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سلطان العلم والمعرفة

ال�سارقة الدكتوراه الفخرية يف جمال العالقات  القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم  ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد  ال�سمو  ياأتي منح �ساحب 

الثقافية والتعليم من جامعة كاليكوت بولية كريل الهندية، و�سام املنظمة العربية للرتبية املذهب من الدرجة الأوىل تقديرًا لإ�سهاماته يف دعم 

وتطوير العملية الرتبوية-التعليمية والثقافية والإبداعية يف دولة الإمارات، تتويجًا وتقديرًا ي�ستحقه وعن جدارة،  ونتيجة حتمية ملا بذله من جهود 

يف دعم م�سرية العلم والثقافة عربيًا وعامليًا. 

اإذا اأردنا اأن نتحدث عن اإجنازات �سلطان الثقافية قد نحتاج  ملو�سوعة �سخمة ن�سطر على �سفحاتها ما حققه راعي العلم وقائد م�سرية املعرفة يف 

الإمارة، �ساحب  املبادرات العاملية والعربية واملحلية،  فهو �ساحب مبادرة اإن�ساء اجلامعة القا�سمية ودعمها مبخطوطات اإ�سالمية نادرة، واإن�ساء 

اإن�ساء جمل�س �سورى �سباب ال�سارقة، وجمل�س �سورى اأطفال ال�سارقة، وهو  �ساحب فكرة امل�سروع الأ�سخم يف  100 بيت لل�سعر العربي، ومبادرة 

الإمارات لن�سر املعرفة وجعلها عادة يومية لدى كل اأفراد الأ�سرة "م�سروع ثقافة بال حدود"،اأما عربيًا فدوره يف رعاية الثقافة غري م�سبوق، فقد 

اأطلق مبادرة اإن�ساء مبنى احتاد املوؤرخني العرب يف القاهرة، ومبنى احتاد املجامع اللغوية العلمية العربية، ومبنى احتاد الآثاريني العرب يف القاهرة 

اأي�سًا، وبناء مقر احتاد اجلامعات العربية يف العا�سمة الأردنية عّمان، وكذلك تربع مبليون يورو للهيئة العاملية للم�سرح، وبناء عدد من املراكز 

الإ�سالمية وامل�ساجد يف مدن خمتلفة حول العامل. وتكّفل �سمّوه باإعادة ترميم املجمع العلمي امل�سري كاماًل، بعد حادثة احرتاقه.

ول ميكن اأن نغفل هنا احلدث الثقايف الأ�سخم معر�س ال�سارقة للكتاب، الذي جاء بف�سل روؤية ورعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن 

الأطفال  املكتوبة بني  الكلمة  ن�سر  الإجنازات يف  الذي حقق ولزال يحقق م�سرية من  للطفل  القرائي  ال�سارقة  القا�سمي، وكذلك مهرجان  حممد 

للم�سرح  ال�سارقة  ومهرجان  الق�سرية،  للم�سرحيات  ال�سارقة  مهرجان  عليها  �ساهد  وخري  طويلة  فامل�سرية  وامل�سرح  الفنون  عن  اأما  واليافعني، 

اخلليجي، ومهرجان امل�سرح العربي.

دمت �سلطان لنا قائد ينري الدرب ب�سالح العلم والثقافة.

ثابت سالم الطريفي
مدير عام بلدية مدينة الشارقة
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الخط الساخن ببلدية الشارقة 
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اإن الآراء املذكورة يف جملة املدينة البا�سمة ل تعرب 

بال�سرورة عن راأي بلدية ال�سارقة 

رئي�س التحريــر

ثابت �سامل الطريفي

مدير التحرير

علي عبيد احلمودي

متابعة واإ�سراف

ميـــــــره ثانــي ال�ســـويـــدي

�سكرتري التحرير

اأحمـــــــد نعيـــــــــم البــــــــاز

ت�سوير

عــلــي �سعيد العيـــونـــي

ت�سميم واإخراج

ميـــــــره ثانــي ال�ســـويـــدي

عـمـــــار خــلـيــــــل كــلــثـــــم

عبـــدالــر�سيــــد حــافـــــظ

مــريـــم عــلـــي املــرزوقـــي

للم�ساركة مبقالة اأو معلومة اأو �سور  ، 

را�سلنا على الربيد الإلكرتوين التايل

إدارة التفاعل المؤسســي
  هاتف : 5162485 9716+

براق: 5616095 9716+

www.shjmun.gov.ae
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بلدية الشارقة تفتتح أربع 

صاالت  في حدائق المدينة



 

ملف
    العدد

ملف
    العدد

58

64

جميلة القاسمي : نسعى من خالل 
رؤية واضحة إلى مناصرة واحتواء 

وتمكين ذوي اإلعاقة بالتعليم 
والتأهيل والتوظيف

شجرة النـيـــم

دد
لع

ء ا
قا

ل
نا

عت
زرا

50 26
بلدية الشارقة تتفقد عدد من 

المشروعات التطويرية والتنموية 
الكبرى بالمدينة

بلدية الشارقة32
توقع اتفاقية مع "دو" لتوفير خدمة 

"واي فاي" في الحدائق العامة

36
بلدية الشارقة تبدأ حملة 

الستبدال األشجار القديمة في 
بعض مناطق المدينة

دار
 ال

بار
أخ

مدير إدارة المواقف العامة
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تفتتح صالة خدمة العمالء 

بعيادة الناصرية
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المدينة الباسمة
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بلدية مدينة الشارقة مسيرة من االهتمام بالبيئة
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أهم المبادرات  التي تقدمها البلدية سنويا لنشر الثقافة البيئية

تــويل دولــة الإمــارات العربية املتحدة ب�سكل عام، وال�سارقة ب�سكل خا�س، اهتمامًا كبريًا بالبيئة. ل�سيما اأن ال�سارقة اإمارة �سحية من الطراز الأول ب�سهادات عاملية 

وحمليــة، مــا يــربز معه دور بلدية مدينة ال�سارقة، يف احلفاظ على جمال الإمارة البا�سمة، وبيئتها نظيفــة و�سحية واآمنة، يف خمتلف القطاعات، بالعمل على توفري 

اأجواء خالية من جميع امللوثات والنفايات ال�سلبة والأخطار الأخرى..

و ت�سعــــى بلدية مدينة ال�سارقة منــــذ اللحظة الأوىل لتاأ�سي�سها 

علــــى رفــــع الوعــــي العــــام باأهميــــة احلفــــاظ علــــى البيئة بني 

جميــــع فئات املجتمع، ول�سيما املوؤ�س�ســــات والهيئات والدوائر 

بالإمــــارة، وذلــــك مــــن خــــالل تنظيــــم احلمــــالت التثقيفيــــة 

والتوعوية والزيارات امليدانية ملقرات هذه الهيئات، بالإ�سافة 

للــــدورات التدريبية واملحا�سرات التي يتــــم تقدميها بالتعاون 

مــــع خمتلــــف الهيئــــات ذات ال�سلــــة بال�سارقة يف مقــــر بلدية 

مدينــــة ال�سارقة . ول تغفل البلدية اأهميــــة ن�سر الوعي البيئي 

بني الأطفال من ذوي الإعاقة، حيث كان لهم الن�سيب الأكرب 

يف الربامج الإر�سادية التي تقدمها البلدية.

حيــــث  تقوم بلدية مدينة ال�سارقة، مبراقبة ومتابعة م�ستويات 

التلــــوث البيئــــي بالإمــــارة، والتاأكــــد مــــن التــــزام املوؤ�س�ســــات 

واأ�سحاب امل�سروعات التجارية بتطبيق وممار�سة الت�سريعات 

والأنظمــــة واملقايي�س، التي تهــــدف اإىل حماية البيئة، بحماية 

الهــــواء واملياه والرتبــــة يف كل مكان على اأر�ــــس الإمارة، مما 

كان لــــه الدور الأكرب يف ح�سول ال�سارقة على لقب اأول مدينة 

�سحية يف املنطقة من قبل منظمة ال�سحة العاملية

مبادرة القطاع األخضر

اأطلــــق قطــــاع ال�سحــــة العامة واملختــــربات املركزيــــة مبادرة 

القطــــاع الأخ�سر داخل مبنى البلدية والتي تهدف اإىل تطوير 

بيئــــة العمــــل يف مكاتــــب القطاع لتكــــون �سديقــــة للبيئة يف كل 

املجــــالت، وجعــــل القطاع الذي �سيطبق عليــــه الربنامج مثاًل 

يحتــــذى به لي�س فقط على م�ستــــوى البلدية اأو الإمارة بل على 

م�ستــــوى الدولــــة. وت�سجيع املوظفني واملوظفــــات على العادات 

امل�ساندة للبيئة ون�سر الوعــــي البيئي بينهم، وتقليل ا�ستهالك 

القطاع من املوارد "الكهرباء واملاء "و املواد املكتبية ، .واإعادة 

تدوير الورق يف كل مكاتب القطاع. ومت اطالق م�سابقة دورية 

بــــني املوظفني لتقييم املكتب الفائز بالتعــــاون مع ق�سم حماية 

البيئة بالبلدية.

مــــن ناحية اأخري مت توزيع حاويــــات لإعادة التدوير على كافة 

 LED املكاتــــب، ومت تزويد مكاتب عيــــادة البلدية مب�سابيح

املوفرة للطاقة اإنطالًقا من اأهداف القطاع الأخ�سر يف توفري 

املوارد وجعل القطــــاع �سديًقا للبيئة، وذلك بالتعاون مع هيئة 

كهرباء ومياه ال�سارقة.

المدينة الباسمة
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نحن واأنتم نهتم بالبيئة...فلنحمها معًا"

اأطلــــق قطاع البيئة والزراعة مبــــادرة حتت �سعار" نحن واأنتم 

نهتــــم بالبيئة...فلنحمها معا" وهي مبــــادرة م�ستمرة، تهدف 

لإ�ســــراك الأطفــــال وذوي الإعاقــــة يف الهتمــــام بالبيئة ورفع 

م�ستوى الوعي البيئــــي لديهم من خالل تدريبهم وم�ساركتهم 

يف الفعاليــــات والربامــــج التدريبية والتوعويــــة والإر�سادية يف 

جمال البيئة 

اأطلقــــت البلدية هذه املبادرة من مقر نادي الثقة للمعاقني يف 

اإطار اإهتمام الدولــــة و القيادة الر�سيدة  باأمر و�سوؤون ورعاية 

الطفال وذوي العاقة، والتعــــرف على احتياجاتهم ومراعاة 

خلفيتتهم املعرفية وقدراتهم ال�سخ�سية والعمل على دجمهم 

يف املجتمــــع وت�سجيعهم على امل�ساركة باإيجابية واإبراز دورهم 

واإ�سهامهــــم يف املحافظة على البيئــــة وحمايتها، ول �سيما  اأن 

مهمة تعليــــم الأطفــــال وذوي الحتياجات اخلا�ســــة املهارات 

املختلفــــة والربامج التدريبية اأ�سبحت اأمرًا حيويا وهامَا، كما 

اأنه يندرج �سمن حقوقهم الأ�سا�سية اأن نعلمهم كيف ي�ساركون 

يف املحافظة على البيئة ويعملون على حمايتها من التلوث.

وقــــد ا�ستملت املبادرة على عدد مــــن املكونات اأهمها الربامج 

التعليمية املعرفيــــة، الربامج املهارية والتدريبية والإر�سادية ، 

كذلك حتتــــوي على برامج للتقييم وقيا�ــــس حتقيق الأهداف، 

خا�ســــة اأنهــــا موجه لفئات الأطفــــال وذوي الإعاقــــة، املعلمني 

وامل�سرفــــني يف مراكــــز رعايــــة الأطفال وذوي الإعاقــــة، واأ�سر 

هــــوؤلء الأطفال، اأما املواقع امل�ستهدفــــة فهي ريا�س الأطفال، 

املدار�ــــس و دور ومراكــــز رعاية الأطفــــال ذوي الإعاقة وكافة 

املوؤ�س�سات ذات ال�سلة.

بادر واأغر�س

ا�ستمرارًا وا�ستكماًل لأن�سطة وفعاليات املبادرة البيئية الكربى 

التي اأطقتها البلدية لإ�سعــــاد الأطفال من ذوي الإعاقة  حتت 

�سعــــار" نحن واأنتم نهتم بالبيئة ...فلنحميها معًا"، مت اطالق 

مبادرة اأخرى حتت عنوان" بادر واأغر�س" يف مدينة ال�سارقة 

للخدمــــات الإن�سانيــــة، والتي تهــــدف اإىل رفع م�ستــــوى الوعي 



ملف
    العدد

9

البيئــــي لدى اأطفــــال املدينة من خالل تدريبهــــم وم�ساركتهم 

يف الفعاليــــات البيئية والربامج التوعوية والإر�سادية يف جمال 

البيئة.

وت�سمنــــت الزيــــارة تقــــدمي �ستــــالت زراعيــــة مــــن ال�سجــــار 

امل�ستدامــــة لالأطفــــال لزراعتهــــا يف فنــــاء املدينــــة، ومــــن ثم 

حما�سرة بيئية توعوية قدمها املحا�سر الربوفي�سور عبد الإله 

احل�سن، تبعهــــا م�سابقــــات واأ�سئلة بيئية، وتوزيــــع هدايا على 

جميع الأطفال لإدخال البهجة وال�سرور عليهم.

م�ساركات املنا�سبات العاملية

ت�ســـارك بلدية مدينة ال�سارقة يف احتفـــال دولة الإمارات العربية 

املتحـــدة بكافة املنا�سبات البيئيـــة العاملية، وحتر�س على التواجد 

والتعـــاون مع كافـــة دوائر وهيئـــات الإمارة احلكوميـــة واخلا�سة 

لإحيـــاء هـــذه املنا�سبـــات، وذلك تنفيـــذا لروؤيتهـــا الرامية جلعل 

ال�سارقة اإمارة �سحية خالية من امللوثات.

يوم البيئة العاملي

حتـــت �سعار "حتم�س من اأجل احلفـــاظ على احلياة" تنظم بلدية 

مدينة ال�سارقة عددًا من الفعاليات والأن�سطة التوعوية لالحتفال 

بيـــوم البيئة العاملـــي  �سنويا، والذي ي�ســـادف اخلام�س من يونيو 

مـــن كل عام، مببنى البلديـــة الرئي�سي مبنطقـــة امل�سلى، وجميع 

فـــروع البلدية بالإ�سافة للعديد من الفعاليـــات التي يتم تقدميها 

يف املدار�س واجلامعات وعدد من دوائر الإمارة.

اإن الحتفال بيوم البيئـــة العاملي ينبع من �سيا�سة البلدية الرامية 

اإىل توفـــري بيئـــة �سحية وم�ستدامـــة وجمتمع اآمـــن، ول �سيما اأننا 

نعي�س علـــى اأر�س اإمـــارة اخل�سرة واجلمال واحلفـــاظ على بيئة 

ال�سارقـــة البا�سمة التي اأ�سبحت رمزًا للبيئـــة ال�سحية  والوجهة 

الأمثـــل للعمل والإقامـــة بف�سل دعـــم وتوجيهات �ساحـــب ال�سمو 

ال�سيـــخ الدكتور �سلطـــان القا�سمـــي ع�سو املجل�ـــس الأعلى حاكم 

ال�سارقـــة وجمهودات �سموه التي  ت�سهم يف تر�سيخ الثقافة البيئية 

يف نفو�س اأبناء الوطن وتوعيتهم باأهمية املكونات البيئية.

اإن بلديـــة ال�سارقـــة لهـــا ح�ســـورًا قـــوي يف مثـــل هذه املبـــادرات 

والفعاليات البيئية الهامة  ا�ستكماًل لدورها يف  التوعية باملخاطر 

املحيطة بالبيئة على م�ستوى العامل، واحل�س على اتخاذ اإجراءات 

ت�ساهم يف حمايتها واحلفاظ على مواردها، كما اأن بلدية ال�سارقة 

تهتـــم بتنظيم واإطـــالق العديد من املبـــادرات البيئية و احلمالت 

التوعوية والإر�سادية على مدار العام مبا ي�سمن وجود بيئة بحرية 

وبريـــة خالية مـــن امللوثـــات، وان�سجامًامع الهتمـــام الكبري التي 

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

وتت�سمـــن الفعاليات  معار�س بيئية متنوعـــة، وور�س اإعادة تدوير 

مـــن تقـــدمي م�سرفـــات ومراقبـــات ق�ســـم الفعاليـــات واملعار�ـــس 

بالبلديـــة، بالإ�سافـــة لتوزيـــع ن�ســـرات تثقيفيـــة وتوعويـــة علـــى 

اجلمهـــور، كما يقوم عدد من املخت�ســـني يف قطاع ال�سحة بالرد 

على ا�ستف�ســـارات اجلمهور وتقدمي التوعيـــة املبا�سرة لهم ب�سكل 

مب�سط.

اليوم العاملي لالإقالع عن التدخني

حتر�ـــس بلديـــة ال�سارقة علـــى تنظيـــم فعاليات توعويـــة لت�سجيع 

اجلمهـــور علـــى القالع عن التدخـــني، وذلك بالتعـــاون مع مركز 

الطب الوقائي وجامعة ال�سارقة، تزامنا مع اليوم العاملي لالقالع 

عن التدخني الذي ي�سادف 31 مايو من كل عام

المدينة الباسمة
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�ساعة الأر�س

ت�ســـارك بلدية مدينة ال�سارقة �سنويـــًا يف احتفالية �ساعة الأر�س، 

التـــي يحتفل بهـــا العامل كله، يوم ال�سبت الأخـــري من �سهر مار�س 

�سنويـــًا، انطالقـــًا مـــن م�سوؤولياتها املجتمعيـــة، وتعزيـــزًا لثقافة 

الرت�سيـــد واحلفـــاظ علـــى املـــوارد الطبيعيـــة، واإر�ســـاًء ملعايـــري 

ال�ستدامـــة، وذلـــك باإطفـــاء الأنـــوار يف املبنى الرئي�ســـي وجميع 

مبانيها يف املدينة بالإ�سافـــة لإطالق  العديد من الفعاليات التي 

ت�سارك فيها البلدية يف دوائر وهيئات الإمارة.

 وينبـــع احتفـــال البلديـــة ال�سنـــوي بهـــذه املنا�سبـــة العامليـــة مـــن 

ا�سرتاتيجيتها الرامية للحفاظ على موارد البيئة الطبيعية، وخلق 

ثقافـــة بيئية بني جميع اأفراد املجتمـــع، تنفيذًا لتوجيهات �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطـــان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س 

الأعلـــى حاكم ال�سارقة، ب�سرورة احلفاظ علـــى البيئة ومكوناتها 

وتر�سيـــخ الثقافـــة البيئيـــة بـــني الأجيـــال القادمـــة، ول �سيما اأن 

البلديـــة ت�سعى دومًا من خالل كافة جمهوداتها لاللتزام مبعايري 

ال�ستدامـــة وتر�سيد ال�ستهالك وتوفري الطاقة، والعمل على خلق 

الوعـــي البيئي لدى خمتلف فئات املجتمـــع باأهمية �سون مقدرات 

الطبيعة، حتى ت�ستمر ال�سارقة اإمارة �سحية خالية من امللوثات.

ويتـــم خالل الحتفـــال اإطفاء الأنوار يف كافة مبـــاين البلدية ملدة 

�ساعة كاملة، مع توجيه اجلمهور واملوظفني اإىل �سرورة امل�ساركة 

يف هـــذا احلدث العاملي الذي يهدف لإ�سراك اجلميع يف احلفاظ 

على بيئتنا ومواردها الطبيعيـــة، والتوعية بخطر التغري املناخي، 

بالإ�سافة للعديد من الفعاليات التثقيفية املوجهة ل�سكان الأحياء 

يف املدينة وذلك من خالل فعاليات احلدائق.

م�سرية "اأنر وردتك و�ساركنا اإطفاء الأنوار"

 وحتـــى ت�ســـل ر�سالة البلدية لأكرب عدد مـــن اجلمهور يف الإمارة 

البا�سمـــة حتر�ـــس البلديـــة �سنويـــا على اإقامـــة فعاليـــات خا�سة 

باملنا�سبـــات العاملية باحلدائق لتعريف اجلمهـــور باأهمية وكيفية 

احلفـــاظ علـــى البيئـــة ومواردهـــا، فحمايـــة الطبيعـــة م�سوؤوليـــة 

م�سرتكـــة ومهمة وطنية، حيث يتم اإطفاء الأنوار يف الوقت املحدد 

يف احلدائـــق ال�سكنية واغالقها يف الوقت املحدد. كما يتم تنظيم 

العديـــد من امل�ســـريات واآِخرهـــا م�ســـرية "اأنر وردتـــك و�ساركنا 

اإطفـــاء الأنوار"، وهي عبارة عـــن وردات م�سيئة مت توزيعها على 

جميـــع مرتادي احلدائـــق لتنمية احل�س البيئـــي لديهم،بالإ�سافة 

اإىل امل�سابقات التثقيفيـــة والور�س الفنية ومر�سم حر والكثري من 

الفعاليات التوعوية.

احلمالت التوعوية

اإميانـــًا من بلدية مدينة ال�سارقة بدورها التوعوي والإر�سادي قبل 

دورهـــا الرقابي، حتر�س جميع الإدارات املعنيـــة بها على تنظيم 

حمالت تفتي�سية يف جميع املناطق ال�سناعية ومناطق التجمعات 

ال�سكنية،واملدار�ـــس ودوائـــر املدينـــة، حتتـــوي علـــى من�ســـورات 

وكتيبـــات توعوية وتثقيفية دون حترير اأيـــة خمالفات يف البداية، 

حتـــى ترتك اأثـــرًا طيبًا وحتفيزيًا لـــدى جميع الفئـــات امل�ستهدفة 

يف خمتلـــف مناطق الإمارة، وتكون هـــذه املن�سورات بعدة لغات " 

العربية، الجنليزية، الأوردو"حتى ي�سهل جلميع اجلن�سيات على 
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اأر�س الإمارة من التعامل معها

كما حتر�س البلدية اأي�سا على �سرورة املتابعة امليدانية امل�ستمرة 

لأماكـــن اطـــالق هـــذه احلمـــالت، للتاأكد مـــن تفاعـــل النا�س مع 

احلمالت التوعوية وا�ستجابتهم لأهدافها.

حملة للتوعية باأخطار املواد البال�ستيكية

ومن �سمن احلمالت التي اأطلقتها البلدية وقطاع ال�سحة العامة 

والبيئـــة بها حملة" الأ�ســـرار البال�ستيكية" واطلقـــت البلدية مع 

احلملة عدة حتذيرات للجمهور باللغة العربية والإجنليزية وهي: 

- عدم و�سع اأي حاويات اأو اأواين بال�ستيكية يف امليكروويف. 

- عدم و �سع اأي قنينة ماء بال�ستيكية يف الثالجة.

- عدم و �سع اأي ماأكولت ملفوفة بالبال�ستيك يف امليكروويف

- عـــدم و �ســـع قوارير بال�ستيكية حلفظ املـــادة الغذائية وخا�سة 

املخلـــل و الأغذية احلم�سية و الدهنية خا�ســـة اأن هذا يوؤدي اإىل 

حتلل البال�ستيـــك وانتقال املواد ال�سامة وامل�سببـــة لل�سرطان اإىل 

اجل�سم

احلملة الوطنية" نظفو الإمارات"

بالتعاون مع �سركة بيئة وعدد من مدار�س الإمارة �ساركت البلدية 

وقطـــاع البيئة والزراعة بها يف احلملة الوطنية "نظفو الإمارات" 

حيـــث مت حتديد منطقة �سكنيـــة يف قلب ال�سارقة ومن ثم توجهت 

احلملـــة لتنظيفها، وذلك اإميانًا من البلدية باأهمية م�ساركتها يف 

كافة املنا�سبات البيئية املحلية والعاملية.

حمالت التوعية مبخاطر البان

وجهـــت بلديـــة مدينة ال�سارقـــة وقطـــاع البيئة بها عـــدة حمالت 

تثقيفية وتوعوية عرب و�سائل العالم املرئية وامل�سموعة واملكتوبة، 

بجانب توزيع من�سورات وكتيبات على الفئات امل�ستهدفة، وخا�سة 

اأ�سحـــاب اجلن�سيـــات الأ�سيويـــة يف اأماكـــن جتمعهـــم، لتوعيتهم 

باأ�ســـرار م�ســـغ البان ومن ثـــم ب�سقه على الأر�ـــس واأمام املارة، 

حيـــث اأنـــه يـــوؤدي لت�سويه البيئـــة والإ�ســـرار باملظهـــر احل�ساري 

واجلمايل لل�سارقة.

حمالت تثقيفية للمحافظة على نظافة البيئة 

وال�سواطىء

تنظـــم البلدية  حمـــالت م�ساركة يف تنظيف ال�سواطـــئ بالتعاون 

مع عـــدد من املدار�س يف الإمارة وذلك لت�سجيع وتعريف الطالب 

باأهمية و�سرورة احلفاظ على البيئة.

ا كبـــرية على مـــدار العام لن�سر  كمـــا تبذل بلديـــة ال�سارقة جهودَّ

الوعـــي البيئي، وقد جنحـــت البلدية يف حتقيـــق نتائج متميزة يف 

هذا املجـــال بف�سل الدعم والتوجيه الـــذي حتظى به من القيادة 

الر�سيدة.

وقـــد كانـــت بلديـــة ال�سارقة ولتزال رائـــدة يف اهتمامهـــا بالعمل 

البيئـــي والتنمية اخل�سراء مـــن خـــالل اإدارة الزراعة واحلدائق 

واإدارة اخلدمـــات البيئيـــة بها، وكذلك ق�سم خمتـــرب البيئة الذي 

يعـــد واحـــدا من اأقـــدم املختـــربات البيئيـــة التـــي مت اإن�ساوؤها يف 

المدينة الباسمة
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املنطقـــة لتقدمي التحاليل البيئيـــة وتعزيز اجلهود البلدية يف هذا 

ال�ساأن.

كما حتر�ـــس بلديـــة ال�سارقة على التعـــاون والتن�سيـــق وامل�ساركة 

الفاعلـــة يف كافة امل�ساريـــع الوطنية الهادفة للحفـــاظ على البيئة 

انطالقا من حر�سها على تفعيل وتعزيز امل�ساريع البيئية واحلفاظ 

على احليـــاة الفطرية والتنـــوع البيولوجي والتو�ســـع يف املحميات 

الربية والبحرية ملا لها من تاأثريات اإيجابية على املجتمع ككل.

حمالت اإر�سادية ب�سرورة امل�ساركة يف احلفاظ على 

امل�سطحات اخل�سراء

 اطلقت البلدية عدة حمالت توعوية، �سمن خطتها ال�سرتاتيجية 

التـــي تهـــدف لإ�سراك اجلمهـــور يف احلفاظ على جمـــال الإمارة 

البا�سمة، التي اأ�سبحت قبلة للزائرين وال�سائحني ولكل الباحثني 

عـــن الراحـــة والهـــدوء وال�ستمتـــاع بالطبيعـــة اخلالبـــة، و ذلك 

بالتعـــاون مع عدد من دوائر الإمارة، فحتـــى تبقى ال�سارقة رمزًا 

للبيئـــة املثالية لبد من تكاتف جميع الأفراد وتعاونهم مع البلدية 

فمهمـــة احلفـــاظ على ال�سارقـــة اإمـــارة �سحية اآمنة لهـــا طابعها 

اجلمـــايل واملعمـــاري املتفرد لي�ست م�سوؤولية فـــرد اأو جهة ولكنها 

م�سوؤولية اجلميع.

ويتـــم توزيع كتيبات اإر�سادية واأكيا�س جلمـــع القمامة، اإىل جانب 

برامـــج التوعية والإر�ساد التـــي قدمها فريق تفتي�ـــس البلدية من 

خالل التوا�سل الفاعل واملبا�سر مع زوار عدد من املناطق العامة.

حمالت توعوية على منافذ بيع م�ستح�سرات 

التجميل

حـــذر ت البلديـــة اجلمهـــور من خالل عـــدة حمـــالت توعوية من 

ال�ستخـــدام الع�سوائـــي مل�ستح�سرات التجميـــل جمهولة الرتكيب 

وامل�ســـدر ملا يرتتب علـــى مثل هذه املمار�ســـات اخلاطئة من اآثار 

�سلبيـــة على حياة الإن�سان و�سحته، ونوهـــت بعدم ال�ستهانة عند 

ال�ستبـــاه بوجـــود منتجات غري معلومـــة امل�ســـدر والتوا�سل على 

اخلـــط ال�ساخـــن   993  اخلا�ـــس بالبلدية،والإبـــالغ عنهـــا وليتم 

متابعتهـــا مبا�سرة ويف حـــال ثبوت عدم ت�سجيل املنتج   يف النظام 

الماراتـــي يتم التعـــاون مع اجلهات املعنية لعمـــل الالزم و�سحبه  

من الأ�سواق.

علـــى  الرقابـــة  اإحـــكام  اأهميـــة  علـــى  هـــذه احلمـــالت  واأكـــدت 

م�ستح�ســـرات ومـــواد التجميـــل و منتجـــات العنايـــة ال�سخ�سية    

والعطـــور التي تعتـــرب مواد ح�سا�ســـة وقد ت�سبب باأ�ســـرار �سحية  

ج�سيمـــة عندمـــا تكون غـــري م�سجلة وغـــري قانونية وتبـــاع ب�سكل 

ع�سوائـــي و حثت ال�سركات العاملة بهذا املجال على ت�سجيل كافة 

امل�ستح�سرات واملواد امل�سوقة يف ال�سوق املحلي.

حمالت اإر�سادية وتوعوية داخل املدار�س 

واجلامعات

وحتـــى ت�سل البلدية جلميـــع فئات املجتمع، نظمـــت البلدية عدد 

من احلمـــالت داخل املدار�س واجلامعـــات" اجلامعة الأمريكية، 

وجامعـــة ال�سارقة،وعدد من املدار�س الثانوية كما ا�ستقبلت اأي�سا 
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البلدية وفودا طالبية من خمتلف اجلامعات ذات ال�سلة لالطالع 

على دور البلدية يف احلفاظ على البيئة والتنمية امل�ستدامة.

توزيع مل�سقات للتحذير من خماطر املبيدات 

احل�سرية

و�سعت بلديـــة مدينة ال�سارقة متمثلة ب�سعبـــة مكافحة احل�سرات 

بـــاإدارة اخلدمـــات البيئيـــة، مل�سقـــات حتذيريـــة بثـــالث لغات: 

العربيـــة والإجنليزيـــة والأورديـــة، علـــى جميع مداخـــل البنايات 

يف خمتلـــف مناطق مدينـــة ال�سارقة، تو�سح خطـــورة ال�ستخدام 

الع�سوائـــي للمبيدات احل�سرية، يف بـــادرة تن�سجم مع دور البلدية 

يف احلفـــاظ علـــى �سالمة اأفـــراد الأ�سرة وعـــدم تعري�س حياتهم 

للخطر، وتاأتي ا�ستكماًل لدورها يف احلفاظ على ال�سحة العامة.

كمـــا و�سعت قائمـــة بال�سركات املعتمـــدة واملرخ�ســـة على املوقع 

الإلكـــرتوين لهـــا، حتـــى يتمكن املواطنـــون واملقيمون مـــن معرفة 

البيانـــات اخلا�سة بتلك ال�سركات بغيـــة احلد من ال�ستعانة بغري 

املتخ�س�ســـني يف هذا املجـــال خا�سة اأن اخلـــط ال�ساخن للبلدية 

ي�ستقبـــل ال�سكاوى اخلا�ســـة باجلمهور على الرقـــم 993 يف حال 

وجود اأي مالحظات حول اأداء تلك ال�سركات.

حمالت ملرتادي املناطق الربية

قامـــت البلديـــة بعدة حمالت مع جهـــات معنية لتوعيـــة وتنظيف 

املناطـــق الربيـــة، مثـــل تنظيـــف املناطـــق القريبـــة مـــن منطقـــة 

الرحمانيـــة وال�سجعـــة ال�سناعيـــة، وذلـــك بالتعاون مـــع مدينة 

ال�سارقـــة للخدمات الإن�سانيـــة و300 طالـــب وطالبة من خمتلف 

مدار�س الإمارة.

حمالت لتنظيف ارتدادات املباين واحلفاظ على 

املظهر اجلمايل للمنطقة

مـــن �سمن جهـــود اإدارة اخلدمـــات البيئيـــة بالبلديـــة متمثلة يف 

ق�سميهـــا "النظافة، وق�ســـم حماية البيئة" مت توزيـــع مايزيد عن 

1000 مل�ســـق توعوي واإر�سادي يف العديد من املناطق ال�سناعية 

والتجاريـــة وال�سكنية، بعدة لغـــات حتى يت�سنى للفئـــة امل�ستهدفة 

التعامل مع املل�سقات وفهمها.

