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ملف
    العدد

�سلطان بن حممد  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  افتتح �ساحب  املا�سي،  العام  �سهر مايو من  والع�سرين من  الواحد  املوافق  يوم اخلمي�س  يف �سباح 

القا�سمي، ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة، املبنى اجلديد لبلدية مدينة ال�سارقة، هذا ال�سرح املعماري العمالق الذي يعد حتفة فنية 

�س�س ليكون معلمًا جديدًا ُي�ساف اإىل املباين الرتاثية التي متتاز  بها 
ٌ
تتحدى يف ت�سميمها اأجمل املباين احلكومية على م�ستوى العامل، والذي اأ

اإمارة الثقافة واحل�سارة املعمارية والفنية ال�سارقة.

مل يكن املبنى الذي اأ�س�س بفكر وتوجيهات �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة جمرد بناٍء �سخٍم يف �سكله، اأو منب�سٍط يف م�ساحته، لكنه حمل نف�س 

ال�سفة يف املهام واخلدمات التي اأوكلت اإليه واإىل خمتلف قطاعاته ليكون منوذجًا لالإجنازات ال�ستثنائية، فمنذ اللحظة الأوىل التي و�سعنا 

العمل  مل�سرية  ت�ساف  واإجنازات  يوم جناحات  بعد  يومًا  لنح�سد  الواحد،  الفريق  بروح  يعمل  بداأ اجلميع  ال�سرح  هذا  داخل  اأقدامنا  فيها 

البلدي، فكنا اأحد الأعمدة الرئي�سية التي ٌبني عليها اإجناز اعتماد » ال�سارقة مدينة �سحية« وكنا من اأوائل الدوائر التي حر�ست على اأن تكون 

»موؤ�س�سة �سديقة للطفل« منذ انطالق هذه املبادرة، كما اأننا ح�سدنا بعد انتقالنا اإىل املبنى باأ�سابيع قليلة جائزة ال�سارقة لالت�سال احلكومي 

فئة »اأف�سل تعامل اإعالمي مع اأزمة« على م�ستوى الدولة، وفئة »اأف�سل متحدث ر�سمي« على م�ستوى الإمارة.

بكل  الإمارة  اأنحاء  كل  من  واجلمهور  للمراجعني  يومي  ب�سكل  نقدمها  التي  اخلدمية  املهام  احلد،فبجانب  هذا  عند  اإجنازاتنا  تقت�سر  مل 

�سهولة وي�سر �سواء اإليكرتونيًا اأو ب�سكل مبا�سر، وبجانب الدور الذي نلعبه يف احلفاظ على نظافة وجمال ال�سارقة كعا�سمة لل�سياحة والثقافة 

الإ�سالمية، �ساركنا يف العديد من الفعاليات املجتمعية والإن�سانية التي تهم كل فئات وطوائف املجتمع، اأطلقنا برامج وندوات وحما�سرات من 

خالل خطة تدريبية �سنوية لتوعية اجلمهور واملوظفني على حد �سواء،ولزال �سجل اإجنازاتنا مفتوحًا لكل من اأرد اأن ي�سطر بداخله تفوقًا اأو 

اإبداعًا جديدًا.

ريــاض عبداهلل عيـــــالن
مدير عام بلدية مدينة الشارقة

عام من اإلنجازات
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ســوق الطيور والمواشــي يعمل 
وفق آلية وإشــراف تــام من إدارة 

الصحة العامة

بلدي الشارقة يناقش مقترح تطوير عمل لجنة التحكيم  
وفض منازعات المقاولين 

 مجلة فصلية منوعة تصدر عن بلدية مدينة الشارقة
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 البلديــة  تنتهــي مــن  تنبيــت 

16،122 نخلة في الشارقة

اإن الآراء املذكورة يف جملة املدينة البا�سمة ل تعرب 

بال�سرورة عن راأي بلدية ال�سارقة 

رئي�س التحريــر

ريـا�س عبداهلل عيـالن

مدير التحرير

نـــدى �ســعيـد ال�ســـويدي

متابعة واإ�سراف

حممـــد �ســالــح اجل�سـمــي

�سكرتري التحرير

اأميـرة حممــد عبداحلـــافظ 

\ تدقيق لغوي

اأحمـــــــد نعيـــــــــم البــــــــاز

ت�سوير

عــلــي �سعيـــــد العيـــونـــي

ت�سميم واإخراج

ميـــــــره ثانــي ال�ســـويـــدي

عـمـــــار خــلـيــــــل كــلــثـــــم

عبـــدالــر�سيــــد حــافـــــظ

مــريـــم عــلـــي املــرزوقـــي

للم�ساركة مبقالة اأو معلومة اأو �سور  ، 

را�سلنا على الربيد الإلكرتوين التايل

إدارة االتصــــال المؤسســي
  هاتف : 5162485 9716+

براق: 5616095 9716+

www.shjmun.gov.ae

 العدد) 26( ال�سنة الثامنة ـ يونيو 2016م

ccd@shjmun.gov.ae

دار
 ال

بار
أخ

31
اليوكاس تجــدد اعتمادها الدولي 

لمختبر األغذية ببلدية الشارقة

32
بلدية الشارقة تفض 2,089 منازعة 

إيجارية

36
بلدية الشــارقة تحذر الجمهور من 
االســتخدام العشــوائي للمبيدات 

الحشرية

ويناقــش  آلية إصدار شــهادات اســتيفاء شــروط الوقاية 
للمباني السكنية والتجارية في اإلمارة للتأكد من كفاءة 

أنظمة ومعدات السالمة 

13

و يفــض دور االنعقــاد العــادي األول من الفصل الســنوي 
الحادي عشر 

14
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وتزين الشــوارع وتكثف حمالتها التفتيشــية على المحال 
الغذائية

بلدية الشارقة تطلق المرحلة الثانية من برنامج الشارقة 
لسالمة الغذاء

18
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افتتاح مبنى قطاع خدمة عمالء 

بلدية الشارقة 
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كيفية استخدام الخدمات 
االلكترونية والذكية الجديدة 

48
سعادة طـارق سعيد عالي:
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يف حوار خا�ص مع �سعادة 

ريا����ص عب���داهلل عي���الن مدير 

ال�س���ارقة  مدين���ة  بلدي���ة  ع���ام 

حاولنا اإلقاء ال�س���وء على اأهم 

اإجن���ازات البلدي���ة خ���الل ه���ذا 

العام.

جوائز واعتمادات
ا�ش���تهل عيالن كالم���ه م�ؤك���دًا اأن بلدي���ة مدينة ال�ش���ارقة 

لديه���ا خط���ة واإ�ش���راتيجية �ش���ن�ية ت�ش���عى من خالله���ا لتط�ير 

العم���ل البلدي، وحتقيق التنمية امل�ش���تدامة، والقي���ام بدوٍر فاعل 

يف تعزي���ز التط�ر االقت�شادي واحل�ش���اري والثقايف الذي ت�شهده 

اإم���ارة ال�شارقة، ويف �ش�ء ه���ذه اال�شراتيجي���ة حققنا و�شاهمنا 

يف حتقي���ق العدي���د من االإجن���ازات املحلية والعاملي���ة منذ افتتاح 

املبن���ى اجلدي���د م�شر�شدين بت�جيه���ات �شاحب ال�شم���� ال�شيخ 

الدكت�ر �شلطان بن حممد القا�شمي حاكم ال�شارقة ع�ش� املجل�س 

االأعلى لالحتاد، وم���ن اأبرز هذه االإجنازات التي حققتها البلدية 

ح�ش�له���ا على جائزة ال�شارقة لالت�ش���ال احلك�مي لعام 2015، 

فئ���ة اأف�ش���ل تعام���ل اإعالمي مع اأزم���ة على م�شت����ى الدولة، فقد 

كانت هذه اجلائ���زة تت�يجًا جله�د دوؤوبة قامت بها جلنة ط�ارئ 

االأمط���ار التي اأ�ش���رف برئا�شتها، والت���ي مت ت�شكيلها من خمتلف 

اإدارات واأق�شام البلدية ذات ال�شلة للتعامل مع احلاالت الطارئة 

التي تن�شاأ ب�شبب جتمع مياه االأمطار يف بع�س املناطق اإثر �شق�ط 

كمي���ات كب���رة م���ن املطر، ورغ���م اأن ه���ذه اجلائ���زة ُتعني فقط 

بالتعام���ل االإعالمي مع االأزمة اإال اأن اللجن���ة االإعالمية املتفرعة 

م���ن جلنة ط����ارئ االأمطار مل تكن لتق�م بعمله���ا على اأكمل وجه 

ل����ال اجله�د امل�شني���ة والتعامل ال�شريع والت�اج���د االآين من فرق 

العمل الت���ي �شكلتها اللجنة للقيام باالأعم���ال امليدانية على اأر�س 

ال�اق���ع، فكان التت�يج باجلائزة مبثاب���ة تكرميًا لعمالنا امليدانيني 

جنبًا اإىل جنب مع فريق االت�شال احلك�مي للبلدية.

 ومل تك���ن فئ���ة اأف�ش���ل تعامل اإعالم���ي مع اأزمة ه���ي الفئة 

ال�حيدة الت���ي فازت فيها البلدية يف عام 2015 ولكن مت تت�يجها 

كذلك بجائزة ال�شارق���ة لالت�شال احلك�مي، فئة اأف�شل متحدث 

ر�شمي عل���ى م�شت�ى االإمارة، حيث نال���ت اجلائزة ال�شيدة/ ندى 

ال�ش�يدي مدير اإدارة االت�شال امل�ؤ�ش�شي بالبلدية.

 وفيما يتعلق بج�دة اخلدمات املقدمة و�شعي البلدية امل�شتمر 

اإىل تطبيق اأف�شل النظم االإدارية، ح�شلت اإدارة امل�ارد الب�شرية 

واإدارة العق����د وامل�شري���ات عل���ى �شه���ادة االآي���زو 9001:2008، 

وذل���ك بع���د جناحهما يف مرحل���ة التدقيق وال�تاأكد م���ن تطبيقها 

مبنى بلدية الشارقة الجديد...
                     عام من اإلنجازات
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المدينة الباسمة
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ملف
العدد

ع����ام م����ن الإجن����ازات �س����هدته بلدية مدينة ال�س����ارقة عل����ي امل�س����تويني املحلي والعامل����ي منذ انتق����ال مقرها 

الرئي�س����ي اإىل املبن����ى اجلدي����د مبنطق����ة امل�سلى، م�س����ت اأيامه مروراً �سريع����اً، ولكنه يف احلقيق����ة حمل اأحداثاً 

وجناحاٍت ت�ستحق الوقوف اأمامها طوياًل، لرن�سد ونتاأمل قيمة النجاح والإخال�ص واجلد.

عام من الإجنازات، كانت نقطة انطالقه هي تلك 

اللحظة التي تكرم فيها �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور 

�سلط���ان ب���ن حمم���د القا�سم���ي، ع�س���و املجل����ص الأعلى 

حاكم ال�سارقة، بافتتاح هذا ال�سرح املعماري الذي يعد 

م���ن اأهم املعامل احل�ساري���ة يف الإمارة مبنطقة امل�سلى 

يف مايو من العام 2015، حيث �سم املبنى اجلديد معظم 

اإدارات واأق�سام البلدية، بالإ�سافة اإىل تخ�سي�ص مكاتب 

ومناف���ذ خدم���ة لعدد م���ن اإدارات البلدي���ة التي تقع يف 

املب���اين اخلارجية وكذلك لعدد من الدوائر احلكومية 

املحلي���ة من اأجل ت�سهي���ل الإج���راءات واخت�سار الوقت 

ال���الزم لإجن���از املعام���الت مبا يحق���ق ر�س���ا املتعاملني 

ويوفر لهم الكثري من الوقت واجلهد، فهو بحق مركز 

خدمة متكامل يق�سده املتعامل لينجز معاملته كاملًة 

حتت �سقف واحد. ويحتوي املبنى كذلك على جناح مت 

تخ�سي�سه ليكون مقر املجل�ص البلدي ملدينة ال�سارقة.

الن�س���ب  تد�س���ني  مت  لالإجن���ازات،  وا�ستم���راراً 

الت���ذكاري للبلدي���ة يف �سه���ر نوفم���ر م���ن الع���ام ذات���ه 

يف ال�ساح���ة الأمامي���ة ملبن���ى البلدي���ة من جه���ة ال�سرق 

املطل���ة على ميدان الكوي���ت،  اإذ جاء تنفيذه وت�سميمه 

بتوجيهات من �ساح���ب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان 

ب���ن حمم���د القا�سم���ي -  ع�س���و املجل����ص الأعل���ى حاكم 

ال�سارق���ة - لي�س���كل م���ع مبن���ى البلدي���ة لوح���ة فني���ة 

اإبداعية ت�سف���ي جمال على جمال املكان وت�سر الناظر 

اإليه���ا ومتت���ع الزائ���ر له���ا. ويعت���ر الن�س���ب منوذج���اً 

هند�سي���اً رائع���اً يف ت�ساميم���ه وم���ا يحتوي���ه م���ن معامل 

تراثية تتميز بها الإمارة.

مبنى بلدية الشارقة الجديد...
                     عام من اإلنجازات
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واإدارة العق����د وامل�شري���ات عل���ى �شه���ادة االآي���زو 9001:2008، 

وذل���ك بع���د جناحهما يف مرحل���ة التدقيق وال�تاأكد م���ن تطبيقها 

مبنى بلدية الشارقة الجديد...
                     عام من اإلنجازات
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للم�ا�شفات واملقايي�س اخلا�شة باجل�دة ال�شاملة.

ويف جم����ال تطبي����ق التقنيات التكن�ل�جي����ة احلديثة، 

نال����ت البلدي����ة جائ����زة اأف�ش����ل تطبي����ق لنظ����م املعل�م����ات 

اجلغرافي����ة، خ����الل ال����دورة احلادي����ة ع�ش����رة م����ن م�ؤمتر 

اإذ  وال����ذي نظمته �شرك����ة »ج�شتيك«   ،GISWORX
متكن����ت البلدي����ة من الف�ز به����ذه اجلائزة بع����د النجاح يف 

ت�شهيل االإجراءات يف تطبيق نظم املعل�مات اجلغرافية يف 

اإدارة ال�شرف ال�شحي. 

