال�سارقة وفريق الإدارة العليا بها على تعزيز كل 

�سبل الت�سال الداخلي املبا�سر بني موظفيها.

والأمثلة هنا كثرية ومتعددة، فقد اعتمد فريق عمل الإدارة العليا منذ اللحظة الأوىل �سيا�سة الباب املفتوح اأمام جميع 

املوظفني وحتى املتعاملني، تاأثرًا ب�سيا�سة الباب املفتوح التي يعتمدها �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان القا�سمي، 

بيئة عمل  و�ساهم يف خلق  املوظفني،  نفو�س جميع  الأثر يف  لها عظيم  ال�سارقة مما كان  الأعلى حاكم  ع�سو جمل�س 

اإيجابية ومفعمة بالن�ساط والرغبة يف الإجناز، كما جاء اإطالق نظام "اإقرتاحي" لتلقي مقرتحات املوظفني كاإ�سافة 

هامة جعلت املوظف ي�سعر اأنه �سريك يف عملية التطوير والتحديث التي ت�سهدها البلدية حاليًا، ول �سيما بعد البدء يف 

تطبيق العديد من املقرتحات على اأر�س الواقع.

اإيجابيًا يف خلق حالة   "عيون البلدية" على تطبيق التوا�سل الجتماعي" وات�س اآب" دورًا  كما كان لإطالق جمموعة 

من التناف�س الإيجابي وزيادة الرغبة يف البذل والعطاء ل�سالح بلدية مدينة ال�سارقة، حيث اأتاحت املجموعة الفر�سة 

�ساهمت  العليا، كما  الإدارة  البع�س مبتابعة فريق  بع�سهم  واأعمالهم مع  اإجنازاتهم  مل�ساركة  البلدية  جلميع موظفي 

اأي�سا املجموعة يف الق�ساء على العديد من امل�سوهات من خالل ر�سد جميع املوظفني لأي �سلبيات يف ال�سارع ومن ثم 

اإر�سالها عرب املجموعة لتتابعها الإدارة املعنية.

كل ما�سبق بالإ�سافة لوجود العديد من �سور التوا�سل الداخلي الفعال  التي تدعمها الإدارة العليا والتي �ساهمت يف 

ا�ستمرار م�سرية نه�سة بلديتنا احلبيبة.

علي عبيد الحمودي 
مدير  إدارة  التفاعل المؤسسي