حمالت ملنع ال�سواء يف غري الأماكن املخ�س�سة

من �سمن احلمالت التوعوية التي تطلقها البلدية �سنويا حمالت 

منـــع ال�سواء يف غري الأماكـــن املخ�س�سة، وت�ستمـــل احلملة على 

توزيـــع من�ســـورات وكتيبـــات واإر�ســـاد مبا�ســـر للجمهـــور من قبل 

مفت�ســـي البلديـــة، بالإ�سافـــة حلمالت اإعالميـــة يف جميع و�سائل 

الإعالم املرئية واملكتوبة وامل�سموعة.

دور بلدية ال�سارقة يف اإدارة الأزمات البيئية 

بالإمارة

يف اإطار الدور الفعـــال للبلدية بالتدخل الفوري و ال�سريع ملعاجلة 

الأثـــار البيئية ال�سلبيـــة الناجتة عن الكـــوارث والأزمات بالإمارة 

ومن منطلق احلر�س على تقدمي خدمات بلدية بال�سرعة املرجوة 

لـــدرء املخاطر عن املجتمع املحلي، تفاعلـــت البلدية مع عدد من 

الأزمات التي مرت بها الإمارة هذا العام:

ال�سام الكلور  غاز  ت�سرب  • حوادث 
الكلورين يف من�ساأة  ت�سرب غـــاز  البلدية مع حادثة  تعاملـــت   )i
�سناعيـــة مبنطقـــة ال�سجعـــة ال�سناعيـــة بالتعاون مـــع عدد من 

اجلهـــات املعنية مثل: الهيئة الوطنيـــة لإدارة الأزمات والكوارث، 

المدينة الباسمة
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والقيادة العامة ل�سرطة ال�سارقـــة، و�سركة ال�سارقة للبيئة"بيئة" 

ومن ثـــم نقلهـــا ومعاجلتها باأف�ســـل الطرق امل�ستدامـــة يف مركز 

اإدارة النفايات التابع ل�سركة ال�سارقة للبيئة.

الثالثة،  الكلورين يف املنطقة ال�سناعية  ii( م�سكلة ت�سرب غاز 
قـــام قطاع الزراعة والبيئـــة وق�سم اخلدمات البيئيـــة به باحتواء 

حادثـــة ت�سرب وقعـــت يف اإحـــدى املن�ســـاآت ال�سناعيـــة ومعاجلة 

ا�سطوانـــة الغاز املنفجرة يف نف�س موقـــع احلادث خالل 48�ساعة 

فقـــط، بالتعاون مـــع خمترب البحـــث اجلنائي ب�سرطـــة ال�سارقة، 

والهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث.

لغاز     ت�سرب  العا�سرة حلادث  ال�سناعية  تعر�ســـت منطقة   )iii
الكلوريـــن وكانت الأكرب مـــن نوعها، حيث بلغ عـــدد الإ�سطوانات 

امل�ستبـــه بهـــا 23 ا�سطوانـــة، ممـــا كاد اأن يت�سبـــب يف العديد من 

امل�ســـكالت البيئية �سواء للبيئة اأو لل�سكان، لول تدخل بلدية مدينة 

ال�سارقـــة وفـــرق العمـــل التابعـــة لها للتعـــرف علـــى ال�سطوانات 

املت�سببـــة يف احلادث، ومن ثم حـــل امل�سكلة دون خ�سائر ب�سرية اأو 

ماديـــة اأو بيئية، حيث مت معاجلة ال�سطوانة املت�سببة باحلادث يف 

املوقـــع معاجلة مبدئية، والتعاون مـــع اجلهات ذات ال�سلة لنقلها 

اإىل مركز اإدارة النفايات ومعاجلتها.

جلنة الأمطار

حتر�ـــس البلديـــة �سنويا من خـــالل "جلنة الأمطـــار" التابعة لها 

واملكونة من عدد من موظفي البلدية على و�سع اخلطط ال�ستباقية 

ملواجهـــة اأي اأزمات قد تت�سبب فيها جتمعات مياه الأمطار، وذلك 

حفاظـــا على بيئـــة ال�سارقة واأمن و�سالمـــة اجلمهور. ومن خالل 

هـــذه اللجنة وا�ستكمال لدورها يف احلفـــاظ على نظافة املدينة ، 

نظمـــت اللجنة، بالتعاون مع �سرطة ال�سارقة، حملة نظافة مكثفة 

لتنظيـــف فتحات �سبكات ت�سريف مياه الأمطـــار يف جميع اأنحاء 

املدينة.

الت�سرب النفطي 

�ساركت بلدية مدينة ال�سارقة مع فرق العمل املخت�سة من خمتلف 

اجلهـــات املعنيـــة يف اإزالة اأثار بقع الزيت التـــي ظهرت بال�ساطئ 

اجلنوبـــي ملدينة كلباء باملنطقة ال�سرقية يف اإمارة ال�سارقة نتيجة 

الت�سرب النفطي هذا العام.

جنوح ال�سفن نتيجة التغريات املناخية

)i( �ساهمـــت الفرق املتخ�س�سة بالبلدية يف الق�ساء على الأزمة 

البيئية التـــي كادت اأن ت�سببها ظاهرة جنـــوح ال�سفن اأثناء ف�سل 

ال�ستـــاء املا�سي علـــى �سواطىء اإمارة اأم القيويـــن، حيث �ساركت 

البلديـــة وقطـــاع البيئة بها ثالث مـــرات يف التاأكد من عدم وجود 

اآثـــار بيئية �سلبية على ال�سواطئ ومياه البحر خالل ثالث حوادث 

جنـــوح لل�سفـــن" �سوفيـــا1، �سوفيـــا2، و�سفينة اأخـــرى يف مدينة 

احلمرية.

)ii( مـــن �سمـــن م�ساركات بلديـــة مدينة ال�سارقـــة يف ال�سيطرة 

علـــى الكـــوارث البيئية، دورها الفعـــال يف ال�سيطـــرة على حادث 

غـــرق �سفينة ب�سائـــع يف بحـــر ال�سارقة، حيث كانـــت حمملة مبا 

يتجاوز400 برميل ديزل، ومت التاأكد من عدم وجود اأي بقع زيتية 

يف قاع وتربة ال�سواطىء. 
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م�ساركات متنوعة

قدمـــت بلدية مدينة ال�سارقة وق�ســـم حماية البيئة بها العديد من 

ور�س العمـــل والدورات التدريبية يف العديد من الهيئات والدوائر 

بالإمارة وخارجها على �سبيل املثال ل احل�سر:

تنفيـــذا لتوجيهـــات وتعليمـــات وزارة الداخلية ب�ســـاأن تنظيم اآلية 

ا�سترياد املواد الكيميائية عرب منافذ املدينة، قدمت بلدية مدينة 

ال�سارقة ور�سة تعريفية لعدد من ال�سركات العاملة مبجال �سناعة 

الأ�سباغ وجتارة املواد الكيمائية، ت�سمنت اآلية ال�سترياد والإفراج 

عن ال�سحنات الكيمائية املقيدة من قبل وزارة الداخلية.

- تقـــدمي دورات تدريبية وتدريب عملي لطلبة جامعة ال�سارقة يف 

الكليات ذات ال�سلة.

- امل�ساركة بورق عمل يف يوم البيئة الوطني.

- م�ساركـــة وزارة العمـــل بتنظيـــم عـــدد من احلمـــالت التوعوية 

والتثقيفية.

- امل�ساركة يف املعار�س البيئية املختلفة يف جميع اأنحاء الدولة.

- امل�ساركة يف معر�س وموؤمتر ال�سرق الأو�سط الأخ�سر يف اأك�سبو 

ال�سارقة.

- امل�ساركة يف معر�س تر�سيد باإمارة دبي.

- امل�ساركـــة يف معر�ـــس بيئتـــي وتقـــدمي الوعـــي البيئـــي جلميـــع 

احل�سور، من خـــالل توزيع الكتيبات اأو مفت�ســـي اإدارة اخلدمات 

البيئية بالبلدية.

- ا�ستمـــرارا لـــدور بلديـــة مدينة ال�سارقـــة التوعـــوي والإر�سادي 

والتثقيفي بكل ما يتعلق بالبيئة ، نظمت البلدية بالتعاون مع هيئة 

البيئـــة واملحميـــات الطبيعية ومربـــى ال�سارقة املائـــي العديد من 

الفعاليـــات وور�س العمل واملحا�ســـرات التثقيفية، وقد لقت هذه 

الفعاليات اإقبال �سخما من كافة فئات املجتمع.

فعاليات  احلدائق  التوعوية  

انطالقـــًا من روؤيـــة �ساحـــب ال�سمو ال�سيـــخ الدكتـــور �سلطان بن 

حممـــد القا�سمي، ع�ســـو املجل�س الأعلـــى لالحتاد حاكـــم اإمارة 

ال�سارقـــة، بن�ســـر الرقعـــة الزراعيـــة وامل�سطحـــات اخل�سراء يف 

جميـــع اأنحاء الإمارة واحلفـــاظ على البيئة، وتنفيـــذًا لتوجيهات 

�سمـــوه باأن تكـــون اأمام كل منـــزل زهرة وعلى كل وجـــه ابت�سامة، 

انطلقـــت م�سرية بلدية مدينـــة ال�سارقة يف التخ�ســـري والت�سجري 

وجعلهـــا مدينة تنا�سب الإن�سان وتلبـــي احتياجاته، حتى ا�سبحت 

ال�سارقـــة قبلة للزائريـــن وال�سائحني ولكل الباحثـــني عن الراحة 

والهـــدوء وال�ستمتاع بالطبيعة اخلالبـــة والبيئة ال�سحية. وكانت 

حدائـــق الأحيـــاء ال�سكنية اأحـــد اأهم م�سروعـــات البلدية الهامة، 

حيـــث حر�ســـت البلدية على حتويـــل جميع الأحيـــاء ال�سكنية اإىل 

واحـــة تنت�سر بها امل�ساحـــات اخل�سراء. التي تتيـــح لالأ�سر التنزه 

براحـــة وحرية، وتوفـــر مكان اأكـــر اأمنًا لالأطفال حتـــى بلغ عدد 

حدائـــق الإمارة62  حديقـــة بالإ�سافة للمتنزهـــات الكربى والتي 

يبلغ عددها 3 متنزهات.

المدينة الباسمة
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أخبـار 
الـــــدار

اأعلنت بلديــــة مدينة ال�سارقــــة عن اإخ�ساع 

مواقف جديــــدة للر�سوم يف منطقة املجاز3 

خــــالل �سهــــر اأغ�سط�ــــس املا�ســــي اجلاري، 

بح�ســــب مديــــر اإدارة املواقــــف العامــــة يف 

البلديــــة علي اأبوغازيــــني، والذي اأكد بدوره 

اأن هذه اخلطوة جاءت انطالقًا من حر�س 

البلديــــة علــــى توفــــري املواقــــف النظاميــــة 

لل�ســــكان وزوار املنطقة ومنع �سوء ا�ستغالل 

املواقف.

واأو�سح اأبوغازيني اأن تطبيق نظام املواقف 

اخلا�سعــــة للر�سوم يف تلك املنطقة وغريها 

من مناطــــق مدينة ال�سارقــــة ياأتي يف اإطار 

�سعي البلدية امل�ستمر لتنظيم املواقف العامة 

وو�ســــع حلــــول جذريــــة للتعامل مــــع م�سكلة 

قلــــة املواقــــف املتوفــــرة وتكد�ــــس ال�سيارات 

فيهــــا وانت�سار بع�س الظواهــــر ال�سلبية مثل 

الوقوف لفــــرتات طويلة والوقوف الع�سوائي 

مما ي�سعب عملية احل�سول على املواقف، 

بالإ�سافــــة لتنامــــي الطلــــب علــــى خدمات 

املواقــــف النظامية ورغبة البلدية يف تقدمي 

خدمات اأف�سل للجمهور.

التــــي  اجلديــــدة  املواقــــف  اأن  اإىل  ولفــــت 

خ�سعت للر�ســــوم يف منطقة املجاز3 ت�سمل 

املواقــــف الكائنــــة يف �ســــارع )13( و�ســــارع 

)28(، واملواقــــف العامــــة ب�ســــارع ال�سفيا 

الواقعة يف اجلــــزء الذي يربط بني �سارعي 

)22( و )28(. 

بلدية الشارقة تخضع مواقف جديدة للرسوم بمنطقة المجاز3 
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الـــــدار

بلدية الشارقة تستقبل طالب المدارس بالهدايا والتوزيعات

وقــــال اجل�سمــــي اأن بلدية مدينــــة ال�سارقة وق�ســــم الفعاليات 

واملعار�س بها يحر�سان على م�ساركة الأ�سر يف كل املنا�سبات 

الر�سميــــة والوطنيــــة، اإدخــــاًل للبهجــــة وال�سعادة علــــى نفو�س 

اجلميع، وحتقيقًا ل�سرتاتيجية البلدية الرامية لتقدمي اأف�سل 

اخلدمــــات لــــكل فئــــات املجتمــــع، م�ســــريًا اأن فعاليــــة" العودة 

للمدار�ــــس" ا�ستمرت علــــى مدار يومــــني يف حديقتي القرائن 

والنا�سرية، و�سهدت اإقباًل من جميع الفئات والأعمار.

واأ�ساف اأن البلدية اأطلقت عددا من املبادرات احتفاًل ببداية 

العــــام الدرا�سي، ومنها مبــــادرة اإدارة املواقف العامة لتنظيم 

حركة ال�سري ملدة اأ�سبوعني اأمام املدار�س يف مناطق "العزرة، 

مدر�سة ال�سويفات،مدر�ســــة الزهور مبويلح، مدر�سة الوردية، 

ومدر�ســــة الر�سالة " وذلــــك بالتعاون مــــع اإدارة اأمن املدار�س 

باحلر�س الأمريي. 

و�سرحــــت حنــــان جا�ســــم رئي�س ق�ســــم الفعاليــــات واملعار�س 

اأن الفعاليــــة �سملــــت العديــــد مــــن الأن�سطة، منهــــا م�سابقات 

ترفيهية وثقافيــــة، اأن�سطة ريا�سية، م�سابقات، جوائز وهدايا 

للكبــــار وال�سغــــار، ومر�سم حــــر، وغريها مــــن الأن�سطة التي 

لقــــت تفاعاًل كبــــريًا مــــن كل احل�سور يف احلدائــــق. م�سرية 

اأنــــه مت تقــــدمي الفعاليات على مدار يومــــي اخلمي�س واجلمعة 

14،15/9 حتى يت�سنى جلميع الأطفال والطالب احل�سور 
دون التاأثــــري على يومهم الدرا�سي. موؤكدة اأن ق�سم الفعاليات 

واملعار�ــــس لديه جــــدول فعاليات كثرية  تتنا�ســــب مع مرتادي 

حدائق الأحياء ال�سكنية، يتم تقدميها ب�سكل دوري، حتى تلبي 

رغبــــات اجلميع، ل�سيما اأن حدائق الأحياء باتت ت�سهد اإقباُل 

�سديــــدًا بف�سل تلك الفعاليات ووجــــود ال�سالت املغطاة التي 

توفــــر لهم العديد من الأن�سطــــة حتت �سقف واحد، حيث تتيح 

ال�سالت  الأعمال اليدوية، الر�سم، القراءة، وغريها الكثري

اإىل املدار�س" بعدد من حدائق الأحياء ال�سكنية، وذلك ت�سجيعاً للأطفال على ا�ستقبال العام الدرا�سي اجلديد، وحتفيزهم على  نظمت بلدية مدينة ال�سارقة عدة فعاليات حتت �سعار" العودة 

الجتهاد واملثابرة، وذلك يومي 14 و15 من ال�سهر اجلاري، ح�سبما �سرح حممد اجل�سمي مدير اإدارة التفاعل املوؤ�س�سي بالإنابة.



المدينة الباسمة

20

أخبـار 
لتعزيز أهمية القراءة في األحياء السكنيةالـــــدار

بلدية الشارقة تفتتح أربع صاالت  في حدائق المدينة
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افتتح���ت  بلدي���ة مدين���ة ال�سارق���ة اأرب���ع �سالت مغط���اة يف حدائ���ق احل���زام الأخ�سر،النوف،النا�سرية، الرمثاء، وذل���ك ا�ستكماًل لدوره���ا وخطتها الهادف���ة اإىل  توفري املتنف�س���ات الرتفيهية 

والثقافي���ة لقاطن���ي اإم����ارة ال�سارق���ة وزائريها، واإيجاد البيئة املميزة التي تتي���ح للأطفال ومرتادي احلدائق ممار�سة اأن�سطتهم  على مدار العام، بح�س���ور ال�سيخة �سذى املعل م�ساعد املدير 

العام لقطاع ال�سحة العامة واملختربات املركزية،وجمع من موظفات البلدية.

واأو�سحــــت ال�سيخة �سذى املعال اأثناء ح�سورها افتتاح حديقة 

احلزام الأخ�سر لل�سيدات ،اأن عدد ال�سالت املغطاة الآن يف 

املدينة بلغ خم�س حدائق، حيث افتتحت البلدية �سالة حديقة 

القرائن يف عام 2014،  وذلك �سمن خطتها املتكاملة لإن�ساء 

املزيــــد من ال�ســــالت يف حدائق الأحياء باملدينــــة، موؤكدة اأن 

ماتنعم به ال�سارقــــة الآن من حدائق �سكنية ومتنزهات كربى 

وم�سطحــــات خ�سراء �سا�سعة، وم�سروعــــات ثقافية تعزز قيم 

الثقافــــة والقــــراءة، هو تنفيــــذًا لروؤيــــة وفكر �ساحــــب ال�سمو 

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

الأعلــــى لالحتــــاد حاكم ال�سارقــــة، وتنفيذا لتوجيهــــات �سموه 

حفظه اهلل ورعاه بن�سر امل�ساحــــات اخل�سراء يف ربوع املدينة 

واحلفــــاظ على البيئــــة وحمايتها من التلــــوث، ورعاية الثقافة 

والكلمة املقروءة ون�سرها بني جميع فئات املجتمع، ل �سيما اأن 

ال�سالت املغطاة يف حدائق الأحياء باملدينة تتميز باحتوائها 

علــــى جناح خا�س للقــــراءة، حيث تتوفــــر يف حديقتي احلزام 

الأخ�ســــر والقرائن مكتبة كــــربى قامت بت�سميمهــــا موؤ�س�سة 

ثقافــــة بال حــــدود يف اإطار تعاونهــــا الدائم مــــع البلدية لن�سر 

القــــراءة واملعرفة بني مرتادي احلدائــــق، كما وفرت املوؤ�س�سة 

اأي�سًا عدد مــــن املكتبات املتنقلة لباقي ال�ســــالت، بالإ�سافة 

جلنــــاح الور�ــــس والفعاليــــات الــــذي يحمــــل �سعــــار "حديقتي 

�سديقتــــي" ويقام به علــــى مدار العام ور�ــــس ثقافية وتعليمية 

متكــــن الأطفال وذويهم مــــن ممار�سة هواياتهــــم وال�ستمتاع 

بالأن�سطــــة املختلفــــة على مــــدار العــــام دون التاأثــــر بالعوامل 

اجلوية.

 واأ�سافــــت  اأن بلديــــة مدينــــة ال�سارقــــة تويل اهتمامــــًا كبريًا 

باحتياجــــات الأطفال واليافعني عنــــد ان�ساء احلدائق العامة، 

مبا يتما�سى مع طبيعة ال�سارقة بو�سفها اإمارة �سحية �سديقة 

للطفــــل وعا�سمة للثقافــــة العربيــــة، فال�ســــالت املغطاة هي 

مبثابة واحــــات ثقافيــــة وترفيهيــــة لالأطفال واأ�سرهــــم، توفر 

لهــــم ممار�ســــة اأن�سطــــة متنوعــــة يف جو هــــادئ واآمــــن، حيث 

تتكــــون ال�سالة من ثالثة اأق�سام، ق�ســــم املكتبة، ق�سم الور�س 

والكافيرتيــــا، وتفتــــح اأبوابهــــا لــــزوار احلديقــــة مــــن ال�ساعة 

اخلام�ســــة ع�سرًا وحتــــى التا�سعة م�ساًء، مبــــا ل يتعار�س مع 

مواعيد املدر�ســــة اأو الدوام الر�سمي لالأهل، كما ت�سم املكتبة 

1600 كتــــاب يغطــــي كافة اأنــــواع املعــــارف والآداب حتى تلبي 

ذائقة الفئات العمرية املختلفة من مرتادي احلدائق، 

واأو�سحــــت حنان جا�ســــم رئي�س ق�ســــم الفعاليــــات واملعار�س 

بالبلديــــة اأن �ســــالت احلدائق لديها برنامــــج ترفيهي وثقايف 

متكامــــل، لالحتفال باملنا�سبات الوطنيــــة والر�سمية اأو لإقامة 

ور�ــــس مثل "العبقري ال�سغري" التــــي تهدف اإىل التعرف على 

مــــدى قــــدرة الطفل علــــى اكت�ساف بع�ــــس ال�سلوكيــــات ومدى 

قدرتــــه على متيــــز ال�سور والكلمــــات، ور�ســــة" بري�ستي اأخط 

لوحتــــي" وهــــذه الور�سة لهــــا اأهمية خا�سة حيــــث تتيح للطفل 

التعبــــري عما بداخله وبالتــــايل ت�ساعد الأ�ســــرة على اكت�ساف 

موهبة اأبنهــــم، كما تقدم ال�سالت اأي�ســــًا ور�سة "اإبداعاتي" 

التــــي ت�سمــــل الأ�سغــــال اليدويــــة مثل �سناعــــة الــــدم والتلوين 

بالرمــــل، اأما ور�ســــة" الطباخ ال�سغري" فالهــــدف منها تعليم 

الأطفــــال اأ�سنــــاف من الطعــــام تتنا�سب مع �سنــــه مثل الكعك 

و�سلطــــة الفواكة بطريقــــة اآمنة، ويف ور�سة "لــــون وجهي" يتم 

ر�ســــم �سخ�سيات حمببة لالأطفال علــــى وجوههم، وذلك من 

خالل م�سرفــــات ال�ســــالت املدربات واملوؤهــــالت للتعامل مع 

كافة الفئات العمرية واجلن�سيات املختلفة.
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بلدية الشارقة تفتتح صالة خدمة العمالء بعيادة الناصرية
ثابت الطريفي: في طريقها لالفتتاح قريبًا خمس عيادات جديدة

افتتح �سعادة ثابت �سامل الطريفي مدير عام بلدية مدينة ال�سارقة �سالة خدمة العملء بعيادة البلدية  يف منطقة النا�سرية بعد 

تطويرها، بالتعاون مع  �سركة اإجنازات للخدمات بال�سارقة، وذلك بح�سور ال�سيخة �سذى املعل م�ساعد املدير العام لقطاع ال�سحة 

العامة واملختربات املركزية،و خمي�س بن �سامل ال�سويدي رئي�س جمل�س الإدارة للمجموعة، وح�سني الغزال ال�سام�سي نائب جمل�س 

ال�سحية، وجمع من  ال�سارقة  الإبداع والإبتكار والتطوير للمجموعة، والدكتور عبدالعزيز املهريي مدير هيئة  الإدارة ل�سوؤون 

موظفي اجلهتني وو�سائل الإعلم املختلفة.

و�ســــرح �سعادة مديــــر عام البلدية عقب الفتتــــاح، اأن البلدية 

تعمــــل على تعزيز التعــــاون مع القطاعني العــــام واخلا�س من 

خالل �ســــراكات اإ�سرتاتيجية ت�ساهــــم يف حتقيق روؤية حكومة 

ال�سارقــــة واأهدافهــــا امل�ستقبليــــة، وت�سمــــن ا�ستثمــــار املــــوارد  

والإمكانيــــات  امل�سرتكــــة بكفــــاءة وجــــودة عاليــــة، مبــــا يخدم 

ال�سالح العــــام لالإمارة. مو�سحًا اأن املرحلــــة املقبلة �ست�سهد 

العديد من اأوجه التعاون بني البلدية وعدد من دوائر وهيئات 

ال�سارقــــة، ل �سيمــــا اأن تقدمي خدمــــات بلديــــة وعامة مميزة 

للجمهور ي�ستوجب ت�سافر جهود كل اجلهات، وتعزيز التوا�سل 

والعمل امل�سرتك بني كل القطاعات احليوية يف الإمارة. 

واكمل الطريفي اأن تطوير �سالة خدمة العمالء بالعيادة �سهد 

العديد من التح�سينات والتجديدات، و التو�سع يف عدد منا�سد 

تقــــدمي اخلدمات للمراجعــــني، من خالل فريــــق عمل مدرب 

وموؤهل للتعامل مع اجلمهور على اختالف فئاتهم واأعمارهم،  

بالإ�سافــــة لوجود اخلدمــــة املميزة لراغبــــي الفح�س الطبي 

العاجــــل"، ل�سيما اأن عيادة البلديــــة ت�سهدا اإقباًل �سديدًا من 

املراجعــــني. موؤكدًا اأن البلدية وجميــــع قطاعاتها حتر�س على 

تقدمي خدمات مي�سرة ومتطورة جلمهور املتعاملني معها، من 

خالل ت�سهيــــل وتب�سيط الإجراءات وزيــــادة عدد املوظفني يف 

مراكــــز خدمة العمــــالء وتدريبهم امل�ستمــــر ملواكبة التطور يف 

هذا املجال، ممــــا �سي�سهم يف �سرعة اإجناز املعامالت وتقليل 

الوقت املهدر يف النتظار،  وبالتايل ارتفاع معدلت الر�سا عن 

خدمات بلدية مدينة ال�سارقة، والذي يعد اأحد اأهم الأهداف 

ال�سرتاتيجيــــة التي ت�سعى البلدية لتحقيقها، وحتى ن�ستمر يف 

دعــــم م�سرية العطاء للو�سول ل�سعــــادة املتعاملني �سيتم قريبًا 

افتتاح خم�س عيادات اأخرى تلبي احتياجات جميع املراجعني 

وتخفف من اأوقات النتظار.
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من جانبها قالت ال�سيخة �سذى املعال 

م�ساعد املدير العــــام لقطاع ال�سحة 

اإن  املركزيــــة  واملختــــربات  العامــــة 

عيادة بلدية مدينة ال�سارقة  تعد هي 

الوحيدة على م�ستوى  الدولة ومنطقة 

التــــي  اخلليجــــي  التعــــاون  جمل�ــــس 

جنحــــت يف ت�سريع تقــــدمي اخلدمات 

للمتعاملــــني يف فــــرتة قيا�سيــــة، حيث 

تنفذ الفحو�ــــس للعميل ويح�سل على 

نتائجه الطبية بزمــــن يرتاوح من6-

24�ساعــــة وبدون ر�ســــوم اإ�سافية عن 

الر�ســــم املحــــدد، حيــــث اأنهــــا مزودة 

الطبيــــة  الأجهــــزة  مــــن  مبجموعــــة 

املتطــــورة، التي ت�سمــــن ا�ستيعاب اأي 

زيادة يف عــــدد املراجعــــني بالإ�سافة 

التحاليــــل  واحلــــد  نتائــــج  دقــــة  اإىل 

مــــن الأخطــــاء الب�سريــــة اإىل اأق�سى 

درجة ممكنــــة، وتتميز  هذه الأجهزة  

بالقــــدرة علــــى ربطهــــا يف منظومــــة 

واحــــدة للعمــــل الذاتــــي دون تدخــــل 

فني املختــــرب ، واإمكانية ربطها اأي�سا 

بربنامج الكرتوين يتيــــح لالأطباء يف 

العيــــادة التدقيــــق واعتمــــاد النتائــــج 

املختربيــــة اأوًل بــــاأول مــــن مكاتبهــــم 

ومــــن ثم اإ�ســــدار ال�سهــــادات الطبية 

مبا�سرة.

م�سرية اأن العيادة  تقدم فحو�سًا دورية 

لكافــــة اجلهــــات اخلا�سعة لرقابــــة البلدية، خا�ســــة العاملني 

يف قطــــاع الأغذيــــة و�سالونــــات احلالقة، ومراكــــز التدليك، 

واملدار�ــــس اخلا�ســــة، وغريهــــم ممن يحتــــم عليهــــم عملهم 

الحتــــكاك مبا�سرة مع اجلمهور، اإ�سافــــة اإىل اإجراء فحو�س 

دورية خلدم املنازل ومــــن يف حكمهم، وغريها من اخلدمات 

التي تهدف اإىل الرتقاء بال�سحة العامة يف الإمارة. 

مــــن جانبــــه رحب خمي�ــــس بن �ســــامل ال�سويــــدي بال�سراكة مع 

بلديــــة مدينة ال�سارقة، موؤكــــدًا اأن  البلدية �سريك هام وفعال 

للدوائــــر والهيئــــات احليويــــة يف الإمــــارة لطبيعــــة خدماتهــــا 

املتعــــددة واملت�سعبــــة التــــي تقدمها ل�ســــكان ال�سارقــــة، كما اأن 

اإجنازات �سراكات مماثلة مــــع دوائر حملية واإحتادية حققت 

جناحــــات كبرية يف خدمــــة املتعاملني، و�سينعك�ــــس هذا اأي�سا 

علــــى امل�ساركة يف تطوير �سالــــة خدمة العمالء بعيادة البلدية 

مبنطقة النا�سريــــة مبا ي�سمن تقدمي خدمــــات اأ�سهل واأ�سرع 

للمراجعني، وحتقيق اأعلى معدلت ر�سا عن هذه اخلدمات. 
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الـــــدار

الخط الساخن ببلدية الشارقة يستقبل 48 ألف مكالمة خالل النصف األول من العام الجاري
بلدية الشارقة: الخط الساخن وسيلة مهمة لقياس رضا وسعادة المتعاملين والتعرف على 

انطباعاتهم إلى جانب وظيفته األساسية كأداة اتصال فّعالة ومباشرة

ا�ستقبل اخلط ال�ساخن ببلدية مدينة ال�سارقة 48 األًفا و 15 مكاملة خلل الن�سف الأول من العام اجلاري، تنوعت ما بني ا�ستف�سارات 

عامة وطلبات خدمة وبلغات عاجلة واقرتاحات وملحظات، وقد بلغت ن�سبة املكاملات التي مت الرد عليها 97%، مقارنًة با�ستقبال 

56 األًفا و157 مكاملة خلل الن�سف الأول من عام 2016.

قال علي عبيد مديــــر اإدارة التفاعل املوؤ�س�سي يف بلدية مدينة 

ال�سارقــــة اأن اخلــــط ال�ساخن الــــذي يعمل على مــــدار ال�ساعة 

وطــــوال اأيــــام الأ�سبــــوع مبــــا يف ذلــــك الإجــــازات الأ�سبوعيــــة 

والر�سميــــة بالدولــــة ميثل اإحــــدى اأهم قنوات توا�ســــل البلدية 

ا ودعًما كبرًيا ومتوا�سال  مع متعامليها، ويلقــــى اهتمامًا خا�سً

مــــن الإدارة العليــــا بالبلدية نظــــرًا لدوره املحــــوري يف اإ�سعاد 

املتعاملــــني وتلبية طموحاتهم يف �سبيــــل حتقيق اأعلى معدلت 

الر�سا عن خدمات البلدية واأن�سطتها املختلفة.

واأ�ســــار  اإىل اأن دور اخلط ال�ساخن يف البلدية يتخطى وظيفته 

الرئي�سية كاأداة ات�سال فّعالة ومبا�سرة مع اجلمهور، اإذ يعمل 

كذلــــك كو�سيلة مهمة لقيا�س م�ستوى ر�سا املتعاملني والتعرف 

على انطباعاتهــــم عن خدمات البلديــــة واأعمالها ومبادراتها 

املتنوعة، كما اأنه ي�سكل من�سة مهمة تتلقى البلدية من خاللها 

مالحظــــات املتعاملني واقرتاحاتهم التي توليها البلدية عناية 

بالغــــة من الدرا�سة والتحليل، والعمل على تطبيق الفعال منها 

والقابل للتنفيذ يف �ســــوء �سيا�سة البلدية الرامية اإىل اإ�سراك 

املتعاملــــني ب�ســــكل فاعــــل يف تطويــــر منظومــــة العمــــل البلدي 

والرتقاء مب�ستوى اخلدمات املقدمة لهم.

وتف�سيــــاًل، اأو�ســــح عبــــداهلل الربميــــي رئي�ــــس �سعبــــة اخلط 

ال�ساخن اأن البلدية تلقت 48015 مكاملة هاتفية عرب اخلط 

ال�ساخــــن خالل الن�ســــف الأول من العام اجلــــاري، من بينها 

و1279  طلــــب خدمــــة،   9658 و  ا�ستف�ســــارًا،   33289
مالحظــــة، و 3789 بالًغا عاجاًل، وقد بلغت ن�سبة املكاملات 

التــــي مت الرد عليها %97، م�ســــرًيا اإىل اأن البلدية ا�ستقبلت 

خالل نف�س الفرتة من العام املا�سي 56157 مكاملة.