اأم����ا فيما يت�شل ب�شعي البلدي����ة املت�ا�شل اإىل حتقيق 

اأعل����ى م�شت�����ى م����ن دق����ة نتائ����ج التحالي����ل ال�ش����ادرة عن 

خمتربات البلدية واإثبات جدارتها عامليًا، فقد قامت هيئة 

االعتم����اد الربيطاني����ة الي�كا�س بتجديد �شه����ادة االعتماد 

الدويل ال�شن�ي����ة ملخترب بلدية مدين����ة ال�شارقة، والتي تعد 

ج�دتها واالعراف دوليًا بنتائج التحاليل ال�شادرة عنها،  كما اأرق����ى �شهادة عاملية ت�شعى لك�شبها جميع املختربات الإثبات 

�ش����ارك ق�شم رقاب����ة االأغذية يف جتديد 

�شه����ادة االعتم����اد ال����دويل اآي����زو للعام 

الثالث على الت�ايل.

�ش�����ء  ويف 

بامل�ظف����ات  اهتمامه����ا 

مدينة  بلدي����ة  ح�شل����ت 

ال�شارق����ة على االعتماد 

حلمل����ة  الر�شم����ي 

»ال�شارقة اإمارة �شديقة 

للطف����ل« بع����د جناحه����ا 

جمي����ع  ا�شتيف����اء  يف 

ا�شراطات االعتماد.

عام القراءة
و متا�شي���ًا مع مبادرة »2016 عام الق���راءة » التي اأطلقها 

رئي����س  الدول���ة ال�شي���خ خليفة بن زاي���د اآل نهي���ان حفظه اهلل، 
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وتنفيذًا لروؤى �ش���احب ال�شم� ال�شيخ الدكت�ر �شلطان القا�شمي 

حاك���م ال�ش���ارقة ال���ذي دائم���ًا ما ي�ؤك���د اأن الق���راءة واالطالع 

�ش���بيل االأمم لتحقيق الرقي واالزدهار،  مت تط�ير مكتبة بلدية 

مدين���ة ال�شارق���ة التي ت�شم م���ا يزيد عن 13 األ���ف كتاب،700 

جملة، باالإ�شافة اإىل 1000 اإ�شط�انة مدجمة ومتن�عة يف كافة 

امليادين.

فيم���ا اأ�شار عيالن اإىل اأن البلدي���ة اأطلقت عدة مبادرات 

لتعزي���ز ثقافة الق���راءة لدى امل�ظف���ني، منها مب���ادرة »ال تدع 

الكت���اب يقف عندك«  و الهدف منه���ا حث امل�ظف على التربع 

بالكت���ب القدمية الت���ي ميتلكها حت���ى ي�شتفيد منه���ا غره،اأما 

مبادرة »كتاب االأ�شب�ع« فه���ي عبارة عن ن�شر ملخ�س ت�ش�يقي 

عن اأحد الكتب  على الربيد اخلا�س بامل�ظفني ي�م الثالثاء من 

كل اأ�شب�ع لت�شجيعهم على االط���الع عليه، اأما مبادرة »الكتاب 

اأق���رب اإليك« والتي تتمثل يف ت�فر خدمة »ت��شيل الكتب« فهي 

خم�ش�ش���ة لت��شيل الكتب مل�ظفي االإدارات االأخرى من خارج 

املبن���ى الرئي�ش���ي للبلدي���ة من خ���الل مندوب���ي اإدارة االت�شال 

امل�ؤ�ش�ش���ي. ونح���ن االآن ب�شدد تفعيل دور ال�ش���االت املغلقة يف 

عدد من حدائ���ق ال�شارقة وحت�يلها ملكات���ب عامة بالتعاون مع 

م�ؤ�ش�ش���ة »ثقافة ب���ال حدود«بع���د اأن قمنا بتفعيله���ا يف حديقة 

القرائن وحديقة املمزر.

حدائق وتشجير
وردًا ع���ن �ش�ؤال خا�س بامل�شاحات اخل�شراء يف ال�شارقة اأو�شح 

عي���الن اأن امل�شاح���ة املخ�ش���رة كلي���ًا يف املدينة بلغ���ت يف نهاية العام 

املا�شي نح� 14 ملي�نًا ون�س امللي�ن مر مربع، وذلك بف�شل االهتمام 

الكبر والدعم الالحمدود الذي يقدمه �شاحب ال�شم� ال�شيخ الدكت�ر 

�شلطان بن حمم���د القا�شمي الإدارة الزراعة بالبلدية لتعزيز جه�دها 

يف الت�شج���ر ون�ش���ر امل�شطحات اخل�ش���راء يف كاف���ة رب�عها، وقامت 

البلدي���ة بزراع���ة اأع���داد كبرة من االأ�شج���ار ، وقد بلغ ع���دد النخيل 

الت���ي مت زراعته���ا يف املدين���ة 25 األف نخلة م�زع���ة يف جميع املناطق 

التجميلي���ة، كما ي�جد لدى البلدية م�شتالن هما م�شتل الفالح وم�شتل 

احلزام االأخ�شر، باإنتاجية �شن�ية ت�شل اإىل اأكرث من 320،000 �شتلة. 

اأما احلدائ���ق واملتنزهات فقد بلغ عدد حدائق االأحياء القائمة 

52 حديق���ة منت�ش���رة يف جمي���ع اأنح���اء املدين���ة، وكان اآخرها حديقة 

املم���زر الت���ي مت افتتاحها خالل احتف���االت البلدية بفعالي���ات اأ�شب�ع 

الت�شج���ر ال�� 36. ومتت���د احلديقة على م�شاح���ة 17،395 مر مربع، 

وتبلغ ن�شب���ة امل�شاحات اخل�شراء بها ح�ايل 10،500 مر مربع، وهي 

م���زودة بكافة و�شائل الراحة والرفيه الت���ي متيز كل حدائق االإمارة، 

مثل ملعب كرة القدم الذي مت جتهيزه 

بالع�ش���ب ال�شناع���ي، وملع���ب الك���رة 

الطائرة، وال�شل���ة، اإ�شافة اإىل منطقة 

األع���اب لالأطف���ال ومم�ش���ى مطاط���ي 

له�اة ممار�شة ريا�شة امل�شي. 

وقد قامت بلدية مدينة ال�شارقة 

يف  اال�شطناع���ي  الع�ش���ب  بركي���ب 

مالع���ب ك���رة الق���دم باأك���رث م���ن 25 

حديقة، وذلك طبقًا الأعلى امل�ا�شفات 

العاملي���ة لالحتاد الدويل لك���رة القدم 
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»الفيف���ا«، م�ش���رًا اإىل اأن املالع���ب اجلدي���دة وفرت البيئ���ة املنا�شبة 

للم�اطن���ني واملقيم���ني وزوار احلدائ���ق ملمار�شة الريا�ش���ة على مدار 

ال�قت بي�شر و�شه�لة.

واإىل جان���ب حدائق االأحي���اء، ت�جد �شت حدائ���ق عامة اأخرى 

وه���ي متن���زه ال�شارقة ال�طن���ي، ومنت���زه اجلزيرة، وحديق���ة املجاز، 

وحديقة احل���زام االأخ�شر، وحديقة ميدان االحت���اد، وحديقة ميدان 

الرولة.

واأ�ش���اف عي���الن اأن���ه حر�شًا م���ن البلدي���ة على تنفي���ذ فل�شفة 

و�شيا�ش���ة الت�شج���ر والتخ�شر الت���ي يتبعها ويحر�س عل���ى تنفيذها 

�شم���� احلاك���م ال�شي���خ الدكت�ر �شلط���ان القا�شم���ي، اأطلق���ت البلدية 

م�شابق���ة اأجمل حديقة يف دورتها الثالث���ة ع�شرة حتت �شعار »خ�شراء 

�شارقت���ي« يف العا�ش���ر من يناي���ر 2016، ومت اختيار اأ�شب����ع الت�شجر 

لالحتفاء بالفائزين. و قد �شهدت هذه الدورة م�شاركة اجلمه�ر الأول 

م���رة يف الت�ش�يت الختي���ار اأجمل حديقة من خ���الل م�اقع الت�ا�شل 

االجتماعي.

مشاركات وفعاليات
 اأك����د عي����الن اأن بلدية مدين����ة ال�شارقة كان له����ا دور رئي�شي 

وم�شاهمة متميزة يف اعتماد ال�شارقة مدينة �شحية مما جعلها اأول 

مدين����ة �شحية بال�شرق االأو�ش����ط، اإذ اأنيط بالبلدية تنفيذ عدد من 

املعاير واال�شراطات االأ�شا�شي����ة الالزمة لالعتماد، كما �شاهمت 

يف ح�ش�ل  ال�شارقة على اعتماد ال�شارقة مدينة �شديقة للطفل من 

منظمة ال�شح����ة العاملية، بعد اإيفائها لكافة املعاير واال�شراطات 

ال�شرورية.

وم���ن الفعالي���ات املهمة الت���ي �شاركت بها بلدي���ة ال�شارقة، 

م�ؤمت���ر دبي ل�شالم���ة االأغذي���ة 2015 والذي يعد م���ن الفعاليات 

العاملي���ة املتعلق���ة ب�شالمة الغذاء، ومعر����س جايتك�س2015 حيث 

�شارك���ت البلدية يف هذا احلدث الكبر ممثلة باإدارة تقنية ونظم 

املعل�م���ات واإدارة ال�شح���ة العامة، وقد ا�شتعر�ش���ت اإدارة تقنية 

املعل�مات العديد من اخلدمات االإلكرونية والذكية التي اأطلقتها 

البلدية يف الفرة االأخرة، ومنها اخلدمات االإلكرونية اخلا�شة 

بربنام���ج ال�شارقة ل�شالم���ة الغذاء، وخدم���ات االأعمال التجارية 

التي اأتاحتها البلدية على م�قعها االإلكروين.

  كم���ا اأطل���ق قط���اع ال�شحة العام���ة واملخت���ربات املركزية 

املرحلة الثانية من برنامج ال�شارقة ل�شالمة الغذاء خالل امللتقى 

الثاين ل�شالم���ة االأغذية، والذي عقد يف مبن���ى البلدية اجلديد، 

تزامنا م���ع االحتفاء مب�شي �ش���ت �شن�ات على برنام���ج ال�شارقة 

ل�شالمة الغ���ذاء الذي بداأت عمليات ت�شميم���ه مطلع عام 2010 

انطالقًا م���ن �شيا�شة بلدية ال�شارقة حلماية املجتمع من املخاطر 

الكامنة يف املن�شاآت الغذائية . 
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الهندسة والمشاريع
وع����ن اإجن����ازات البلدية خالل ع����ام 2015 يف جم����ال االإن�شاءات 

وامل�شاري����ع الهند�شي����ة، اأك����د عي����الن اأن اإجم����ايل ع����دد املعام����الت التي 

ا�شتقبلها قط����اع الهند�شة وامل�شاريع تخطى 65 األ����ف معاملة، تن�عت ما 

ب����ني معامالت اإ�شدار رخ�س بناء و�شه����ادات ت��شيل واإجناز، وت�شاريح 

ديك�ر و�شيانة وهدم واعتمادات �شب عنا�شر خر�شانية م�شلحة وتقارير 

نتائج فح�س خمربي مل�اد البناء والطرق وغرها..

كم����ا مت اإجن����از عدد م����ن اخلدم����ات وتب�شي����ط االإج����راءات التي 

�شاهم����ت م�شاهمة بارزة يف ت�شري����ع اإنهاء املعام����الت دون اأن ي�ؤثر ذلك 

يف الدق����ة املطل�بة، مما اأدى اإىل  ت�فر ال�قت واجلهد للمراجعني، ومن 

ذلك تفعيل عدد من اخلدمات االإلكرونية والذكية مثل اإ�شدار ت�شاريح 

الديك�����ر وال�شياج امل�ؤقت وت��شي����ل اخلدمات اإلكروني����ًا وغرها الكثر 

والكث����ر من اخلدم����ات االإلكرونية التي مت اإطالقه����ا على فرات خالل 

العام املا�شي.

ويف �شبي����ل تب�شي����ط االإج����راءات ومتطلب����ات املعام����الت، اأتاحت 

البلدية اإمكانية اإنه����اء معامالت اعتماد املخططات ومعامالت �شهادات 

ع����دم املمانع����ة اخلا�ش����ة بالدف����اع امل����دين وات�ش����االت واإدارة ال�شرف 

ال�شح����ي بالبلدية حت����ت �شقف واحد بق�ش����م تراخي�س البن����اء اجلديد 

باملبنى الرئي�شي للبلدية.

كم����ا قامت االإدارة الهند�شية بتنظيم ع����دد كبر من املحا�شرات 

والن����دوات عل����ى م����دار الع����ام املا�ش����ي ملهند�ش����ي املكات����ب اال�شت�شارية 

ومهند�ش����ي الدوائ����ر احلك�مي����ة ذوي ال�شلة لتب����ادل اأح����دث املعل�مات 

الهند�شية ورفع امل�شت�ى العلمي والعملي له�ؤالء املهند�شني، وكان اآخر ما 

قامت به االإدارة الهند�شية يف هذا ال�شدد ه� تنظيم �شل�شلة حما�شرات 

يف عل�م االأبراج وهند�شة الزالزل خالل �شهر اإبريل املا�شي.

أعمال دفان وصرف صحي
 واأك����د عي����الن اأن جه�����د واإجن����ازات البلدية يف ت�ش�ي����ة االأرا�شي 

املنخف�ش����ة واأعمال الدفان، بجان����ب اإن�شاء �شبكة لت�زي����ع مياه ال�شرف 

ال�شحي كثرة وال تنتهي، واأهمها كان قيامها  العام املا�شي باأعمال ردم 

وت�ش�ي����ة للطرق واالأرا�ش����ي املنخف�شة بكميات دفان بلغ����ت ملي�ن و436 

األف مر مكعب مل�شاحة من االأرا�شي تخطت ملي�ن و490 األف مر مربع 

يف عدد من املناطق ال�شكنية، كما اأجنزت بلدية مدينة ال�شارقة املرحلة 

االأوىل م����ن �شبكة ت�زيع مي����اه ال�شرف ال�شحي املعاجل����ة  لري املناطق 

املمت����دة  م����ن ج�شر تقاط����ع كلباء واملليحة م����ع �شارع االإم����ارات ومنطقة 

ال�شي�����ح بط�ل 6 كيل�مرات. هذا باالإ�شافة للم�شاركة يف اإن�شاء وت�شغيل 

حمطة املعاجلة وتفريغ ال�شهاريج يف منطقة ال�شجعة.