 وعزا الربميي اأ�سباب انخفا�س عدد املكاملات خالل الن�سف 
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الأول مــــن العــــام اجلــــاري مقارنــــة بالفرتة نف�سهــــا مــــن 2016 بن�سبة تقدر 

بنحــــو 15% اإىل التطويــــر امل�ستمر الذي تنتهجه البلديــــة يف جمال التوا�سل 

والتفاعــــل، حيث قامت بتفعيل العديد مــــن اخلدمات الإلكرتونية والذكية على 

موقعهــــا الر�سمي �سمن خطتهــــا للتحول الذكي ال�سامل، الأمــــر الذي اأدى اإىل 

انخفا�ــــس ن�سبة املكاملات ب�سكل ملحوظ، اإىل جانب التفاعل الآين مع متابعيها 

على من�ســــات التوا�سل الجتماعي، بالإ�سافــــة اإىل خدمات الر�سائل الن�سية 

التفاعليــــة عرب الهواتف املتحركة، ف�سال عن ا�ستقبالها املالحظات وال�سكاوى 

عرب �سندوق ال�سكاوى املخ�س�س يف مراكز اخلدمات التابعة لها.

واأكد اأن موظفي اخلط ال�ساخــــن يتم اختيارهم بعناية وفقًا لعدة ا�سرتاطات، 

منهــــا اللباقــــة ومهــــارات التوا�ســــل العاليــــة مــــع اجلمهــــور مبختلــــف فئاتهــــم 

وم�ستوياتهــــم الجتماعية، واإتقان لغة اأجنبيــــة اإىل جانب اللغة العربية، موؤكدًا 

اأن البلديــــة تعمــــل ب�سكل م�ستمر على �سقل قدرات فريــــق عمل اخلط ال�ساخن 

وتطويــــر مهاراتــــه مــــن خالل برنامــــج تدريبــــي متخ�س�س يهــــدف اإىل تاأهيل 

املوظفــــني والرتقــــاء مب�ستويــــات الأداء وفق اأعلــــى معايري وموؤ�ســــرات اجلودة 

ال�ساملة.

ولفــــت اإىل اأن البلديــــة حتــــدث اأنظمــــة اخلط ال�ساخــــن با�ستمــــرار من خالل 

ا�ستغــــالل التقنيات احلديثة والربجميات املتطــــورة وال�ستعانة ببيوت اخلربة 

املتخ�س�سة، وتوفر العديد من اخل�سائ�س التقنية عرب خدمة اخلط ال�ساخن، 

ت�سمــــل ال�ستجابة ال�سوتيــــة التفاعلية باللغتني العربيــــة والإجنليزية والتوزيع 

الآيل للمكاملات الواردة وتوجيه الر�سائل الن�سية الق�سرية للمتعاملني ومتابعة 

�ســــري الطلبات مــــع الإدارات املعنيــــة بالبلدية، كمــــا تتيح اخلدمــــة للمتعاملني 

متابعة معامالتهم حتى اإجنازها ب�سكل كامل.

واأكــــد اأن اخلط ال�ساخن لديه خطة ل�ستقبال الأعداد الزائدة من املكاملات يف 

حالت الطوارئ والأزمات اأو احلوادث العار�سة، من خالل زيادة عدد املوظفني 

يف الورديات يف اأوقات الذروة، وقد يتطلب ذلك العمل ل�ساعات اإ�سافية، لفًتا 

اإىل جنــــاح اخلط ال�ساخن يف التعامل مــــع احلالت الطارئة التي حدثت خالل 

الأ�سهر ال�ستة املا�سية، ومنها احلوادث العار�سة كت�ساقط الأ�سجار  وجتمعات 

امليــــاه يف بع�ــــس �سوارع املدينة نتيجــــة هطول الأمطار الغزيــــرة التي �ساحبتها 

ريــــاح �سديــــدة يف فرباير املا�سي، اإذ تلقى اخلــــط ال�ساخن ما يربو على 250 

بالًغا خــــالل يومني وتعامل معها بكفاءة واحرتافية عالية، فنال اأفراد الفريق 

قدر كبري من الإ�سادة والثناء من اجلمهور وعرب الو�سائل الإعالمية املختلفة. 

أفـتـتـــــاح "كوفي أند كيك" 
بالمبنى الرئيسي

�سمن مبــــادرات بلدية مدينة ال�سارقة الهادفة 

لإ�سعــــاد املوظفــــني واملتعاملني، افتتــــح �سعادة 

خليفــــة بن هــــده ال�سويدي م�ساعــــد املري العام 

للهند�ســــة واملبــــاين، كافيه"كــــويف اأنــــد كيك" 

يف الــــدور الأر�ســــي باملبنــــى الرئي�ســــي، وذلك 

بح�ســــور �سعــــادة عبــــداهلل القايــــدي م�ساعــــد 

املدير العام لقطاع الدعم املوؤ�س�سي، وجمع من 

موظفي البلدية.

و�سرح بن هده اأن هذه املبادرة جاءت اإن�سجامًا 

ومتا�سيــــًا مــــع روؤيــــة البلديــــة واإ�سرتاتيجيتهــــا 

الهادفــــة لإدخــــال ال�سعــــادة علــــى جميــــع املتعاملني مع 

البلديــــة داخليــــًا وخارجيًا. مبا ي�سمــــن الو�سول لأعلى 

معدلت الر�سا والولء الوظيفي.



المدينة الباسمة

26

بهدف تعزيز االستثمارات العقارية والوصول إلى المقاولين واالستشاريين في مواقع عملهم
بلدية الشارقة تتفقد عدد من المشروعات التطويرية والتنموية الكبرى بالمدينة

وقــــال ال�سويدي اأن بلديــــة ال�سارقة ل تاألو جهدًا يف تقدمي 

كافــــة �سبل الدعم والت�سهيــــالت للمقاولني وال�ست�ساريني 

وامل�ستثمريــــن يف قطــــاع املباين والإن�ســــاءات، وخا�سة ما 

يتعلــــق بامل�سروعــــات التطويريــــة والتنموية الكــــربى التي 

تهــــم �سرائح وا�سعة من ال�سكان كمراكز الت�سوق واملراكز 

اخلدميــــة واملن�ساآت الطبيــــة والفندقيــــة وغريها، وذلك 

تنفيذًا لتوجيهات �ساحــــب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان 

بــــن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة 

بتوفــــري البيئــــة املثالية لال�ستثمــــار العقــــاري يف الإمارة، 

وتهيئــــة الظــــروف املنا�سبة جلــــذب امل�ستثمريــــن يف هذا 

املجال املهم واحليوي.

 واأ�ســــار اإىل اأن البلديــــة ت�سعــــى اإىل تعزيــــز التوا�ســــل مع 

امل�سروعــــات  علــــى  القائمــــني  وال�ست�ساريــــني  املقاولــــني 

اجلــــاري تنفيذهــــا باملدينــــة والو�ســــول اإليهــــم يف مواقع 

عملهــــم وتذليــــل العقبــــات والتحديــــات التــــي تواجههــــم 

والطالع علــــى اجلداول الزمنية لهــــذه امل�ساريع وغريها 

مــــن الأمور الفنيــــة والهند�سيــــة ل�سمان �ســــري العمل بها 

وفــــق اخلطة الزمنيــــة املو�سوعة، م�ســــريًا اإىل اأن البلدية 

نفذت خــــالل ال�سنــــوات املا�سية خططــــًا م�ستدامة قابلة 

لال�ستمــــرار ل�سنوات عديــــدة تهدف يف املقــــام الأول اإىل 

تطويــــر وتن�سيط القطــــاع العقــــاري يف ال�سارقة، انطالقًا 

من دورها كاأحد اأهــــم الأعمدة الرئي�سية التي ت�ساهم يف 

دفع عجلة ال�ستثمار العقاري.

واأو�ســــح املهند�س يعقوب الزرعوين مدير اإدارة الهند�سة 

بالبلدية اأن الزيارة التفقدية التي قام بها قطاع الهند�سة 

واملباين اليوم �سملت عــــدة م�ساريع قيد الإن�ساء ب�ساحية 

مويلــــح، حيــــث مت الطــــالع علــــى جمريــــات العمــــل بتلك 

البناء  ال�سارقة على دعم حركة  انطلًقا من حر�س بلدية مدينة 

الإم��ارة من خلل متابعة  العقاري يف  والتنمية وتعزيز ال�ستثمار 

امل�����س��روع��ات ال��ت��ط��وي��ري��ة وال��ت��ن��م��وي��ة وال���وق���وف ع��ل��ى ���س��ري العمل 

تواجه  حتديات  اأو  �سعوبات  اأي��ة  وتلم�س  احتياجاتها  وتوفري  بها 

الهند�سة  قطاع  من  فريق  قام  الواقع،  اأر���س  على  عليها  القائمني 

واملباين بالبلدية برئا�سة �سعادة املهند�س خليفة بن هده ال�سويدي 

م�ساعد املدير العام للهند�سة واملباين بزيارة ميدانية اإىل عدد من 

ال�سارقة،  �سكان  من  كبرية  قطاعات  تخدم  التي  الكربى  امل�ساريع 

اإدارة  ال��زرع��وين مدير  املهند�س يعقوب  ال��زي��ارة  وق��د رافقه خ��لل 

التدقيق  �سعبة  رئي�س  ن�������ا�سر  عل���ي  ح�س���ن  واملهند�س  الهند�سة 

الإن�سائي بالبلدية.

امل�ساريــــع والتعرف على احتياجاتها على اأر�س الواقع ل�سمان 

�ســــري العمــــل بها علــــى النحو الأكمــــل اإىل حني النتهــــاء منها 

وت�سليم �سهادات الإجناز اخلا�سة بها.

واأفــــاد الزرعوين اأن البلدية تعتــــزم ال�ستمرار يف اإجراء هذه 

الزيــــارات التفقدية اإىل املواقع الإن�سائيــــة وامل�ساريع التنموية 

بالإمــــارة ب�ســــكل دوري لتقــــدمي الدعــــم الــــالزم لهــــا وتوفري 

احتياجاتهــــا وال�ستماع اإىل مالحظــــات القائمني عليها حتى 

يتــــم اإجنازهــــا يف املواعيــــد املحــــددة دون اأية معوقــــات ووفق 

ال�سرتاطــــات الهند�سيــــة ومتطلبــــات ال�سالمــــة املطبقــــة يف 

الإمارة والقوانني والإجراءات املعمول بها يف هذا ال�ساأن.

املهند�س خليفة ال�سويدي

م�ساعد املدير العام لقطاع الهند�سة واملباين

أخبـار 
الـــــدار
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للتأكد من االلتزام باالشتراطات الفنية ومتطلبات السالمة
بلدية الشارقة تكثف حمالتها التفتيشية على المواقف 

االستثمارية

بلدية الشارقة تستقبل وفد 
الجمعية الهندية

انطالقــــًا من حر�س بلديــــة مدينة ال�سارقة علــــى توفري اأعلى 

م�ستوى من اخلدمات ل�سكان ال�سارقة على اختالف عقائدهم 

وطقو�سهــــم الدينيــــة، ا�ستقبلــــت البلديــــة م�ســــوؤويل اجلمعية 

الهنديــــة بال�سارقــــة ملناق�ســــة عدد مــــن املو�سوعــــات املتعلقة 

مبحرقة ال�سارقة التي تقدم خدمات حرق جثامني املوتى لغري 

امل�سلمني وملن يرغــــب من اجلاليات املعنية بهذه الطقو�س من 

جميع اإمارات الدولة.

وتطــــرق الجتماع الــــذي تراأ�سه �سعادة املهند�ــــس حن التفاق 

م�ساعد املديــــر العام للزراعة والبيئــــة اإىل عدد من املوا�سيع 

التــــي تهم اأبنــــاء اجلالية الهنديــــة و�سبل تعزيــــز اأوجه الدعم 

والتعــــاون الذي ميكن اأن تقدمه البلديــــة لهم، وذلك بح�سور 

املهند�س جعفر علي جعفر مدير اإدارة اخلدمات البيئية.

واأو�ســــح علي اأبوغازيني مدير اإدارة املواقف العامة اأن تكثيف 

الرقابة والتفتي�س على ال�ساحات امل�ستثمرة كمواقف لل�سيارات 

مقابل ر�سوم يهدف اإىل تنظيم العمل بتلك ال�ساحات يف �سوء 

النظــــم والقوانــــني املعمــــول بها يف هــــذا ال�ســــاأن، والتاأكد من 

ا�ستيفائهــــا لال�سرتاطات الفنية ومتطلبــــات ال�سالمة، م�سريًا 

اإىل اأن البلدية �ست�ستمر يف القيام بدورها الرقابي والتفتي�سي 

على هذه املواقف ال�ستثمارية على مدار العام ل�سمان حماية 

حقــــوق اأ�سحــــاب املركبات الذيــــن يتعاملون مــــع م�سغلي تلك 

املواقــــف وعــــدم وقوعهم فري�ســــة ل�ستغالل بع�ــــس املخالفني 

الذيــــن ل يتقيــــدون باللوائــــح املنظمة لعمل تلــــك ال�ساحات اأو 

 كثفت بلدية مدينة ال�سارقة حملتها التفتي�سية على جميع 

�ساحات املواقف ال�ستثمارية يف املدينة خلل يف الفرتة املا�سية 

للتاأكد من التزامها بالنظم والقوانني املعمول بها وا�ستيفائها 

لل�سرتاطات الفنية ومتطلبات ال�سلمة.

يفر�ســــون ر�سومًا اأعلى من الر�ســــوم امل�سرح بها من اجلهات 

املخت�سة. 

واأ�سار اإىل اأن حملة التفتي�س على املواقف ال�ستثمارية �سملت 

توزيــــع 500 من�سور توعوي على م�سغلي املواقف ال�ستثمارية 

باملدينــــة للتحذير من مغبة خمالفة القوانــــني والنظم املتبعة 

يف اإدارة وت�سغيــــل املواقــــف ال�ستثماريــــة، و�ســــرورة ا�ستيفاء 

ال�سرتاطات الفنية ومتطلبات ال�سالمة .

واأ�ساف اأن بلدية ال�سارقة تنوه با�ستمرار من خالل املن�سورات 

التوعويــــة وعرب  من�ساتها على �سبــــكات التوا�سل الجتماعي 

والو�سائــــل الإعالميــــة املختلفــــة بــــاأن ال�ساحــــات ال�ستثمارية 

النظاميــــة تتميــــز بوجــــود لوحــــة اإر�سادية حتمل �سعــــار بلدية 

مدينة ال�سارقة وجميع بيانــــات امل�ستثمر وكذلك ر�سوم تعرفة 

ا�ستخدام املوقف، وما دون ذلك هي �ساحات خمالفة.

وك�ســــف اأبوغازيــــني اأن احلمالت التفتي�سيــــة الأخرية اأ�سفرت 

عن �سبط عدد 93 �ساحة ا�ستثمارية خمالفة، ويف حال عدم 

تقيــــد امل�ستثمر بالنظــــم واللوائح والقوانــــني املتبعة يف مدينة 

ال�سارقة ب�ساأن ت�سغيل ال�ساحات ال�ستثمارية اأو عدم ح�سوله 

علــــى الرتاخي�س الالزمــــة لت�سغيل املواقــــف ال�ستثمارية يتم 

اإغــــالق ال�ساحة على الفــــور، بالتعاون مــــع الدوائر احلكومية 

ذات ال�سلة حر�سًا على امل�سلحة العامة وم�سلحة م�ستخدمي 

تلــــك ال�ساحات وحفظــــًا حلقوقهم ومنعًا للتجــــاوزات، م�سريًا 

اإىل البلديــــة قامــــت باإغالق عدد 62 �ساحــــة اإىل حني تعديل 

مة. اأو�ساعها طبًقا للوائح والقوانني املنظِّ
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نفــــذت بلدية مدينة ال�سارقة اأعمــــال ردم وت�سوية لالأرا�سي املنخف�ســــة يف منطقة القرائن 2، 

مب�ساحة اإجمالية بلغت 70 األًفا و 85 مرًتا مربعًا، متهيدًا لإقامة حديقة متكاملة تتمتع بكافة 

اخلدمات واملرافق من مالعب وم�ساحات خ�سراء ومنطقة األعاب ومم�سى مطاطي وغريها.

واأو�ســــح املهند�س في�سل املال مدير اإدارة اخلدمات العامة اأن اأعمال الدفان والت�سوية مبنطقة 

القرائن 2 تاأتي ا�ستجابة لتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي 

ع�ســــو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة ببذل كل اجلهود املمكنة من اأجل تهيئة املناطق اجلديدة 

وموا�سلــــة التو�ســــع يف ن�ســــر الرقعة اخل�ســــراء واإقامــــة احلدائــــق يف جميع اأرجــــاء املدينة مبا 

يتنا�ســــب مع الزيــــادة ال�سكانية املطردة وتنامــــي حاجة ال�سكان اإىل املزيد مــــن اأماكن الرتفيه 

والتنزه املزودة بكافة و�سائل الراحة وال�ستمتاع التي تتميز بها كل حدائق الإمارة، لفتًا اإىل اأن 

جريت مبنطقة القرائن 2 هدفت اإىل تهيئة الأرا�سي املنخف�سة باملنطقة 
ُ
اأعمال الت�سوية التي اأ

وجتهيزها لإقامة حديقة جديدة متكاملة اخلدمات واملرافق.

واأ�ســــار اإىل اأن البلديــــة م�ستمــــرة يف تنفيــــذ اأعمــــال الدفــــان والت�سوية على مدار العــــام ملواكبة 

النه�ســــة ال�ساملــــة التــــي ت�سهدها اإمــــارة ال�سارقــــة، واحلفاظ علــــى ال�سالمة العامــــة واملظهر 

اجلمــــايل واحل�ساري لالإمارة، كما اأنها تهدف اإىل جتنــــب الأ�سرار واملخاطر التي من املمكن 

اأن ت�سكلهــــا املناطــــق املنخف�سة الواقعة على جوانــــب الطرق، وجتري هــــذه الأعمال وفق خطة 

مدرو�ســــة ت�ستهــــدف ت�سوية الأرا�ســــي املنخف�سة يف جميع املناطق اجلديــــدة التي تدخل �سمن 

احليز العمراين بحيث ي�سهل البناء عليها وتزويدها باخلدمات واملرافق املطلوبة.

واأكــــد اأن اأعمــــال الت�سوية مبنطقة القرائن 2 اأجنزت ب�سرعة لفتــــة بناًء على توجيهات الإدارة 

العليــــا بالبلدية، حيث مت النتهــــاء منها قبل املوعد املحدد يف اخلطــــة الزمنية املو�سوعة، وقد 

بلغــــت امل�ساحــــة الإجمالية التي �سملتهــــا هذه الأعمال 70 األًفا و85 مــــرتًا مربعًا، اأما حمولت 

الرمــــال التي ا�ستخدمت يف هذه الأعمال فقد و�سل عددها اإىل 6540 حمولة. وقد �سارك يف 

هذه الأعمال 42 �سائًقا وفنًيا من البلدية، ا�ستخدمت خاللها 25 �ساحنة، بالإ�سافة اإىل عدد 

من املعدات الأخرى كالبلدوزات وال�سيول وتناكر املياه وغريها.

وك�ســــف املال اأن بلدية مدينــــة ال�سارقة اأجنزت خالل الن�سف الأول مــــن العام اجلاري اأعمال 

ردم وت�سويــــة للطــــرق والأرا�سي املنخف�سة بكميات دفان بلغــــت 24 األفًا و 806 حمولة �سيارة 

�سك�سويل مل�ساحة من الأرا�سي بلغت حوايل 624 األف مرت مربع يف عدد من �سواحي املدينة، 

موؤكــــًدا اأن اأعمــــال �سيانــــة الطرق غــــري املعبدة جتري ب�ســــكل يومي يف جميــــع املناطق من اأجل 

الت�سهيــــل والتي�ســــري على املواطنــــني الراغبني يف بناء م�ساكــــن لهم دون حتمل اأيــــة اأعباء، كما 

تقــــوم اإدارة اخلدمات العامة بتوفري الرمل الزراعــــي وتوريدها اىل املنازل، حيث بلغت كميات 

الرتبــــة الزراعيــــة املوردة اإىل املنازل خالل الن�سف الأول من هذا العام 1733 حمولة �سيارة 

�سك�سويل.

تنفيًذا لتوجيهات حاكم الشارقة 
بلدية الشارقة تنفذ أعمال تسوية لألراضي المنخفضة بالقرائن تمهيدًا إلقامة حديقة متكاملة 

الخدمات
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وقالت حنان جابر جا�سم رئي�س ق�سم الفعاليات واملعار�س يف بلدية مدينة 

ال�سارقة، اأن حملة الإنهاك احلــــراري التي اأطلقتها بلدية مدينة ال�سارقة 

ممثلــــة باإدارة التفاعل املوؤ�س�سي واإدارة تقييم املطابقة والتثقيف ال�سحي 

تاأتــــي �سمن برنامــــج فعاليات البلدية لعــــام 2017 ومبادراتها التوعوية 

وال�سحيــــة واملجتمعية التــــي تهدف اإىل تعزيز الوعي لــــدى اأفراد املجتمع 

باملخاطــــر ال�سحية مبختلــــف اأنواعها والعمل على تهيئــــة بيئة اآمنة للعمل 

والعي�س على اأر�س مدينتنا البا�سمة.

تحت شعار "صيف بدون إنهاك حراري"
بلدية الشارقة تطلق حملة للوقاية من اإلنهاك الحراري 

توزيع قبعات مصممة على شكل مظالت لعدد 700 عامل من عمال البلدية

حتت  احل��راري  الإنهاك  من  للوقاية  حملة  ال�سارقة  مدينة  بلدية  د�سنت 

�سعار "�سيف بدون اإجهاد حراري"، ا�ستمرت على مدى اأربعة اأيام، وت�سمل 

مبخاطر  ال�سحي  الوعي  لتعزيز  تثقيفية  وحما�سرات  ميدانية  ج��ولت 

الإ�سابة بالإنهاك احلراري لدى اأفراد املجتمع كافة، ل�سيما فئة العمال 

ممن تتطلب اأعمالهم التعر�س لأ�سعة ال�سم�س املبا�سرة.

واأ�سارت اإىل اأن احلملة التي ا�ستمرت على مدى 

اأربعــــة اأيام ت�ستهــــدف بالأ�سا�س العمــــال الذين 

يعملــــون يف اأجــــواء ال�سيف احلــــارة ويتعر�سون 

لأ�سعــــة ال�سم�ــــس املبا�سرة، حيث بــــداأت احلملة 

بزيــــارة عمال املواقع الإن�سائيــــة يف عدة مناطق 

بال�سارقــــة بهدف التوا�سل معهــــم ب�سكل مبا�سر 

وتعريفهــــم مبخاطر الإ�سابة بالإنهاك احلراري 

واأعرا�ســــه وطــــرق الوقايــــة منه وكيفيــــة تقدمي 

الإ�سعافــــات الأولية لل�سخ�ــــس امل�ساب اإىل حني 

و�ســــول امل�ساعــــدة الطبيــــة، لفتــــة اإىل تقــــدمي 

امل�سروبات الباردة والع�سائر  واملاأكولت الغنية 

بال�سوائــــل والأمــــالح اإىل العمــــال لتعوي�ــــس مــــا 

تفقده اأج�سامهم من �سوائل واأمالح جراء العمل 

يف الأجواء التــــي تت�سم بارتفــــاع درجة احلرارة 

والتعر�س لأ�سعة ال�سم�س املبا�سرة.

واأفــــادت اأن حملــــة الإنهــــاك احلــــراري تت�سمن 

تنظيم نــــدوات وحما�ســــرات تثقيفية ملدة ثالثة 

اأيام يف املبنى الرئي�سي للبلدية لتقدمي معلومات 

علمية وطبيــــة موثوقة ملوظفــــي البلدية وعمالها 

امليدانيــــني ومراجعيهــــا حــــول حــــالت الإ�سابة 

بالإنهــــاك احلــــراري وتو�سيح الفــــرق بينه وبني 

�سربــــة ال�سم�س من حيــــث اختــــالف الأعرا�س 

وطــــرق الوقايــــة والعــــالج وغريها، م�ســــريا اإىل 

اأن النــــدوات التثقيفية ركــــزت على كيفية اتخاذ 

الإجــــراءات الوقائية واتباع ممار�سات ال�سحية 

ال�سليمة لتجنب الو�سول اإىل مرحلة الإ�سابة.

واأ�سافت اأن اإدارة تقييم املطابقة والتثقيف ال�سحي بالتعاون 

مــــع اإدارة التفاعــــل املوؤ�س�ســــي بالبلديــــة اأعــــدت جمموعة من 

الن�سرات التوعوية وال�سحية عــــن خماطر الإ�سابة بالإنهاك 

احلــــراري و�سربــــة ال�سم�ــــس وخماطــــر ا�ستخــــدام املبيــــدات 

احل�سريــــة غري املرخ�ســــة من البلديــــة لن�سرها علــــى و�سائل 

التوا�ســــل الداخلي للموظفني وكذلك عــــرب من�سات التوا�سل 

الجتماعــــي التابعة للبلدية لتعزيــــز الوعي ال�سحى لدى اأكرب 

�سريحة ممكنة من املجتمع. 

ومن جانبه، قال حممد �سالح اجل�سمي رئي�س ق�سم الت�سال 

املوؤ�س�سي بالبلديــــة اأن حملة الإنهاك احلراري تاأتي ا�ستمرارًا 

ل�سيا�سة البلدية وا�سرتاتيجيتها التي ت�سع على راأ�س اأولوياتها 

فئة العمال والهتمــــام ب�سالمتهم اأثناء العمل، م�سريًا اإىل اأن 

البلدية قامــــت خالل الأ�سبوع املا�سي بالتعــــاون والتن�سيق مع 

جمعيــــة ال�سارقة اخلرييــــة بتوزيع قبعــــات م�سممة على �سكل 

مظــــالت للعمــــال امليدانيــــني، بهــــدف التخفيف مــــن الأجواء 

احلارة وحمايتهم مــــن اأ�سعة ال�سم�س ال�سديدة يف هذا الوقت 

مــــن العام، حيــــث مت توزيع هذه القبعات علــــى 250 عاماًل. 

وذلك �سمــــن خطة ت�ستهدف توزيع مــــا يزيد عن 700 قبعة 

على عمال البلدية امليدانيني.

واأكد اأن هذه املبادرة تهــــدف اإىل اإ�سعاد العمال وتهيئة اأجواء 

منا�سبة للعمل، اإميانًا منها بالدور املهم واحليوي الذي توؤديه 

هــــذه الفئــــة يف دعم وتعزيز م�ســــرية العمل البلــــدي، كما اأنها 

تاأتي �سمن مبادرات البلدية يف عام اخلري.
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خالل أسبوع جيتكس للتقنية 2017
بلدية الشارقة توقع مذكرة تفاهم مع "إس أيه بي" لدعم التحول الرقمي لجميع خدماتها

عززت بلدية مدينة ال�سارقة اليوم مكانتها يف �سدارة مزودي 

اخلدمات البلدية املتطورة رقميًا يف منطقة اخلليج العربي، 

وذلك باإلعالن عن قرارها بتوظيف حلول الأعمال املتطورة 

من "اإ�س اإيه بي" عرب جميع خدماتها واإطالق �سراكة لتطبيق 

هذه احللول. ومع هذا الإعالن الذي مت خالل اأ�سبوع جيتك�س 

تفعيل  الأو�ــســط  ال�سرق  �سي�سهد  دبــي،  يف   2017 للتقنية 

واحدة من اأكر م�ساريع الرقمنة البلدية طموحًا اإىل اليوم، 

حيث �ستتحول جميع اخلدمات البلدية يف ال�سارقة – مبا يف 

للمتعاملني  املوجهة  وتلك  الداخلية  ذلك خدماتها احلكومية 

على نحو مبا�سر - اإىل من�سات رقمية. ووقع اختيار البلدية 

على �سركة "اإي اإيه بي" كمزود للتكنولوجيا عقب م�ساورات 

لل�سركة يف  امل�سهودة  العاملية  بتقدير اخلربات  انتهت  مطولة 

مع  �سراكة  اأي�سًا  البلدية  واأطلقت  حلوللربجميات.  جمال 

اإيفوغلف"  الرقمية"  للتكنولوجيا  ذراعها  عرب  "اإيفوتك"- 
اإيه بي". وتعد  "اإ�س  - لتطبيق احللول الرقمية التي توفرها 

"اإيفوغلف" ق�سم التطبيق الرقمي لتقنيات �سركة "اإيفوتك"، 
مزود احللول التكنولوجية الرائد. وقد ا�ستطاعت "اإيفوتك" 

�سريعًا كالعب مهم �سمن م�سهد احللول  تر�سخ مكانتها  اأن 

التكنولوجية يف منطقة اخلليج العربي،واأن تثبت قدرتها على 

للم�سائل  تطوير حلول قائمة على برجميات معقدة ومبتكرة 

التي توؤثر علىاملجتمع احلديث.

�ــســامل عبيد  ثــابــت  �ــســعــادة  الإعــــالن بح�سور  هـــذا  وجـــرى 

ال�سارقة؛  مدينة  بلدية  عــام  مدير  ال�سام�سي،  الطريفي 

بي" يف  اإيه  "اإ�س  ل�سركة  التنفيذي  املدير  توبكوت�س،  وتيفون 

احلرميل،  خالد  و�سعادة  وعمان،  املتحدة  العربية  الإمــارات 

عن  الإعــالن  "اإيفوتك".وي�سكل  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س 
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ال�سارقة  �سعي  على  ملمو�سًا  دلــيــاًل  هــذا  الرقمنة  م�سروع 

قائمة  منهجية  تتبنى  حيث  الرقمية،  الثورة  تطورات  ملوكبة 

بالإ�سافة  احلكومية.  اخلدمات  جميع  لرقمنة  البتكار  على 

اإيه  "اإ�س  تقنيات  توظف  التي  احلكومية  الأنظمة  جميع  اإىل 

على  للمتعاملني  املوجهة  الأخرى  اخلدمات  جميع  فاإن  بي"، 

اأ�سا�س  نحو مبا�سر �سيتم رقمنتها لتكون قابلة للت�سغيل على 

واحلوا�سيب  اللوحية  والأجهزة  الذكية  الهواتف  تفاعلي عرب 

اليومية  احلياة  ت�سهيل  ت�سمن  بو�سائل  وغريها  املحمولة 

ل�سكان ال�سارقة.

و�سيتم مبوجب التفاق رقمنة جميع اخلدمات العامة لبلدية 

اإىل  بالإ�سافة  التجارية،  "هايرب�س"  من�سة  عرب  ال�سارقة 

�سمان الن�سخ الحتياطي لبيانات جميع اإدارات البلدية- مبا 

على  وامل�سرتيات-  والعقود  الب�سرية،  واملــوارد  املالية،  فيها 

اأنظمة تخزين �سحابية. وي�سمل التفاق كذلك جميع اخلدمات 

ال�سحة  مثل  الأخــرى  اخلدمات  وبقية  القائمة  الإلكرتونية 

الــعــامــة، والــنــقــل، وعــقــودالإيــجــار، 

بهذه  و�سريتبط  البلدي.  والتفتي�س 

املن�سة اأي�سًا جميع �سركاء الأعمال 

واملتعاملون  )املقاولون،وال�سركات، 

والهيئات احلكومية(، مما  الأفراد، 

مــركــزًا  ال�سارقة  بلدية  مــن  يجعل 

موثوق ا موحد ا جلميع اخلدمات يف 

مدينة ال�سارقة.

ثابت  �سعادة  قــال  الــ�ــســدد،  وبــهــذا 

ال�سام�سي،  الطريفي  عبيد  �ــســامل 

ال�سارقة:  مدينة  بلدية  عــام  مدير 

ال�سارقة  بلدية  اأن  قلنا  اإذا  "لنبالغ 
الإعــالن قفزة عمالقة  بهذا  حققت 

نحو تطوير اأول بلدية رقمية بالكامل 

يف منطقة اخلليج العربي. ونحن يف 

البحث  يف  جهدًا  ندخر  ل  ال�سارقة 

التي  للتحديات  ملمو�سة  حــلــول  عــن 

الثورة  طليعة  يف  نكون  ــاأن  ب قــرارنــا  ح�سمنا  وقــد  تواجهنا، 

التكنولوجيا  ل�ستخدام  الدائم  ال�سعي  خالل  من  الرقمية 

الرقمية حيثما ن�ستطيع حت�سني حياة النا�س. 

"اإ�س  ل�سركة  التنفيذي  املدير  توبكوت�س،  تيفون  قال  بــدوره 

يف  "وجدنا  وعمان:  املتحدة  العربية  الإمـــارات  بي" يف  اإيــه 

والتفكري  الطموح  نف�س  ت�ساركنا  موؤ�س�سًة  ال�سارقة  بلدية 

اإىل  نتطلع  ونحن  التطور،  لتحقيق  الدائم  وال�سعي  املبتكر 

البقاء  لل�سارقة  تتيح  رقمية  منظومة  لإر�ساء  معهم  التعاون 

يف موقع ال�سدارة لناحية تبني التقنيات احلديثة. و�سنعمل 

وتطوير  البلدية  اخلدمات  لت�سهيل  ’اإيفوغلف‘  مع  كثب  عن 

"اإيفوغلف"،  اأكر دعم ا لحتياجات املتعاملني".وعن  نظام 

خالد  �سعادة  قال  "اإيفوتك"؛  ل�سركة  الرقمي  التطبيق  ذراع 

احلرميل، الرئي�س التنفيذي ل�سركة "اإيفوتك": "نحن �سعداء 

جدًا بدخول هذه ال�سراكة مع بلدية ال�سارقة مل�ساعدتها على 

اإمتام رقمنة جميع عملياتها �سواء الداخلية منها اأو املوجهة 

فريدًا  امل�سروع  هذا  يجعل  وما  مبا�سر.  نحو  على  للمتعاملني 

من نوعه هو نطاق التنفيذ؛ فمن بني جميع م�ساريع الرقمنة 

البلدية يف منطقة ال�سرق الأو�سط، يعترب هذا امل�سروع الأول 

البلدية  الت�سغيلية  العمليات  جميع  ترحيل  فيه  يتم  ــذي  ال

 500 من  اأكر  ي�سمل  ا  وهذ  رقمية،  من�سات  اإىل  بالكامل 

خدمة جتارية وعامة".

واأ�ساف احلرميل: "تعك�س هذه ال�سراكة املكانة املتميزة التي 

ا�ستطاعت ’اإيفوتك‘ حتقيقها �سريعًا كواحدة من اأبرز مزودي 

حلول التكنولوجيا الرقمية يف منطقة اخلليج العربي. ونحن 

بهذه  لال�سطالع  البلدية  اإياها  منحتنا  التي  بالثقة  فخورون 

على  ’اإيفوغلف‘وقدرتها  مرونة  وبف�سل  الكبرية.  امل�سوؤولية 

تطبيق حلول عالية التاأثري يف عمليات التحول الرقمي، اأعتقد 

اأننا ن�ستطيع اإجناز عملية حتول فعالة و�سريعة الوترية. وفيما 

حتقيق  عن  يثمر  اأن  ناأمل  الربنامج،  هذا  تطبيق  على  نعمل 

الروؤية املبتكرة للبلدية، ومتكني �سكان ال�سارقة من ا�ستخدام 

كامل اإمكانات هذه اخلدمات الرقمية اجلديدة".

جميع  لتحويل  ال�سارقة  بلدية  "اإيفوغلف"  تــدعــم  وفيما 

الوظيفي  الأداء  وت�سهيل  رقمية  من�سات  اإىل  خدماتها 

مدى  باأيديهم  �سيلم�سون  ال�سارقة  �سكان  فــاإن  احلكومي، 

الإمــارة.  يف  باحلياة  املرتبطة  ــة  الإداري املهام  تنفيذ  �سهولة 

مراحل  على  اجلديدة  اخلدمات  تنفيذ  يتم  اأن  املتوقع  ومن 

عدة بدءًامن عام 2018 ومع ت�سارع وترية التحول الرقمي 

عرب كامل منطقة ال�سرق الأو�سط، كانت قيادة بلدية ال�سارقة 

�سريعًة يف تبني التكنولوجيا املتطورة لالأجهزة املحمولة ملا لها 

من فائدة كبرية يف حت�سني كفاءة العمليات الت�سغيلية للبلدية 

وتعزيز القيمة املقدمة جلميع اأ�سحاب امل�سلحة �سواء كانوا 

ذلك  تنفيذ  و�سيتم  مزودي خدمات.  اأو  نهائيني  م�ستخدمني 

البيانات وحتليالت متطورة  جزئيًا بتوظيف روؤى قائمة على 

ت�سهم يف اإعادة بلورة اخلدمات الرقمية متا�سيًا مع توجهات 

واأمناط ال�ستخدام الت�سغيلي الواقعي.
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وقعت بلدية مدينة ال�سارقة اتفاقية مع �سركة الإمارات لالت�سالت املتكاملة "دو" لتوفري خدمة 

"واي فاي" ملرتادي عدد من احلدائق العامة باملدينة و بع�س مراكز خدمة العمالء، وذلك اأثناء 
م�ساركة البلدية �سمن من�سة حكومة ال�سارقة يف معر�س اأ�سبوع جيتك�س للتقنية، الذي اأقيم  يف 

مركز دبي التجاري العاملي يف اأكتوبر املا�سي.

و�سرح �سعادة ثابت �سامل الطريفي مدير عام البلدية اأن هذه املبادرة هي املرحلة الأوىل لتحويل 

جميع حدائق الأحياء ال�سكنية واملتنزهات يف ال�سارقة اإىل ذكية، بالإ�سافة جلميع مراكز خدمة 

العمالء التابعة لها، بحيث تتيح ملرتادي احلدائق واملتعاملني ال�ستمتاع بخدمة الإنرتنت املجاين 

وت�سفح املواقع املختلفة باأق�سى �سرعة على مدار الأ�سبوع دون انقطاع. موؤكدًا اأن هذا التحول 

و  �سمن  ال�سامل،  الرقمي  للتحول  ال�ساعية  الإمــارات  دولة  توجهات حكومة  مع  متما�سيًا   جاء 

التطور  ظل  يف  خا�سة  الكرتونية،  اإىل  خدماتها  جميع  وحتويل  ال�سارقة  حكومة  عمل  منظومة 

أثناء المشاركة في أسبوع جيتكس للتقنية2017
بلدية الشارقة توقع اتفاقية مع "دو" لتوفير خدمة "واي فاي" في الحدائق العامة

القــتــ�ــســادي واحلــ�ــســاري 

ت�سهده يف  الــذي  واملــعــريف 

وانت�سار  كافة،  قطاعاتها 

الأنـــظـــمـــة الــتــكــنــولــوجــيــة 

احلــــديــــثــــة والـــتـــقـــنـــيـــات 

يرافقها  ومـــا  املــتــقــدمــة، 

الرقمي  الوعي  زيــادة  من 

مبختلف  الأفـــــــراد  لــــدى 

ــم الــعــلــمــيــة  ــه ــات ــوي ــت ــس ــ� م

ــة، الأمــــر الــذي  ــفــكــري وال

العــتــمــاد  ــرورة  ــس � يحتم 

وا�ستبدالها  املعتادة،  التقليدية  الإجــراءات  عن  وال�ستغناء  �سريعة  اإلكرتونية  خدمات  على 

هذه  ت�سهم  بحيث  كامل،  ب�سكل  ذكية  اإمــارة  ال�سارقة  وجعل  مب�سطة،  وتقنيات  باإجراءات 

البادرة يف توفري مزيدًا من �سور احلياة املي�سرة للجمهور من مواطنني ووافدين وزوار . 

من جانبه اأو�سح املهند�س ح�سن التفاق م�ساعد املدير العام لقطاع الزراعة والبيئة، اأن بلدية 

مدينة ال�سارقة ت�سع اإ�سعاد املتعاملني واملقيمني على اأر�س اإمارة املعرفة والثقافة يف اأولوياتها، 

وتعمل من خالل كافة املبادرات والإتفاقيات التي تعقدها على الو�سول لأعلى معدلت من 

ر�سا العمالء عن طريق تقدمي خدمات مي�سرة و الكرتونية اأو ذكية تواكب التطورات احلادثة 

بها  واملتنزهات  لتحويل جميع احلدائق  البلدية خطة متكاملة  حمليًا وعامليًا. حيث و�سعت 

اإىل ذكية، و�ستبداأ املرحلة الأوىل بحدائق احلزام الأخ�سر لل�سيدات مبنطقة الفلج، حديقة 

القرائن، النا�سرية، النوف، الرمثاء، اخلزامية، املجاز، القوز، اأبو �سغارة، ومتنزه ال�سارقة 

الوطني، ويف مركز خدمات البلدية وال�سواحي مبنطقة ال�سناعية اخلام�سة، مركز خدمات 

الإيجاري، مركز خدمات  التنظيم  النا�سرية، مركز خدمة  العامة مبنطقة  ال�سحة  عيادة 

الرئي�سي  البلدية  ملبنى  بالإ�سافة  اخلام�سة،  ال�سناعية  مبنطقة  البلدي  والتفتي�س  الرقابة 

املفعل به اخلدمة م�سبقًا، و�سيتم الإعالن قريبًا عن توفري اخلدمة يف بقية احلدائق واملراكز 

وفقًا جلدول زمني حمدد.
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الستقبال المقترحات والشكاوى إلكترونيًا
بلدية الشارقة تطلق تطبيق "كلنا بلدية" 

و�سرح الطريفي اأثناء جولته يف املعر�س اأن "اأ�سبوع جيتك�س 

تقنية  جمــال  يف  تــاأثــريًا   املعار�س  اأكــر  من  للتقنية" بــات 

املعلومات و �سناعة التكنولوجيا، و هو اأي�سًا فر�سة لالطالع 

املطبقة  التكنولوجية  املمار�سات  و  التجارب  اأف�سل  على 

حمليًا وعامليًا،.  كما اأنه املن�سة املثالية للتعريف باخلدمات 

والتطبيقات اجلديدة التي تقدمها البلدية للمتعاملني بهدف 

تب�سيط و ت�سهيل الإجراءات.م�سريًا اأن بلدية مدينة ال�سارقة 

مدينة  بلدية  ع��ام  م��دي��ر  الطريفي  ���س��امل  ث��اب��ت  �سعادة  د���س��ن 

ال�سارقة التطبيق التفاعلي "كلنا بلدية" على متاجر تطبيقات 

والإجنليزية،  العربية  باللغتني  الذكية  وال��ه��وات��ف  الأج��ه��زة 

الذكية  ال�سارقة  حكومة  مبن�سة  البلدية  ج��ن��اح  ع��رب  وذل���ك 

مبعر�س" اأ�سبوع جيتك�س للتقنية 2017" .

الرقمي،  للتحول  متكاملة  خطة  و�سعت 

وحتويل خدماتها اإىل ذكية ب�سكل كامل، 

املقدمة  الذكية  بلغ عدد اخلدمات  حيث 

 144 الإلـــكـــرتوين  البلدية  مــوقــع  عــرب 

احتياجات اجلمهور  تلبي  متنوعة  خدمة 

�سواء فيما يتعلق باخلدمات الهند�سية اأو 

واملوؤ�س�سات،  لالأفراد  والبيئية  الزراعية 

التجارية  الأعــمــال  خلدمات  بالإ�سافة 

الأعــمــال  اأ�ــســحــاب  منها  ي�ستفيد  الــتــي 

تتيح  بحيث  وال�ستثمارية،   التجارية 

الت�ساريح  على  احل�سول  البلدية  لهم 

خالل  من  التجارية  ملن�ساآتهم  الــالزمــة 

املوقع  عرب  الإلكرتونية  الطلبات  تعبئة 

الإلكرتوين. 

ال�سويدي  فالح  خالد  اأو�سح  جانبه  من 

"كلنا  تطبيق  اأن  البلدي  والتفتي�س  الــرقــابــة  اإدارة  مدير 

مع  واملــقــرتحــات  ال�سكاوى  اإدخـــال  للمتعامل  يتيح  بلدية" 

اأو  امل�سورة  املــواد  اأو  ال�سور  مثل  مرفقات  اإ�سافة  اإمكانية 

ال�سوتية،ومن ثم يتم حتويل الطلب اإىل �سعبة اخلط ال�ساخن 

مبا�سرة لتخاذ الإجراءات وحتويلها للجهة املعنية بالبلدية، 

ومن ثم حل امل�سكلة. م�سيفًا اأن فريق بلدية ال�سارقة امل�سارك 

�سمن من�سة حكومة ال�سارقة ي�ستقبل زوار املعر�س للتعرف 

على اخلدمات الإلكرتونية التي اأطلقتها البلدية على موقعها 

الإلكرتوين وتطبيقاتها الذكية، وذلك �سعيًا منا لزيادة الوعي 

حيث  منها،  ال�ستفادة  وكيفية  واخلدمات  التطبيقات  بهذه 

"كلنا بلدية" عرب  متتلك البلدية تطبيقني بالإ�سافة لتطبيق 

قامت  الذي  "بلديتي"  تطبيق  وهي  الذكية  الأجهزة  متاجر 

بت�سميمه البلدية لتقدمي خدماتها للجمهور ب�سكل الكرتوين 

وتطبيق  الآن،   نعي�سها  التي  املعلوماتية  الثورة  مع  يتواكب 

"انطباعكم عنا"وهو خا�س بقيا�س ن�سبة ر�سا املتعاملني مع 
اخلدمات  لكافة  قبولهم  و  �سعادتهم  مدى  ومعرفة  البلدية  

البلدية املقدمة لهم.
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الذي  التن�سيقي  الجتماع  اأن  هده  بن  خليفة  �سعادة  و�سرح 

جاء بح�سور �سعادة �سامل بن �سامل ال�سويدي مدير عام هيئة 

الوقاية وال�سالمة بال�سارقة، وعدد من ممثلي اجلهات املعنية 

امل�سكلة وكيفية احلد  اأ�سباب  العديد من املحاور، مثل  تناول 

من حوادث ال�سقوط، وذلك تنفيذا لتوجيهات �ساحب ال�سمو  

املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ 

اأمن و�سالمة  ال�سارقة، ب�سرورة احلفاظ على  الأعلى حاكم 

مدار  على  �ستمتد  احلملة  اأن  مو�سحًا  املجتمع.  اأفراد  جميع 

�سهر كامل، اعتبارًا من اأكتوبر املقبل. م�سريًا اأنه متت مناق�سة 

العامة  القيادة  اأعدتها  التي  للتقارير  وفقًا  امل�سكلة  اأ�سباب 

اأن  وتبني منها   ،2011-2017 لالأعوام  ال�سارقة  ل�سرطة 

التخزين يف  الأ�سري،  الأهمال  تتمحور حول  امل�سكلة  اأ�سباب 

ال�سرفات، و�سع الأثاث اأ�سفل النوافذ وتركها مفتوحة، عدم 

وانخفا�س  والنوافذ  لل�سرفات  الفنية  بال�سرتاطات  اللتزام 

يف  وخا�سة  �سم   120 عن  والنوافذ  ال�سرفات  علو  م�ستوى 

جميع  بني  تكاملية  خطة  و�سع  مت  وعليه  القدمية،  البنايات 

الهيئات واجلهات املعنية للق�ساء على هذه الأ�سباب وو�سوًل 

لالأهداف املرجوة.

املوؤ�س�سي  الت�سال  ق�سم  رئي�س  اجل�سمي  حممد  اأو�ــســح  و 

وخا�سة  امل�ستاأجرين  جميع  ت�ستهدف  احلملة  اأن  بالبلدية 

واملــالك  التجارية،  املناطق  يف  والأبـــراج  البنايات  قاطني 

العقارية، حيث �سيتم تقدمي توعية مبا�سرة  وممثلي املكاتب 

باملدينة  العامة  والأمــاكــن  اخل�سراء  امل�سطحات  ملــرتــادي 

وكافة اجلهات ذات  البلدية  من خالل فرق عمل موؤهلة من 

التجارية  املراكز  يف  وم�سابقات  معار�س  وتنظيم  ال�سلة، 

ومعار�س متنقلة يف مباين البلدية املختلفة، بالإ�سافة لتوزيع 

ومداخل  الأحــيــاء  حدائق  يف  توعوية  ومل�سقات  من�سورات 

الأبراج والبنايات، باللغات العربية والإجنليزية والأوردو حتى 

وال�ستفادة  التفاعل مع احلملة  املجتمع  فئات  يت�سنى جلميع 

منها، عالوة على حملة اإعالمية يف جميع ال�سحف وو�سائل 

الإعالم املحلية، املرئية وامل�سموعة واملقروؤة، وو�سائل التوا�سل 

الهواتف  على  توعوية  ن�سية  لر�سائل  بالإ�سافة  الجتماعي، 

النقالة جلميع ال�سكان يف املدينة.

بالتعاون مع عدد من دوائر وهيئات اإلمارة
بلدية مدينة الشارقة تستعد إلطالق حملة لمنع سقوط األطفال

 ا�ستكمال لدورها التوعوي والإر�سادي للحفاظ على اأمن و�سلمة جميع اأفراد املجتمع، وا�ستعدادا لإطلقها حملة خا�سة ملنع �سقوط الأطفال من النوافذ وال�سرفات حتت �سعار"�سلمة اأطفالنا 

م�سوؤوليتنا"، عقدت بلدية مدينة ال�سارقة اجتماعاً م�سرتكاً مع  جمل�س ال�سارقة للتخطيط العمراين، هيئة الوقاية وال�سلمة، القيادة العامة ل�سرطة ال�سارقة و الإدارة العامة للدفاع املدين، 

حيث كان يف ا�ستقبال الوفد الزائر �سعادة املهند�س خليفة بن هده ال�سويدي م�ساعد املدير العام لقطاع الهند�سة واملباين وعدد من موظفي البلدية، وذلك مببنى البلدية الرئي�سي مبنطقة امل�سلى.
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تزامنًا مع يوم الزراعة العربي
بلدية الشارقة تطلق خدمة تصميم الحدائق الخاصة

اإثراًء للثقافة ال�سحية ملوظفات بلدية مدينة ال�سارقة، وتاأكيًدا 

على اأهمية الر�ساعة الطبيعية وفوائدها يف التغذية ال�سليمة 

اإدارة  التفاعل املوؤ�س�سي بالتعاون مع  اإدارة  لالأطفال، نظمت 

ال�سحة العامة بالبلدية واملجل�س الأعلى ل�سوؤون الأ�سرة ندوة 

م�سوؤولية"،  بل  خيارا  لي�ست  الطبيعية..  "الر�ساعة  بعنوان 

وذلك يف قاعة متيز باملبنى الرئي�سي، وذلك لت�سليط ال�سوء 

لالأم  ال�سحية  وفوائدها  الطبيعية  الر�ساعة  مميزات  على 

والر�سيع. وتاأتي هذه الندوة �سمن فعاليات حملة الر�ساعة 

املجتمعية  مل�ساركتها  تعزيزًا  البلدية  نظمتها  التي  الطبيعية 

ودورها يف ن�سر التوعوية ال�سحية بني موظفي البلدية واأفراد 

املجتمع كافة

تزامنًا مع يوم الزراعة العربي الذي ي�سادف 27 �سبتمرب من كل عام، و يف اإطار 

ثقافة  وخلق  الإمــارة،  اأنحاء  جميع  يف  الزراعية  الرقعة  وتو�سيع  ن�سر  على  حر�سها 

خ�سراء بني فئات املجتمع املختلفة، اأعلنت بلدية مدينة ال�سارقة عن اإطالق خدمة 

واملدار�س  واخلا�سة  احلكومية  واملوؤ�س�سات  للمنازل  خا�سة  حديقة  واإن�ساء  ت�سميم 

واملن�ساآت التجارية وال�سناعية والفنادق باملدينة، كما �سرح �سعادة ثابت الطريفي 

مدير عام بلدية مدينة ال�سارقة.

واأ�ساف الطريفي اأن هذه اخلدمة ترجمة لتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور 

�سلطان القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى لالحتاد حاكم ال�سارقة، بن�سر الزراعة وجعل 

الثقافة  امل�ستدامة ون�سر  التنمية  اأنها تعمل على تعزيز  ال�سارقة خ�سراء، كما  بيوت 

الزراعية، والرتقاء بالإمارة جماليًا وح�ساريًا وحتويل كافة الأحياء ال�سكنيىة اإىل 

ب�سط اخل�سرة  اإىل  ي�سعى  الزراعة  اأن قطاع  موؤكدًا  واحة خ�سراء مبهجة و�سحية. 

مبا فيها من امل�سطحات اخل�سراء والأ�سجار وال�سجريات والنخيل والزهور فى جميع 

انحاء ال�سارقة. 

بلدية الشارقة تنظم ندوة 
"الرضاعة الطبيعية ليست 

خيارًا بل مسؤولية"
واأو�سح املهند�س ح�سن التفاق م�ساعد 

املدير العام لقطاع الزراعة والبيئة اأن 

اخلدمات  مــن  العديد  يقدم  القطاع 

و�سحي  بيئي  اأثــر  من  له  ملا  للجمهور، 

"طلب  مثل  اخلــ�ــســراء،  الإمـــارة  على 

وخلع  الأ�سجار  اإزالــة  زراعية،  �ستالت 

الزراعية  الآفـــات  مكافحة  النخيل، 

وغريها  احلمراء"  النخيل  و�سو�سة 

من  ن�سعى  التي  اخلدمات  من  الكثري 

امل�ستدامة  التنمية  لتحقيق  خاللها 

والتطورالقت�سادي  التنمية  ظــل  يف 

التنمية  هـــذه  يــــوازي  ومـــا  لــلــ�ــســارقــة، 

الهواء،  تلوث  مثل  بيئية  حتديات  من 

والنفايات املنزلية وال�سناعية اخلطرة 

على  والعمل  املتزايدة  خطرة  والغري 

ومعاجلتها،  تدويرها  واإعــادة  تقليلها 

اأفــراد  بني  البيئي  الوعي  ن�سر  بجانب 

ــــك مـــن اأجــــل احلــفــاظ  املــجــتــمــع وذل

بالدرجة الوىل على �سحة الإن�سان .                               

املواطنني  ت�سمل  اخلدمة  اأن  مو�سحًا 

البا�سمة،  اأر�س الإمارة  واملقيمني على 

منها  وال�ستفادة  عليها  التقدمي  ويتم 

عرب املوقع اللكرتوين الر�سمي للبلدية، 

ال�ساخن"993"  اخلط  طريق  عن  اأو 

اأو مراجعة اإدارة الزراعة واحلدائق اأو 

مراكز خدمة املتعاملني.



المدينة الباسمة

36

أخبـار 
الـــــدار

بلدية الشارقة تبدأ حملة الستبدال األشجار القديمة في بعض مناطق المدينة

اأطلقت  �سورها،  باأبهى  وجعلها  املدينة  جمالية  على  حفاظًا 

القدمية  الأ�سجار  ل�ستبدال  حملة  ال�سارقة  مدينة  بلدية 

والكبرية يف مناطق الفيحاء،املن�سورة، النا�سرية، ومي�سلون، 

املدير  م�ساعد  التفاق  ح�سن  املهند�س  �سعادة  �سرح  ح�سبما 

عام بلدية مدينة ال�سارقة لقطاع الزراعة والبيئة.

وقطاع  ال�سارقة  مدينة  بلدية  ا�سرتاتيجية  اأن  التفاق  و�سرح 

الزراعة بها تركز على ب�سط اخل�سرة مبا فيها من امل�سطحات 

اخل�سراء والأ�سجار وال�سجريات والنخيل والزهور فى جميع 

انحاء مدينة ال�سارقة وذلك تنفيذا لتوجيهات �ساحب ال�سمو 

املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ 

اخل�سراء  امل�سطحات  ن�سر  ب�ساأن  ال�سارقة،  حاكم  الأعلى 

البا�سمة  املدينة  ال�سارقة  الدوام  على  تبقى  حتى  الإمارة  يف 

نف�سه  الوقت  يف  والعمل،  للحياة  الأمثل  واملكان  وال�سحية 

حتر�س البلدية على توفري كافة عوامل الأمن وال�سالمة عند 

اإقامة اأي م�سروعات تخ�سري اأو ت�سجري يف الأحياء ال�سكنية و 

واملناطق العامة و احلدائق. م�سريًا اأن حملة ا�ستبدال اأ�سجار 

" البيزيا" يف مناطق الفيحاء، املن�سورة، النا�سرية ومي�سلون 
تهدف اإىل احلفاظ على �سورة جمالية متنا�سقة. 

جميع  جهود  تكاتف  ت�سهد  احلملة  اأن  �سعادته  اأ�ــســار  وقــد 

لعدم  �سمانًا  البلدية  مــع  ال�سلة  ذات  ــر  ــدوائ وال اجلــهــات 

الإ�سرار باأي خدمات عامة يتم تقدميها لل�سكان.

واأكد اأن الأ�سجار اجلديدة التي �سيتم زرعتها بدًل عن اأ�سجار 

البيزيا مت اختيارها بعناية فائقة من قبل خمت�سني من بلدية 

والبيئية  اجلمالية  الناحية  من  اأف�سل  تكون  بحيث  ال�سارقة، 

وذات حجم اأ�سغر ب�سكل ي�سمن عدم تعر�س البنية التحتية اأو 

املنازل والطرق لأي اأ�سرار، وهي اأِ�سجار "كورديا �سيب�ستينا، 

و �سجرة تابوبيا وهي �سجرة مزهرة ذات قيمة تزيينية عالية، 

اإنها عادة  اأي�سا  القا�سية . ومن مميزاتها  وتتحمل الظروف 

تزهر با�ستمرار طوال ال�سنة، و متطلباتها من املاء قليلة ولها 

القدرة على مقاومة الأمرا�س.

اإدارة  مدير  الــزرعــوين  يعقوب  املهند�س  �سرح  جانبه  من 

و�سالمة  اأمن  للحفاظ على  دوما  ت�سعى  البلدية  اأن  الهند�سة 

واملن�ساآت  املباين  �سالمة  على  احلفاظ  خالل  من  اجلمهور 

الهند�سية  الإدارة  من  خمت�س  فريق  رافق  لذلك  املختلفة، 

اليوم الأول للحملة  فريق عمل قطاع الزراعة والبيئة م منذ 

�سيتم  الــتــي  بــالأ�ــســجــار  املحيطة  واملــنــازل  املــبــاين  ملتابعة 

حال  ويف  �سخمة  جــذور  له  بع�سها  اأن  وخا�سة  ا�ستبدالها 

الأ�ــســوار  �سالمة  على  توؤثر  قد  خاطئة  بطريقة  اقتالعها  

وخدمات البنية التحتية.
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بلدية الشارقة تختتم دورة تدريبية عن اإلسعافات األولية

  نظم ق�سم التدريب والتاأهيل ببلدية مدينة ال�سارقة ندوة عن الإ�سعافات الأولية للموظفني ا�ستمرت على مدى ثالثة اأيام، 

بهدف رفع درجة الوعي الطبي لديهم، وحر�سًا على تطبيق معايري الأمن وال�سالمة اأثناء العمل، وذلك يف قاعة التدريب 

والتاأهيل "متيز"، مببنى البلدية الرئي�سي مبنطقة امل�سلى.

وتناولت الدورة عدة حماور منها تنمية مهارات املوظفني، وتعريفهم بالإنعا�س القلبي وتطبيقاته، واأهم طرق الإ�سعافات 

الأولية، وكيفية القيام بها عندما تقت�سي احلاجة يف حالت احلوادث والأزمات، بالإ�سافة اإىل كيفية اخلروج الآمن يف 

حالت الطوارئ،

واأكدت رمي الرو�سي مدير اإدارة املوارد الب�سرية بالبلدية اأن تنظيم هذه الدورة ياأتي يف اإطار امل�سوؤولية املجتمعية، واحلر�س 

العمل  لي�سهموا بدعم  امل�ساركني  لدى  ال�سحية  الثقافة  وتعزيز  واملجتمع عمومًا،  والعاملني  املوظفني  على �سحة و�سالمة 

ال�سحي والتطوعي املثمر خلدمة اأنف�سهم وذويهم.

واأ�سارت اإىل اأن الندوة قدمت �سرحًا نظريًا وتطبيقات عملية لآلية التعامل مع احلالت الطارئة كالأزمات القلبية وال�سدمة 

والإجــراءات  الأولية  الإ�سعافات  اأنواع  بجميع  امل�ساركني  وتعريف  القلب،  اإنعا�س  خطوات  عن  مف�ساًل  و�سرحًا  الدماغية، 

وال�سلوكيات ال�سحيحة للتعامل مع احلوادث واحلالت الطارئة، كما قام املحا�سر بالرد على جميع ا�ستف�سارات امل�ساركني.
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قدمت بلدية مدينة ال�سارقة ممثلة بربنامج ال�سارقة ل�سالمة الغذاء دورة تدريبية متخ�س�سة عن نظام حتليل املخاطر ونقاط 

التحكم احلرجة )HACCP( – امل�ستوى اخلام�س - ا�ستمرت على مدى خم�سة اأيام وا�ستهدفت املدربني وال�ست�ساريني يف 

جمال �سالمة الغذاء.

وتناولت الدورة الأ�ساليب العلمية احلديثة التي ي�سملها نظام HACCP ملراقبة �سالمة وجودة الأغذية، والذي يعد نظاًما 

متكاماًل ل�سمان التحكم يف جميع العمليات التي من املمكن اأن تنتج غذاء �سار اأو خطر على �سحة امل�ستهلك، فهو نظام وقائي 

لإنتاج اأغذية اآمنة �سحيًا عن طريق التحكم والرقابة الكاملة على خطوات اإنتاج الأغذية والوقاية من اأي ملوثات اأو ميكروبات 

تنظيم دورة تدريبية عن نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة لالستشاريين والمدربين في 
مجال سالمة األغذية

مر�سية بالإ�سافة اإىل فح�س موا�سفات اخلامات امل�ستعملة 

ومتابعة موا�سفات التخزين والتوزيع.

التي  التدريبية  الـــدورات  �سل�سلة  �سمن  ــدورة  ال هــذه  وتاأتي 

لال�ست�ساريني  الــغــذاء  ل�سالمة  ال�سارقة  برنامج  ينظمها 

مبت�سوى  لالرتقاء  الغذائية  ال�سالمة  جمــال  يف  واملــدربــني 

اأدائهم وتعريفهم بكافة املتغريات والتحديثات التي تطراأ على 

معايري وا�سرتاطات �سالمة الغذاء.
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خصصت ريعها لألعمال الخيرية واإلنسانية
بلدية الشارقة تنظم مبادرة طبق الخير 

بعنوان  جديدة  خريية  مبادرة  ال�سارقة  مدينة  بلدية  نظمت 

الذي  العام،  لهذا  مبادراتها  برنامج  �سمن  اخلري"  "طبق 
رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  اأعلنه �ساحب 

الدولة _ حفظه اهلل _ عامًا اخلري، وذلك بهدف ت�سجيع 

واخلريية،  التطوعية  الأعــمــال  يف  امل�ساركة  على  املوظفني 

وتعزيز قيم التكافل والتعا�سد بني اأفراد املجتمع.

بالبلدية  املوؤ�س�سي  التفاعل  اإدارة  مدير  عبيد  علي  واأو�سح 

موظفي  اأمــام  املجال  فتح  يف  تتمثل  اخلري  طبق  مبادرة  اأن 

حت�سري  خــالل  من  اخلــري  وعمل  للتطوع  البلدية  وموظفات 

املبنى  بهو  يف  للبيع  وعر�سها  املاأكولت،  من  متنوعة  اأطباق 

الرئي�سي للبلدية ومراكز خدمة املتعاملني داخل املبنى، لفًتا 

اإىل اأن ريع هذه املاأكولت مت حت�سيله بالكامل ل�سالح الأعمال 

اخلريية والإن�سانية بالتن�سيق مع جمعية ال�سارقة اخلريية.

كــبــرًيا مــن املوظفني  اإقــبــاًل  املــبــادرة �سهدت  اأن هــذه  واأكـــد 

واأطباق متنوعة  اأ�سناف  امل�ساركة بتح�سري   واملوظفات على 

وعلى  املوظفني  باقي  �سرائها  على  اأقبل  التي  املاأكولت  من 

راأ�سهم �سعادة ثابت الطريفي مدير عام البلدية، اإ�سافة اإىل 

املتعاملني واملرتددين على املبنى الرئي�سي للبلدية.