خدمات إلكترونية
واأو�ش���ح عي���الن اأن البلدي���ة ت�شع���ى دوم���ًا مل�اكب���ة كاف���ة 

التط����رات التكن�ل�جية من خالل �شيا�شته���ا التي تهدف لت�شهيل 

وتي�ش���ر اإنه���اء املعامالت عل���ى املراجعني، لذل���ك مت ا�شتحداث 

25خدم���ة اإلكرونية جدي���دة خالل الربع���ني االأول والثاين للعام 

اجل���اري، ليبلغ عدد اخلدمات املقدمة اإلكرونيا 122 خدمة، كما 
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أخبار
المجلس

ال�سارقة-املدينة البا�سمة

عقد املجل�س البلدي ملدينة ال�سارقة اجتماعه الرابع  لدور النعقاد 

العــــادي الأول مــــن الف�سل ال�سنوي احلادي ع�ســــر  برئا�سة �سعادة 

/ را�ســــد �سلطان بن طليعة  رئي�س املجل�ــــس البلدي ملدينة ال�سارقة 

وبح�سور �سعادة اأع�ساء املجل�س  و�سعادة /ريا�س بن عيالن مدير 

عــــام بلديــــة مدينة ال�سارقة . كمــــا ح�سر الجتمــــاع �سعادة /ثابت 

الطريفي اأمني �سر املجل�س . 

ناق�ــــس املجل�س العديــــد من املوا�سيع املتعلقة بال�ســــاأن البلدي منها 

املقــــرتح املقدم مــــن جلنة التحكيــــم وف�س منازعــــات املقاولني يف 

املجل�س والــــذي ين�س على تعزيز بع�س �سالحيــــات اللجنة بهدف 

اإلــــزام املقاولني وال�ست�ساريــــني بالقرارات ال�ســــادارة من اللجنة 

وذلــــك من اأجل حفــــظ حقوق جميع الأطــــراف املتنازعة وقد اطلع 

املجتمعون على املقرتح واأو�سوا باإحالته اإىل الإدارة القانونية 

مبكتــــب �سمــــو احلاكم لإبــــداء الراأي ورفعــــه اإىل املجل�ــــس التفيذي 

للتوجيه. 

كمــــا ناق�ــــس املجل�س بع�ــــس املظاهــــر ال�سلبية الناجتة عــــن املباين 

املهجــــورة واملتوقفــــة عن العمل ومــــا يرتتب عنها مــــن نتائج �سلبية 

توؤثــــر على املظهر احل�ساري للمدينة وعلــــى اأمن و�سالمة وقد اأكد 

املجل�س على �سرورة اإيجــــاد احللول العملية املنا�سبة للتعامل معها 

وذلك بالتن�سيــــق مع اجلهات املعنية يف الإمارة ، وعليه فقد اأو�سى 

املجتمعــــون بت�سكيــــل جلنــــة م�سرتكة مــــن البلدية وكافــــة اجلهات 

املعنيــــة يف الإمــــارة وذلك بعد موافقة املجل�ــــس التنفيذي على هذه 

اللجنة بحيث تتوىل اللجنة �سياغة احللول املنا�سبة لهذه امل�سكلة. 

ويف ال�ساأن التطويــــري ، بحث املجل�س البلدي ملدينة ال�سارقة عددا 

من املوا�سيع الأخرى املتعلقة بال�ساأن البلدي .

بلدي الشارقة يناقش مقترح تطوير عمل لجنة التحكيم  وفض منازعات المقاولين 
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بلدي الشارقة يناقش آلية إصدار شهادات استيفاء شروط الوقاية للمباني السكنية 

والتجارية في اإلمارة للتأكد من كفاءة أنظمة ومعدات السالمة 

عقــــد املجل�س البلــــدي ملدينة ال�سارقــــة اجتماع تن�سيقي مــــع اإدارة 

احلمايــــة املدينــــة وال�سالمــــة بــــالدارة العامــــة للدفــــاع املــــدين يف 

ال�سارقــــة. وذلك بح�سور �سعادة / را�ســــد �سلطان بن طليعة رئي�س 

املجل�ــــس البلــــدي ملدينة ال�سارقــــة و�سعادة املقــــدم / �سامي خمي�س 

النقبي مديــــر اإدارة احلمايــــة املدنية وال�سالمــــة يف الدفاع املدين 

وعدد من اأع�ساء املجل�س البلدي و�سعادة/ ريا�س بن عيالن مدير 

عــــام بلديــــة مدينــــة ال�سارقة  و�سعــــادة/ ثابت الطريفــــي اأمني �سر 

املجل�س وعدد من م�سوؤويل الإدارات يف البلدية . 

ومت تخ�سي�ــــس الجتمــــاع لبحث �سبــــل حمايــــة الأرواح واملمتلكات 

يف املبــــاين ال�سكنيــــة والتجاريــــة  يف اإمــــارة ال�سارقة، حيــــث اأجمع 

املجتمعــــون علــــى اإلــــزام كافــــة مــــالك املبــــاين اأو امل�ستثمرين  من 

ا�ستخــــراج �سهادة ا�ستيفاء �سروط الوقاية  للمباين ت�سدر من قبل 

الدفاع املدين و جتدد �سنويًا بحيث ت�سمن  اأن كافة اأنظمة الإطفاء 

والإنذار تعمل با�ستمرار بالإ�سافة اإىل التاأكد من معايري  التخزين 

وم�سالــــك الهروب واحلماية مــــن ال�سقوط من خــــالل اإبرام عقود 

ال�سيانة ال�سنوية لكافة تلك املباين مبا ت�سمله من حمالت جتارية  

مــــن خالل �سركــــة معتمدة من قبــــل الدفاع املدين لــــكل مبنى، اأما 

فيمــــا يخ�س الأبنية القدمية �سيتم اإلزام اأ�سحابها ب�سيانة اأنظمة 

معــــدات ال�سالمــــة املركبة فقــــط .ول يتم فر�ــــس  اأو تطبيق اأنظمة 

جديدة .

 و�ستعمــــل البلديــــة بالتن�سيق مــــع اإدارة احلمايــــة يف الدفاع املدين 

للتاأكد من تطبيق هذه ال�سرتاطات بحيث �ست�سبح موافقة الدفاع 

املدين �سرطا اإلزاميا يف عقود تلك املباين .

كما تطــــرق املجتمعون اإىل  �سرورة  ت�سهيل كافة الجراءات وذلك 

مــــن خالل منح كافــــة مالك الأرا�سي ال�سناعيــــة  �سهادة الإجناز 

للمباين ح�سب النماذج املعتمدة دون اإلزام املالك برتكيب معدات 

احلريــــق، وذلك لعدم معرفة نــــوع الن�ساط يف الوقت احلايل  ،على 

اأن يتــــم اللتــــزام بكافة متطلبــــات و�سروط الوقايــــة وال�سالمة من 

احلريق ومراجعة الدفاع املدين  عند ممار�سة الن�ساط بعد اأن يتم 

منحهم الرتاخي�س من اجلهات املعنية  يف المارة . 

وقــــد اأكد �سعــــادة بن طليعة علــــى �سرورة الإ�ســــراع يف تطبيق هذه 

ال�سرتاطــــات واملعايري نظــــرًا لأهميتها يف تخفي�ــــس وقوع  حوادث 

احلرائــــق يف املبــــاين و الأبــــراج ال�سكنيــــة وبالتــــايل التخفيف من 

اخل�سائر الب�سرية واملادية وزرع الثقة يف كافة �سرائح املجتمع .

بدوره ، توجه �سعادة/ النقبي بجزيل ال�سكر للمجل�س البلدي وبلدية 

مدينــــة ال�سارقة وكافــــة الهيئات واملو�س�ســــات احلكومية يف المارة 

حلر�سهــــم علــــى �سالمــــة الأرواح واملمتلــــكات ملا مل�سنــــاه من تعاون 

ملمو�س من كافــــة اجلهات يف تذليل العقبــــات وت�سهيل الإجراءات 

من اأجل �سالمة �سكان املواطنني واملقيمني  موؤكدا اأن الدفاع املدين 

ي�سعى دائمًا اىل حتقيق ال�سالمة العامة يف كافة اخلدمات  .

�سعادة / را�سد �سلطان بن طليعة

�سعادة املقدم / �سامي خمي�س  النقبي
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أخبار
بلدي الشارقة يفض دور االنعقاد العادي األول من الفصل السنوي الحادي عشر المجلس

عقد املجل�س البلدي ملدينة ال�سارقة اجتماعه ال�ساد�س 

والأخــــري   لــــدور النعقــــاد العــــادي الأول مــــن الف�سل 

ال�سنوي احلادي ع�سر  برئا�سة �سعادة / را�سد �سلطان 

بــــن طليعــــة  رئي�ــــس املجل�ــــس البلــــدي ملدينــــة ال�سارقة 

وبح�سور �سعادة اأع�ســــاء املجل�س  و�سعادة /ريا�س بن 

عيــــالن مدير عام بلديــــة مدينة ال�سارقــــة . كما ح�سر 

الجتماع �سعادة /ثابت الطريفي اأمني �سر املجل�س . 

ناق�ــــس املجل�س العديد مــــن املوا�سيع املتعلقــــة بال�ساأن 

البلــــدي منها اآلية عمل جلنة تنظيم �سوؤون العزب التي 

مت ت�سكيلها بنــــاء على قرار املجل�س التنفيذي رقم 11 

ل�سنــــة 2016 ب�ســــاأن تنظيــــم �سوؤون العــــزب يف اإمارة 

ال�سارقــــة حيــــث قامت اللجنــــة بالتن�سيق مــــع الإدارات 

املعنيــــة يف البلديــــة بو�ســــع  اآلية لتوزيع عــــزب املوا�سي 

واجلمال بعد ح�سر العزب الغري نظامية والع�سوائية . وقد با�سرت 

اللجنة بتوزيع املرحلة الأوىل والتي �سملت )92( عزبة للجمال يف 

منطقة اللب�ســــة من اأ�سل )126( عزبــــة مت تخ�سي�سها من قبل 

دائرة التخطيط وامل�ساحة وجــــاري العمل على ا�ستكمال اإجراءات 

تخ�سي�ــــس عزب اجلمال للم�ستحقني وذلــــك بعد اعتماد ت�سريح 

العزبــــة املوحد من قبــــل دائرة �ســــوؤون البلديــــات والزراعة والذي 

يت�سمن ال�سروط واملعايري املدرجة يف قرار املجل�س التنفيذي .

وقــــد وجه �سعادة الرئي�ــــس ب�سرورة اللتزام مبا جــــاء يف الالئحة 

اخلا�ســــة بتنظيم العــــزب ب�ساأن اإزالــــة و�سحب العــــزب الع�سوائية 

والغري نظامية يف مدينة .

كما ناق�ــــس املجل�س عددا من املالحظات الواردة من �سكان مدينة 

ال�سارقــــة ب�ساأن �ســــوء ا�ستغالل البع�س للمواقــــف يف املدينة بحيث 

يعمــــد البع�ــــس على ركــــن �سيارتهم خــــالل فرتة الظهــــرية ب�سبب 

جمانيــــة املواقــــف خــــالل هذه الفــــرتة ما يوؤثــــر �سلبا  علــــى املحال 

التجارية يف بع�س املناطق احليويــــة واأو�سى املجل�س اجلهة املعنية 

يف البلديــــة لإعــــداد درا�ســــة ب�ساأن اإعــــادة النظــــر يف اإمكانية اإلغاء 

الفرتة املجانية خالل فرتة الظهرية .

كما اطلع املجتمعون على مقرتح ب�ساأن اإلزام العاملني يف �سالونات 

احلالقــــة مــــن و�ســــع الكمامات خــــالل تاأديــــة عملهــــم كونهم على 

احتكاك مبا�سر مع اجلمهور ما قد ي�سبب نقل الأمرا�س الفريو�سية 

كالإنفلونزا وغريها ووجه املجل�س الإدارة املعنية يف البلدية لإعداد 

اآلية لتنفيذ املقرتح. 

واطلــــع املجتمعــــون علــــى احلملة الإعالميــــة التي تنظمهــــا البلدية 

لتغيــــري واجهات الأملنيوم الغري مقاومة للحريق للمباين القائمة يف 

اإمارة ال�سارقــــة حيث تقدم البلدية العديد من الت�سهيالت للمالك 

واملقاولــــني الذين يبــــادرون بتغيري الأملنيوم ومن هــــذه الت�سهيالت 

اأعفــــاء املقاولني من ر�ســــوم حجز املواقف ملــــدة 3 اأ�سهر ومنحهم 

خ�ســــم 50 % من ر�سوم بيوت اخلــــربة لدرا�سة املخططات التي 

�سيتــــم ت�سميمها لتلك املباين ومتابعتها لــــدى اإدارة الدفاع املدين 

وبلديــــة مدينة ال�سارقة واأو�سى املجل�س باإحالــــة املو�سوع اإىل هيئة 

الوقاية وال�سالمة للنظر يف املو�سوع.  

ويف نهايــــة الجتماع، تال �سعادة ثابت الطريفــــي اأمني �سر املجل�س 

البلــــدي ملدينــــة ال�سارقــــة قــــرار املجل�ــــس التنفيــــذي )22(  ل�سنة 

2016 ب�سان ف�س دور النعقاد العادي الأول من الف�سل ال�سنوي 
احلــــادي ع�سر للمجال�ــــس البلدي ملدينــــة ال�سارقــــة واختتم �سعادة 

را�ســــد بن طليعة رئي�س املجل�س اجلل�ســــة بتوجيه ال�سكر اإىل  جميع 

اأع�ســــاء وجلان املجل�س على ح�سن تعاونهم  خالل الف�سل ال�سنوي 

احلــــادي ع�سر و�سعيهم لإجناز كافــــة املوا�سيع املحالة اإىل املجل�س 

كمــــا توجــــه بال�سكــــر اإىل الإدارة العليــــا يف بلدية مدينــــة ال�سارقة 

للتن�سيق امل�ستمر مع املجل�س بهدف حتقيق امل�سلحة العامة.  
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بلدية الشارقة تطلق المرحلة الثانية من برنامج الشارقة لسالمة الغذاء

ببلدية مدينة  املركزية  واملختربات  العامة  ال�سحة  نظم قطاع 

ال�سارقة يف �سهر مار�س املا�سي، امللتقى الثاين ل�سالمة الأغذية 

املرحلة  نتائج  لعر�س  امل�سلى  مبنطقة  اجلديد  البلدية  مببنى 

املمار�سات  اأف�سل  على  ال�سوء  وت�سليط  الربنامج،  من  الأوىل 

العاملية يف النموذج املعتمد يف البلدية لنظام الها�سب، مع �سرح 

مب�سط لنظام العمل الإلكرتوين للربنامج، والإعالن عن اإطالق 

املرحلة الثانية منه.