بالأعمال  حــافــاًل  برناجًما  اأعـــدت  البلدية  اأن  اإىل  واأ�ــســار 

من  م�ستمرة  ومتابعة  بتوجيه  اخلري،  عام  مبنا�سبة  اخلريية 

"عمرة  بالبلدية، وقد ت�سمن الربنامج تنظيم  العليا  الإدارة 

اخلري" ملا يزيد عن 60 عاماًل من الفئات امل�ساندة بالبلدية، 

بالإ�سافة اإىل اإطالق مبادرة "ن�سلك ل�سيانة منزلك" والتي 

تتمثل يف �سيانة منازل الأ�سر املتعففة جماًنا، وم�سروع اإفطار 

وجبات  توزيع  ف�ساًل عن  عامل،  اآلف   3 من  لأكر  ال�سائم 

وتوزيع  املدينة،  وميادين  �سوارع  يف  ال�سائمني  على  الإفطار 

املري الرم�ساين على بع�س املنازل، كما قامت البلدية باإعفاء 

وال�سنة  الكرمي  القراآن  موؤ�س�سة  وطــالب  حمفظي  مركبات 

ر�سوم  ريع  وتخ�سي�س  م�سبقًا،  املدفوعة  املواقف  ر�سوم  من 

املواقف العامة املحيطة مبدينة ال�سارقة للخدمات الإن�سانية 

للمدينة خلدمة اأهدافها ال�سامية. 
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بلدية الشارقة تنجز أول كشك شمسي في اإلمارة

واأو�سح الطريفي اأن هذا امل�سروع ياأتي يف اإطار �سعي البلدية 

النظيفة  والتقنيات  املتجددة  الطاقة  على  لالعتماد  امل�ستمر 

وال�ستخدام الأمثل ملواردها، ملا لها من دور هام يف احلفاظ 

والنبعاثات  امللوثات  من  البيئة  وحماية  الإن�سان  �سحة  على 

الناجتة عن ا�ستخدام الطاقة التقليدية، وبالتايل دفع عجلة 

ت�سهده  ما  ومواكبة  ال�سارقة  اإمـــارة  يف  امل�ستدامة  التنمية 

الإمارة البا�سمة من تطور اقت�سادي �سخم ي�ساحبه العديد 

اأجنزت بلدية مدينة ال�سارقة ممثلة يف اإدارة امل�ساريع اأول ك�سك �سم�سي �سديق للبيئة يف الإمارة مبنطقة �ساطيء املمزر، وذلك 

تنفيذاً خلطة البلدية ال�سرتاتيجية وروؤيتها لتحقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة وزيادة العتماد على الطاقة النظيفة يف ت�سغيل 

املن�ساآت واملباين اخلدمية، مبا يتما�سى مع  الأجندة الوطنية لروؤية الإم��ارات 2021، ح�سبما �سرح �سعادة ثابت �سامل الطريفي 

مدير عام بلدية مدينة ال�سارقة.

متطورة  حلول  لإيــجــاد  حتتاج  التي  البيئية  التحديات  من 

وحديثة واأكر ابتكارًا. موؤكدًا اأن البلدية وكافة القطاعات بها 

بيئة �سحية  توفري  و  الأخ�سر  القت�ساد  حتر�س على تطبيق 

ول  واملخاطر،  امللوثات  عن  بعيدًا  اآمــن  وجمتمع  وم�ستدامة 

والوجهة  ال�سحية  للبيئة  رمــزًا  اأ�سبحت  ال�سارقة  اأن  �سيما 

الأمثل للعمل والإقامة و ال�سياحة.  

واأكد الطريفي اأن هذا الإجناز اجلديد الذي ي�ساف ل�سل�سلة 

على  احلفاظ  يف  ودورهـــا  ال�سارقة  مدينة  بلدية  اإجنـــازات 

�ساحب  لتوجيهات  تنفيذًا  جاء  والبيئية،  الطبيعية  املــوارد 

ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو 

الأ�ساليب  بتبني  يتعلق  فيما  ال�سارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س 

التنمية  بني  الــتــوازن  وحتقيق  الإمـــارة  يف  ا�ستدامة  الأكــر 

�سموه  جمهودات  مع  ومتا�سيًا  والجتماعية.   القت�سادية 

-حفظه اهلل ورعاه- التي ت�سهم يف تر�سيخ الثقافة البيئية يف 

نفو�س اأبناء الوطن وتوعيتهم باأهمية املكونات البيئية واملوارد 

الطبيعية واحلفاظ عليها لالأجيال القادمة.

امل�ساريع  اإدارة  مدير  عبدالرزاق  ح�سن  املهند�س  واأو�ــســح  

ال�سم�سية  الطاقة  حتويل  على  قائم  امل�سروع  اأن  بالبلدية 

اأي  ت�سبب  التي ل  ال�سم�سية  الألواح  اإىل كهربائية عن طريق 

انبعاثات ول اأي اأثر �سار على البيئة. لت�سغيل كافة م�ستلزمات 

اإعــداد م�سروبات  واأدوات  ومــراوح  اإنــارة  اأجهزة  الك�سك من 

واأطعمة، مما �سيحقق روؤية البلدية وجمهوداتها يف دعم ثقافة 

البيئية،  املــوارد  على  واحلفاظ  اخل�سراء  والتنمية  الرت�سيد 

الت�سغيلية  امل�ساريف  يف  كبريًا  وفــرًا  هذا  �سيحقق  وبالتايل 

للك�سك، خا�سة فيما يتعلق بتكلفة ا�ستهالك م�سادرالكهرباء 

قريبًا،  افتتاحه  �سيتم  ال�سم�سي   الك�سك  اأن  واأكد  التقليدية. 

خدمات  تقدمي  ي�سمن  مبا  تطويرية  مراحل  عدة  �سي�سهد  و 

للتو�سع  خطة  اأي�سا  البلدية  و�سعت  كما  للجمهور،  متكاملة 

املنطقة  يف  للبيئة  ال�سديقة  ال�سم�سية  الأك�ساك  عــدد  يف 

حتى تلبي احتياجات رواد ال�ساطئ وكذلك امل�ساة واملارة يف 

�سديدًا من اجلمهور  اإقباًل  ت�سهد  اأنها  املنطقة، خا�سة  هذه 

املائية"جت  بالدراجات  املــاء  على  التزلج  ريا�سة  ملمار�سة 

�سكي" من ناحية، ومن جهة اأخرى �سيخلق امل�سروع وعي لدى 

وتعريفهم  النظيفة  الطاقة  على  العتماد  باأهمية  اجلمهور 

مبفهوم التنمية امل�ستدامة.



 أخبـار
الـــــدار

المدينة الباسمة

41

بلدية الشارقة تعقدًا اجتماعًا مع اللجنة الفنية لمواصفات قطاع المنتجات الغذائية

هيئة  مــن  م�سرتكًا  وفـــدًا  ال�سارقة  مدينة  بلدية  ا�ستقبلت 

ال�سحة  وهيئة  دبي  بلدية  واملقايي�س،  للموا�سفات  الإمــارات 

من  عــدد  و  اخليمة  راأ�ــس  وبلدية  ال�سحة  ووزارة  باأبوظبي 

الجتماع  لعقد  الدولة،  داخل  من  الإ�سرتاتيجيني  ال�سركاء 

املنتجات  قطاع  ملوا�سفات  الوطنية  الفنية  للجنة  الـــدوري 

امل�سلى،  مبنطقة  الرئي�سي  البلدية  مببنى  وذلك  الغذائية، 

بلدية  مــن  اللجنة  اأع�ساء  الــزائــر  الــوفــد  ا�ستقبال  يف  كــان 

الحياء  �سعبة  رئي�س  بوقفيل،  �سعيد  را�سد  �سيخة  ال�سارقة 

الدقيقة مبخترب الأغذية. اأكرم ح�سام �سالح، مفت�س اأغذية 

ثاين، بق�سم رقابة الأغذية.

الوطنية  الفنية  اللجنة  اجتماع  اأن  بوقفيل  �سيخة  و�سرحت 

ملوا�سفات قطاع املنتجات الغذائية، يعقد ب�سكل دوري يف اأحد 

اللجنة، وقد عقد  الدوائر الأع�ساء يف  اأو  املوؤ�س�سات  مقرات 

بح�سور  الرئي�سي،  البلدية  مقر  يف  للجنة  الأخــري  الجتماع 

الأمني الفني للجنة املهند�س با�سم حمد الطراونة من هيئة 

الإجتماع  خالل  مت  وقد  واملقايي�س،   للموا�سفات  الإمــارات 

مناق�سة العديد من املو�سوعات واملحاور املتعلقة مبوا�سفات 

املنتجات الغذائية، منها ا�ستعرا�س م�ساريع اللجنة الغذائية 

منها،  النتهاء  مت  التي   2017 لعام  الرئي�سية  اخلليجية 

مل�ساريع  الـــواردة  واملقرتحات  الحتياجات  كافة  ومناق�سة 

خطة عمل اللجنة )اخلطة اخلليجية واخلطة الماراتية لعام 

.  )2018
بق�سم  ميدانية  بجولة  الزائر  الوفد  قام  الزيارة  نهاية  يف  و 

على  لالإطالع  ال�سارقة  مدينة  لبلدية  التابع  الغذية  خمترب 

اأحدث و اأهم التجهيزات التقنية يف جمال التحليل الغذائي.
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بلدية الشارقة تحتفل باليوم العالمي لكبار السن

نظمت بلدية مدينة ال�سارقة باقة منوعة من الفعاليات والأن�سطة ملوظفيها وعدد من منت�سبي دار  رعاية امل�سنني بال�سارقة، تزامناً مع اليوم العاملي لكبار ال�سن، الذي ي�سادف الأول من اأكتوبر من 

كل عام، حيث �سملت الحتفالت م�سابقات ثقافية وجل�سات �سعبية وحوارية اأدارها الفنان عبداهلل بوعابد، بح�سور �سعادة ثابت �سامل الطريفي مدير عام البلدية وم�ساعديه، و ال�سيخ حممد بن 

عبداهلل اآل ثاين رئي�س دائرة الإح�ساء والتنمية املجتمعية، ال�سيخ حممد بن حميد القا�سمي مدير دائرة الإح�ساء والتنمية املجتمعية، وذلك يف مبنى البلدية الر ئي�سي مبنطقة امل�سلى.
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و�سرح الطريفي اأن الحتفال باليوم العاملي لكبار ال�سن ينبع من امل�سوؤولية املجتمعية للبلدية 

جتاه جميع اأفراد املجتمع، ل�سيما فئة كبار ال�سن التي حتتاج كل التقدير والرعاية من كافة 

م�سريًا  املجتمعات.  بناء  يف  الأ�سا�س  حجر  فهم  الدولة،  يف  والهيئات  واملوؤ�س�سات  الأفراد 

اأن البلدية كانت قد اطلقت العديد من املبادرات واخلدمات اخلا�سة بكبار ال�سن، تنفيذًا 

لتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى 

حاكم ال�سارقة، ومتا�سيًا مع القرار الإداري رقم )2(ل�سنة 2017م ال�سادر من �سموه 

املراعية  للمدن  العاملية  لل�سبكة  لالإن�سمام  ال�سارقة  اإمارة  تهيئة  ب�ساأن  ورعاه  اهلل  حفظه 

واملعامالت  الإجـــراءات  وتب�سيط  حاجاتها  وتلبية  الفئة  هذه  لدعم  منها  �سعيًا  و  لل�سن، 

اخلا�سة بها دون عناء، وتوفري �سبل الراحة وتقدمي اأف�سل اخلدمات لهم مبا يتنا�سب مع 

احتياجاتهم و�سنهم، منها خدمة "تقدير" لكبار ال�سن املتاحة على كافة منا�سد ا�ستالم 

دون  اخلارجية  والعيادات  للبلدية  الرئي�سية  العيادة  يف  والرجال  الن�ساء  من  املعامالت 

بختم  ا�ستالمها  بداية  من  الأوراق  ختم  طريق  عن  وذلك  طوابري،  يف  لالنتظار  احلاجة 

يحمل كلمة "تقدير".

واأ�سار الطريفي اإىل اخلدمات املتوفرة بالفعل للم�سنني يف مرافق واأبنية البلدية املختلفة، 

فاملبنى الرئي�سي تتوفر به عربات اجلولف والكرا�سي املتحركة لنقل امل�سنني وذوي الحتياجات 

ال�سرف  مياه  �سفط  اأي�سًاخدمة  البلدية  تقدم  كما  املبنى.  داخــل  اإىل  ال�سيارات  مواقف  من 

ال�سوؤون الجتماعية. بالإ�سافة  ال�سن املنتفعني من خدمات دائرة  ال�سحي جمانًا مل�ساكن كبار 

مل�ساعفة ال�ستالت الزراعية للم�سنني لت�سبح 60 �ستلة بدًل من 30.

البلدية  اأن فعاليات  بالبلدية  املوؤ�س�سي  التفاعل  اإدارة  من جانبه قال علي عبيد احلمودي مدير 

التي ا�ستمرت على مدار يومني لالحتفال بكبار ال�سن �سواء يف دار رعاية امل�سنني بال�سارقة ومبنى 

البلدية الرئي�سي مبنطقة امل�سلى، تر�سخ ملفهوم التعاون والتكافل وتدعم لثقافة اخلري وامل�ساندة 

اأنها تهدف اإىل بناء جمتمع مرتابط يحفظ  اأبناء املجتمع الإماراتي،كما  التي ن�ساأ عليها جميع 

متنوعة  ترفيهية  اأن�سطة  و  �سعبية  جل�سات  الفعالية  �سملت  وقد  ودورهــم،  مكانتهم  ال�سن  لكبار 

من تراث الآباء وم�سابقات، وتقدمي الهدايا والتوزيعات على اآباء واأمهات موظفي البلدية وعدد 

من منت�سبي دار رعاية امل�سنني الذين مت دعوتهم حل�سور الحتفالت. م�سريًا اأن البلدية ت�سمح 

للم�سنني وكبار ال�سن بدخول احلدائق واملتنزهات القائمة باإمارة ال�سارقة جمانًا وبدون بطاقات 

ح�سب منطقة ال�سكن، و توفر خدمة الكر�سي املتحرك لكبار ال�سن يف كل متنزهات ال�سارقة. 
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لالستفادة من تجربة بلدية الشارقة
أوقاف رأس الخيمة تطلع على آلية عمل محرقة الشارقة لجثث الموتى غير المسلمين

ا�ستقبلت بلدية مدينة ال�سارقة وفًدا من الهيئة العامة لل�سوؤون 

على  لإطالعه  اخليمة  راأ�ــس  اإمــارة  والأوقــاف يف  الإ�سالمية 

املتبعة  والإجــــراءات  املطبقة  والتجارب  املمار�سات  اأف�سل 

لديها يف اإدارة وت�سغيل حمرقة ال�سارقة للموتى غري امل�سلمني 

الهندية  اجلمعية  مــن  ممثلني  بح�سور  جــويــزع،  مبنطقة 

بال�سارقة.

لقطاع  العام  املدير  م�ساعد  التفاق  ح�سن  املهند�س  وقــال 

الزراعة والبيئة يف بلدية مدينة ال�سارقة اإن زيارة وفد هيئة 

حمرقة  اإىل  اخليمة  بــراأ�ــس  والأوقـــاف  الإ�سالمية  ال�سوؤون 

اآلية  على  التعرف  اإىل  امل�سلمني هدفت  للموتى غري  ال�سارقة 

التقدمي  وا�سرتاطات  ومتطلبات  واإجــراءات  باملحرقة  العمل 

اأن  اإىل  م�سريًا  اجلــثــث،  حــرق  خدمة  على 

خمتلف  من  امل�سلمني  لغري  اأتاحت  البلدية 

طلب  على  التقدمي  اإمكانية  الدولة  اإمــارات 

حرق اجلثة يف املحرقة ولي�س فقط املقيمني 

باإمارة ال�سارقة انطالقًا من حر�س البلدية 

على تلبية احتياجات املقيمني بال�سارقة من 

خمتلف اجلن�سيات.  

تــعــرف ب�سكل  ــزائــر   اأن الــوفــد ال ــاف  واأ�ــس

ــى مـــرافـــق مــبــنــى املــحــرقــة  تــفــ�ــســيــلــي عــل

بالتعاون  به  توفريها  يتم  التي  واخلدمات 

والتن�سيق مع اجلمعية الهندية، ومنها �سالة 

والن�ساء  للرجال  انتظار  وغــرف  ا�ستقبال 

الدينية  الطقو�س  وممار�سة  للعبادة  ومكان 

اخلا�سة باملوتى غري امل�سلمني وغريها، كما 

املراقبة  واأنظمة  عمليات  على  الوفد  اطلع 

املوجودة مببنى املحرقة، والتي تتم بالتن�سيق 

مع اإدارة الأمن الوقائي بال�سارقة، موؤكًدا اأن 

واملوؤ�س�سات  الدوائر  حر�س  تعك�س  الزيارة 

التجارب  مــن  ال�ــســتــفــادة  على  احلكومية 

الناجحة مبا يحقق الفائدة للمجتمع ويعزز 

من م�سرية التقدم التي ت�سهدها الدولة.

اأعــ�ــســاء الــوفــد الــزائــر  اأعـــرب  مــن جانبه 

بلدية  حققته  الذي  بالنجاح  اإعجابهم  عن 

بدقة  م�سيدين  املــجــال،  هــذا  يف  ال�سارقة 

املــتــبــعــة يف حمرقة  والــنــظــم  الإجـــــــراءات 

ال�سارقة.
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بلدية الشارقة تقدم ندوة عن خدمات السبع نجوم

معايري  اأف�سل  لتقدمي  الرامية  ال�سرتاتيجية  خطتها  �سمن 

اجلودة يف الأداء والعمل، نظمت بلدية مدينة ال�سارقة ندوة 

املتميزة،  احلكومية  للخدمة  الإمــارات  برنامج  عن  تثقيفية 

 7 م�ستوى  اإىل  احلكومية  كفاءة اخلدمات  رفع  يهدف  الذي 

جنوم،  ملديري الإدارات وروؤ�ساء الأق�سام ، وعدد من موظفي 

عالقة  له  من  وكل  اخلدمة  �سالت  وم�سريف  العمالء  خدمة 

مببنى  "متيز"  والتاأهيل  التدريب  بقاعة  وذلــك  باجلمهور، 

البلدية الرئي�سي مبنطقة امل�سلى.

و�سرحت بدور احلمادي مدير اإدارة التخطيط ال�سرتاتيجي 

كافة  خالل  من  ت�سعى  ال�سارقة   مدينة  بلدية  اأن  بالبلدية، 

بكافة  الرتقاء  اإىل  العمل  اآليات  تطوير  املبذولة يف  جهودها 

ي�سهم يف  املتعاميلن، مبا  املقدمة جلمهور  البلدية  اخلدمات 

الو�سول لأعلى معدلت ر�سا العمالء �سواء داخليَا اأو خارجيًا، 

وي�سمن حتقيق جميع قطاعاتنا املعايري املتميزة التي اأطلقتها 

القيادة الر�سيدة. م�سرية اأن الندوة تناولت معايري الربنامج 

قد  التي  العقبات  كافة  تذليل  وكيفية  اأهدافه  علي  والتعرف 

تعيق حتقيقه.
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ضمن جهودهما المشتركة للتوعية باشتراطات السالمة في المباني
بلدية الشارقة والدفاع المدني ينظمان ورشة توعوية بعنوان سالمة المباني مسؤولية الجميع

نظمت بلدية مدينة ال�سارقة، بالتعاون مع اإدارة الدفاع املدين، 

ور�سة توعوية حول اأهمية و�سائل الأمن وال�سلمة يف املباين 

بعنوان "�سلمة املباين م�سوؤولية اجلميع" يف مقرها الرئي�سي 

ال��ع��ق��ارات  م��لك  م��ن  كبري  ع��دد  مب�ساركة  امل�سلى،  مبنطقة 

واملكاتب العقارية وممثليها يف اإمارة ال�سارقة، وبح�سور �سعادة 

املهند�س خليفة بن هدة ال�سويدي م�ساعد مدير عام البلدية 

لقطاع الهند�سة واملباين، و�سعادة العقيد �سامي خمي�س النقبي 

امل��دين، وجمع من موظفي  العامة  للدفاع  الإدارة  مدير عام 

املخت�سة  احلكومية  اجلهات  ممثلي  اإىل  بالإ�سافة  اجلهتني 

بالإمارة.

وقال املهند�س خليفة بن هدة ال�سويدي اأن هذه الور�سة تاأتي 

مدينة  بلدية  تبذلها  التي  واحلثيثة  امل�ستمرة  اجلهود  �سمن 

وجميع  املــدين  للدفاع  العامة  الإدارة  مع  بالتعاون  ال�سارقة 

�سمان  اأجــل  من  املخت�سة  احلكومية  واملوؤ�س�سات  الــدوائــر 

�سالمة �سكان ال�سارقة وحمايتهم وو�سع املعايري وال�سرتاطات 

التي حتقق اأعلى معايري الوقاية لهم وملمتلكاتهم من املخاطر، 

اأولويات  راأ�ــس  على  ولزالــت  كانت  املباين  �سالمة  اأن  موؤكدًا 

قطاع الهند�سة واملباين يف البلدية والتي ت�سعى اإىل حتقيقها 

تهيئة  نحو  ال�ساملة  الإمـــارة  لــروؤيــة  تنفيذًا  بها  ــقــاء  والرت

مقومات  اأعلى  بها  ويتوفر  والعمل  وال�سكن  للعي�س  اآمنة  بيئة 

ال�سالمة العامة.

واأو�سح يعقوب الزرعوين مدير اإدارة الهند�سة يف البلدية اأن 

ور�سة "�سالمة املباين م�سوؤولية اجلميع" التي نظمتها البلدية 

بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع املدين هدفت بالأ�سا�س اإىل 

اإ�سراك مالك العقارات واملكاتب العقارية بال�سارقة يف حتمل 

م�سوؤولية �سالمة املباين وما حتويها من اأوراح وممتلكات من 

املباين  يف  وال�سالمة  الأمــن  و�سائل  باأهمية  توعيتهم  خالل 

و�سرورة اإجراء ال�سيانة الدورية حفاظًا على �سالمة املباين 

القاطنني،  اأو  املارة  على  منها  اأجــزاء  وقوع  حلوادث  وجتنبًا 

واجلــمــايل  احلــ�ــســاري  املظهر  على  املحافظة  عــن  ف�ساًل 

من  تطيل  الدورية  ال�سيانة  اأن  اإىل  لفًتا  البا�سمة،  ملدينتنا 

العمر الفرتا�سي للمبنى لأنها تك�سف العيوب لإ�سالحها يف 

بدايتها قبل اأن ت�سوء حالة املبنى.

واأ�سار الزرعوين اإىل اأن البلدية تقوم بحمالت م�ستمرة على 

مدار العام مل�سح املناطق التجارية وال�سوارع الرئي�سية باملدينة 

بهدف حت�سني الواجهات بالإمارة، حيث يتم اإ�سدار اإنذارات 

لها،  الظاهرية  املعاينة  ح�سب  �سيانة  تتطلب  التي  للمباين 

م�سريًا اإىل اأن احلالت التي تتطلب ا�ستخراج ت�سريح �سيانة 

والربودة،  كاحلرارة  الطبيعية  للعوامل  املبنى  تعر�س  ت�سمل 

اأو  اأو بغر�س تنظيف وغ�سيل الواجهات،  اأو تعر�سه للحريق، 

وتبديل  ال�سحية  ال�سيانة  اأو  الأ�سقف،  عزل  اأعمال  تنفيذ 

اخلر�ساين  الغطاء  و�سقوط  �سروخ  حدوث  اأو  املياه،  موا�سري 

وظهور حديد الت�سليح وغريها من الأمور التي تتطلب �سيانة. 

عام  مدير  النقبي  �سامي  العقيد  �سعادة  قــال  جانبه  ومــن 

لروؤية  حتقيًقا  تاأتي  الور�سة  هذه  اإن  ال�سارقة  املدين  الدفاع 

تعزيز  يف  املتمثلة  الإ�سرتاتيجية  واأهدافها  الداخلية،  وزارة 
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وال�ستعداد،  اجلاهزية  و�سمان  املدنية،  واحلماية  ال�سالمة 

وكذلك تفعيال للقوانني والقرارات ال�سادرة يف �ساأن تنظيم 

مالك  القوانني  تلك  األزمت  حيث   ، املــدين  الدفاع  خدمات 

املباين باإجراء ال�سيانة الدورية لأنظمة ال�سالمة الوقائية يف 

تلك املباين، من خالل �سركات وموؤ�س�سات مرخ�سة ومعتمدة 

من الدفاع املدين، واألزم القانون تلك املن�ساآت بوجود عقود 

�سيانة لكافة املن�ساآت واملباين معتمدة من قبل الدفاع املدين.

وك�سف �سعادته على اأهمية اإ�سراك القطاع اخلا�س يف حتمل 

املباين،  تلك  قاطنني  اأرواح  �سالمة  على  املحافظة  م�سوؤولية 

حيث ا�ستهدفت هذه الور�سة املالك ومكاتب اإدارة العقارات 

، وذلك لت�سليط ال�سوء على اأهم واأبرز ما جاء من قرارات 

والتزامات جتاه كافة الأطراف املعنية باإدارة املبنى، وكذلك 

الوقاية  متطلبات  لكافة  املبنى  ا�ستيفاء  اأهمية  على  �سدد 

النــذار،  واأنظمة  الإطفاء،  اأنظمة  ت�سمل  والتي  احلريق  من 

الهروب،  م�سالك  �سالمة  اىل  اإ�سافه  والتهوية،  وامل�ساعد، 

وكذلك مت ت�سليط ال�سوء على اأهمية دور �سركات الطفاء يف 

مراقبة تلك النظمة من خالل الإلتزام بكافة ما جاء ببنود 

العقود املوحدة ل�سمان دميومة عمل تلك الأنظمة والزيارات 

امل�ستمرة لتلك املباين ب�سكل م�ستمر.

وتطرق �سعادة مدير عام الدفاع املدين اإىل بع�س املخالفات 

الدفاع  مفت�سي  قبل  الأخــرية من  الأونــه  ر�سدها يف  التي مت 

على  وت�سمل  التجارية،  ال�سكنية  املباين  يف  وخا�سة  املــدين 

العمل  عن  والإنـــذار  الإطــفــاء  اأنظمة  توقف   " املثال  �سبيل 

املبنى  وا�ستخدام  التخزين،  يف  الهروب  م�سالك  وا�ستخدام 

املبنى دون احل�سول  اأو تغري يف  له  املخ�س�س  الغر�س  لغري 

على املوافقات من �سلطات الرتخي�س .

بلدية  دعم  املــدين  للدفاع  العام  املدير  �سعادة  ثمن  واأخــريًا 

طرحها  يتم  التي  املــبــادرات  كافة  دعــم  يف  ال�سارقة  مدينة 

وكذلك  واملمتلكات،  الرواح  على  احلفاظ  باأهمية  لإميانهم 

تلك  جنــاح  ل�سمان  املتوفرة  الإمــكــانــات  لكافة  ت�سخريهم 

املبادرة.
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بلدية الشارقة تحتفل بيوم الزراعة العربي

من  �سبتمرب   27 ي�سادف  ال��ذي  العربي  الزراعة  بيوم  احتفاًل 

كل عام، اأقامت بلدية مدينة ال�سارقة ممثلة يف ق�سم الفعاليات 

الرمثاء  والأن�سطة يف حديقة  امل��ب��ادرات  م��ن  ع���دداً  وامل��ع��ار���س 

ومبنى البلدية الرئي�سي مبنطقة امل�سلى، ح�سبما �سرح �سعادة 

ثابت �سامل الطريفي مدير عام بلدية مدينة ال�سارقة.

العام   هذا  العربي  الزراعة  يوم  �سعار  اأن  الطريفي  واأ�ساف 

يف  امل�ستدامة2030   التنمية  اأهــداف  حتقيق  نحو  معًا   "
البلدية  ا�سرتاتيجية  مع  متما�سيًا  جــاء  العربية"  الــزراعــة 

تنفيذًا  م�ستدامة  زراعــيــة  تنمية  اإىل  الو�سول  يف  وروؤيــتــهــا 

حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات 

القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة، ب�ساأن حتقيق 

التنمية امل�ستدامة يف كافة املجالت مبا يتواكب مع التطورات 

والتغيريات التي يع�سها العامل الآن. مو�سحًا اأن بلدية مدينة 

تاأ�سي�سها، حتى  منذ  بالزراعة  كبريًا  اهتمامًا  اأولت  ال�سارقة 

اأ�سبحت امل�ساحات اخل�سراء يف ال�سارقة ت�ساهي نظريتها يف 

دول العامل وتتفوق عليها،حيث تبلغ امل�ساحة الكلية املخ�سرة 

 62 متتلك  ال�سارقة  اأن  كما  مربع،  مرت  مليون   15.5 بها 

حديقة ومتنزه، وهي تعترب بذلك املدينة الوحيدة على م�ستوى 

احلدائق،  من  الكبري  العدد  بهذا  تتمتع  التي  العربي  الوطن 

وم�ستل  الفالح  م�ستل  هما  م�ستالن  البلدية  لدى  يوجد  كما 

ال�سارقة  مدينة  بلدية  م�سرية  اأن  موؤكدًا   . الأخ�سر  احلــزام 

وامليادين،  ال�سوارع  وتخ�سري  والت�سجري  الزراعي  العمل  يف 

م�سرية حافلة بالإجنازات جعلت من ال�سارقة مدينة خ�سراء 

و�سحية، ووجهة لل�سياحة والعمل والإقامة.

يقدم  والبيئة  الزراعة  قطاع  اأن  البلدية  عام  مدير  واأ�ساف 

من  احل�سرات  مكافحة  مثل  الزراعية  اخلدمات  من  العديد 

خالل فرق متخ�س�سة، تقدمي ال�ستالت والنباتات، بالإ�سافة 

الأخــرى  الحتياجات  من  وعــدد  بالزراعة  اخلا�سة  للرمال 

الزراعة مبختلف  املواطنني على  وت�سجيع  لدعم  تهدف  التي 

اأنواعها واأ�سكالها، وقد قامت البلدية اأي�سا بالتزامن مع يوم 

الزراعة العربي اإطالق خدمة ت�سميم واإن�ساء حديقة خا�سة 

للمنازل واملوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة واملدار�س واملن�ساآت 

التجارية وال�سناعية والفنادق باملدينة. 

التفاعل  اإدارة  اأو�سح علي عبيد احلمودي مدير   من جانبه 

اأن البلدية لديها خطة فعاليات �سنوية تغطي كافة  املوؤ�س�سي 

بيئية  اأو  وطنية  منا�سبات  �سواء  واملحلية  العاملية  املنا�سبات 

الفعاليات  ق�سم  احتفال  �سملت  وقد  واجتماعية،  ثقافية  اأو 

وتوزيع  ترفيهية  م�سابقات  العربي  الزراعة  بيوم  واملعار�س 

هدايا و�ستالت زراعية على عمال الزراعة ومرتادي حديقة 

وتثقيفية  تــوعــويــة  حمــا�ــســرة  لتقدمي  بــالإ�ــســافــة  الــرمــثــاء، 

املنزلية  الزراعة  عن  الرئي�سي  مبناها  يف  البلدية  ملوظفي 

وكيفية العناية بالنباتات املوجودة يف املنازل قدمها املهند�س 

الزراعي رئي�س ق�سم الزراعة بالبلدية املهند�س �سفاء يا�سني.
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بلدية الشارقة تحتفي بالمرأة اإلماراتية في يومها

اقامت بلدية مدينة ال�سارقة عدة فعاليات احتفال بيوم املراأة 

العام  الن�سائي  الحتاد  تاأ�سي�س  ذكرى  مع  تزامنًا  الإماراتية 

�سعادة  بح�سور   ،1975 عــام  مــن  اأغ�سط�س   28 يــوم  يف 

املهند�س خليفة بن هده ال�سويدي مدير عام البلدية بالإنابة، 

ال�سحة  لقطاع  العام  املدير  م�ساعد  املعال  �سذى    وال�سيخة 

مديرة  النعيمي  عزة  وال�سيخة  املركزية،  واملختربات  العامة 

موؤ�س�سة حميد بن را�سد النعيمي لالأعمال اخلريية وجمع من 

القيادات الن�سائية العامة وموظفات البلدية.

وقال املهند�س خليفة بن هده ال�سويدي  يف كلمته الفتتاحية 

الرئي�سي  البلدية  مببنى  امل�سرح  قاعة  يف  اأقيم  الذي  للحفل 

الطريفي  �سامل  ثابت  �سعادة  عن  بالنيابة  امل�سلى  مبنطقة 

مدير عام البلدية:اإن املراأة الإماراتية حتظى بت�سجيع ودعم 

والقائد  الأب  نهج  حملت  التي  الر�سيدة  قيادتنا  من  هائلني 

ثراه"  "طيب اهلل  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زايد  ال�سيخ  املوؤ�س�س 

الذي اأوىل م�سرية املراأة على اأر�س وطننا الغايل رعاية فائقة 

والتميزيف  والنجاح  الإبداع  من  متكنها  التي  البيئة  لها  وهياأ 

�سباقة  اهلل(  )رحمه  روؤيته  زالت  ول  وكانت  املجالت،  �ستى 

املجتمع،  ن�سف  املراأة  باأن  اآمن  فقد  فيه،  كان  الذي  للع�سر 

بعيدًا عن  املــراأة دورها يظل  فيه  تاأخذ  الذي ل  املجتمع  واأن 

ل  طموحات  جــادات  بناتنا  قــال:  حيث  والزدهـــار،  التقدم 

ي�سرفن وقتهن يف اللهو والبطالة، اإنهن ي�سكلن اإحدى دعائم 

التي حتفظ حياتها،  والأخــت  البنة  لأنها  الإمــارات،  جمتمع 

وهي الأم التي تربي اجليل اجلديد، وهي باخت�سار كل �سيء، 

وهي  الثقة  منحتها  لقد  قدراتها؟  يف  ن�سكك  اأن  ميكن  كيف 

اأهل لها.