انطلقت فعاليات امللتقى بح�سور �سعادة ريا�س عبداهلل عيالن 

مدير عام بلدية مدينة ال�سارقة، وال�سيخة الدكتورة ر�سا اأحمد 

القا�سمي م�ساعد املدير العام لقطاع ال�سحة العامة واملختربات 

الغذاء،  ل�سالمة  ال�سارقة  لربنامج  التنفيذي  الرئي�س  املركزية 

وعدد من مديري وموظفي البلدية، ومب�ساركة م�سوؤولني وخرباء 

احلكومية  وغري  احلكومية  والهيئات  املنظمات  من  عدد  من 

اإمارة  وم�ست�سفيات  عليها،  والرقابة  الأغذية  ب�سالمة  املعنية 

م�سوؤويل  من  عدد  اإىل  بالإ�سافة  ال�سحة،  ووزارة  ال�سارقة 

ومديري �سركات املواد الغذائية وال�سركات العاملة يف برنامج 

ال�سارقة ل�سالمة الأغذية.

ريا�س  �سعادة  كلمة  للملتقى  الفتتاحية  اجلل�سة  و�سهدت 

قال  والتي  ال�سارقة،  مدينة  بلدية  عام  مدير  عيالن  عبداهلل 

مع  تزامنًا  اإطالقه  مت  الغذاء  ل�سالمة  الثاين  امللتقى  اإن  فيها: 

ل�سالمة  ال�سارقة  برنامج  على  �سنوات  �ست  مب�سي  الحتفاء 

 2010 عام  مطلع  يف  ت�سميمه  عمليات  بداأت  الذي  الغذاء 

من  املجتمع  حماية  يف  ال�سارقة  بلدية  �سيا�سة  من  انطالقا 

الهدف  اإقرار  مت  فقد  الغذائية.  املن�ساآت  يف  الكامنة  املخاطر 

العام لربنامج ال�سارقة ل�سالمة الغذاء بتح�سني ال�سحة العامة 

يف اإمارة ال�سارقة، وحماية اأفراد املجتمع من املخاطر ال�سحية 

املرتافقة مع الأغذية، لفتًا اإىل اأن مو�سوع �سالمة الأغذية لبد 

اأن يحتل موقع ال�سدارة يف كل املوؤ�س�سات والقطاعات احلكومية 

الغذاء  على  فاحلفاظ  الأغذية،  جمال  يف  العاملة  واخلا�سة 

يوميًا  فنحن  وم�سرتكة،  جمتمعية  م�سوؤولية  الأفراد  و�سالمة 

امل�سكالت  العديد من  املختلفة عن  الإعالم  و�سائل  ن�سمع عرب 

املتعلقة ب�سالمة الغذاء، لذا لزم علينا تطبيق نظام املمار�سات 

الذي  النظام  هذا  الغذائية،  املوؤ�س�سات  يف  اجليدة  ال�سحية 

تطورًا  الأكرث  الغذاء  �سالمة  لنظام  الأ�سا�سية  القاعدة  ميثل 

كافة  اعتماده يف  �سيتم  والذي  »الها�سب«  نظام  وهو  العامل  يف 

املوؤ�س�سات الغذائية يف اإمارة ال�سارقة.

أخبـار 
خالل الملتقى الثاني لسالمة األغذيةالـــــدار
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التنفيذي لربنامج  الرئي�س  القا�سمي  �سلطان  بن  اأحمد  ر�سا  الدكتورة  ال�سيخة  وا�ستعر�ست 

املممار�سات  نظام  تطبيق  �سملت  التي  الربنامج  من  الأوىل  املرحلة  نتائج  الغذاء  �سالمة 

ال�سارقة  لربنامج  التخطيط  مت  اأنه  اإىل  م�سرية  الغذائية،  املوؤ�س�سات  يف  اجليدة  ال�سحية 

والإقليمية  املحلية  بامل�ستويات  مقارنة  امل�ستوى  قيا�س  مبداأ  على  بالعتماد  الأغذية  ل�سالمة 

والعاملية، حيث مت الرجوع اإىل جتارب دول العامل املتقدمة ودول املنطقة والتجارب املحلية 

ال�سارقة  جتربة  من  امل�ستفادة  الدرو�س  اإىل  بالإ�سافة  الغذاء،  ل�سالمة  احلكومي  العمل  يف 

ال�سابقة يف هذا ال�سياق.

واأ�سافت القا�سمي اأن الت�سميم املبتكر لربنامج ال�سارقة ل�سالمة الغذاء واملعتمد على نهج 

علمي وتطبيقي ارتكز على مكونات تعتمد اأف�سل املمار�سات العاملية يف هذا امل�سمار  وت�سمل 

هذه املكونات: تدريب مديري املواقع الغذائية على �سالمة الغذاء، وخ�سوع املتدربني لمتحان  

�سالمة الأغذية يف املن�ساأة الغذائية، وتطبيق نظام املمار�سات ال�سحية  اجليدة يف املن�ساأة 

نظام  تطبيق  يف  الغذائية  املواقع  مل�ساعدة  البلدية  قبل  من  الفني  الدعم  وتقدمي  الغذائية، 

ال�سهادة  منح  ثم  ومن  اجليدة،  ال�سحية  املمار�سات  نظام  على  والتدقيق   ، الغذاء  �سالمة 

واملل�سق اخلا�س بالربنامج.

املمار�سات  اأف�سل  عن  اآي  اأ�س  تي  ال�ست�سارية  ال�سركة  من  تيلور  جوان  الدكتورة  وحتدثت 

العاملية يف النموذج املعتمد لدى بلدية مدينة ال�سارقة لنظام الها�سب.

ويف كلمته عن النظام الإلكرتوين لربنامج ال�سارقة ل�سالمة الغذاء حتدث ح�سني اآل علي من 

اإدارة تقنية املعلومات ببلدية ال�سارقة عن اخلدمات الإلكرتونية اجلديدة التي متت اإ�سافتها 

عرب موقع بلدية مدينة ال�سارقة مثل القيام بالمتحان اخلا�س بالربنامج عرب �سبكة الإنرتنت 

وت�سديد الر�سوم واحل�سول على ال�سهادة النهائية لالمتحان.

هذا وقامت ال�سيخة �سذى املعال مدير اإدارة ال�سحة العامة ببلدية مدينة ال�سارقة باإطالق 

الفني  النقا�س  باب  فتح  مت  وبعدها  الأغذية،  ل�سالمة  ال�سارقة  برنامج  من  الثانية  املرحلة 

بني ال�سيخة الدكتورة ر�سا اأحمد بن �سلطان القا�سمي، والدكتورة جنالء املعال مدير اإدارة 

املختربات املركزية بالبلدية، وال�سيخة �سذى املعال، وعمر املهريي رئي�س ق�سم الرقابة على 

الأغذية، وحممد اإبراهيم رئي�س مكتب التثقيف ال�سحي، والدكتورة جوان تيلور وجانب من 

احل�سور.

ويف اجلل�سة الثانية من امللتقى مت عقد اجتماع مع مزودي خدمات �سالمة الأغذية.ويف اخلتام 

مت تكرمي املوؤ�س�سات والهيئات امل�ساركة ومنحها �سهادات تكرمي خا�سة من قبل بلدية مدينة 

ال�سارقة،بالإ�سافة لتكرمي ال�سركات العاملة يف برنامج ال�سارقة ل�سالمة الأغذية.
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أخبـار 
الـــــدار

ك�سفت بلدية مدينة ال�سارقة من حمالتها التفتي�سية على املحال واملواقع 

للتاأكد  الف�سيل،  رم�سان  �سهر  اقرتاب  مع  ال�سارقة  مبدينة  الغذائية 

بالطرق  الأغذية  وحفظ  ال�سحية،  ال�سرتاطات  بتطبيق  التزامها  من 

ريا�س  �سعادة  �سرح  ح�سبما  امل�ستهلكني،  �سالمة  على  حفاظًا  ال�سليمة 

عبداهلل عيالن مدير عام بلدية مدينة ال�سارقة يف �سوء عر�سه خلطة 

البلدية ل�ستقبال ال�سهر الكرمي.

بحمالت  يقومون   الأغذية  رقابة  ق�سم  مفت�سي   اأن  عيالن  واأو�سح 

تفتي�سية على الأ�سواق واملطاعم واملطابخ ال�سعبية وحمال ال�سوبر ماركت 

من  للتاأكد  الأغذية  وتوزيع  اإنتاج  يف  املتخ�س�سة  املوؤ�س�سات  وجميع 

وتخزين  لعر�س  الالزمة  املعايري  وتطبيق  ال�سحية  بال�سروط  التزامها 

املواد الغذائية طوال النهار وحتى منت�سف الليل، كما �سيتم اأخذ عينات 

من  للتاأكد  عليها  الك�سف  لإجراء  املركزي  املخترب  اإىل  منها  ع�سوائية 

�سالحيتها.

تتنا�سب  مبهجة  بيئة  توفري  على  البلدية  من  حر�سًا  اأنه  عيالن  واأكد   

ال�سوارع  تزيني  مت  الروحانية  وقيمه  الكرمي  ال�سهر  ومعاين  اأجواء  مع 

معامل  كافة  مع  تتما�سى  �سوئية  هند�سية  باأ�سكال  الرئي�سية  وامليادين 

الفطر  وعيد  ال�سهر  اأيام  طوال  و�ست�ستمر  املعمارية،  واأ�سكالها  الإمارة 

ياأتي  وامليادين  ال�سوارع  وتزيني  الإنارة  م�سروع  اأن  اإىل  ال�سعيد، م�سريًا 

وفقًا لر�سومات اإ�سالمية م�ستوحاة من روحانية ومعاين ال�سهر الف�سيل 

لإ�سفاء املزيد من اجلمال على مدينة ال�سارقة.

اأن البلدية تقيم بالتعاون مع جمعية ال�سارقة اخلريية 5  واأفاد �سعادته 

 3200 من  اأكرث  ت�سع  رم�سان  �سهر  مدار  على  ال�سائمني  لإفطار  خيم 

استعدادًا لشهر رمضان

بلدية الشارقة تزين الشوارع وتكثف حمالتها التفتيشية على المحال الغذائية
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�سخ�س وذلك مبقر �سكن عمال البلدية يف املناطق ال�سناعية 

يف  ال�سائقني  على  الوجبات  توزيع  اإىل  بالإ�سافة  املختلفة، 

جلمع  حملة  وتنظيم  يومي،  ب�سكل  الإفطار  وقت  ال�سوارع 

التربعات بالتعاون مع هيئة الهالل الأحمر وجمعية ال�سارقة 

من  عدد  وتنظيم  اخلريية،  املوؤ�س�سات  لدعم  اخلريية 

املحا�سرات الدينية بعدة لغات.

واحتفاًل بالأجواء الرم�سانية التي تخيم عليها م�ساعر الألفة 

واملودة، ولتعزيز قيم التوا�سل والرتابط بني املوظفني، تنظم 

توزيع  خاللها  من  يتم  موظفيها  بني  �سنوية  م�سابقة  البلدية 

هدايا قيمة على الفائزين، بالإ�سافة اإىل م�سابقة لكرة القدم 

بني اإدارات واأق�سام البلدية.

واأ�سار  اإىل اأن البلدية قررت تعديل مواعيد تقدمي اخلدمات 

املختلفة  البلدية  ومباين  الرئي�سي  البلدية  مبنى  يف  للجمهور 

�سباحًا   9 ال�ساعة  من  لتكون  املبارك  رم�سان  �سهر  خالل 

حتى 2 ظهرًا ، بينما �ستكون مواعيد العمل يف ق�سم ت�سديق 

عقود الإيجار باإدارة التنظيم الإيجاري يف منطقة ال�سناعية 

اأما  م�ساًء،   4 ال�ساعة  اإىل  �سباحًا   8 ال�ساعة  من  اخلام�سة 

ال�سباحية  الفرتة  العامة ف�ستكون يف  مواعيد عيادة ال�سحة 

امل�سائية من  الفرتة  ال�ساعة 9 �سباحًا حتى 2 ظهرًا ويف  من 

ال�ساعة 9 اإىل 11 م�ساًء. 

وت�سهياًل على جمهور متعاملى البلدية واإجناز املعامالت بي�سر 

تتيح  جديدة  اإلكرتونية  خدمة  البلدية  اأطلقت  فقد  و�سهولة، 

مزاولة  ت�ساريح  على  احل�سول  التجارية  الأعمال  لأ�سحاب 

الن�ساط بعد منت�سف الليل خالل �سهر رم�سان املبارك ودفع 

الر�سوم عن طريق ا�ستخدام اخلدمات الإلكرتونية على املوقع 

مما  البلدية،  مراجعة  اإىل  احلاجة  دون  للبلدية  الإلكرتوين 

يوفر الكثري من وقت وجهد املراجعني.

املواقف  اإدارة  مدير  الزرعوين  عاطف  اأو�سح  جانبه  ومن 

العامة اأنه تي�سريًا على اجلمهور يف هذه الأجواء الرم�سانية مت 

حتديد �ساعات العمل يف املواقف املدفوعة خالل �سهر رم�سان 

لتكون من الثامنة �سباحًا وحتى الواحدة ظهرًا،  ومن ال�سابعة 

م�ساًء وحتى الثانية ع�سرة لياًل، علمًا باأن  خمالفات ال�ستغالل 

اخلاطئ للمواقف يتم حتريرها دون التقيد بالأوقات. 

اأن  احلدائق  فعاليات  ق�سم  رئي�س  جا�سم  حنان  واأو�سحت 

و�ستعمل  ال�سباحية  الفرتة  مغلقة يف  �ستكون  الأحياء  حدائق 

يف الفرتة امل�سائية من ال�ساعة الثامنة وحتى الواحدة �سباحًا 

با�ستثناء اأربع حدائق �ستفتح اأبوابها من الرابعة ع�سرًا وحتى 

�سغارة  واأبو  وال�سفية  املحطة  حدائق  وهي  �سباحًا  الواحدة 

الوطني بحيث  املتنزه  تغيري مواعيد حديقة  والنهدة، كما مت 

تفتح اأبوابها للزوار من ال�ساعة الثامنة م�ساًء وحتى منت�سف 

الفر�سة  اإتاحة  على  البلدية  من  حر�سًا  هذا  وياأتي  الليل، 

لالأ�سر والعائالت وغريهم من ال�سكان لال�ستمتاع باخلدمات 

املتعددة التي تقدمها هذه احلدائق.



العامة  ال�سحة  اإدارة  مدير   ، املعال  �سذى  ال�سيخة  اأو�سحت 

يف بلدية مدينة ال�سارقة اأن البلدية ممثلة يف ق�سم اخلدمات 

على  واملتابعة  الرقابة  ت�سديد  على  دومًا  حتر�س  البيطرية 

الطيور  �سوق  اإىل  اإدخالها  يتم  التي  والطيور  احليوانات 

واملوا�سي للتاأكد من خلوها من الأمرا�س واأنها غري حمظور 

اخلا�سة  الثبوتية  الر�سمية  الأوراق  من  والتحقق  تداولها، 

متوا�سلة  تفتي�سية  زيارات  تنفذ  البلدية  اأن  اإىل  م�سرية  بها، 

التقيد بال�سرتاطات  للتاأكد من  بال�سوق  الكائنة  على املحال 

ال�سحية مثل �سرورة توفري  بطاقات ال�سحة املهنية ال�سارية 

الطلب  واإبرازها عند  الدواجن  ذبح  داخل حمالت  للعاملني 

بالنظافة  اللتزام  اإىل  اإ�سافة  العاملني لزي موحد،  وارتداء 

امل�ستخدمة  والأدوات  الأجهزة  نظافة  خا�سة  للموقع،  العامة 

ونظافة اأقفا�س الطيور اأو احليوانات وتوفري التهوية اجليدة 

لها وعدم وجود دواجن خارج املحل اأو تكد�سها باأعداد كبرية 

داخل الأقفا�س.

واأ�سارت اأن كل هذه اجلهود تتم وفق اآلية عمل واإ�سراف تام 

وكامل بوا�سطة اأطباء بيطريني من ق�سم اخلدمات البيطرية 

ال�سروط  جميع  تطبق  بالبلدية،حيث  العامة  ال�سحة  واإدارة 

اأنواعها،  ح�سب  والطيور  احليوانات  وبيع  لعر�س  الالزمة 

القوانني  يف  الواردة  ال�سرتاطات  كل  تطبيق  اإىل  بالإ�سافة 

التي  والأوامر  التعاميم  عن  ف�ساًل  ال�ساأن،  بهذا  ال�سادرة 

ت�سدر من اإدارة ال�سحة العامة يف هذا ال�سدد.

احليوانات  على  الدوري  بالك�سف  تقوم  البلدية  اأن  واأكدت 

البيطريني  الأطباء  خالل  من  تداولها  يتم  التي  الطيور  و 

على  يعملون  والذين  ال�سوق  داخل  دائمة  ب�سفة  املوجودين 

فرتتني �سباحية و م�سائية للتاأكد من التزام التجار واملحال 

على  للحفاظ  البلدية  ت�سعها  التي  ال�سحية  بال�سرتاطات 

أخبـار 
الـــــدار
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سوق الطيور والمواشي يعمل وفق آلية وإشراف تام من إدارة الصحة العامة

شذا المعال: االشتراطات الصحية مطبقة 
تمامًا لضمان سالمة الجمهور

ال�سحة العامة، م�سرية اإىل اأن اإجراءات الفح�س تتم على كل 

احليوانات و الطيور التي يتم اإدخالها اإىل ال�سوق، مع ا�ستمرار  

من  وخلوها  �سالمتها  ل�سمان  عليها  الدائمة  املراقبة  اإجراء 

الأمرا�س والأوبئة.

ولفتت �سعادتها اإىل اأن البلدية ت�سدد الرقابة على احليوانات 

غري  اأنها  من  للتاأكد  با�ستمرار  بال�سوق  املوجودة  والطيور 

من  التحقق  خالل  من  وذلك  تداولها  حمظور  اأو  م�سروقة 

الأوراق الر�سمية الثبوتية والفواتري اخلا�سة بكل حيوان، كما 

على  بالتفتي�س  ال�ساعة  مدار  على  البيطريون  الأطباء  يقوم 

اأي طيور  اأو بيع  للتاأكد من عدم عر�س  حمالت طيور الزينة 

وتوفري  للطيور   املنا�سبة  التهوية  توفري  من  والتاأكد  مري�سة، 

الغذاء املنا�سب وامل�ساحة الكافية يف الأقفا�س مبا يتنا�سب مع 

مبداأ الرفق باحليوان، مع التاأكد من عدم ممار�سة اأي ن�ساط 

ممار�سات  اأي  ومنع  مبزاولته،  له  مرخ�س  غري  للمحل  اآخر 

غري اإن�سانية �سد احليوانات من �سبغ اأو تعذيب.

�سبق فقط،  يقت�سر على ما  الطبيب ل  اأن دور  املعال  واأكدت 

الفريو�سية  بالأمرا�س  اخلا�سة  التح�سينات  لي�سمل  بل ميتد 

اأنه  ،كما  والقطط  بالكالب  التطعيم اخلا�سة  دفاتر  واإ�سدار 

يقوم بحقن رقاقة املكرو�سيب اخلا�سة بحيوانات الرفقة، وهو 

عبارة عن رقم خا�س باحليوان، بالإ�سافة لإ�سدار ال�سهادات 

يف  اأ�سحابها  يرغب  التي  واحليوانات  للطيور  ال�سحية 

ا�سطحابها اإىل بلدانهم، وذلك بعد الك�سف الظاهري عليها 

مقابل ر�سوم رمزية. وفيما يخ�س احليوانات القادمة لل�سوق 

فاإن الطبيب يقوم بعمل فحو�سات اإنفلونزا الطيور عليها وعلى 

الطيور الأخرى املوجودة داخل املحالت، كما يقوم با�ستقبال 

اأي �سكوى خا�سة من مرتادي ال�سوق واأ�سحاب املحال، ومن 

ثم العمل على حلها يف اأ�سرع وقت ممكن.

ا�ستف�سار  اأو  �سكوى  وجود  حالة  يف  اجلمهور  املعال  ودعت 

الت�سال باخلط ال�ساخن على الرقم املجاين 993.
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يف اإطار �سعيها الدائم لتطوير العمل البلدي والرتقاء بامل�ستوى الهند�سي 

يف الإمـــارة، عقـــدت الإدارة الهند�سيـــة ببلديـــة مدينـــة ال�سارقـــة جل�سة 

مناق�ســـة بـــني بلديات اإمـــارة ال�سارقة يف �سوؤون تنظيـــم مهنة املقاولت و 

ال�ست�سارات الهند�سية باملبنى الرئي�سي للبلدية مبنطقة امل�سلى.

مـــن جانبه �سرح املهند�س خليفة بن هدة ال�سويدي، م�ساعد املدير العام 

لقطـــاع الهند�سة وامل�ساريع يف بلديـــة مدينة ال�سارقـــة اأن حر�س البلدية 

على تقـــدمي مثل هذه اجلل�ســـات بجانب املحا�سرات والور�ـــس التدريبية 

للمهند�ســـني وال�ست�ساريـــني وطـــالب اجلامعـــات وذوي الخت�سا�س من 

كل اجلهـــات احلكوميـــة بالإمارة، ينبـــع من اإميان البلديـــة بدورها املهم 

يف تنظيـــم مهنة املقاولت وال�ست�سارات الهند�سيـــة، والرتقاء بالعن�سر 

الب�ســـري علميـــًا وعمليـــًا مبـــا ي�سهـــم يف دفع م�ســـرية التقـــدم العمراين 

واحل�ساري لالإمارة.

وا�ستطرد موؤكدًا اأن بلدية مدينة ال�سارقة لديها خطة تدريبية للعام اجلاري 

يف امليادين كافة، والتي تقدمهـــا وفقًا لآليات خا�سة وخطط عمل مدرو�سة 

ت�سعى من خاللها لتحقيق اأعلى مراتب اجلودة والتميز. 

 يف هـــذا ال�سياق قالت مقدمة اجلل�ســـة املهند�سة اإميان الرئي�سي من بلدية 

مدينـــة ال�سارقـــة: اإن اجلل�ســـة النقا�سية تناولت العديد مـــن املحاور املهمة 

من اأجل تنظيم مهنة املقـــاولت وال�ست�سارات الهند�سية بح�سور وفود من 

جميع بلديات الإمارة،حيث تناولنا يف بداية اجلل�سة اأهم امل�ستندات الالزم 

توافرها ملزاولة املهنـــة، واأهم الآليات املعتمدة مثل اإ�سدار ترخي�س جديد 

اأو جتديد الرتخي�س، وتغيري ال�سكل القانوين، كما تطرقت املحا�سرة اأي�سًا 

خليفة بن هده السويدياإىل اأبرز الأحكام جتاه املقاول وال�ست�ساري واملهند�س.
مساعد المدير العام لقطاع 

الهندسة والمشاريع

لجنة تصنيف المقاولين واالستشاريين في بلدية الشارقة تعقد اجتماعها الثاني
عقـــدت جلنـــة ت�سنيـــف املقاولـــني وال�ست�ساريـــني ببلديـــة 

مدينـــة ال�سارقة اجتماعهـــا الثاين لهذا العـــام �سمن �سل�سلة 

الجتماعـــات التن�سيقية التي تعقدها اللجنة على مدار العام 

لت�سهيل اإجراءات البنـــاء واإزالة اأية معوقات تواجه املالك اأو 

املقاولـــني اأو ال�ست�ساريني وتنظيم العمـــل فيما بينهم بهدف 

تعزيز الزدهار ودفع م�سرية التنمية القت�سادية والعمرانية 

يف اإمارة ال�سارقة وت�سهيل اخلدمات للمواطنني واملقيمني.

مـــن جانبـــه قـــال ريا�س عبـــداهلل عيـــالن مدير عـــام بلدية 

ال�سارقـــة، اإن جلنة ت�سنيف املقاولني وال�ست�ساريني بالبلدية 

وامل�سكلـــة مـــن عـــدة دوائر جتتمـــع مـــرة واحـــدة يف ال�سهر، 

واأو�ســـح باأن بلدية مدينة ال�سارقة تتبـــع نظامًا م�ستنبطًا من 

الأمر املحلي ال�ســـادر �سنة 1996م والذي ينظم اآلية عمل 

املقاولـــني وال�ست�ساريـــني يف الإمـــارة، كمـــا اأنـــه يكفل حقوق 

املالـــك “�ساحـــب امل�ســـروع”، بالإ�سافـــة اإىل قـــرار املجل�س 

التنفيـــذي والذي حدد اآليـــة الر�سوم واملخالفـــات البلدية يف 

حـــال عدم التزام ال�سركات العاملة يف الإمارة بال�سرتاطات 

وال�سوابط املعمول بها.

وذكر املهند�ـــس خليفة بن هده م�ساعد املدير العام للهند�سة 

وامل�ساريـــع بالوكالـــة  اأن اللجنـــة قد اأنهـــت اجتماعاتها للعام 

املا�ســـي بعـــدد 8 جل�ســـات خـــالل ال12 �سهـــر مـــن العـــام 

واأ�ســـدرت موافقـــات ترخي�ـــس لعـــدد 17 �سركـــة ومكاتـــب 

ملزاولة مهن هند�سية بالإمارة، كما قامت برتفيع 42 �سركة 

مقـــاولت باخت�سا�س البناء والت�سييـــد بالإمارة وا�ست�سارات 

الت�سميـــم والإ�سراف على خمتلـــف الأبنية فيها، كما اأنه من 

خالل اجلل�سات مت تكوين معرفة �سمنية بني الأع�ساء ح�سب 

ال�سركات الأكرث فعالية يف ال�ساحة الهند�سية.

وعلـــى هام�س الجتماع الثاين للبلديـــة قام �سعادة مدير عام 

بلدية مدينة ال�سارقة ريا�ـــس عبداهلل عيالن بتكرمي اأع�ساء 

جلنـــة ت�سنيـــف املقاولـــني و ال�ست�ساريـــني بالإمـــارة،  وهـــم 

املهند�سة ح�سة امليـــل، و املهند�س عمر ال�سي�ساين، وال�سيد/ 

فهد اخلمريي املمثلني عن الدوائر املحلية امل�ساركة يف تقييم 

وتنظيـــم و ت�سنيـــف مزاولة مهنـــة املقـــاولت و ال�ست�سارات 

الهند�سيـــة بالمارة لعـــام 2015م، و قد عرب عـــن امتنانه  

جتـــاه دورهم الفعال يف تقدمي الآراء التي �ساهمت يف اإ�سدار 

اأف�ســـل القرارات والنتائـــج نحو طلبات ت�سنيـــف وترخي�س 

املمار�ســـات الهند�سيـــة والتـــي من اأهمهـــا الت�سييـــد و البناء 

بالإمارة.
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 البلدية  تنتهي من  تنبيت 16،122 نخلة في الشارقة
ل�سيا�ستها  وا�ستمرارًا  املدينة،  اأنحاء  كافة  الأخ�سر يف  اللون  وتعميم  ب�سط  لدورها يف  ا�ستكماًل 

الرامية اإىل الهتمام بالت�سجري ب�سكل عام و باأ�سجار النخيل ب�سكل خا�س، انتهت اإدارة الزراعة 

واحلدائق ببلدية مدينة ال�سارقة من تنبيت 16،122 نخلة حتى تاريخ 21 مار�س 2016، يف حني 

بداأت اأعمال التقليح »التنبيت« بتاريخ 6 يناير 2016، ح�سبما �سرح املهند�س يا�سني حممد حجر 

مدير اإدارة الزراعة واحلدائق بالبلدية.

واأ�ساف املهند�س يا�سني اأن اأ�سجار النخيل حتظى باهتمام خا�س لدى املواطنني ملا لها من قيمة 

تاريخية وتراثية يف قلوب اجلميع، فقد لعبت النخلة دورًا عظيمًا يف فرتة ما قبل النفط، حيث 

كانت ت�سكل املحور الأ�سا�سي للحياة، فثمارها للغذاء، وجذعها و�سعفها للبناء، وخو�سها وليفها 

التي  الوحيدة  ال�سجرة  الوقت، فهي  اليدوية املهمة يف ذلك  العديد من ال�سناعات  ا�ستعمال يف 

ي�ستغل كل ما جتود به ليتحول اإىل منافع وا�ستعمالت كثرية ل غنى للنا�س عنها اآنذاك، فقد كانت 

بحق �سجرة معطاءة وم�سدر رزق للمزارعني.