اأعمال اخلري والعطاء يف دولــة الإمــارات  اأن  واأكــد بن هــده  

العربية �سواء على امل�ستوى املحلي اأو الإقليمي اأو العاملي �سور 

ب�سهادةاجلميع هي خري منوذج  فدولتنا  ول حت�سى،  تعد  ل 

حاولنا  واإذا  عليه،  ن�سري  نهجًا  اأ�سبح  الذي  الإن�ساين  للعمل 

ا�ستعرا�س جتاربنا يف اخلري و العطاء �سنحتفل يوميًا باإمراأة 

بنت  فاطمة  ال�سيخة  الإمارات"  �سمو  اأم  هي  فها  اإماراتية، 

ال�سمو حاكم  الإمــارات، و ها هي  قرينة �ساحب  اأم  مبارك 

رئي�سة  القا�سمي  حممد  بنت  جواهر  ال�سيخة  �سمو  ال�سارقة 

املجل�س الأعلى ل�سوؤون الأ�سرة، التي اأكدت على �سرورة زرع 

�سموها:  قالت  حيث  بناتنا  قلوب  يف  والعطاء  اخلري  خ�سال 

اإن بناتنا فيهن كل اخلري، وعلى اأ�سحاب اخلربات احلياتية 

من معلمني واأولياء اأمور ورّواد يف جمال اأعمالهم وقياداتهم 

والرتقاء  اأنف�سهن  ملعرفة  الو�سول  طريق  اإىل  ير�سدوهن  اأن 

ب�سخ�سياتهن اإىل اأجمل ما يف النجاح، واأف�سل ما يف التميز، 

واأرقى ما يف العطاء والعمل والإبداع؛ لأنهن و�سبابنا اأغلى ما 

ميلك الوطن«.

وقالت الأ�ستاذة وحيدة عبدالعزيز ع�سو املجل�س ال�ست�ساري 

�سعادة  عن  بالنيابة  القتها  التي  كلمتها  يف  ال�سارقة  لإمــارة 

يوم  تخ�سي�س  اإن  ال�ست�ساري:  املجل�س  رئي�سة  املال  خولة 

وتر�سيخًا  الإماراتية  املــراأة  مل�سرية  نوعية  نقلة  ميثل  للمراأة 

ل�سرتاتيجية متكينها يف جميع ميادين احلياة وي�سكل من�سة 

م�سرية  يف  الن�سوي  الن�ساط  م�ستقبل  خاللها  من  ن�ست�سرف 

دعم  ظل  يف  احلبيبة  اإماراتنا  ت�سهدها  التي  والبناء  العطاء 

حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ورعــايــة 

القا�سمي وقرينته �سمو ال�سيخه جواهر بنت حممد القا�سمي 

حفظهما اهلل وما قدماه من متكني للمراأة يف كافة امل�سوؤوليات 

ال�سارقة وع�سوية  �سواء يف ع�سوية املجل�س التنفيذي لإمارة 

املجل�س ال�ست�ساري لإمارة ال�سارقة ورئي�سة للدوائر وم�سوؤولة 

اإليه  ي�سار  منوذجا  وتكون  جمتمعها  لتخدم  الرجل  بجانب 

بالبنان.

كما تناول احلفل جل�سة حوارية اأدارتها الدكتورة موزة غبا�س 

والأ�ستاذة  املعال  �سذا  وال�سيخة  النعيمي  عزة  ال�سيخة  بني 

للتطوع،  الإمــارات  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  العوبد  �سحر 

حا�سرين"  "كلنا  لفريق  �سبابية  تطوعية  جتربة  عر�س  ومت 

قدمتها املتطوعة رباب يو�سف، بالإ�سافة لعر�س فيلم ق�سري 

عن كلثم املطرو�سي نائب جمل�س اإدارة نادي الثقة للمعاقني 

مدير فرع الفتيات. 

كافة  على  والتوزيعات  الهدايا  تقدمي  مت  احلفل  ختام  ويف 

احل�سور وموظفات البلدية.



المدينة الباسمة

50

لقاء
العدد

أشادت بالتعاون الدائم والثابت مع 
بلدية مدينة الشارقة

جميلة القاسمي : نسعى من خالل رؤية واضحة إلى 
مناصرة واحتواء وتمكين ذوي اإلعاقة بالتعليم والتأهيل 

والتوظيف

معروفة بتفانيها واإخل�سها يف خدمة الأ�سخا�س ذوي الإعاقة، ل بل بتوا�سعها معهم ومع كل من يعمل من 

اأجله���م.. ا�ستطاع���ت اأن تقدم له���م الكثري منذ اأن ت�سلمت اإدارة مدينة ال�سارق���ة للخدمات الإن�سانية؛ ابتكرت 

العديد من املبادرات غري امل�سبوقة وطورت الربامج واخلدمات املقدمة لهم لي�س فقط داخل حرم املدينة ويف 

مراكزه���ا وفروعه���ا يف اإم���ارة ال�سارقة واإمنا خارجها اأي�ساً.. اأوجدت كيانات م�ستقلة وقوية ا�ستوعبتهم يف كل 

جمالت احلياة من التاأهيل اإىل التدريب والتوظيف.. اإىل التعليم بكل مراحله حتى اأعلها.. اإىل الريا�سة 

والثقاف���ة وتاأط���ري جهوده���م وجه���ود اأولياء اأموره���م.. مل تر�َس لهم اأب���داً بالقليل بل �سعت دائم���اً لإي�سالهم 

اإىل الأف�س���ل.. طموحاته���ا فيه���م كان���ت بحجم اآماله���ا املعقودة عليه���م.. ا�ستطاعت مبا قدمت���ه اأن ت�سل بهم 

اإىل اأق�س���ى م���ا ت�سم���ح به قدراتهم ل الكتفاء مبا يتيحه الواقع الراهن الذي مل تركن اإليه اأبداً.. وما زال يف 

جعبتها الكثري.. التقينا بها فكان هذا احلوار:

اإجن���ازات كث���رية ومتنوعة وتقدم يف احل�سول على الرق���م الأول، حققته املدينة منذ مت افتتاحها 

يف 20 اأكتوب���ر 1979.. نري���د نب���ذة ع���ن اأه���م هذه الإجنازات م���ع قناعتنا اأنه ل ميك���ن الف�سل بني 

اإجن���ازات املدين���ة واإجن���ازات طلبتها باعتباره���م الغاية املن�سودة لعملها طوال م���ا يقرب من اأربعة 

عقود؟

قبــــل اأن اأجيــــب عن �سوؤالكــــم اأود بداية اأن اأ�سيد بالتعــــاون الثابت والدائم بــــني مدينة ال�سارقة 

للخدمــــات الإن�سانية وبلدية ال�سارقة.. هذا التعــــاون الذي يعود اإىل �سنوات طويلة و�سمل جميع 

جوانــــب عملنــــا واهتماماتنــــا واأذكر على �سبيل املثــــال ل احل�سر الدور الذي قامــــت به البلدية 

�سمــــن الأمانة العامة للبلديــــات يف الدولة التي اأ�سدرت يف فربايــــر 1991 قانون تنظيم البناء 

و�سمنته بنــــدًا خا�سًا ب�سرورة توفري التعديالت والت�سهيالت الالزمة لالأ�سخا�س ذوي الإعاقة 

ومراعــــاة ذلــــك يف جميع مبانيها ل بــــل يف معامالتهــــا، واأ�سيد كذلك بالدعــــم الثابت لأن�سطة 

املدينــــة واأبرزهــــا ن�ســــاط خميم الأمــــل بال�سارقة منذ انطالقتــــه يف ينايــــر 1986 وحتى اليوم، 

واأي�سًا التدريب ال�سيفي ال�سنوي لالأ�سخا�س ذوي الإعاقة وت�سغيل عدد منهم يف وظائف دائمة 

وثابتــــة يف البلدية، ولي�س اآخرها التعاون الكبري الذي اأبدته البلدية يف تنظيم جمال الإعالنات 

يف اإمــــارة ال�سارقــــة و�سمان ح�سن ا�ستفــــادة املدينة من مكرمة �ساحب ال�سمــــو ال�سيخ الدكتور 

�سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة - حفظه اهلل -  يف هذا املجال 

ال�ستثماري وا�ستمراريتها.
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واأ�سيــــد يف هذا املجــــال بال�ستعداد الطيب الذي اأبداه �سعادة مدير عام بلدية ال�سارقة الأ�ستاذ 

ثابــــت �سامل الطريفي ال�سام�سي لرعاية خميم الأمــــل بال�سارقة وا�ستمرار دعمه خ�سو�سًا وقد 

�سبــــق له اأن كان يف عــــداد املتطوعني املتميزيــــن يف املخيم، وا�ستعداده الطيــــب كذلك لدرا�سة 

تاأهيــــل احلدائق العامِة يف اإمــــارِة ال�سارقة لتكوَن �سديقة لالأ�سخا�ــــس ذوي الإعاقة، ومناق�سة 

تاأهيِل �سواطئ الإمارة لتكون مهياأة ل�ستقبالهم ح�سب املعايري العاملية. 

وبالع���ودة اإىل ال�س���وؤال، فاإن روؤية املدينة تن�س على اأن تكون موؤ�س�سة رائدة يف منا�سرة واحتواء 

ومتكــــني الأ�سخا�س ذوي الإعاقة يف دولة الإمارات والوطن العربي وتوؤكد ر�سالتها على �سرورة 

اأن يعمــــل اجلميع مت�سافرين ومت�سامنــــني للحد من اأ�سباب الإعاقة بالتدخــــل املبكر والتوعية 

املجتمعيــــة، و�ســــوًل اإىل منا�سرة واحتواء ومتكــــني الأ�سخا�س ذوي الإعاقــــة بالتعليم والتاأهيل 

والتوظيف ليكونوا م�ساركني وم�ستقلني يف جمتمعاتهم.

وعليه فقد تعاملت املدينة وفق هذه الروؤية وهذه الر�سالة مع كل ما له عالقة بحا�سر وم�ستقبل 

الأ�سخا�ــــس ذوي الإعاقة واأ�سرهم باعتبارهم جزءًا فاعاًل ومكونًا اأ�سا�سيًا من مكونات املجتمع 

ل حتول اإعاقتهم دون لعب هذا الدور وهذا ما يوؤكده النموذج الجتماعي لالإعاقة الذي يرى اأن 

املواقف ال�سلبية وال�ستبعاد من املجتمع )بق�سد اأو بدون ق�سد(؛ هو العامل الرئي�سي يف اإعاقة 

الب�سر، اأما الفروق اجل�سمية اأو احل�سية اأو الذهنية فال ميكن اأن توؤدي بال�سرورة اإىل اإعاقة ما 

مل يف�سل املجتمع يف الهتمام بالنا�س واحتوائهم بغ�س النظر عن تنوعهم واختالفهم.

واملتتبــــع لتاريخ مدينــــة ال�سارقة للخدمات الإن�سانية منذ افتتاحهــــا ر�سميًا يف 20 اأكتوبر 1979 

مــــن قبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم 

ال�سارقة الرئي�س الفخري ملدينة ال�سارقة للخدمات الإن�سانية ي�ستطيع اأن يلحظ اأنه ل تكاد متر 

�سنة دون اإجناز جديد ي�ساف اإىل �سجل اإجنازاتها واإجنازات طلبتها بطبيعة احلال، وفيما يلي 

اأبرز الإجنازات واأهم املبادرات:

تعتــــرب مدينة ال�سارقــــة للخدمات الإن�سانية مــــن اأول من اأدخل خدمــــة تخ�س�سية لالأ�سخا�س 

ذوي الإعاقــــة يف دولــــة الإمــــارات واأول من طالب بحقــــوق الأ�سخا�ــــس ذوي الإعاقة يف خمتلف 

جوانــــب احلياة وقد ترجمت هذه املطالــــب ب�سدور القانون رقم 29 حلقوق الأ�سخا�س املعاقني 

)اأغ�سط�ــــس 2006( وامل�سادقــــة على التفاقيــــة الدولية حلقوق الأ�سخا�ــــس املعاقني )دي�سمرب 

.)2009

وهــــي اأول من نظم ن�ساطًا نوعيًا م�ستمــــرًا منذ يناير 1986 حتى الآن حتت م�سمى خميم الأمل 

بال�سارقة، واأول من تبنى مبداأ الرتويح والرتفيه و�سيلة لتنمية قدرات الأ�سخا�س ذوي الإعاقة، 

واأول من نظم مركزًا �سيفيًا لالأ�سخا�س ذوي الإعاقة )�سيف 1986(.

واملدينــــة هــــي اأول من تبنى ريا�سة الأ�سخا�س ذوي الإعاقة مــــن خالل تاأ�سي�س واحت�سان نادي 

الثقــــة للمعاقــــني )1987( كاأول ناد من نوعه يف دولة الإمــــارات، واأول جلنة لالأوملبياد اخلا�س 

الــــدويل ت�سكلت برئا�ستي يف )دي�سمرب 1989(، واأول مــــن اأ�سدر جملة �سهرية متخ�س�سة هي 

الأوىل من نوعها )مايو 1987( واأول من دعا اإىل اإزالة احلواجز )1991(.

وتفتخــــر املدينة باأنهــــا اأول من اأدخل خدمة الك�سف والتدخل املبكريــــن يف املنطقة العربية من 

خــــالل مركز التدخل املبكر الذي بداأ العمل فيه يف اكتوبر 1993 وافتتحه �ساحب ال�سمو حاكم 

ال�سارقــــة و�سمو الأمري طالل بن عبد العزيز اآل �سعــــود رئي�س الربنامج العربي لدعم منظمات 

الأمم املتحــــدة يف 26 نوفمرب 1994، واأول من اأدخل خدمة متخ�س�سة حلالت التوحد يف دولة 

الإمــــارات باإن�ســــاء ق�سم ملحق مبعهد الرتبيــــة الفكرية وقتها )مدر�سة الوفــــاء لتنمية القدرات 

حاليًا( يف العام الدرا�سي 1994- 1995 �سم 8 حالت.
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وتفتخــــر املدينة كذلــــك باأنها اأول من اأطر جهــــود اأولياء اأمور 

الأ�سخا�ــــس ذوي الإعاقة من خالل املبــــادرة لتاأ�سي�س جمعية 

اأوليــــاء اأمــــور املعاقني بالإمــــارات )حاليًا جمعيــــة اأهايل ذوي 

الإعاقة( وكان م�سماها جمعية امل�ستقبل )الجتماع التاأ�سي�سي 

الأول نوفمرب 1996(، واأول من اأدخل ترجمة لغة الإ�سارة اإىل 

املحطات التلفزيونية يف الدولة )نوفمرب 1999(.

وهــــي اأول مــــن اأدخل جتربــــة املنا�ســــرة الذاتيــــة لالأ�سخا�س 

ذوي الإعاقــــة الذهنيــــة يف الدولــــة )ينايــــر 2009(، واأول من 

وفــــر التعليم اجلامعي لالأ�سخا�ــــس ال�سم داخل الدولة )منذ 

2008 - 2009( اإىل اأن ت�سلــــم املهمــــة مركــــز املــــوارد لــــذوي 

الإعاقــــة يف جامعة ال�سارقة ابتــــداء من العام الدرا�سي 2013 

-2014، وهي اأول من تبنى ووظف اأول خريجة جامعية �سماء 

من جامعــــة ال�سارقة وهي مــــن طلبة املدينــــة )2014(، واأول 

من اأدخل برنامج العــــالج باملو�سيقى بالتعاون مع جامعة اأيوا 

الكورية منذ يناير 2013.

واملدينــــة كذلك هي اأول من نظم معر�ــــس الفن اخلا�س جدًا 

"مبدعــــون مــــن ذوي الإعاقــــة" على م�ستــــوى اخلليج �سمن 
بينــــايل ال�سارقــــة الثــــاين )اأبريــــل 1995(، واأول مــــن وظــــف 

الفــــن يف خدمــــة الأ�سخا�ــــس ذوي الإعاقة يف دولــــة الإمارات 

من خــــالل تاأ�سي�س جماعة الإمارات للفــــن اخلا�س بال�سارقة 

)اكتوبر 1995( واإن�ساء جماعة الإبداع الفني لالأ�سخا�س من 

ذوي الإعاقــــة ب�ســــكل م�ستقل ومكمل جلماعــــة الإمارات للفن 

اخلا�س )دي�سمــــرب 2010( وتوجت هذا التوجه باإن�ساء مركز 

الفن للجميع )فلج( كامتداد جلماعة الإمارات للفن اخلا�س 

بال�سارقة )مار�س 2016(. 

ومن الإجنازات التي تفخر بها املدينة تاأ�سي�س مركز التقنيات 

امل�سانــــدة )مار�ــــس 2014( كاأول مركــــز مــــن نوعــــه يف دولــــة 

الإمــــارات لتمكــــني الأ�سخا�س ذوي الإعاقة مــــن خالل توفري 

اأحــــدث واأف�ســــل التقنيات امل�ساندة يف العــــامل، واأي�سًا اعتماد 

مدر�سة الأمل لل�سم يف برنامج حممد بن را�سد للتعلم الذكي 

كاأول مدر�ســــة من نوعها على م�ستوى الدولة )2015( وكذلك 

اختيارهــــا لعامــــني متتالــــني مــــن قبــــل �سركــــة مايكرو�سوفت 

كمدر�سة منوذجية، واإن�ساء مركــــز ال�سارقة ل�سعوبات التعلم 

)يف �سبتمــــرب 2016( مبوجب املر�سوم الأمريي رقم 49 ل�سنة 

2016 الذي اأ�سدره �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة يف اأغ�سط�س 

2016 لتقييــــم وت�سخي�س حالت ذوي �سعوبات التعلم وتقييم 

املوؤ�س�سات التعليمية واملناهج الدرا�سية والإ�سراف على تي�سري 

عمليــــة التعليــــم للمنت�سبني اإىل املركز واإعــــداد وتنفيذ برامج 

الإر�ساد الأ�سري والوظيفي وبرامج الدعم الالزمة.

ومــــن اأحــــدث املبــــادرات والإجنازات التــــي نفخر بهــــا البناء 

احلديــــث لفــــرع مدر�ســــة الوفاء لتنميــــة القــــدرات يف منطقة 

الرملــــة الذي بداأ مع مطلع العــــام الدرا�سي احلايل با�ستقبال 

املزيــــد من الطلبة ممن هــــم على قائمة النتظــــار بعد زيادة 

قدرته ال�ستيعابية ب�سكل ملحــــوظ، كما نفخر بعمليات امل�سح 

والك�ســــف املبكرين عن الإعاقات يف مراكز الأمومة والطفولة 

واحل�سانــــات وريا�ــــس الأطفــــال علــــى م�ستوى الإمــــارة حيث 

�سمــــل الربنامج منــــذ انطالقته قبــــل اأكر من ع�ســــر �سنوات 
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5563 طفــــاًل يف ال�سارقــــة و1233 طفــــاًل 

يف املنطقتــــني الو�سطــــى وال�سرقيــــة، ق�سم 

منهــــم تبني وجود م�ســــاكل لديهم حيث مت 

اإر�ساد اأ�سرهم اإىل �سرورة تلقي اخلدمات 

املنا�سبة. 

ومعــــروف اأن الدمج مبفهومــــه ال�سامل هو 

غاية ي�سعــــى اإليها اجلميع ولكن بعد توفري 

متطلباته ومقوماتــــه وعليه فقد قام مركز 

التدخل املبكر منذ بداية عمله عام 1993 

بدمج 129 طفــــاًل، ومتكنت مدر�سة الأمل 

لل�سم من دمج 79 طالبًا ودجمت مدر�سة 

الوفــــاء لتنمية القــــدرات 10 طالب ب�سكل 

جزئي و4 طالب ب�سكل كلي، ومتكن مركز 

ال�سارقة للتوحد من دمج 4 طالب، وطالب 

واحد يف فرع املدينة بكلباء.

وهنــــا علــــى �سبيل املثــــال ل احل�ســــر اأنوه 

مبخرجــــات مدر�سة الأمــــل لل�سم التي مت 

اعتمادهــــا يف العام املا�ســــي كاأول مدر�سة 

لل�سم يف برنامج حممــــد بن را�سد للتعلم 

متتالــــني  لعامــــني  اختيارهــــا  ومت  الذكــــي 

من قبــــل �سركــــة مايكرو�سوفــــت كمدر�سة 

منوذجيــــة بالإ�سافــــة اإىل ح�سولهــــا على 

العديــــد من اجلوائز والتكرميات والإجنازات الأخرى اأبرزها 

فوزهــــا بجائزة خليفــــة الرتبوية يف دورتهــــا العا�سرة 2016 -  

2017 فئــــة املوؤ�س�ســــات واملراكز العاملة يف جمــــال الأ�سخا�س 

ذوي الإعاقة.

اأمــــا فيما يتعلــــق بالت�سغيــــل والتوظيــــف فهو املخــــرج املن�سود 

لعمليــــات التاأهيل والتدريب التي ي�سعى اإليه اجلميع خ�سو�سًا 

بعــــد اأن يتجــــاوز املتــــدرب كل املراحــــل ال�سروريــــة لتهيئتــــه 

لالنخراط يف �سوق العمل وبالفعل قام مركز م�سارات للتطوير 

والتمكني التابع ملدينة ال�سارقــــة للخدمات الإن�سانية بالتعاون 

مع بلديــــات املنطقة الو�سطى ووزارة املوارد الب�سرية بتوظيف 

6 اأ�سخا�ــــس مــــن ذوي الإعاقــــة الذهنية �سدر قــــرار تعيينهم 

بــــني �سهري مايو ويوليو 2017 وبهــــذا بلغ عدد الأ�سخا�س من 

ذوي الإعاقــــة الذين وظفهم املركز منــــذ تاأ�سي�سه عام 1986 

حوايل 300 �سخ�س.

اأخريًا، ويف هذا املجال، اأود اأن اأ�سري اإىل اأننا متكنا يف ال�سنة 

املا�سيــــة من معاجلة اأو�ســــاع فئة ذوي الإعاقــــة الناجمة عن 

تعداد 2015 وبالفعل ا�ستلمنا 1496 حالة من دائرة الإح�ساء 

بال�سارقــــة يف اإبريل 2016 ومت التوا�سل مع 1043 حالة وتلبية 

احتياجــــات 60% منهــــم وتعــــذر الت�سال بحــــوايل 453 حالة 

لأ�سباب متعددة.
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فعالي���ات كثرية ومتعددة تنظمها املدينة ولكن يبقى ملخيم الأمل 

مكانته اخلا�سة يف قلوب اجلميع، ملاذا؟

خميم الأمــــل بال�سارقة منا�سبة عزيزة علــــى قلبي وقلوب جميع 

املتطوعــــني وامل�ساركــــني فيهــــا ارتبــــط ا�سمهــــا بال�سارقــــة منــــذ 

انطالقتــــه الأوىل يف ينايــــر 1986برعايــــة كرميــــة مــــن �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س 

الأعلــــى حاكم ال�سارقة ـ حفظه اهلل ـ وقد �سهد منذ ذاك التاريخ 

تطورًا ملحوظًا �سواء من حيث اأعداد امل�ساركني والدول امل�ساركة 

اأو مــــن حيــــث ا�ستقطاب اأعــــداد متزايدة مــــن املتطوعني الذين 

اكت�سبوا خــــربات جيدة يف التعامل مــــع الأ�سخا�س ذوي الإعاقة 

ا�ستطاعــــوا نقلها باأمانــــة اإىل الأجيال اجلديــــدة من املتطوعني 

من خمتلف الفئات العمريــــة.. ولدينا اإح�سائية حديثة تفيد اأن 

اأعــــداد امل�ساركــــني يف خميمات الأمل حتى الــــدورة الأخرية منه 

يف دي�سمرب املا�ســــي بلغت 1902 م�ساركًا اأمــــا اأعداد املتطوعني 

الذين �سهروا على اأمنهم وراحتهم فبلغت 2835 متطوعًا.

وللمخيم بالفعــــل مكانته اخلا�سة �سواء يف نفو�ــــس امل�ساركني اأو 

املتطوعــــني واملنظمني واجلميــــع ينتظر انعقاده بفــــارغ ال�سرب، 

فهــــو بالن�سبة لالأطفال جمال رحب لإبــــراز طاقاتهم ومهاراتهم 

وتوثيق ال�سالت فيما بينهم والرتويح عنهم وتعريفهم على دولة 

الإمــــارات واأبرز معاملهــــا واإك�سابهم مهــــارات جديدة من خالل 

الرتفيــــه والرتويح يف اأجواء ايجابيــــة وودودة ما يزيد من ثقتهم 

باأنف�سهــــم ويقوي مــــن �سخ�سياتهم وا�ستقالليتهــــم واعتمادهم 

على اأنف�سهم. 

وهــــو بالن�سبة للمنظمني وللمتطوعني وللعاملني يف املجال فر�سة 

لتبادل اخلــــربات واملعارف وتوطيد ال�ســــالت فيما بينهم ورفع 

م�ستــــوى الوعي املجتمعي بق�سايــــا الأ�سخا�س ذوي الإعاقة، ويف 

الوقــــت ذاته فر�سة ل�ستقطاب املتطوعني ال�سباب من اجلن�سني 

ومن خمتلــــف البلــــدان وغر�س حمبــــة العمل التطوعــــي وخدمة 

الآخريــــن يف نفو�سهم، ويف الوقت ذاته تقدمي �سورة م�سرفة عن 

دولة الإمــــارات واهتمامها بالأ�سخا�س ذوي الإعاقة. وباملنا�سبة 

يف كل دورة مــــن دورات املخيــــم لدينا متطوعــــون عرب واأجانب 

كانوا يبادرون مــــن اأنف�سهم للم�ساركة ويتحملون اأعباء وتكاليف 

ال�سفــــر مل�ساركتنــــا يف التنظيم وحت�ســــري الربامــــج وتنفيذها.. 

واأذكــــر من اجلن�سيات التي �ساركتنــــا متطوعون ومتطوعات من 

ال�سعوديــــة، البحرين، م�سر، تون�س، الرنويــــج، اإ�سبانيا، اأمريكا 

وا�سرتاليا.

كل هذه الأ�سباب وغريها من العتبارات جعلت من خميم الأمل 

منا�سبة عامليــــة حمببة ينتظرها الأطفال ذوو الإعاقة والعاملون 

معهــــم يف دول اخلليــــج والــــدول العربيــــة والعديــــد مــــن الــــدول 

الأجنبيــــة ال�سديقة بفــــارغ ال�سرب، وكلها كانــــت وراء ا�ستمرار 

تنظيــــم هذا الن�ســــاط منذ يناير 1986 وحتــــى الآن حيث ن�ستعد 

لتنظيــــم خميم المل الثامــــن والع�سرين بال�سارقــــة يف دي�سمرب 

القادم 2017 ون�ست�سيف فيه بالإ�سافة اإىل وفود من دول اخلليج 

العربية وفدين الأول مــــن اململكة الأردنية الها�سمية والثاين من 

جمهورية نيبال الدميقراطية الحتادية.
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يف حديث �سابق ذكرت اأن )اأمهات الأ�سخا�س من ذوي الإعاقة هم 

كف���ة امليزان املعادلة جلهد و�سعي املدين���ة امل�ستمر للنهو�س بواقع 

اأبن���اء ه���ذه ال�سريح���ة م���ن املجتمع( ه���ل للمدينة دور م���ع اأمهات 

ه���ذه الفئ���ة؟ وه���ل فريق عم���ل املدينة من اأمه���ات واآب���اء له نف�س 

الأهمي���ة يف دعم الأطف���ال من ذوي الإعاقة، وكي���ف يتم تدريبهم 

واختيارهم؟

اأكيــــد اأنظر اإىل الأهــــل باعتبارهم القوة املوؤثــــرة والعامل الأهم 

يف متكــــني اأطفالهــــم واي�سالهــــم اإىل امل�ستقبــــل املن�سود وهم يف 

حالــــة الأطفال ذوي الإعاقة ركــــن اأ�سا�سي يف العملية الرتبوية ل 

غنــــى عنه.. ول اأظن اأنها قاعدة ولكن ظاهرة ت�ستحق العجاب 

اأن نــــرى الكثري من النا�سطني والباحثــــني يف جمال الإعاقة هم 

مــــن الأمهــــات واأولياء الأمــــور والكثري من الأ�سمــــاء املعروفة يف 

وطننــــا العربــــي هم من الأمهــــات والآباء الذين لعبــــوا وما زالوا 

اأدوارًا قياديــــة موؤثرة �سواء يف املنظمات املحليــــة اأو القليمية اأو 

الدولية وقدموا الكثري لأبنائهم ولغري اأبنائهم من خالل تاأ�سي�س 

مراكــــز متخ�س�سة متميــــزة اأو من خالل اإن�ســــاء جمعيات ذات 

نفع عــــام لتوفري الدعم وامل�ساندة لق�سايــــا اأبنائهم، ومنهم من 

تبواأ منا�سب عليا يف منظمات دولية كمنظمة التاأهيل الدولية اأو 

منظمة الحتواء ال�سامل الدولية.

اأما فيما يخ�س املدينة فقد تنبهنا منذ بدايات عملنا اإىل اأهمية 

ومركزيــــة دور الأ�ســــرة عامــــة الأمهات والآباء وحتــــى الأخوة يف 

دعم اأبنائهــــم واأ�س�سنا لهــــذا الغر�س جمال�س الآبــــاء والأمهات 

والأخوة والطلبــــة وحديثًا مت ت�سكيل املجل�س الأعلى للطلبة الذي 

ي�سم 15 طالبًا مــــن خمتلف اأق�سام وفروع املدينة بهدف توحيد 

املنــــرب الذي يعــــربون من خالله عن احتياجاتهــــم والتاأكيد على 

حقهم يف الدمج والتعلم والعمل وحقوقهم الأخرى كافة.

ونحــــن يف املدينة حري�سون كل احلر�س علــــى اإ�سراك الأهل يف 

كل العمليــــات الرتبويــــة والتاأهيليــــة وهذا هو الهــــدف من خدمة 

الر�ســــاد الأ�سري التي تقدم املعرفــــة والتدريب الالزمني لالأهل 

للتعامل ال�سليم مع اأبنائهم واإكمال الأدوار التي يقوم بها املر�سد 

اأو املعالــــج اأو املعلم �سواء بعد انتهــــاء احل�سة العالجية اأو اليوم 

الدرا�سي اأو اأثناء العطل الطويلة.

اأما بالن�سبة لدور الأمهات والآباء يف دعم اأطفالهم �سمن فريق 

العمــــل يف املدينة فعــــادة تتــــم ال�ستعانة بهم يف بع�ــــس املواقف 

كو�سع اخلطط الرتبوية الفردية اخلا�سة باأبنائهم اأو اإ�سراكهم 

يف بع�س الأن�سطة اأو احلمالت التوعوية التي تقوم بها، ويف الوقت 

ذاته الهتمام واللتفات اإىل احتياجات الأ�سر والتخفيف عنهم 

من خالل بع�ــــس الأن�سطة الرتويحية اأو الرتفيهية وتكرميهم يف 

املنا�سبات تقديرًا جلهودهم واهتمامهم مب�ستقبل اأبنائهم.

وميكن احلديث يف هذا املجال عن اللقاءات التي ي�ساركون فيها 

وي�ستعر�سون فيها جتارب �سخ�سية على م�ستوى عاٍل من املهنية 

والدقة من واقع خرباتهم مع اأبنائهم.

ك���م طالب ت�سم املدينة بكاف���ة فروعها، وهل هناك من مت تاأهيله 

لللتحاق باجلامعات؟

 

معــــروف اأن املدينة تغطــــي بخدماتها مدن اإمــــارة ال�سارقة ولها 

بالإ�سافــــة اإىل مقرها الرئي�سي يف ال�سارقة 3 فروع يف خورفكان 

والذيد وكلباء وعــــدد من املدار�س واملراكز والأق�سام التابعة لها 

اأو التــــي تعمل باإ�سرافها كمركز التدخــــل املبكر ومركز ال�سارقة 

للتوحــــد ومركــــز م�ســــارات للتطويــــر والتمكني ومركــــز ال�سارقة 

ل�سعوبــــات التعلم ومركــــز الفن للجميع )فلــــج( وغريها، ووفق 

اح�ســــاءات العام الدرا�سي املا�ســــي 2016 - 2017 بلغ اإجمايل 

اأعداد امل�ستفيديــــن من خدمات املدينــــة 2438 م�ستفيدًا التحق 

1068 طالبًا منهم بخدمة الف�ســــول والإر�ساد الأ�سري فيما بلغ 

عــــدد امل�ستفيدين مــــن خدماتها من احلــــالت اخلارجية 1370 

�سخ�سًا من ذوي الإعاقة.