واأردف قائاًل: لذا حر�ست البلدية على الإكثار من زراعتها حتى �سملت كل �سوارع املدينة، م�سريًا 

اإىل زراعة 25 األف �سجرة نخيـل يف جميع املناطق التجميلية ملدينة ال�سارقة، بالإ�سافة اإىل تنبيت 

النخيل الذي توليه اإدارة الزراعة اهتمامًا كبريًا، حيث و�سل عدد اأ�سجار النخيل التي مت تنبيتها 

هذا العام اإىل 16،122 نخلة مقابل 15،500 نخلة مت تنبيتها العام املا�سي، لفتًا اأن البلدية قامت 

التنبيت، كما مت تزويد  اأعمال  بق�س عدد 3،010 نبات »�سمراخ زهري مذكر« ل�ستخدامها يف 

املواطنني الراغبني يف القيام بعمليات تنبيت يف مزارعهم اأو حدائقهم بعدد كبري منه.

واأو�سح املهند�س �سفاء يا�سني رئي�س ق�سم الزراعة ببلدية مدينة ال�سارقة اأن الدولة تويل قطاع 

الزراعة ب�سكل عام وزراعة نخيل التمر ب�سكل خا�س اهتمامًا جمًا ومتميزًا حتى اأ�سحت الدولة 

بف�سل ال�سيا�سة احلكيمة يف املركز الأول بني الدول لزراعة اأكرب عدد من اأ�سجار النخيل، حمطمة 

بذلك الأرقام القيا�سية يف عدد الأ�سجار املزروعة بني باقي دول العامل.

واأو�سح اأن �سعبة النخيل التابعة لإدارة الزراعة واحلدائق تقوم بتوفري وجتهيز حبوب اللقاح من 

خالل جتفيف حبوب لقاح النخيل اجلاهزة لإجراء عملية التنبيت، لتوفري اجلهد والوقت و�سمان 

اأو جمع  التنبيت  الثمار، ويبداأ مو�سم  اإنتاج وفري من  اأي وقت، مما ي�سهم يف وجود  وجودها يف 

الطلعات الذكرية اعتبارًا من �سهر يناير حتى منت�سف مار�س من كل عام.



الكرتونية جديدة  ال�سارقة 17خدمة  بلدية مدينة  اأطلقت 

اجلديدة،  بحلته  الإلكرتوين  موقعها  تد�سني  مع  تزامنًا 

وذلك يف اإطار تنفيذها للخطة ال�سرتاتيجية التي و�سعتها 

اإلكرتونيًا،  خدماتها  كافة  واإجناز  ال�سامل  الذكي  للتحول 

و�سعيًا منها اإىل مواكبة التطور التكنولوجي احلا�سل عامليًا 

يف �ستى املجالت وحتقيق اأعلى م�ستويات ر�سا العمالء. 

بلدية  عام  مدير  عيالن  عبداهلل  ريا�س  �سعادة  و�سرح 

مدينة ال�سارقة اأن البلدية ت�سعى دومًا اإىل تطوير وحتديث 

العمل البلدي مبا يتما�سى مع التطور الرقمي الذي ت�سهده 

اأنها  كما  الإمارة،  ودوائر  موؤ�س�سات  وكافة  الإمارات  دولة 

ب�سهولة  وتقدميها  املعامالت  اإجناز  �سرعة  على  حتر�س 

التحول  اأن  اإذ  املراجعني،  الأعباء على  وي�سر مما يخفف 

الإلكرتوين للخدمات املقدمة �سيوفر عناء تقدمي الطلبات 

يدويًا، وي�سمن تقدمي اأعلى م�ستوى للخدمة حتى ن�سل اإىل 

اأعلى معدلت ر�سا العمالء.

اأن اخلدمات الإلكرتونية املقدمة عرب  اإىل  واأ�سار عيالن   

موقع البلدية اجلديد تتيح اإجناز الكثري من املعامالت التي 

تهم قطاعات كبرية من املجتمع �سواء اأفرادًا اأو �سركات، 

لفتا اأن اخلدمات املقدمة على املوقع ت�سمل خدمات ذكية 

والهواتف  الإلكرتوين  املوقع  عرب  بالكامل  اإجنازها  يتم 

الذكية واأخرى خدمات اإلكرتونية ت�سمح للمتعاملني بتقدمي 

معامالتهم واإنهاء بع�س الإجراءات عرب املوقع على اأن يتم 

متابعتها حتى اإنهائها من خالل مراجعة الإدارة املعنية.

ببلدية مدينة  املعلومات  ونظم  تقنية  اإدارة  وحتدث مدير 

الإلكرتوين  املوقع  اأن  قائاًل:  الربادعي  جمال  ال�سارقة 

معظم  معامالت  تغطي  جديدة  خدمة   17 على  يحتوي 

الإدارات، ومنها �سهادة »اإنهاء اأعمال ديكور« التي تقدمها 

الإدارة الهند�سية ومن خاللها يتم تقدمي طلب للح�سول 

التجارية  للمحالت  ديكور  اأعمال  اإنهاء  �سهادة  على 

الديكور،  مقاول  قبل  من  ال�سناعية  باملناطق  وال�سربات 

وتقدم اأي�سًا الإدارة الهند�سية خدمات اأخرى مثل خدمة 

للوحدات  ومياه  كهرباء  خدمات  تو�سيل  »�سهادة  اإ�سدار 

للح�سول  طلب  تقدمي  خاللها  من  يتم  والتي  ال�سكنية« 

على �سهادة تو�سيل هذه اخلدمات بوا�سطة املالك يف حال 

لالإ�سكان  زايد  ال�سيخ  برنامج  من  �سكنية  م�ساعدة  وجود 

يهمه  ملن  �سهادة  مثل  اأخرى  خلدمات  بالإ�سافة  فقط، 

الأمر، وال�ستعالم عن م�ساريع ال�ست�ساري واملقاول.

خدمة   38 تقدم  الإيجاري  التنظيم  اإدارة  اأن  اإىل  واأ�سار 

التجارية  الإيجار  عقود  جتديد  منها  البلدية،  موقع  عرب 

بدل  اإيداع  وطلب  واملالك،  العقارية  للمكاتب  وال�سكنية 

وامل�سرتيات  العقود  اإدارة  اأطلقت  كما  وغريها،  نقدي 

موقع  عرب  اإلكرتونيًا  واملقاولني  املوردين  ت�سجيل  خدمة 

لل�سركات ت�سجيل وجتديد  البلدية اخلارجي، حيث ميكن 

�سجالتهم لدى البلدية اإلكرتونيًا دون احلاجة اإىل احل�سور 

اإىل مبنى البلدية للت�سجيل.

الكرتونية،  خدمة   16 البيئية  اخلدمات  اإدارة  تقدم  كما 

اأو  عينة  عن  اإفراج  عن  ا�ستعالم  اأو  ت�سريح  منهاطلب 

طلب  تقدمي  ميكن  غذائية،حيث  غري  كيميائية  �سحنة 

الإمارة  منافذ  عرب  ت�سل  التي  املواد  تلك  عن  الإفراج 

اإلكرتونيًا، بالإ�سافة لوجود خدمة  اأخرى لال�ستعالم عن 

من  املزيد  وجود  مع  ال�سحنة،  اأو  العينة  و�سول  تفا�سيل 

عامة،طلب  منزلية  خملفات  اإتالف  طلب  مثل  اخلدمات 

اإتالف كرتون واأملنيوم وبال�ستيك وغريها.

ومبنا�سبة حلول �سهر رم�سان مت اإ�سافة خدمة اإلكرتونية 

ت�سمح  البلدي  والتفتي�س  العمليات  باإدارة  خا�سة  جديدة 

على  باحل�سول  التجارية  واملحال  املن�ساآت  لأ�سحاب 

�سهر  خالل  الليل  منت�سف  بعد  العمل  موا�سلة  ت�سريح 

رم�سان الكرمي .

ضمن خطتها اإلستراتيجية نحو التحول الذكي الشامل

بلدية الشارقة تطلق 17 خدمة إلكترونية جديدة
بلدية الشارقة تنظم دورة تدريبية لموظفيها 

في القيادة اإلدارية

نظمت بلدية مدينة ال�سارقة دورة تدريبية بعنوان »اإعداد قيادات ال�سف الثاين«، 

الرامية  البلدية  �سيا�سة  اإطار  للعام اجلاري، ويف  التدريبي  برناجمها  وذلك �سمن 

لرفع قدرات العاملني بها وتنمية مهاراتهم، واإميانًا بدور واأهمية التدريب يف حتقيق 

اأعلى مراتب اجلودة والتميز املوؤ�س�سي.

مدينة  بلدية  يف  املوؤ�س�سي  للدعم  العام  املدير  م�ساعد  اجلروان،  �سامل  و�سرح   

ال�سارقة،  اأن هذه الدورة التدريبية التي ا�ستمرت ملدة ثالثة اأيام و�سارك فيها 30 

تطوير  على  البلدية  حر�س  من  انطالقًا  تاأتي  البلدية  اإدارات  خمتلف  من  موظفًا 

مواردها الب�سرية ودعم وتطوير الكوادر الوطنية و�سوًل اإىل اأعلى معايري اجلودة يف 

الأداء من خالل اإطالع املوظفني على اأحدث برامج وا�سرتاتيجيات التميز املوؤ�س�سي، 

برامج  اأف�سل  تقدمي  اإىل  الرامية  البلدية  ا�سرتاتيجية  وروؤية  ر�سالة  مع  يتوافق  مبا 

التميز  لكل العاملني .

يف  الإدارية  القيادة  مفهوم  على  اطلعوا  الدورة  يف  امل�ساركني  اأن  اجلروان  وذكر 

املتبعة،  الإدارية  الأمناط  واأهم  ومعايريها،  مبفاهيمها  والتعريف  احلديث  الع�سر 

والفرق بني اأمناط التفكري الإبداعي واأمناط التفكري الأخرى ومتطلبات كل منها، 

م�سريًا اإىل اأن الدورة تطرقت اأي�سًا يف وحدتها التدريبية اإىل كيفية �سنع القرارات 

الفعالة من خالل حتديد  للموؤ�س�سات  الفقري  العمود  يعترب  والذي  امل�سكالت  وحل 

امل�سكلة والبحث عن اأ�سبابها ومن ثم البحث عن احللول البديلة.
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أخبـار 
لتعزيز سبل التعاون بين الجانبينالـــــدار

بلدية الشارقة تعقد اجتماعًا تنسيقيًا مع شرطة الشارقة

عقدت بلدية مدينة ال�سارقة اجتماعيًا تن�سيقيًا مع القيادة 

العامة ل�سرطة ال�سارقة مبقر البلدية لبحث �سبل التعاون 

امل�سرتكة  املو�سوعات  من  عدد  حول  والتن�سيق  امل�سرتك 

بني اجلانبني، بح�سور �سعادة ريا�س عبداهلل عيالن مدير 

عام بلدية مدينة ال�سارقة، وعمر ال�سارجي م�ساعد املدير 

العام لقطاع خدمة العمالء، و عدد من م�سوؤويل البلدية، 

اإىل جانب وفد من القيادة العامة ل�سرطة ال�سارقة برئا�سة 

�سعادة العقيد علي �سامل اخليال مدير عام الإدارة العامة 

للعمليات املركزية.

اأهمية  عيالن  اأكد  ال�سرطة،  بوفد  الرتحيبية  كلمته  ويف 

بني  التعاون  اآلية  تناق�س  التي  التن�سيقية  الجتماعات 

اجلهتني بالن�سبة للموا�سيع امل�سرتكة لأن الهدف الرئي�سي 

خدمة امل�سلحة العامة واأن جميع الهيئات والدوائر تتكامل 

ال�سكر  قدم  كما  العامة،  امل�سلحة  لتحقيق  بينها  فيما 

من  تبديه  ملا  واأق�سامها  اإداراتها  بكافة  ال�سارقة  ل�سرطة 

ال�سلبية  املظاهر  ملعاجلة  البلدية  اأجهزة  مع  كبري  تعاون 

والبيئي  احل�ساري  املظهر  اإىل  ت�سيء  التي  والتجاوزات 

ملدينة ال�سارقة.

ل�سرطة  العامة  القيادة  تعاون  حول  الجتماع  ومتحور 

ال�سخ�سية  املخالفات  لر�سد  البلدية  مع  ال�سارقة 

الأماكن  ومرتادي  الأفراد  قبل  من  اخلاطئة  وال�سلوكيات 

وامل�سطحات  املزروعات  اإتالف  �ساأنها  من  والتي  العامة 

اخل�سراء وت�سوية املظهر اجلمايل واحل�ساري يف العديد 

ت�سهد  التي  تلك  خا�سة  بالإمارة  احليوية  الأماكن  من 

اإقبال كثيفًا يف اأيام العطالت الر�سمية، مثل منطقة واحة 

الق�سباء،  وقناة  احلرية  وبحر  املجاز،  وواجهة   ، النخيل 

بالإ�سافة اإىل �سارع املطار، ومنطقة ال�سجعة.

العام  املدير  م�ساعد  ال�سارجي  عمر  ثمن  جانبه  من 

له من دور  ملا  الهام  العمالء هذا الجتماع  لقطاع خدمة 

الدوائر  بني  املتوا�سل  والتعاون  ال�سراكة  مبداأ  حتقيق  يف 

مفت�سي  مع  ال�سرطة  تعاون  اأن  مو�سحًا  بالمارة،  املحلية 

رادع  �سيمثل  ال�سخ�سية  املخالفات  ر�سد  اأثناء  البلدية 

كبري للمخالفني، و�سيحمي امل�سطحات اخل�سراء والأماكن 

العامة وال�سواطئ من اأي جتاوزات ت�سيء لالإمارة البا�سمة 

خا�سة تلك التي ت�سدر من الأفراد.

املا�سية  الفرتة  يف  كثفت  البلدية  اأن  ال�سارجي  واأ�ساف 

اإدارات  جميع  واأن  اخل�سراء،  امل�سطحات  على  الرقابة 

عملت  املدينة  نظافة  على  باحلفاظ  املخت�سة  البلدية 

على ت�سديد الرقابة على املتنزهات والأماكن العامة ملنع 

املخالفات التي ت�سوه املنظر اجلمايل للمدينة.
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لمناقشة مشوهات المنظر العام والحضاري لإلمارة

بلدية الشارقة تعقد اجتماعًا تنسيقيًا مع الهيئات والدوائر الحكومية

اتفقت اإدارة اخلدمات البيئية ببلدية مدينة ال�سارقة على 

»بيئة«  للبيئة  ال�سارقة  �سركة  مع  دائم  توا�سل  قنوات  فتح 

وموؤ�س�سة الإمارات لالت�سالت، وهيئة الطرق واملوا�سالت 

تر�سدها  التي  املالحظات  كل  وحل  ملناق�سة  بال�سارقة، 

واجلمايل  احل�ساري  املنظر  بت�سويه  واملتعلقة  الإدارة 

لالإمارة، على اأن تقوم البلدية باإر�سال تقارير �سهرية عن 

تلك املالحظات املر�سودة اإىل هذه املوؤ�س�سات كال ح�سب 

اخت�سا�سه، كما يتم التوا�سل ب�سكل م�ستمر للمتابعة عن 

طريق الربيد الإلكرتوين.

مبقر  عقد  الذي  التن�سيقي  الجتماع  اأثناء  هذا  جاء 

امل�سلى، بح�سور  الرئي�سي مبنطقة  ال�سارقة  بلدية مدينة 

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

والبيئة، واملهند�س جعفر علي جعفر مدير اإدارة اخلدمات 

البيئية ببلدية مدينة ال�سارقة، وممثلني للهيئات والدوائر 

احلكومية املذكورة.

الجتماعات  هذه  اأن  التفاق  ح�سن  املهند�س  و�سرح  

يف  احلكومية  والدوائر  واملوؤ�س�سات  البلدية  بني  الدورية 

على  املختلفة  واإداراتها  البلدية  حر�س  من  تنبع  ال�سارقة 

الرتقاء باخلدمات املقدمة للجمهور من ناحية، واحلفاظ 

من  البا�سمة  لالإمارة  واجلمايل  احل�ساري  املظهر  على 

اإىل  يحتاج  املهام  هذه  حتقيق  اأن  ول�سيما  اأخرى،  ناحية 

م�سوؤولية  ال�سارقة  فجمال  الهيئات،  جميع  وتكاتف  تعاون 

اأو جهة واحدة،  تقت�سر على فرد  جمتمعية وجماعية ول 

على  للحفاظ  دومًا  ت�سعى  ال�سارقة  مدينة  بلدية  اأن  لفتًا 

خططها  خالل  من  اخل�سراء  وامل�سطحات  العام  املظهر 

ال�سرتاتيجية الرامية اإىل تقلي�س ن�سبة التلوث بال�سارقة 

كل  اجلمايل يف  املنظر  وم�سوهات  ملوثات  على  والق�ساء 

املناطق.

ق�سم  رئي�س  قبل  من  تقدميي  عر�س  الجتماع  وتخلل 

جا�سم،  و�سال  ال�سارقة  مدينة  ببلدية  ال�سلبة  النفايات 

واملالحظات  ال�سلبية  الظواهر  من  عدد  عر�س  مت  حيث 

من  �سواء  خمتلفة  واإدارات  جهات  قبل  من  املر�سودة 

البلدية اأو �سركة بيئة، اأو هيئة الطرق واملوا�سالت، وهيئة 

كابيالت قدمية يف  واأعمدة  بكرات  وجود  مثل  ات�سالت، 

الأ�سفلت،  يف  وهبوط  مك�سوفة،  �سرف  وفتحات  ال�سوارع 

كذلك وجود حاويات قمامة ممتلئة اأو مت�سررة، وغريها 

من املخالفات التي تت�سب يف ت�سويه املنظر العام لل�سارقة.

للدوائر  اإلكرتوين  تطبيق  اإطالق  فكرة  طرح  مت  كما 

املالحظات  تلك  لتنزيل  واجلمهور  احلكومية  واملوؤ�س�سات 

وحتديد موقعها ب�سكل مبا�سر.
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أخبـار 
الـــــدار

لتبادل الخبرات والمعلومات واالطالع على آليات العمل 

بلدية الشارقة تستبقل وفدًا مشتركًا من 
الجمارك ودائرة المالية المركزية

يف اإطار التعاون وتبادل اخلربات مع الدوائر احلكومية وخمتلف 

الهيئات واملوؤ�س�سات بالإمارة،ا�ستقبلت الإدارة املالية ببلدية مدينة 

ال�سارقة وفدًا م�سرتكًا من دائرة املالية املركزية وجمارك ال�سارقة، 

بالبلدية،   املتبعة  املالية  التعامالت  اآلية  على  والتعرف  لالإطالع 

ونظام الإي�سال الذكي )حت�سيل( الذي يهدف اإىل النتقال من 

الآيل من خالل نظام  التح�سيل  اإىل  التقليدي  التح�سيل  طريقة 

اإيرادات متطور يحقق رقابة فعالة على الر�سوم احلكومية وي�سهم 

يف  البلدية  تنفذه  للجمهور،والذي  املقدمة  اخلدمات  حت�سني  يف 

معامالتها املختلفة.

ا�سقبل الوفد الزائر عبداهلل القايدي مدير الإدارة املالية وال�سوؤون 

الإدارية ببلدية ال�سارقة،والذي اأكد بدوره اأن هذه الزيارة تنبع من 

عالقات  واملعلومات،وتعزيز  اخلربات  تبادل  على  البلدية  حر�س 

بالأداء  لالرتقاء  احلكومية  والدوائر  الهيئات  كافة  مع  التعاون 

املوؤ�س�سي واملهني، ومواكبة كل اأ�سكال التطور والتحديث يف ميادين 

العمل املختلفة،مبا يعود بالنفع العام على ال�سارقة، ويتما�سى مع 

التطور القت�سادي واحل�ساري الذي ت�سهده الإمارة البا�سمة.

�سمن  جاء  حت�سيل  لنظام  البلدية  تطبيق  اأن  القايدي   واأكد 

اإعادة  اإىل  والهادفة  الذكي  التحول  اإىل  الرامية  ا�سرتاتيجيتها 

هيكلة اخلدمات املقدمة للجمهور، وحتقيق اأف�سل ا�ستثمار للموارد 

اإجراءات  اأعلى  الإلكرتونية،وتوفري  اخلدمات  تطوير  يف  الب�سرية 

الكثري من  اإىل توفري  اإ�سافة  الأموال،  ال�سالمة والأمان يف حفظ 

الوقت واجلهد على املراجعني. 

البلدية  تعريفية داخل مبنى  الزائرة خالل جولة  الوفود  واطلعت 

الرئي�سي مبنطقة امل�سلى على طرق التعامل مع نظام”حت�سيل” 

عرب  بالدفع  كان  �سواء  معامالتها  جميع  يف  البلدية  تطبقه  الذي 

اإطار  يف  الإلكرتونية،  الدفع  اأجهزة  خالل  من  نقدًا  اأو  الفيزا 

�سعيها امل�ستمر لالرتقاء بجودة اخلدمات وتقدميها بي�سر و�سهولة 

على  مكان  اأي  من  للدفع  اأمامهم  الفر�سة  واإتاحة  للمراجعني 

يف  واملتاحة  بالنظام  اخلا�سة  لالأجهزة  الدولة،بالإ�سافة  م�ستوى 

مبنى البلدية.

وعربت الوفود الزائرة عن �سكرها ملا قدمته الإدارة املالية ببلدية 

اإجنازات  من  حققته  وما  وجتارب  معلومات  من  ال�سارقة  مدينة 

يف هذا املجال،مما ي�سهم يف تعزيز التعاون امل�ستمر بني الهيئات 

والدوائر املختلفة يف ال�سارقة.



لتبادل الخبرات والمعلومات في مجال التميز المؤسسي

بلدية الشارقة تستقبل وفدًا من بلدية رأس الخيمة

اخلربات  تبادل  �سبل  وتعزيز  الدائم  والتن�سيق  التعاون  اإطار  يف 

واملعلومات، وا�ستعرا�س كافة التجارب الناجحة يف العمل البلدي 

والتميز املوؤ�س�سي، ا�ستقبلت بلدية مدينة ال�سارقة وفدًا من بلدية 

راأ�س اخليمة يف مقرها الرئي�سي لإطالعه على اأف�سل املمار�سات 

الوفد  والتقى  ال�سارقة،  ببلدية  املوؤ�س�سي  التميز  اإدارة  املطبقة يف 

ال�سارقة  ببلدية مدينة  املوؤ�س�سي  التمييز  اإدارة  بعدد من م�سوؤويل 

وعلى راأ�سهم بدور ح�سني احلمادي مديرة الإدارة، يف حني تراأ�ست 

الوفد الزائر اأمل اأحمد العلي مديرة اإدارة التميز املوؤ�س�سي ببلدية 

راأ�س اخليمة.

على  الزائر  الوفد  مع  اجتماعها  خالل  احلمادي  بدور  واأكدت 

اأهمية تبادل الزيارات وبحث اآفاق التعاون امل�سرتك بني البلديات 

واكت�ساب  الوظيفي  الأداء  تطوير  يف  دور  من  لها  ملا  املختلفة، 

وتبادل اخلربات واملناهج املتبعة، ومواكبة امل�ستجدات يف خمتلف 

ي�سهم يف الرتقاء  والذي بدوره  البلدي،  بالعمل  املتعلقة  املجالت 

مب�ستوى العمل البلدي على م�ستوى الطرفني ويحقق معايري التميز 

والإبداع، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية لدى اجلانبني.

ال�سارقة  مدينة  ببلدية  املوؤ�س�سي  التميز  اإدارة  اأن  بدور  واأ�سارت 

اإىل  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  ثوابت  منطلق  من  ت�سعى 

الهتمام بالبتكار والإبداع للتفرد والرتقاء يف كل جمالتها التي 

اخلدمات  بتقدمي  يهتم  والذي  البلدي،  العمل  خدمة  يف  ت�سب 

الإمارة  اأر�س  على  واملقيمني  املواطنني  واإ�سعاد  لراحة  للو�سول 

بحرفية  اخلدمات  هذه  جميع  على  ح�سولهم  و�سمان  البا�سمة، 

م�ستمر  ب�سكل  ت�سعى  والتي  وموثقة  منظمة  اإجراءات  على  قائمة 

لتح�سني الأداء وتطوير الإجراءات مبا يكفل احل�سول على جميع 

اخلدمات ب�سهولة وي�سر �سمن ا�سرتاتيجية وروؤية وا�سحة تتنا�سب 

مع توجهات اإمارة ال�سارقة .

وخالل اللقاء قام الوفد بجولة يف مراكز تقدمي اخلدمة يف مبنى 

البلدية الرئي�سي مبنطقة امل�سلى، للتعرف على اآلية واإ�سرتاتيجية 

العمل عن قرب، و لال�ستفادة من نظم العمل احلالية ببلدية مدينة 

ال�سارقة، وكيفية تطبيقها.

اخلربات  من  لال�ستفادة  واأهميتها   بالزيارة  الفريقان  واأ�ساد   

املتبادلة وال�سرتاتيجيات املتبعة، ومت التاأكيد على اأهمية التوا�سل 

يعزز  الزيارات مبا  وتكرار  امل�ستمر بني اجلهتني، ودعم اجلهود، 

العالقات ويطور ويخدم جمال العمل البلدي والتميز املوؤ�س�سي.

المدينة الباسمة
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أخبـار 
لتبادل الخبرات واالطالع على آليات العملالـــــدار

بلدية الشارقة تستقبل وفدًا من بلدية دبا الحصن

اأطلع وفد من بلدية دبا احل�سن على اأف�سل املمار�سات 

البيئية  اإدارة اخلدمات  قبل  املطبقة من  العمل  واآليات 

ببلدية مدينة ال�سارقة خالل زيارة ملقر البلدية الرئي�سي 

وتبادل  التعاون  �سبل  بحث  مت  امل�سلى،كما  مبنطقة 

اخلربات يف اإطار التعاون امل�ستمرواملثمربني اجلانبني.

وقدم املهند�س جعفر على جعفر مدير اإدارة اخلدمات 

مف�ساًل  �سرحًا  ال�سارقة  مدينة  ببلدية  البيئية 

لالإدارة،  التابعة  وال�سعب  الأق�سام  عن  الزائر  للوفد 

بالإ�سافة للهيكل التنظيمي واملهام الوظيفية لكل ق�سم 

لتحقيق  الإدارة  تقدمها  التي  املجهودات  و�سعبة،واأهم 

والتطورالقت�سادي  التنمية  ظل  يف  امل�ستدامة  التنمية 

حتديات  من  التنمية  هذه  يوازي  وما  ال�سارقة،  لإمارة 

وال�سناعية  املنزلية  والنفايات  الهواء،  تلوث  بيئية مثل 

اخلطرة والغري خطرة املتزايدة وكيفية تقليلها واإعادة 

ن�سر  يف  الإدارة  دور  اإىل  م�سريًا  ومعاجلتها.  تدويرها 

الوعي البيئي بني اأفراد املجتمع وذلك من اأجل احلفاظ 

بالدرجة الوىل على �سحة الإن�سان.

الوفد  مع  ميدانية  جولة  اأثناء  جعفر  وا�ستعر�س 

الزائراأهم اخلدمات البيئية التي تقدمها الإدارة والتي 

ومظهرها  ال�سارقة  اإمارة  على  احلفاظ  �ساأنها  من 

يف  الهام  لدورها  واجلمايل،بالإ�سافة  احل�ساري 

البلدية  اإلتزام  العامة.موؤكدًا  ال�سحة  على  احلفاظ 

تنفذها  التي  اأن�سطتها  كل  يف  البيئية  املعايري  بتطبيق 

اأو ت�سرف عليها ومعاجلة كافة اأنواع النفايات ال�سارة 

بالبيئة وذلك باأحدث الطرق العلمية للق�ساء كليًا على 

ورقيًا حفاظًا على  تقدمًا  اأكرث  وبلوغ م�ستويات  التلوث 

البيئة التي ت�سكل حمور اهتمام البلدية. 

البلدية  بني  العمل  اآلية  على  الزائر  الوفد  تعرف  كما 

و�سركة بيئة التي جتمع بينهما اإتفاقية �سراكة

املعايري  اأرقى  وفق  تدويرها  واإعادة  النفايات  لإدارة 

العاملية ويف اطار الإهتمام بالبيئة للق�ساء على التلوث 

عنا�سر  اأية  من  خالية  مدينة  ال�سارقة  اإمارة  وجعل 

م�سببة للتلوث.

ق�سم  رئي�س  الظهوري  عبداهلل  حممد  اأ�ساد  حني  يف 

هذه  مبثل  احل�سن  دبا  ببلدية  وال�سحة  النظافة 

اخلربات  تبادل  يف  دور  من  لها  ملا  الهامة  الزيارات 

والكوادر  العمل  تطوير  �ساأنها  من  التي  واملعلومات 

الب�سرية يف كل الدوائر والهيئات احلكومية.
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مركز  من  وفدًا  ال�سارقة  مدينة  بلدية  ا�ستقبلت 

ال�سارقة للوثائق والبحوث لعر�س مميزات النظام 

ا�ستقبال  يف  كان  حيث  الوثائق،  لإدارة  الع�سري 

الوفد الزائر �سعادة �سامل اجلروان م�ساعد املدير 

احلمادي  وبدور  املوؤ�س�سي،  الدعم  لقطاع  العام 

موظفي  من  وعدد  املوؤ�س�سي  التميز  اإدارة  مدير 

البلدية، يف حني تراأ�س الوفد الزائر ح�سة بورقيبة 

مبركز  الإ�سرتاتيجي  التخطيط  اإدارة  مدير 

ال�سارقة للوثائق والبحوث.