وقــــد و�سعــــت املدينــــة ن�ســــب عينيهــــا الو�ســــول مبنت�سبيها اإىل 

اأق�ســــى واأف�سل ما ت�سمــــح به قدراتهم وهــــذا بالفعل ما تو�سلنا 

اإليه من خالل تذليل كل ال�سعوبات وتوفري كل املقومات لإكمال 

درا�ستهــــم والتقــــدم لمتحانات الثانويــــة واجتيازها بنجاح، ومل 

نتوقف عند هذه املرحلة بل ي�سرنا لهم �سبل ا�ستكمال درا�ساتهم 

اجلامعية، وحتــــى تاريخه ا�ستطاع 55 طالبًا وطالبة من مدر�سة 

الأمل لل�سم اجتياز امتحانــــات الثانوية بنجاح التحق منهم 26 

طالبــــًا وطالبة بجامعــــة ال�سارقة تخرج منهــــم 8 طالب وت�سرب 

طالبان و13 طالبًا وطالبة يوا�سلون درا�ستهم الآن وي�ستعد اثنان 

لأداء امتحانــــات التوفيل ك�سرط لبد من اجتيازه لالنت�ساب اإىل 

اجلامعة. 

وهنا اأود اأن اأ�سيد بالدور الذي يقوم به مركز املوارد لذوي الإعاقة 

منــــذ بداية عمله يف العام الدرا�سي 2013 ـ 2014 لكفالة واإتاحة 

حق التعليم حتى اأعلى مراحله للطلبة من ذوي الإعاقة على تنوع 

اإعاقاتهم بحيث ل ي�سطرون للتغرب عن بلدهم وذويهم وال�سفر 

ملتابعة حت�سيلهم العلمي م�ستكماًل بذلك الأ�س�س التي جتعل من 

جامعــــة ال�سارقة بالفعل بيئة جاذبة وداجمة وم�ستدامة وممكنة 

الو�ســــول لالأ�سخا�ــــس ذوي الإعاقة ل بل وم�ســــدر غنى وتنوع ل 

عــــزل ول اإق�ساء اأو تهمي�س، وهي بذلك تن�سجم متام الن�سجام 

مع توجه اإمارة ال�سارقة ب�سكل عام لتكون بيئة حا�سنة و�سديقة 

لكل فئات املجتمع يف كل مراحلهم العمرية وبكل اأحوالهم وبغ�س 

النظر عن جن�سياتهم.
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مدير إدارة المواقف العامة

علي أبوغازيين

بلدية الشارقة ال تـألو جهدًا 

لدعم صور التكاتف في 

اإلمارة الباسمة

تخ���رج عل���ي اأبوغازي���ني مدي���ر اإدارة املواقف العام���ة يف بلدية مدينة ال�سارقة م���ن جامعة توليدو بولي���ة اأهايو،اإدارة 

اأعم���ال تخ�س����س ت�سوي���ق فرعي اإدارة، و نتيجة لكفاءته ا�ستحق وعن جدارة الرتقى يف العديد من الوظائف �سواء يف 

بلدي���ة مدين���ة ال�سارق���ة اأو املجل�س البلدي بال�سارقة اأو خارجهما، وقد حقق ع���دداً من الإجنازات والنجاحات يف اإدارة 

املواق���ف العام���ة، حي���ث اأطلق���ت الإدارة مب���ادارات خا�سة بعام اخل���ري�، واأخرى لدع���م فريق العمل وب���ث روح التحفيز 

والإيجابية بني اجلميع، علوة على العديد من الإجنازات التي اأطلقتها الإدارة لتنظيم حركة املرور وتقليل التكد�س 

املروري يف �سوارع املدينة البا�سمة.
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أطلقتم عدد من المبادرات في عام الخير، فماذا 
عنها؟

بلدية مدينة ال�سارقة ل تاألو جهدًا يف تقدمي يد العون جلميع 

الإمارة، حر�سًا  املوؤ�س�سات والهيئات احلكومية واخلا�سة يف 

وفئات  اأفـــراد  جلميع  راحــة  واأكــر  كرمية  حياة  توفري  على 

يف  التنموية  العملية  �سري  على  اإيجابًا  مماينعك�س  املجتمع، 

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

خدمات البلدية، لذلك  قدمنا عدد من املبادرات منها اإعفاء 

مركبات حمفظي وطالب موؤ�س�سة القراآن الكرمي وال�سنة من 

ر�سوم املواقف املدفوعة م�سبقًا، تعزيزًا لكافة �سور التكاتف 

ومد  التعاون  ثقافة  ون�سر  الإمــارة  �سكان  جميع  بني  والتاآلف 

عائد  وتخ�سي�س  الإماراتي،  املجتمع  يف  ال�سائدة  اخلري  يد 

املواقف املدفوعة م�سبقا يف منطقة مدينة ال�سارقة للخدمات 

جمانية  لبادرة  بالإ�سافة  كله  هذا  ذاتها،  للمدينة  الإن�سانية 

املواقف العامة للجمهور يف كافة املنا�سبات الدينية والوطنية 

والر�سمية بالدولة.

كم يبلغ عدد المشتركين في خدمة الرسائل 
النصية القصيرة لحجز المواقف حتى اآلن؟

بداية  منذ  الق�سرية  الن�سية  الر�سائل  بخدمة  امل�سرتكني  عدد 

اأما  م�سرتك،   519،172 بلغ    2013 دي�سمرب   يف  تطبيقه 

عدد ال�سرتاكات  يف العام املا�سي 19141 ا�سرتاكا و يف العام 

11.853 يونيو   حتى  يناير  من   2017
وماذا عن بطاقات االشتراكات؟

لذلك مت   للجمهور،  اأرقى اخلدمات  تقدمي  على  البلدية  حتر�س 

باملدينة  العامة  املواقف  ل�ستخدام  ال�سرتاكات  من  باقة  توفري 

ال�سخ�سية  البطاقات  اجلميع،  احتياجات  لتنا�سب  فئات  بعدة 

ومنها �سنوي ون�سف �سنوي وكل ثالثة اأ�سهر، وتوجد ال�سرتاكات 

للمواطنني  ا�ستثنائية  ا�ــســرتاكــات  وهــنــاك  اأيــ�ــســا،  الــتــجــاريــة 

وموظفي  بال�سارقة،  احلكومية  اجلامعات  طالب  املتقاعدين، 

من  امل�ستفدين  بال�سارقة،  العاملني  واملحلية  الحتادية  احلكومة 

تنمية  ووزارة  بال�سارقة  الجتماعية  اخلدمات  دائرة  م�ساعدات 

املجتمع، حاملي بطاقات حماة الوطن، وقد بلغ عدد ال�سرتاكات 

يونيو  يناير حتى  ا�سرتاك، ومن   19.141 يف عام )2016( 

)2017( 11.853" ا�سرتاك.

المواقف االستثمارية هي إنجاز هام يضاف 
إلنجازات إدارتكم، فكم بلغ عددها حتى اآلن؟

مناطق  يف  �ساحة    253 ال�ستثمارية   املواقف  �ساحات  عــدد 

خمتلفة يف مدينة ال�سارقة وحتتوي على عدد  14632  موقف 

مت  وقد  خمتلفني،  م�ستثمرين  طريق  عن  ادارتها  يتم  للمركبات 

املوظف  يلزم  بحيث  للم�ستثمر،  الإدارة  قبل  اإر�سادات من  و�سع 

امل�سوؤول عن الأر�س بارتداء زي موحد يحمل ا�سمه وا�سم ال�سركة 

التي يتبع لها.

هل هناك مواقف استشمارية تم إغالقها؟
اإغالق ال�ساحات الإ�ستثمارية يتم بعد عدد من الإجراءات، حيث 

يتم اإنذار ال�ساحات املخالفة ومنحها مهلة لت�سحيح الأو�ساع يف 

اإغالقها  التي مت  ال�ساحات  بلغ عدد  وقد  املخالفات،  ر�سد  حال 
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اإزالة اللوحات فيها واإغالق  42�ساحة، وقد مت  لتعديل الأو�ساع 

جزء من مدخل ال�ساحة.

العديد  إخضاع  في  للجمهور  البلدية  استجابت 
من المناطق لخدمة الدفع المسبق، للقضاء على 
هذا  تحقق  فهل  السلبية،  الظواهر  من  العديد 

الهدف؟
وفقا  اأدى  بال�سكان  املكتظة  املناطق  يف  مدفوعة  مواقف  وجــود 

ملعطيات ميدانية اإىل التزام �سائقي املركبات بالأنظمة واللوائح 

املن�سو�س عليها، وقلل من وجود ال�سيارات املهجورة  التي ترتك 

يف املواقف لفرتات زمنية طويلة، كما حد من  خمالفات الوقوف 

الر�سيف  على  الوقوف  اأو  عالية جدًا،  بن�سبة  واخلاطئ  املزدوج 

الت�سغيل  فرتة  اأثناء  خمالفات  من  ذلك  وغري  اأمــن،  غري  ب�سكل 

احلركة  ان�سيابية  عــزز  مما  امل�سهد   عن  غابت  التي  اليومي، 

املرورية.

أخرى  مواقف  إلخضاع  مستقبلية  خطة  هناك  هل 
للرسوم؟

وتقليل  تنظيم  من  املواقف  اخ�ساع  نتيجة  مل�سنا  اأن  بعد  بالطبع 

الزدحام املروري، وبعد اإجراء عدد من ال�ستبيانات مع اجلمهور 

والتي جاءت كلها م�سجعة لتطبيق هذا النظام �سيتم اخ�ساع عدد 

املجاز3،  ناحية  من  اخلالدية  �سارع  مواقف  مثل  املناطق  من 

مواقف �سارع اخلان.

الــمــبــادرات  مــن  الــعــديــد  لموظفيكم  قدمتم 
فما  التحفيز،  من  كنوع  الهادفة  والفعاليات 

أهمها؟
ت�سرتك الإدارة وحتقق مراكز متقدمة �سنويًا يف بطولة كرة القدم 

الرم�سانية التي تنظمها البلدية كل عام، بالإ�سافة لذلك قد قمنا 

الكرمي،  رم�سان  �سهر  يف  موظفينا  جلميع  جماعي  اإفطار  بعمل 

له  كان  وبالفعل  املوظفني،  جميع  بني  والألفة  الإخــاء  روح  لن�سر 

اأثــــــر اإيـــجـــابـــي 

ــع،  بــــني اجلــمــي

وبــــالإ�ــــســــافــــة 

ــك وبــدعــم  ــذل ل

�ـــســـعـــادة ثــابــت 

الطريفي  �سامل 

مدير عام بلدية 

ال�سارقة   مدينة 

املــــ�ــــســــتــــمــــر 

لنا  وحتـــفـــيـــزه 

ــجــاح  ــن عـــلـــى ال

والإجنـــــــــــــــــاز 

ــــا يف  ــــن ــــق اأطــــل

الإدارة م�سابقة 

يف  ت�سب  اآلية  لها  و�سعنا  و  اأ�سهر،  ثالثة  منذ  املتميز   املوظف 

ملدى  وفقًا  املتميز  املفت�س  اختيار  يتم  حيث  ككل،  الإدارة  �سالح 

والتعامل  العمل،  اأثناء  واملخالفات  املالحظات  ور�سد  ان�سباطه 

مع اجلمهور، وهنا اأود اأن اأذكر اأننا ا�ستفدنا جدا يف الإدارة من 

الظواهر  من  العديد  تعديل  يف  املفت�س  يدونها  التي  املالحظات 

ال�سلبية التي قد ت�سر بال�سالح العام يف ال�سارع.

التحديات  من  العديد  يواجه  المواقف  مفتش 
بسبب طبيعة عمله التي تطلب السير في الشارع 
اختيارهم  يتم  فكيف  صعبة،  وفترات  أوقات  في 

وتدريبهم؟
العديد من  الذين يواجهون  املفت�سني  بالفعل من  املواقف  مفت�س 

ال�سعوبات، فهو ميار�س عمله يوميا �سريًا على الأقدام يف اأجواء 

لعملية  الرا�سدة  العني  لأنه  للمخاطر،  يعر�سه  قد  مما  خمتلفة 

�سوء ا�ستخدام املواقف ودائمًا يف خدمة جميع اجلهات لتنظيم 

نعمل  املدربني،  املفت�سني  من  فريق  لدينا  ونحن  ال�سري،  عملية 

على تدريبهم وا�سقال مهاراتهم والرتكيز على ح�سن التعامل مع 

النا�س وتلم�س الأعذار للنا�س يف بع�س احلالت الطارئة، و يوميًا 

ال�سعبة  رئي�س  يقوم  لبدء ممار�سة مهامه  املفت�س  اأن يخرج  قبل 

ح�سن  ي�سمن  مبــا  للجميع  ــاد  ــس والإر� الن�سائح  بع�س  بتقدمي 

اأي  اأي خمالفات، ويتم توجيههم يف حال اعرتا�س  التعاطي مع 

�ساحب مركبة متت خمالفته اأن ير�سده اأنه باإمكانه التظلم. من 

ناحية اأخرى نحر�س على �سالمتهم وبالفعل قد مت تنظيم مبادرة 

طبية لهم لقيا�س ال�سغط وال�سكري وتقدمي بع�س الإر�سادات لهم 

للحماية من �سربات ال�سم�س..

بعيدًا عن إدارة المواقف العامة، هل لك هوايات 
خاصة؟

بالإ�سافة  الب�سرية،  التنمية  كتب  وخا�سة  بالقراءة  كثريًا  اأهتم 

لل�سفر.



شـــــجـــــرة الــنـــــيـــــــــــم

حدأيقنا

يطل���ق عليه���ا يف الهند ا�سم )�سيدلية القري���ة( فهي �سجرة معروفة هناك منذ فرتة طويلة جًدا. تتميز 

بقدرتها على تنقية الرتبة من الأملح، ا�سمها  ال�سائع هو النيم الهندي اأو الأزدرخت الهندي اأو �سجرة 

النيم، اأو كما ت�سمى يف دولة الإمارات العربية املتحدة ب�سجرة ال�سري�س.

.)Azadirachta indica:ال�سم العلمي( 

�سجرة النيم �سريعة النمو ذات جذور عميقة ، تعترب �سجرة النيم من الأ�سجار امل�ستدمية اخل�سرة على الرغم من 

ت�ساقط اأوراقها ال�سعيفة جدًا، ي�سل اإرتفاعها اإىل اأكر من )10 مرت( اأوراقها ري�سية فردية ذات حافة م�سننة، 

تزهر يف الفرتة من اأواخر مار�س وحتى مايو، حيث تعطي اأزهار بي�ساء عطرية.

النيم �سجرة اإ�ستوائية معمرة ميكن اأن تعي�س لأكر من )200 �سنة( يعود موطنها الأ�سلي اإىل الهند واأندون�سيا 

و�سرييالنكا ، اأطلق عليها عدة اأ�سماء منها �سيدلية القرية، و�سجرة ال�سفاء، و�سجرة امل�ستقبل.

ت�ستخدم على نطاق وا�سع يف اأعمال الت�سجري وكم�سدر ملبيد نباتي ي�ستخل�س من بذور هذه ال�سجرة.

ميكن زراعتها يف معظم اأنواع الرتب ، اإل اإنها جتود يف الرتب الرملية اخلفيفة جيدة ال�سرف، تتحمل درجة ملوحة 

الأوىل،  اإىل ري منتظم خا�سة يف مرحلة زراعتها  النيم  اأ�سجار  املليون(، حتتاج  5000 جزء يف   - 3000  (

وتروى مبعدل )75 لرت/ �سجرة ( يف ف�سل ال�سيف، ومبعدل )55 لرت/ �سجرة( يف ف�سل ال�ستاء.

ت�سمد اأ�سجار النيم بال�سماد الع�سوي مبعدل مرة واحدة يف العام خالل ف�سل ال�ستاء باإ�سافة )10 - 15 كغم( 

على اأن يكون ال�سماد معالج حراريًا ويتم تقليبه مع الرتبة حول ال�سجرة خالل الفرتة ) من �سهر نوفمرب وحتى 

�سهر يناير(.

كفرتة  الزراعة  تاريخ  من  يوم(   14-7( حوايل  اإىل  بذورالنيم  حتتاج  البذور،  طريق  عن  النيم  اأ�سجار  تتكاثر 

تواىل  ثم  ومن  لتفريدها،  املنا�سب  احلجم  اإىل  ت�سل  حتى  الزراعة  تاريخ  من  يوم(   50-40( وحتتاج  اإنبات، 

بعمليات اخلدمة حلني زراعتها يف الأر�س امل�ستدمية، وين�سح بزراعة البذور بعد جمع الثمار من على ال�سجرة 

مبا�سرة حيث وجد اإن ن�سبة اإنبات البذور تقل كلما تاأخرنا يف زراعتها حتى تنعدم حيوية البذور بعد جمعها بحوايل 

)45 يوم(، كذلك ميكن اإكثارها عن طريق العقل اخل�سبية.
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الحناء الطبيعية وطرق استخدامها اآلمن

وتـــزداد كميـــة املواد الفعالـــة وخا�سة مادة الالو�ســـون يف اأوراق 

احلنـــاء كلما تقـــدم النبات يف العمـــر، اأما بالن�سبـــة لتغيري لون 

احلنـــاء من الأحمر اإىل الأ�ســـود، فيمكن اإ�سافة مادة نباتية اإىل 

احلنـــاء ليعطي لونًا اأ�ســـود جمياًل مثل نبات الكتـــم والو�سمة، اأو 

اإ�سافـــة خل الُتّفاح وع�ســـري الليمون للحّناء اأثنـــاء العجن تفيد 

يف الَتّخل�س مـــن الق�سرة وتك�سبه ملعاٌن فائق وتك�سب ال�ّسعر لونًا 

بنيًا فـــاحت . اأو اإ�سافة ن�سف كوب من القهوة العربّية للحّناء مع 

عـــر حيوّية ولونًا بنيـــًا مائل لالأحمر .  ع�ســـري ليمونة ُيك�سب ال�َسّ

اأو اإ�سافـــة ن�ســـف كوب من الـــكاكاو املّر بالإ�سافـــة اإىل ع�سري 

ليمونة يك�ســـب ال�ّسعر لونًا بنيًا بلون ال�ّسوكـــول املحّبب للكثريات 

. اأو اإ�سافـــة مغلي اأزهار البابوجن مع ع�سري ليمونة ون�سف كوب 

من اخلـــل ُيك�سب ال�ّسعـــر لـــون ك�ستنائي جميل ويعمـــل البابوجن 

هـــا �سحة وحيوّية  كم�ســـاّد حيوي لفروة الّراأ�ـــس فينع�ُسها ويك�ِسُبّ

ويحـــارب الأمرا�س اجللدّية . اأو اإ�سافة مغلي الكركم للحّناء مع 

ع�ســـري ليمونة ُيك�سب ال�ّسعـــر لونًا نحا�سي مائـــل لالأ�سقر ، كما 

ي ال�ّسعـــر . اأو اإ�سافة مغلي  اأَنّ الكركـــم يحـــارب الإلتهابات ويقِوّ

اأزهار الكركدي وع�سري ليمونة يك�سب ال�ّسعر لونًا مائل لالأحمر 

اخلمـــري وميّد الكركدي ال�ّسعر باإن�سيابّية رائعة .و اإ�سافة مغلي 

اأوراق ال�ّســـاي الأ�سود مـــع ن�سف كوب من زيـــت الزيتون ُيك�سب 

ج . ال�ّسعر لونًا اأ�سود لمع وبريق متوِهّ

اأن العاملـــني يف �سالونات التجميل ي�سيفون مـــواد كيماوية  اإىل 

اأوراق احلناء املجففـــة واملطحونة  تعرف “بارافينلني داياآمني” 

حتـــدث احمرارًا يف اجللـــد، مع ظهـــور فقاعات ت�سبـــه احلرق. 

ووجـــدت اأن “معظم تلـــك العبوات حتتوي علـــى ن�سب ت�سل اإىل 

%30 من هذه املادة، وهي مرتفعة جدًا، ل �سيما اأن الحتاد 
الأوروبـــي ي�سمـــح با�ستخدام هـــذه املادة بن�سبـــة ل تتجاوز 6% 

كحـــدًا اأعلـــى يف تركيـــب �سبغـــات ال�سعـــر، وو�سعه علـــى اجللد 

حمظـــور متامـــًا”. حيـــث اإىل اأن مـــادة “بـــي. بـــي. دي” جتعل 

النقو�ـــس داكنة اللون، وطويلة الأمـــد، يف حني ل حتتوي العبوات 

علـــى بطاقـــة للتعريف باملحتويـــات، واإر�ساد امل�ستخـــدم بطريقة 

ال�ستخدام، اأو التحذير مـــن خطورتها، وقد ت�سبب احل�سا�سية، 

والف�سل الكلوي، ورمبا املوت اأحيانًا”.

ويف ت�سريحـــات خمتلفة من اأخ�سائـــي الأمرا�س اجللدية: “اإّن 

با�سم  املعروفة  الرئي�سية  امل��ادة  اأهمها  خمتلفة  جليكو�سيدية  م��واد  على  الطبيعية  احلناء  اأوراق  حتتوي 

“اللو�سون”، وهذه املادة هي امل�سوؤولة عن التاأثري البيولوجي طبياً، وكذلك م�سوؤولة عن ال�سبغة واللون 
البني امل�سود، ف�سًل عن اأ�سباغ “نافثوكينون”، و”لو�سون”، و”هيدروك�سي”، و”نافثوكينون”، وم�ستقات 

و”فلفونويد”،  و”كيومارين”،  هيدروك�سي،  وداي  وك�سي،  وجلوكو�سايل  نافثالني،  هيدروك�سيليتيد 

له  طيار  زيت  على  حتتوي  واأزهارها  �سيتو�ستريول،  مثل  ال�ستريويد  من  قليلة  وكمية  جاليك،  وحم�س 

رائحة زكية وقوية ويعترب اأهم مكوناته مادة الفوبيتا اإيونون.

الصحة 
والحياة
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معظـــم �سبغات اجللـــد اأو ال�سعـــر ال�سناعية حتتـــوي على مادة 

ي�ستخدم  الـــذي  البنزين  ديامـــني” املوجودة يف  “بارافينيلـــني 
كمذيـــب للحناء، واملعروفة باإحـــداث التح�س�س اجللدي، وت�سبب 

رّدات فعـــل حت�س�سية �سديدة وبثورا وتقرحـــات وانتفاخا بالوجه 

والرقبة وحتت اجللد.

واحل�سا�سيـــة ل تظهر بال�سرورة بعـــد اأول ا�ستعمال لل�سبغة، بل 

قد حتدث يف اأي وقـــت، وهذه املادة املوجودة ت�سبب احل�سا�سية، 

والطفـــح الأحمـــر املتق�سر علـــى اجللد، واحلكة، وقـــد توؤدي اإىل 

الإ�سابـــة بنوع خطري من ال�سرطان يهاجم اجلهاز الليمفاوي يف 

اجل�سم، كما ك�سفت درا�سة اأجراها فريق من خرباء م�ست�سفيات 

الإمـــارات اأن مر�س “ابي�سا�س الـــدم النقوي احلاد” كان اأكر 

�سيوعـــًا بن�سبـــة %93 بـــني ن�ســـاء الإمـــارات منـــه يف الرجال، 

واأعلـــى بـ %63 من الن�ســـاء الأجنبيات، واأرجعـــوا ذلك ل�سبب 

ا�ستخدامهـــن احلنـــاء ال�سوداء، كما اأن العامـــل الوراثي يوؤثر يف 

نق�ـــس ن�سبة اإنـــزمي الدم “اخلمرية” يف كريـــات الدم احلمراء 

عند املري�سة، ما ي�سبب حتلل الدم و�سعف اأداء الُكلى وتوقفها.

وعليـــه فقد دعت بلديـــة ال�سارقة �سالونات التجميـــل الن�سائية، 

ومراكـــز نق�س احلناء اإىل عدم اإ�سافـــة مواد برتولية اأو اأي مواد 

�ســـارة بال�سحـــة اإىل خلطات احلنـــاء، وحثت على عـــدم �سراء 

خلطـــات احلناء اجلاهزة من الباعة املتجولـــني ل�سعوبة التاأكد 

مـــن تركيبة املـــواد وم�سدرهـــا، وذلك لتـــاليف اأيـــة م�ساعفات 

�سحية خطرية قد تنتج عن ا�ستخدام هذه املواد.

العامـــة  ال�سحـــة  ال�سارقـــة متمثلـــة يف قطـــاع  بلديـــة  واأكـــدت 

واملختـــربات املركزية اأنهـــا �ستقوم باتخاذ الإجـــراءات الالزمة 

بحـــق مـــن يثبت خمالفتـــه لل�ســـروط ال�سحيـــة التي قـــد ت�سبب 

اأ�ســـرارًا ب�سحة و�سالمة املجتمع، واأنه �سيتم يف حال ثبوت قيام 

اأي من�ساأة باإ�سافة مواد �ســـارة اإىل املواد امل�ستخدمة، م�سادرة 

هذه املـــواد واتخاذ الإجراءات القانونيـــة بحقها والتي قد ت�سل 

اإىل حـــد الإغالق، واإلغاء الرخ�سة التجارية، واملنع من ممار�سة 

الن�ساط، وفر�س غرامات مالية كبرية، وم�سادرة اأي مواد تثبت 

التحاليـــل املخربية احتواءها على مواد برتولية اأو كيماوية اأو اأي 

مـــادة �سارة بال�سحة، واأن هـــذه احلملة تنبع من حر�س البلدية 

علـــى �سحة و�سالمة املجتمع، واأن اأجهـــزة البلدية �ستقوم ب�سكل 

متوا�سل بتطوير اآليات الرقابة ال�سحية يف كافة املرافق، وت�سع 

�سروطًا �سحيـــة �سارمة على املن�ساآت واملواد والعاملني، وتخ�سع 

الأدوات امل�ستخدمـــة لفحو�سات دقيقة لتكون مطابقة للمقايي�س 

واملعايري ال�سحية و�سروط ال�سالمة املعتمدة.
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حينما ت�ضح� من الن�م متثاقاًل تنظر لعقارب ال�ضاعة كارهًا، وال�ض�ؤال ال�ضجر 

يدق يف راأ�ضك ويتكرر كل دقيقة: ملاذا اأ�ضح� مبكرًا؟

يف  ال�ض�اد  تدرجات  وتتناف�س  ال�ضلبية  مفردات  بكل  حمماًل  عملك  اإىل  تتجه 

تل�ين مالحمك، وحينما ت�ضل اإىل مكتبك جتل�س لرتت�ضف بع�س من القه�ة، 

يحدث  كله  وهذا  بتهكم،  ملفه  اأمامك حاماًل  يجل�س  كل من  ت�ضتقبل  وبعدها 

يف  يرتبع  راتب  تنتظره  ما  كل  النهاية  ويف  ح�لك،  من  على  وي�ؤثر  لك  ي�ميًا 

ح�ضابك، وبعد �ضنني تطرق على باب الرتقية اأو الإ�ضادة فال جتدها.

اأنغام البهجة،  بكل ب�ضاطة اأنت من جعل من ق�ت ي�مه روتني ممل يخل� من 

واأنت من يجل�س على جالميد الب�ؤ�س ول�ضانك ل يخل� من كلمات قهر وغ�ضب 

وتقلب  روتني يف حياتك  ك�ضر  اإىل  العمل  ب�ضاطة مل حت�ل  بكل  لأنك  واإ�ضاءة، 

الآية.

 hh إعد�د / طالل حممود �أكرم�

مكرر،  روتني  عن  عبارة  ال�ضبع  ال�ضاعات  بعد  ما  حياتك  باأن  اعتربنا  ما  اإذا 

والأبناء  احلياة  ومتطلبات  الأ�ضدقاء،  وجمم�عة  الأهل  اأو  والتلفاز  البيت 

اإل الروتني احلقيقي امللزم به  والكثري من امل�ض�ؤوليات، كل تلك الأم�ر ماهي 

وك�ضر  املاأل�ف  من  واخلروج  البتكار  مكان  فه�  العمل  اأما  يجب،  كما  وت�ؤديه 

ق�اعدك الي�مية.

تتعامل فيه كل ي�م مع وج�ه جديدة،  اإىل روتني جديد  العمل  تتح�ل �ضاعات 

تتفنن يف العطاء والإيثار وك�ضب كل من ه� اأمام عينيك، وبذلك حتل املعادلة 

األ�ان  اأن  �ضتجد  املراآة  اإىل  نظرت  اإذا  وحتى  عملك،  بيئة  يف  النجاح  وحتقق 

�ضرعان  حياتك،  يف  التقليدية  املفاهيم  تغري  اأفعال  اإل  ماهي  عادت،  احلياة 

ما تغري ف�ض�ل ال�ضلبيات يف حياتك اإىل اإيجابية ت�ضتمر معك وت�ضحبها اإىل 

لتنعم بن�م هادئ  اإىل �ضريرك  اأهلك و�ضحبك ويف امل�ضاء تتجه  منزلك، بني 

وتفاوؤل يغني يف داخلك للفجر اجلديد، بروح جديدة ن�ضيطة.
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حينما ت�ضح� من الن�م متثاقاًل تنظر لعقارب ال�ضاعة كارهًا، وال�ض�ؤال ال�ضجر 

يدق يف راأ�ضك ويتكرر كل دقيقة: ملاذا اأ�ضح� مبكرًا؟

يف  ال�ض�اد  تدرجات  وتتناف�س  ال�ضلبية  مفردات  بكل  حمماًل  عملك  اإىل  تتجه 

تل�ين مالحمك، وحينما ت�ضل اإىل مكتبك جتل�س لرتت�ضف بع�س من القه�ة، 

يحدث  كله  وهذا  بتهكم،  ملفه  اأمامك حاماًل  يجل�س  كل من  ت�ضتقبل  وبعدها 

يف  يرتبع  راتب  تنتظره  ما  كل  النهاية  ويف  ح�لك،  من  على  وي�ؤثر  لك  ي�ميًا 

ح�ضابك، وبعد �ضنني تطرق على باب الرتقية اأو الإ�ضادة فال جتدها.

اأنغام البهجة،  بكل ب�ضاطة اأنت من جعل من ق�ت ي�مه روتني ممل يخل� من 

واأنت من يجل�س على جالميد الب�ؤ�س ول�ضانك ل يخل� من كلمات قهر وغ�ضب 

وتقلب  روتني يف حياتك  ك�ضر  اإىل  العمل  ب�ضاطة مل حت�ل  بكل  لأنك  واإ�ضاءة، 

الآية.

 hh إعد�د / طالل حممود �أكرم�

مكرر،  روتني  عن  عبارة  ال�ضبع  ال�ضاعات  بعد  ما  حياتك  باأن  اعتربنا  ما  اإذا 

والأبناء  احلياة  ومتطلبات  الأ�ضدقاء،  وجمم�عة  الأهل  اأو  والتلفاز  البيت 

اإل الروتني احلقيقي امللزم به  والكثري من امل�ض�ؤوليات، كل تلك الأم�ر ماهي 

وك�ضر  املاأل�ف  من  واخلروج  البتكار  مكان  فه�  العمل  اأما  يجب،  كما  وت�ؤديه 

ق�اعدك الي�مية.

تتعامل فيه كل ي�م مع وج�ه جديدة،  اإىل روتني جديد  العمل  تتح�ل �ضاعات 

تتفنن يف العطاء والإيثار وك�ضب كل من ه� اأمام عينيك، وبذلك حتل املعادلة 

األ�ان  اأن  �ضتجد  املراآة  اإىل  نظرت  اإذا  وحتى  عملك،  بيئة  يف  النجاح  وحتقق 

�ضرعان  حياتك،  يف  التقليدية  املفاهيم  تغري  اأفعال  اإل  ماهي  عادت،  احلياة 

ما تغري ف�ض�ل ال�ضلبيات يف حياتك اإىل اإيجابية ت�ضتمر معك وت�ضحبها اإىل 

لتنعم بن�م هادئ  اإىل �ضريرك  اأهلك و�ضحبك ويف امل�ضاء تتجه  منزلك، بني 

وتفاوؤل يغني يف داخلك للفجر اجلديد، بروح جديدة ن�ضيطة.
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لـنــرتـــِق
المدينة الباسمة

البلدية  وتبذل  ال�سارقة،  اأولويات حكومة  يقع يف �سدر  البا�سمة  ملدينتنا  واملظهر احل�ساري  العامة  ال�سحة  اإن احلفاظ على 

جهودًا م�سنية يف هذا ال�سدد بالتعاون والتن�سيق مع اجلهات املعنية، ولكن ما زالت هناك بع�س املمار�سات ال�سلبية التي حتتاج 

املزيد من التعاون والتكاتف بني ال�سلطات املخت�سة واأفراد املجتمع كافة من اأجل الق�ساء عليها نهائيًا، ومن بني هذه املمار�سات 
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ا على �سحة و�سالمة اأفراد املجتمع. ولذلك علينا جميًعا مواجهة هذه الظاهرة حفاًظا على املظهر احل�ساري للمدينة، وحر�سً
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الدراجات الهوائية، كحوادث ال�سري، التي تنتج عن ال�سري بالدراجة يف الجتاه املعاك�س اأو ال�سري يف الطرقات لياًل دون 
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NOW, a contractor or consultant can 
use the eService 
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To obtain
Permit for temporary fence and utility 
connection for construction purposes
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تـــخـــــرج

نهنئ الزميل / جاسم محمد قاسمي

إدارة تقنية ونظم المعلومات

 لحصوله على شهادة الماجستير مع مرتبة 
الشرف في علوم إدارة تقنية المعلومات

تكــريم

تكريم المفتش المتميز بإدارة المواقف العامة

  øjQGóÑdG óªfi π«YÉª°SEG áeÉ°SCG /∞XƒŸG ábQÉ°ûdG áæjóe ájó∏H âeôc

 ΩÉb óbh ,2017 ¢ù£°ùZCG ô¡°T øY áeÉ©dG ∞bGƒŸG IQGOEÉH õ«ªàŸG ô¡°ûdG ¢ûàØe ÒàNCG …òdG

 ¢ûàØŸG º«∏°ùàH áeÉ©dG  »°ù°SDƒŸG ºYó∏d ΩÉ©dG ôjóŸG óYÉ°ùe …ójÉ≤dG ˆGóÑY / IOÉ©°S

 Éªc ,πª©dG ‘ ¬°UÓNEGh ¬«fÉØJh õ«ªŸG ¬FGOC’ kÉæ«ªãJ ôjó≤J IOÉ¡°Th á«dÉe IõFÉL õ«ªàŸG

.ô¡°ûdG »°ûàØÃ á°UÉÿG ±ô°ûdG áMƒd ‘ ¢ûàØŸG IQƒ°U âLQOCG

 »àdG õ«ØëàdG á°SÉ«°S øª°Vh πª©dG ‘ »HÉéjE’G ¿hÉ©àdG õjõ©àd IQOÉÑŸG √òg »JCÉJh

.ÚØXƒŸG ÚH á°ùaÉæŸG õjõ©àd ájó∏ÑdG É¡é¡àæJ

تكريم الخريجين بإدارة الموارد البشرية

  á«∏c ‘ ¬LôîJ áÑ°SÉæÃ ⁄É°S ø°ùM ˆGóÑY OhGO /∞XƒŸG ábQÉ°ûdG áæjóe ájó∏H âeôc 

 ¢ü°üîJ - ∫ÉªYC’G IQGOEG ‘ ¢SƒjQƒdÉµÑdG áLQO ≈∏Y ¬dƒ°üMh ,ábQÉ°ûdG – É«∏©dG á«æ≤àdG

 - É«∏©dG á«æ≤àdG  á«∏c ‘ É¡LôîJ áÑ°SÉæÃ ±Ó÷G óªMCG áªWÉa /áØXƒŸGh ,áÑ°SÉfi

.á«dhódG ∫ÉªYC’G IQGOEG ‘ ¢SƒjQƒdÉµÑdG áLQO ≈∏Y É¡dƒ°üMh ,»HO

 ,ájQÉcòJ ÉjGóg Éª¡ª«∏°ùàH ájô°ûÑdG OQGƒŸG IQGOEG ôjóe »°ShôdG ËQ /Ió«°ùdG âeÉb óbh

.≥«aƒàdÉH Éª¡d É¡JÉ«æ“h É¡JOÉ©°S øY âHôYCGh

مـــواليـــد جــــــدد

ájõcôŸG äGÈàîŸG IQGOEG

 …QÉéjE’G º«¶æàdG IQGOEG

áeÉ©dG áë°üdG IQGOEG

QÉªãà°S’G h äÉµ∏àªŸG IQGOEG

نبارك للزميلة حمدة جواد ا�ميري   
بقدوم مولودتها الجديدة ” سالمة “

á«fƒfÉ≤dG ¿hDƒ°ûdG IQGOEG

نبارك للزميلة ضحى سلطان
بقدوم مولودها الجديد ” حمدان “

 äÉeƒ∏©ŸG º¶fh á«æ≤J IQGOEG

»ë°üdG ±ô°üdG IQGOEG

نبارك للزميلة ندى سعيد ساحوه
بقدوم مولودتها الجديدة ” إيمان“

ájõcôŸG äGÈàîŸG IQGOEG

نبارك للزميل عبدالرحمن محمد زيني  
بقدوم مولودته الجديدة ” فاطمة “

نبارك للزميلة سميرة حميد آل علي  
بقدوم مولودتها الجديدة ” جواهر“

نبارك للزميلة حصة حميد   
بقدوم مولودتها الجديدة ” سالمة“

 …ó∏ÑdG ¢û«àØàdGh áHÉbôdG IQGOEG

نبارك للزميل عبدالرحمن يوسف  
بقدوم مولودته الجديدة ” روضة “

نبارك للزميل عمر احمد المازمي 
بقدوم مولوده الجديد ” زايد“

 »°ù°SDƒŸG πYÉØàdG IQGOEG …ó∏ÑdG ¢û«àØàdG h áHÉbôdG IQGOEG 
»°ù°SDƒŸG õ«ªàdG IQGOEG

نبارك للزميلة هند البلوشي
بقدوم مولودتها الجديدة ” هند“

 »°ù°SDƒŸG πYÉØàdG IQGOEG

نبارك للزميل مصطفى أحمد    
بقدوم مولوده الجديد ” ناصر“

á«dÉŸG IQGOE’G

  »°ù°SDƒŸG πYÉØàdG IQGOEG

نبارك للزميل أحمد نعيم الباز   
بقدوم مولودته الجديدة ” فريدة“

نبارك للزميل محمود المالح
بقدوم مولودته الجديدة ” جنة “

نبارك للزميلة عهود إبراهيم  
بقدوم مولودها الجديد ” مايد“

نبارك للزميل حمد أحمد الحمادي 
بقدوم مولودته الجديدة ” عائشة “

نبارك للزميل حمود كرم   
بقدوم مولودته الجديدة ” حنين“
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مــن مكتبــــة البلـــدية

 ÚjCGQ øY πª©dG ¿Éµe ‘ áfhôŸG ∞°ûµJ

 É kÑ∏£e  ¿ƒµJ  ¿CG  ÉeEG  »¡a  ,Ú°†bÉæàe

 p¥ƒ°ùdG  ‘  AÉ≤Ñ∏d  ¬æY  ≈æZ  ’  É k«°SÉ°SCG

.Ú∏eÉ©dG ¥ƒ≤M Ö∏°ùd á∏«°Sh hCG á«ŸÉ©dG

 øY  åjó◊G  oÌµj  o¬fCG  ≥Ñ°S  É‡  ÚÑàjh

 ≥«Ñ£J  ∑Éæg  π¡a  ,áfhôŸG  Ωƒ¡Øe

 ™e  ¿RGƒàj  Qó≤H  áª∏µdG  ∂∏àd  »≤«≤M

 ¬«æ©j  …òdG  Éeh  ?É¡æY  åjó◊G  QGôµJ

 ¿ƒeóîà°ùj ÉeóæY πª©dG ábÓY ±GôWCG

 Èà©J  ,  á≤«≤◊G  ‘  ?í∏£°üŸG  Gòg

 ,É¡JGP óM ‘ ájÉ¨∏d Ékfôe É keƒ¡Øe áfhôŸG

 äÉLÉ«àMG  ™e  Ö°SÉæà«d  ¬∏«µ°ûJ  øµÁh

 .É¡eGóîà°S’ øjójDƒŸG

 ÜÉàµdG  Gòg  É¡Mô£j  »àdG  ∫ó÷G  á£≤f  ¿EG

 ÌcCG  ∞©°V øWƒe πã“ áfhôŸG ∂∏J ¿CG  »g

 ∫ÉLQ  øe  πµa  ,Iƒb  øWƒe  É¡fƒc  øe

äÉHÉ≤ædG AÉ°†YCGh ∫ÉªYC’G ∫ÉLQh á°SÉ«°ùdG

 áfhôŸG ¿CÉ°ûH ¬jCGQ áë°U äÉÑKEG  ∫hÉëj á«dÉª©dG 

 ’  ób  .áª∏µdG  ∂∏J  øe  √ó°ü≤j  Ée  ójó–  ¿hO

 á¨∏H  áfhôŸG  øY  åjó◊G  ¿Éc  GPEG  ∂dP  º¡j

 ôKDƒj  ¬æµdh  ,  ¿ÉŸÈdG  ≈∏Y  G kô°üà≤e  áHÉ£ÿG

 øY QôµàŸG åjó◊G ¥ƒ©jh ,πª©dG ∫É› ≈∏Y √QhóH

 .á«eƒ«dG πª©dG ΩÉ¡e ò«ØæJ áfhôŸG

 ‘  á«Ñ∏°S  áª∏c  É¡fCG  ≈∏Y  áfhôŸG  áª∏µd  ô¶ædG  ºàjh

 ‘ ó◊G Gòg ¤EG  QƒeC’G  π°üJ  ’ ób  ,πª©dG  ∫É›

 ∞°ûµj  í∏£°üŸG  Gòg ∫GR  Ée  øµdh  ,  IóëàŸG  áµ∏ªŸG

 áfhôŸG  ¿CG  ¿hôj  øe  …CGQ  :  øjOÉ°†àe  ÚjCGQ  øY

 ¥ƒ°ùdG  ‘ óLGƒàdG  QGôªà°SG  πLCG  øe »°SÉ°SCG  •ô°T

 ≈∏Y  Qƒé∏d  á∏«°Sh  É¡fCG  ¿hôj  øe  …CGQh  ,á«ŸÉ©dG

 ‘  Úaô£dG  ÚH  ±ÓàN’G  øªµjh  .∫Éª©dG  ¥ƒ≤M

 ,Éª¡æ«H ∑Î°ûe ƒëf ≈∏Y Ωƒ¡ØŸG Gòg ÜÉ©«à°SG ΩóY

 ™e  Ö°SÉæàJ  QƒLCG  ójó–  øY  Éæg  çóëàf  π¡a

 ióMEG  øY  ΩCG  »ŸÉ©dG  OÉ°üàb’G  AGOCG  ‘  Ò¨àdG

 øe  É¡∏ªY  äÉYÉ°S  øe  π∏≤J  »àdG  äÉØXƒŸG

 øªµj  ,∂dòc  ?IÒ¨°üdG  É¡à∏Ø£H  pAÉæàY’ÓLCG

 á«Ø«c ¿CÉ°ûH áæjÉÑàŸG ô¶ædG äÉ¡Lh ‘ ±ÓàN’G

.πª©dG ⁄ÉY º«¶æJ

 ¬eGóîà°SGh áfhôŸG í∏£°üe ≈æ©e ìƒ°Vh ΩóY ¿EG

 ábÓ©d  IOó©àŸG  êPÉªædGh  áØ∏àfl  Qƒ°U  IóY  ‘

 ô°UÉæY πª©dG äÉÄa πÑb øe áeóîà°ùŸG ∞«XƒàdG

 G kQób Ö∏£àj Ωƒ¡ØŸG ∂dP π©÷ É¡∏ªcCÉH â©ªàLG

 ∂dP ≥Ñ£æj .¬©e πeÉ©àdG  óæY Qò◊G øe G kÒÑc

 ,Ú«Øë°üdGh  Ú«ÁOÉcC’G  πª©d  áÑ°ùædÉH  π©ØdÉH

 áÑ°ùædÉH  á«ªgC’G  øe  ÈcCG  áLQO  πãÁ  ¬æµdh

 ¬Lƒe ÜÉàµdG Gòg ¿EG .ÚØXƒŸGh πª©dG ÜÉë°UC’

 ,´ƒ°VƒŸG  ∂dP  ¢Vƒª¨d  G kô¶fh  ,º¡«dEG  π©ØdÉH

 ¥ó°üdG  ΩóYh  ¢Vô©dG  ‘  I’É¨ŸG  ™e  á°UÉNh

 . AGQB’G ¢VQÉ©Jh ±Óî∏d IÉYóe ƒ¡a ,¬H §«ëŸG

 ìÉéædG  ô°S  ¿CÉH  ÜÉàµdG  Gòg  øgÈj  ¿CG  ∫hÉëj

 ádƒ≤©ŸG  äÉLÉ«àM’G ÚH ¿RGƒàdG  ßØM ‘ øªµj

 ìhQh IAÉØµdÉH  ™àªàdG  ‘ á∏ãªàŸG  πª©dG  pÜÉë°UC’

 ÚØXƒª∏d  ádƒ≤©ŸG  äÉLÉ«àM’G  ÚHh  á°ùaÉæŸG

 øe  iƒà°ùe  ÒaƒJh  º¡∏NO  ÚeCÉJ  ‘  á∏ãªàŸG

فن استخدام المرونة في العمل

 áfhôŸÉH  ¬«ª°ùf  Ée  Gògh  .º¡Ñ°SÉæj  ¢û«©dG

.ádOÉÑàŸG

 ⁄É©dG ¬«∏Y ¿ƒµj ¿CG »¨Ñæj Ée ÜÉàµdG Gòg ÚÑjh

 .∂dP ≈∏Y á«∏©a á∏ãeCG  Ëó≤J ™e ,πª©∏d ‹ÉãŸG

 áLÉM  ∑Éæg  ¿ƒµJ  ób  ¬fCG  iQCG  »æfEÉa  ,  ∂dòd

 ≈∏Y ádOÉÑàŸG  áfhôŸG  ™e πeÉ©à∏d  áë∏e á«bÓNCG

 á«∏ª©dG  óFGƒØdG  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  ,ájó÷G  pπªfi

 AGOCÉH  ≥∏©àj  Éª«a  É¡≤«Ñ£J  øe  èàæà°ùJ  »àdG

 •ƒ¨°†∏d áHÉéà°S’G IQhô°Vh á°ù°SDƒŸG hCG ácô°ûdG

 .á«LQÉÿG äGôKDƒŸGh

 êPÉªædG ¢†©H ∫hC’G π°üØdG ‘ ¢Vô©à°SG ÜÉàµdGh

 ,ÊÉãdG  π°üØdG  ‘  ÉeCG   ,á«∏≤©dGh  á«ZÓÑdG

 IÒ¨àŸG á«FÉ°üME’G äÉ°SGQódG §«fi ¢Vô©à°SÉa

 πªà°TG ™HGôdGh ådÉãdG Ú∏°üØdG ‘h ,πª©dG ¥ƒ°Sh

 π©éj  …òdG  ÖÑ°ùdGh  áfhôŸG  í∏£°üe  ≈∏Y

 ,áØ∏àîŸG ÉgôgÉ¶Ã áaƒ¨°T äÉ°ù°SDƒŸGh äÉcô°ûdG

 ¿CÉ°ûH  ÚØXƒŸG  Qƒ¶æe ∫hÉæàj  ¢ùeÉÿG π°üØdGh

 ÉeCG  ?É¡dÓN  øe  πeÉ©àdG  ¿ƒ∏°†Øj  GPÉŸ  :áfhôŸG

 øe  áØ∏àîŸG  ´GƒfC’G  ∫hÉæà«a  ¢SOÉ°ùdG  π°üØdG

 ΩÉ¶f  ™HÉ°ùdG  π°üØdG  ójDƒ«°Sh  ,πª©dG  ábÓY

 ÉLPƒ‰ øeÉãdG π°üØdG ¢Vô©jh ,ádOÉÑàŸG áfhôŸG

 ∂∏àH  ádOÉÑàŸG  áfhôŸG  ≥«≤–  á«Ø«c  ∫ƒM

 .á≤jô£dG

 ™°VGƒŸ á∏ãeCG ¿É°Vô©j ô°TÉ©dGh ™°SÉàdG ¿Ó°üØdGh

 á«°SÉ°SC’G •hô°ûdGh ìÉéæH áfhôŸG ≥«Ñ£J É¡«a ”

 ,¿GÒNC’G  ¿Ó°üØdG  ÉeCG  ,É¡MÉéæd  áeRÓdG

 ,ìÉéædG ¬LGƒJ äÉÑ≤Y ∑Éæg ¿CÉH ÉæfGôcòj ±ƒ°ùa

 øe øµÁ »àdG  πFÉ°SƒdG  ¢†©H ¿É°Vô©j Éª¡æµdh

 ÜÉë°UCG äÉLÉ«àMG ÚH ¿RGƒàdG óYÉ°ùj ¿CG É¡dÓN

.ÜÉ©°üdG ¢†©H ≈∏Y Ö∏¨àdG ‘ ÚØXƒŸGh πª©dG

تأليف : بيتر ريلي 
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 ÚjCGQ øY πª©dG ¿Éµe ‘ áfhôŸG ∞°ûµJ

 É kÑ∏£e  ¿ƒµJ  ¿CG  ÉeEG  »¡a  ,Ú°†bÉæàe

 p¥ƒ°ùdG  ‘  AÉ≤Ñ∏d  ¬æY  ≈æZ  ’  É k«°SÉ°SCG

.Ú∏eÉ©dG ¥ƒ≤M Ö∏°ùd á∏«°Sh hCG á«ŸÉ©dG

 øY  åjó◊G  oÌµj  o¬fCG  ≥Ñ°S  É‡  ÚÑàjh

 ≥«Ñ£J  ∑Éæg  π¡a  ,áfhôŸG  Ωƒ¡Øe

 ™e  ¿RGƒàj  Qó≤H  áª∏µdG  ∂∏àd  »≤«≤M

 ¬«æ©j  …òdG  Éeh  ?É¡æY  åjó◊G  QGôµJ

 ¿ƒeóîà°ùj ÉeóæY πª©dG ábÓY ±GôWCG

 Èà©J  ,  á≤«≤◊G  ‘  ?í∏£°üŸG  Gòg

 ,É¡JGP óM ‘ ájÉ¨∏d Ékfôe É keƒ¡Øe áfhôŸG

 äÉLÉ«àMG  ™e  Ö°SÉæà«d  ¬∏«µ°ûJ  øµÁh

 .É¡eGóîà°S’ øjójDƒŸG

 ÜÉàµdG  Gòg  É¡Mô£j  »àdG  ∫ó÷G  á£≤f  ¿EG

 ÌcCG  ∞©°V øWƒe πã“ áfhôŸG ∂∏J ¿CG  »g

 ∫ÉLQ  øe  πµa  ,Iƒb  øWƒe  É¡fƒc  øe

äÉHÉ≤ædG AÉ°†YCGh ∫ÉªYC’G ∫ÉLQh á°SÉ«°ùdG

 áfhôŸG ¿CÉ°ûH ¬jCGQ áë°U äÉÑKEG  ∫hÉëj á«dÉª©dG 

 ’  ób  .áª∏µdG  ∂∏J  øe  √ó°ü≤j  Ée  ójó–  ¿hO

 á¨∏H  áfhôŸG  øY  åjó◊G  ¿Éc  GPEG  ∂dP  º¡j

 ôKDƒj  ¬æµdh  ,  ¿ÉŸÈdG  ≈∏Y  G kô°üà≤e  áHÉ£ÿG

 øY QôµàŸG åjó◊G ¥ƒ©jh ,πª©dG ∫É› ≈∏Y √QhóH

 .á«eƒ«dG πª©dG ΩÉ¡e ò«ØæJ áfhôŸG

 ‘  á«Ñ∏°S  áª∏c  É¡fCG  ≈∏Y  áfhôŸG  áª∏µd  ô¶ædG  ºàjh

 ‘ ó◊G Gòg ¤EG  QƒeC’G  π°üJ  ’ ób  ,πª©dG  ∫É›

 ∞°ûµj  í∏£°üŸG  Gòg ∫GR  Ée  øµdh  ,  IóëàŸG  áµ∏ªŸG

 áfhôŸG  ¿CG  ¿hôj  øe  …CGQ  :  øjOÉ°†àe  ÚjCGQ  øY

 ¥ƒ°ùdG  ‘ óLGƒàdG  QGôªà°SG  πLCG  øe »°SÉ°SCG  •ô°T

 ≈∏Y  Qƒé∏d  á∏«°Sh  É¡fCG  ¿hôj  øe  …CGQh  ,á«ŸÉ©dG

 ‘  Úaô£dG  ÚH  ±ÓàN’G  øªµjh  .∫Éª©dG  ¥ƒ≤M

 ,Éª¡æ«H ∑Î°ûe ƒëf ≈∏Y Ωƒ¡ØŸG Gòg ÜÉ©«à°SG ΩóY

 ™e  Ö°SÉæàJ  QƒLCG  ójó–  øY  Éæg  çóëàf  π¡a

 ióMEG  øY  ΩCG  »ŸÉ©dG  OÉ°üàb’G  AGOCG  ‘  Ò¨àdG

 øe  É¡∏ªY  äÉYÉ°S  øe  π∏≤J  »àdG  äÉØXƒŸG

 øªµj  ,∂dòc  ?IÒ¨°üdG  É¡à∏Ø£H  pAÉæàY’ÓLCG

 á«Ø«c ¿CÉ°ûH áæjÉÑàŸG ô¶ædG äÉ¡Lh ‘ ±ÓàN’G

.πª©dG ⁄ÉY º«¶æJ

 ¬eGóîà°SGh áfhôŸG í∏£°üe ≈æ©e ìƒ°Vh ΩóY ¿EG

 ábÓ©d  IOó©àŸG  êPÉªædGh  áØ∏àfl  Qƒ°U  IóY  ‘

 ô°UÉæY πª©dG äÉÄa πÑb øe áeóîà°ùŸG ∞«XƒàdG

 G kQób Ö∏£àj Ωƒ¡ØŸG ∂dP π©÷ É¡∏ªcCÉH â©ªàLG

 ∂dP ≥Ñ£æj .¬©e πeÉ©àdG  óæY Qò◊G øe G kÒÑc

 ,Ú«Øë°üdGh  Ú«ÁOÉcC’G  πª©d  áÑ°ùædÉH  π©ØdÉH

 áÑ°ùædÉH  á«ªgC’G  øe  ÈcCG  áLQO  πãÁ  ¬æµdh

 ¬Lƒe ÜÉàµdG Gòg ¿EG .ÚØXƒŸGh πª©dG ÜÉë°UC’

 ,´ƒ°VƒŸG  ∂dP  ¢Vƒª¨d  G kô¶fh  ,º¡«dEG  π©ØdÉH

 ¥ó°üdG  ΩóYh  ¢Vô©dG  ‘  I’É¨ŸG  ™e  á°UÉNh

 . AGQB’G ¢VQÉ©Jh ±Óî∏d IÉYóe ƒ¡a ,¬H §«ëŸG

 ìÉéædG  ô°S  ¿CÉH  ÜÉàµdG  Gòg  øgÈj  ¿CG  ∫hÉëj

 ádƒ≤©ŸG  äÉLÉ«àM’G ÚH ¿RGƒàdG  ßØM ‘ øªµj

 ìhQh IAÉØµdÉH  ™àªàdG  ‘ á∏ãªàŸG  πª©dG  pÜÉë°UC’

 ÚØXƒª∏d  ádƒ≤©ŸG  äÉLÉ«àM’G  ÚHh  á°ùaÉæŸG

 øe  iƒà°ùe  ÒaƒJh  º¡∏NO  ÚeCÉJ  ‘  á∏ãªàŸG

مــن مكتبــــة البلـــدية

فن استخدام المرونة في العمل

 áfhôŸÉH  ¬«ª°ùf  Ée  Gògh  .º¡Ñ°SÉæj  ¢û«©dG

.ádOÉÑàŸG

 ⁄É©dG ¬«∏Y ¿ƒµj ¿CG »¨Ñæj Ée ÜÉàµdG Gòg ÚÑjh

 .∂dP ≈∏Y á«∏©a á∏ãeCG  Ëó≤J ™e ,πª©∏d ‹ÉãŸG

 áLÉM  ∑Éæg  ¿ƒµJ  ób  ¬fCG  iQCG  »æfEÉa  ,  ∂dòd

 ≈∏Y ádOÉÑàŸG  áfhôŸG  ™e πeÉ©à∏d  áë∏e á«bÓNCG

 á«∏ª©dG  óFGƒØdG  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  ,ájó÷G  pπªfi

 AGOCÉH  ≥∏©àj  Éª«a  É¡≤«Ñ£J  øe  èàæà°ùJ  »àdG

 •ƒ¨°†∏d áHÉéà°S’G IQhô°Vh á°ù°SDƒŸG hCG ácô°ûdG

 .á«LQÉÿG äGôKDƒŸGh

 êPÉªædG ¢†©H ∫hC’G π°üØdG ‘ ¢Vô©à°SG ÜÉàµdGh

 ,ÊÉãdG  π°üØdG  ‘  ÉeCG   ,á«∏≤©dGh  á«ZÓÑdG

 IÒ¨àŸG á«FÉ°üME’G äÉ°SGQódG §«fi ¢Vô©à°SÉa

 πªà°TG ™HGôdGh ådÉãdG Ú∏°üØdG ‘h ,πª©dG ¥ƒ°Sh

 π©éj  …òdG  ÖÑ°ùdGh  áfhôŸG  í∏£°üe  ≈∏Y

 ,áØ∏àîŸG ÉgôgÉ¶Ã áaƒ¨°T äÉ°ù°SDƒŸGh äÉcô°ûdG

 ¿CÉ°ûH  ÚØXƒŸG  Qƒ¶æe ∫hÉæàj  ¢ùeÉÿG π°üØdGh

 ÉeCG  ?É¡dÓN  øe  πeÉ©àdG  ¿ƒ∏°†Øj  GPÉŸ  :áfhôŸG

 øe  áØ∏àîŸG  ´GƒfC’G  ∫hÉæà«a  ¢SOÉ°ùdG  π°üØdG

 ΩÉ¶f  ™HÉ°ùdG  π°üØdG  ójDƒ«°Sh  ,πª©dG  ábÓY

 ÉLPƒ‰ øeÉãdG π°üØdG ¢Vô©jh ,ádOÉÑàŸG áfhôŸG

 ∂∏àH  ádOÉÑàŸG  áfhôŸG  ≥«≤–  á«Ø«c  ∫ƒM

 .á≤jô£dG

 ™°VGƒŸ á∏ãeCG ¿É°Vô©j ô°TÉ©dGh ™°SÉàdG ¿Ó°üØdGh

 á«°SÉ°SC’G •hô°ûdGh ìÉéæH áfhôŸG ≥«Ñ£J É¡«a ”

 ,¿GÒNC’G  ¿Ó°üØdG  ÉeCG  ,É¡MÉéæd  áeRÓdG

 ,ìÉéædG ¬LGƒJ äÉÑ≤Y ∑Éæg ¿CÉH ÉæfGôcòj ±ƒ°ùa

 øe øµÁ »àdG  πFÉ°SƒdG  ¢†©H ¿É°Vô©j Éª¡æµdh

 ÜÉë°UCG äÉLÉ«àMG ÚH ¿RGƒàdG óYÉ°ùj ¿CG É¡dÓN

.ÜÉ©°üdG ¢†©H ≈∏Y Ö∏¨àdG ‘ ÚØXƒŸGh πª©dG

ábQÉ°ûdG ájó∏H áÑàµe áaô°ûe – ‹Éª÷G óªfi ájQóH :¢ü«î∏J

81

المدينة الباسمة



»∏«d áfÉ°SôN Ö°U íjô°üJ
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 √òg AÉª°SCG ôcPG ,٢٠١٧  ôHƒàcCG ô¡°T ‘ ábQÉ°ûdG ≥FGóM øe Oó©H á≤∏¨e ä’É°U ¢ùªN ábQÉ°ûdG áæjóe ájó∏H âëààaG   .١

?≥FGó◊G

 ?≥«Ñ£àdG Gòg º°SG Éªa ,٢٠١٧ ¢ùµà«L ¢Vô©e ‘ É¡àcQÉ°ûe øª°V ÊhÎµdEG ≥«Ñ£J ábQÉ°ûdG áæjóe ájó∏H â≤∏WCG  .٢

 ™«HQ ˆGóÑY ÊÉãdG õFÉØdG

 Oƒªfi Úeôf ¤hC’G IõFÉØdG

 ä’ÉØàMG ™e kÉæeGõJ ábQÉ°ûdG áæjóe ‘ ÚJójóL Úà≤jóM ábQÉ°ûdG áæjóe ájó∏H âëààaG 

?Éªg Éªa ,٢٠١٧ ¢SQÉe ‘ Òé°ûàdG ´ƒÑ°SCÉH ádhódG

 IQÉeEG iƒà°ùe ≈∏Y ájOÉ«≤dG äÉ«°üî°ûdG ™e ájQGƒM äÉ°ù∏L ábQÉ°ûdG áæjóe ájó∏H º¶æJ

 øe IOÉØà°S’Gh IOÉ≤dG A’Dƒg äGRÉ‚EG ≈∏Y ±ô©à∏d "óFÉb ™e QGƒM" ¿Gƒæ©H ábQÉ°ûdG

?٢٠١٧ ƒjÉe ‘ âª«bCG »àdG á«fÉãdG ájQGƒ◊G á°ù∏÷G ∞«°V ¿Éc øªa ,º¡JGÈN

º«∏dG ó°TGQ ¢Sóæ¡ŸG QƒàcódG  -

≈∏Y ábQÉ°ûdG áæjóe ájó∏ÑH »°ù°SDƒŸG πYÉØàdG IQGOEG

áæjô÷Gh äÓ«îædG »à≤jóM  -
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التحول الرقمي

مت�سي ال�سارقة قدمًا نحو التحول الرقمي ال�سامل متا�سيًا مع الأجندة الوطنية لروؤية الإمارات2021، وت�سري بلديتنا 

على الدرب بخدمات رقمية وتطبيقات مميزة ومتطورة با�ستمرار، فقد و�سعت بلدية مدينة ال�سارقة خطة متكاملة 

للتحول الرقمي ال�سامل، وجعل ال�سارقة من املدن الذكية التي تواكب التطورات التكنولوجية احلا�سلة حمليًا وعامليًا، 

مبا يتما�سى مع نه�ستها الثقافية واحل�سارية والقت�سادية.

اأف�سل املمار�سات التي ي�سهدها قطاع تقنية املعلومات واخلدمات الذكية  اأي�سا على التعرف على   كما تعمل البلدية 

�سواء على م�ستوى الإمارة والدولة اأو من كل املوؤ�س�سات وال�سركات العاملية  وقد اأت�سح هذا من خالل امل�ساركة امل�ستمرة 

اأربع �سنوات يف معر�س" اأ�سبوع جيتك�س 2017" وهو احلدث التقني الأكر �سهرة على م�ستوى املنطقة، والذي  منذ 

�سهد توقيع البلدية عدد من التفاقيات التي ت�سب جميعها يف �سالح املتعاملني،  ومنها تعميم خدمة الواي فاي يف عدد 

من احلدائق العامة ومراكز خدمة العمالء التابعة للبلدية، ومذكرة تفاهم نحو التحول الرقمي مع كربى ال�سركات 

املتخ�س�سة، بجانب تد�سني تطبيق هام لتلقي اقرتاحات و�سكاوى اجلمهور" بلديتي".

هذا بالإ�سافة للعديد من اخلدمات الذكية التي تقدمها البلدية لل�سركات واملوؤ�س�سات والأفراد، حيث تقدم البلدية 

144 خدمة اليكرتونية منوعة عرب موقعها الإلكرتوين، كما متتلك البلدية اأي�سا تطبيقني على متاجر الهواتف الذكية" 

) انطباعكم عنا، كلنا بلدية ( و�سوف يتم الإعالن عن خدمات اأخرى قريبًا وفق جدول زمني حمدد حر�سًا من البلدية 

على تقدمي خدمات نوعية وذكية للمتعاملني.

والف�سل يف هذ الطفرة احلا�سلة يف البلدية وخدماتها الآن يرجع لقائدها الذي حفز اجلميع على بذل كل �سور العطاء 

والإجناز مبا يجعل بلديتنا دائمًا يف �سدارة امل�سهد اخلدمي للجمهور، ف�سكرا �سعادة ثابت �سامل الطريفي مدير عام 

البلدية.

علي عبيد الحمودي 
مدير  إدارة  التفاعل المؤسسي