اأهم مميزات  بعر�س تقدميي عن  اللقاء  بداأ  وقد 

النظام الع�سري لإدارة الوثائق وخ�سائ�سه  وموا�سفاته، كما مت عر�س نتائج ا�ستخدامه وموا�سفات الإدارة املنظمة للوثائق وغري املنظمة، حيث اأن تطبيقه يعمل على تاأمني �سالمة 

اأو التلف، وتوفري وقت العمل، والرتقاء بالعمل الإداري والإدارة، وتي�سري ا�ستخدام الوثائق والرجوع اإليها بدقة و�سرعة، ف�ساًل عن تخزينها بطرق حمكمة مع  الوثائق من ال�سياع 

اإتالف الوثائق التي ل قيمة لها.

وذكر �سامل اجلروان اأن هذه الزيارة تاأتي يف اإطار التن�سيق املتوا�سل والدائم بني اجلانبني لتعزيز �سبل التعاون امل�سرتك من اأجل دعم و اعتماد كل الربامج الإدارية والتنظيمية 

احلديثة وتطبيقها، والتي من �ساأنها تقدمي خدمات اأف�سل للمتعاملني وت�سهيل العمل و�سرعة اإجنازه بالإ�سافة اإىل ت�سهيل العمل الإداري لدي املوظفني من خالل اتباع كافة النظم التي 

ترتكز على موا�سفات عاملية يف حفظ الأوراق والوثائق التي متثل ذاكرة خا�سة لالأفراد والدول.

واأردف قائاًل اأنه �سيتم التعامل مع الفكرة لبدء تطبيقها يف بلدية مدينة ال�سارقة اإميانًا باأهمية حفظ الوثائق وتنظيمها واإدارتها مبا ي�سهم يف تنظيم جمريات العمل اليومي للوثائق 

اجلارية وحفظها وفق قواعد احلفظ ال�سليم، كما اأن بلدية مدينة ال�سارقة ت�سعى دومًا لتطبيق كل الربامج والأنظمة الإدارية احلديثة منذ ن�ساأتها وحتى الآن، اإميانًا منا ب�سرورة مواكبة 

كافة التطورات وتطبيق كافة معايري اجلودة يف العمل والإدارة.

وهذا وثمنت ح�سة بورقيبة الزيارة م�سيدة بتعاون بلدية مدينة ال�سارقة الدائم مع مركز ال�سارقة للبحوث والوثائق مبا يعود بالنفع العام على اجلميع، خا�سة اأن بلدية مدينة ال�سارقة 

واحدة من �ست دوائر يف الإمارة مر�سحة لتطبيق هذا النظام الع�سري حلر�سها الدائم على تطبيق اأعلى معايري اجلودة يف العمل.

لبحث مميزات النظام العصري إلدارة الوثائق

بلدية الشارقة تستقبل وفدًا من مركز الشارقة للوثائق والبحوث
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اليوكاس تجدد اعتمادها الدولي لمختبر األغذية ببلدية الشارقة

ا�ستقبلت بلدية مدينة ال�سارقة وفدًا من هيئة العتماد الربيطانية 

للبلدية  املركزية  املختربات  بزيارة  الوفد  قام  حيث  “اليوكا�س”، 
حتليل  يف  الأغذية  خمترب  بها  يقوم  التي  الإجراءات  على  واطلع 

العينات املختلفة وذلك �سمن اإجراءات جتديد �سهادات العتماد 

الدويل ال�سنوية للمخترب. 

يف  املركزية  املختربات  اإدارة  مديرة  املعال  علي  جنالء  وقالت 

املختربات  يومني  مدار  على  تفقد  الوفد  اأن  ال�سارقة  مدينة  بلدية 

احلديثة  الأجهزة  على  واطلع  ال�سارقة  مدينة  بلدية  يف  املركزية 

اأدق  اإىل  للو�سول  العينات  حتليل  يف  املعتمدة  املتطورة  والتقنيات 

تطور  من  البلدية  اأ�ساد مبا حققته  الوفد  اأن  اإىل  م�سرية  النتائج، 

ودقة يف التحليل وتطبيق اأحدث الطرق العاملية للك�سف عن امللوثات 

من  كبرية  بدرجة  يتمتع  املخترب  جعل  مما  عالية  بدقة  الغذائية 

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

واأ�سارت اإىل اأن الوفد الزائر الذي ي�سم جمموعة من اخلرباء يف 

اإىل  ا�ستمع  عامليًا  املخربية  اخلدمات  لعتماد  الربيطانية  الهيئة 

�سرح مف�سل حول اآليات وطرق الرقابة املطبقة من قبل البلدية 

اإىل  و�سول  العينات  ا�ستالم  منذ  املختربات  يف  العمل  ومراحل 

ا�ستخراج النتائج. 

واأ�سافت اأن الوفد قام بتجربة عدد من اأنظمة التقنية احلديثة 

املتعددة  والإمكانيات  باملخترب  اعتمادها  مت  التي  اجلديدة 

و�سل  التي  والدقة  التقدم  مدى  تعك�س  التي  املتطورة  والآليات 

اإليها خمترب بلدية ال�سارقة بالإ�سافة اإىل وجود املوارد الب�سرية 

اأرفع ال�سهادات العلمية يف هذا  املدربة واملوؤهلة واحلا�سلة على 

املجال.

اخلدمات  لعتماد  الربيطانية  الهيئة  خرباء  اأن  املعال  وقالت 

العتماد  جتديد  يف  ثقتهم  اأكدوا  العامل  م�ستوى  على  املخربية 

بلدية  الغذائية يف  وال�ست�سارات  للرقابة  املركزي  للمخترب  الدويل 

مدينة ال�سارقة بعد قيامهم باإجراء تقومي �سامل لالأنظمة املعمول 

بها يف املخترب والطالع على املعايري التي يتم تطبيقها والأجهزة 

الكوادر  على  والتدقيق  العينات  اأخذ  وطرق  امل�ستخدمة  واملعدات 

الفنية داخل املخترب.

وقالت مديرة اإدارة املختربات املركزية اأن الوفد اأثنى على اجلهود 

التي يبذلها املخترب وتفرده بني املختربات يف املنطقة وجناحه يف 

احل�سول على العديد من ال�سهادات والعرتافات العلمية الدولية 

هذا  يف  البلدية  تبذلها  التي  الكبرية  اجلهود  نتيجة  جاءت  والتي 

بلدية  خمترب  اأن  اإىل  لفتة   .. خمترباتها  باأداء  لالرتقاء  اجلانب 

احل�سول  واأن  ككل  املنطقة  يف  مميزًا  منوذجًا  اأ�سبح  ال�سارقة 

خمترب  متنح  اليوكا�س  �سهادة  خا�سة  الدولية  العرتافات  على 

بلدية ال�سارقة العديد من املزايا وامل�ساهمة يف تطوير ال�سناعات 

الغذائية و�سبط اجلودة مبا يتوافق مع املعايري العاملية.



خالل الربع األول من العام الجاري

بلدية الشارقة تفض 2,089 منازعة إيجارية

ك�سفت بلدية مدينة ال�سارقة اأن اإجمايل عدد معامالت ت�سديق عقود الإيجار التي مت 

اإجنازها يف الربع الأول من العام اجلاري بلغ 58،032، بينما و�سل عدد الدعاوى 

املتداولة يف ق�سم ف�س املنازعات الإيجارية يف نف�س الفرتة اإىل 2،008ح�سبما �سرح 

خالد ال�سام�سي مدير اإدارة التنظيم الإيجاري ببلدية مدينة ال�سارقة.

البلدية  مبني  يف  مكتب،   13 يف  متوفرة  الإيجار  عقود  ت�سديق  خدمة  اأن  واأو�سح 

خلدمة  ت�سهيل  ومراكز  اخلارجية  والأفرع  الإيجاري  التنظيم  اإدارة  ومبني  الرئي�سي 

يف  امل�سرتك  العقار  �ساحب  اأو  العقاري  املكتب  باإمكان  اأ�سبح  كما  الأعمال،،  رجال 

اخلدمة ت�سديق املئات من العقود عرب عملية واحدة ل ت�ستغرق دقائق معدودة، بعدما 

كان يق�سي املراجعون الكثري من الوقت واجلهد من اأجل ت�سديق عقود الإيجار.

الفرتة عن  تلك  فيها خالل  الف�سل  التى مت  الدعاوى  اأن عدد  ال�سام�سي  اأ�ساف  ثم 

الدعاوى  من  عدد  بينها  ومن   ،2،089 بلغ  الإيجارية  املنازعات  ف�س  ق�سم  طريق 

عليه  املدعى  اإلزام  بني  ال�سادرة  الأحكام  تنوعت  فيما  املا�سي،  العام  من  املرحلة 

الدعوى  قبول  وعدم  البدلت  ورد  الأجرة،  من  امل�ستحق  ودفع  املوؤجرة  العني  باإخالء 

وف�سخ العقد واإثبات العالقة الإيجارية بني املدعي واملدعى عليه، والتمكني من العني 

انتهت  التي  احلالت  من  الكثري  اإىل  اإ�سافة  الأخرى،  الأحكام  من  وغريها  املوؤجرة 

بالت�سالح بني الطرفني.

ف�س  اأمانات  وت�سلم  لت�سليم  الإيجاري  التنظيم  اإدارة  يف  مكتبني  وجود  اإىل  م�سريًا 

املنازعات، كما اأن البلدية قامت بتوفري خدمات كاتب العدل يف مبنى الإدارة وذلك 

اخت�سارًا للجهد والوقت املبذولني يف تقدمي وا�ستالم الدفعات الإيجارية بني طريف 

العالقة، مو�سحًا اأن البلدية ب�سدد اإن�ساء وحدة خا�سة ب�سرطة ال�سارقة ملحقة بلجان 

ف�س املنازعات الإيجارية، تكون مبثابة مركز �سرطة م�سغر للت�سهيل على املراجعني 

واخت�سار الإجراءات واملرا�سالت و�سرعة تنفيذ الأحكام.

وامل�ستاأجر  املالك  بيم  العالقة  تنظيم  قانون  ال�سام�سي اجلمهور لالطالع على  ودعا 

اجلهل  لأن  ال�سارقة،  مدينة  لبلدية  الإلكرتوين  املوقع  على  املوجود  ال�سارقة  باإمارة 

القيمة  رفع  للمالك  يجوز  ل  اأنه  موؤكدًا  احلقوق،  بع�س  �سياع  اإىل  يوؤدي  بالقانون 

الإيجارية خالل �سنوات احلماية القانونية التي متتد لثالث �سنوات من بداية العقد 

حتى لو قام املالك بو�سع بند يف العقد ين�س على رفع القيمة الإيجارية خالل تلك 

كانت  اإذا  اإل  تطبق  ل  العقد  يف  تو�سع  التي  البنود  اأو  التفاقيات  اأن  موؤكدًا  املدة، 

متطابقة مع اأحكام القانون رقم 2 ل�سنة 2007 ال�سادر ب�ساأن تنظيم العالقة بني 

املوؤجر وامل�ستاأجر، واأي اتفاقيات اأو بنود تخالف القانون تعترب لغية.

واأكد اأنه اإذا تاأخر امل�ستاأجر يف دفع قيمة الإيجار بعد انتهاء العقد بخم�سة ع�سر يومًا 

بطلب  التقدم  اأو  العقد  بتجديد  يقوم  اأن  دون  اأو جتاريًا من  �سكنيًا  العقد  كان  �سواء 

لإيداع بدل الإيجار يف البلدية، يكون من حق املالك رفع دعوى على امل�ستاأجر لإخالء 

فقد  العقد  انتهاء  قبل  املوؤجرة  للعني  امل�ستاأجر  باإخالء  يتعلق  ما  ويف  املوؤجرة.  العني 

اأو�سح اأنه يحق للمالك احل�سول على 30 % من قيمة الفرتة املتبقية كتعوي�س له عن 

اأن ق�سم ف�س املنازعات الإيجارية يبذل  ال�سرر الذي يحدث نتيجة الإخالء، موؤكدًا 

الب�سرية الوطنية التي  جهودًا كبرية ل�سرعة ف�س املنازعات بف�سل فريق من املوارد 

تتمتع بخربات كبرية يف هذا املجال.

خالد الشامسي
مدير إدارة التنظيم اإليجاري
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12875 حملة تفتيشية على المواقع الغذائية باإلمارة 

بلدية الشارقة تتلف 1211 طنًا من المواد الغذائية خالل الربع األول من العام الجاري

اأفادت ال�سيخة الدكتورة ر�سا اأحمد القا�سمي م�ساعد املدير العام لقطاع ال�سحة العامة واملختربات 

املركزية ببلدية مدينة ال�سارقة اأن ق�سم رقابة الأغذية باإدارة ال�سحة العامة قام خالل الربع الأول 

اإمارة  يف  املرخ�سة  الغذائية  واملحال  للمواقع  تفتي�سية  حملة   12875 بنحو  اجلاري  العام  من 

على  بناًء  لال�ستخدام  ال�ساحلة  غري  الغذائية  املواد  من  طنًا   1211 اإتالف  مت  حيث  ال�سارقة، 

طلب ال�سركات.

واأ�سارت �سعادتها اأن ق�سم رقابة الأغذية ُيعنى بالإ�سراف والرقابة على املن�ساآت الغذائية القائمة يف 

اإمارة ال�سارقة، وياأتي ذلك من خالل تزويد اأ�سحاب املن�ساآت بال�سرتاطات ال�سحية الواجب توافرها 

يف املن�ساآت كاًل ح�سب الن�ساط القائم فيها، بالإ�سافة اإىل ذلك؛ يتم متابعة التزام املن�ساآت بتطبيق 

ال�سرتاطات ال�سحية املطلوبة من خالل التفتي�س الدوري عليها، الذي يقوم به مفت�سو الق�سم.

رقابة  لق�سم  ال�سنوي  ربع  للتقرير  ا�ستعرا�سها  خالل  القا�سمي  ر�سا  الدكتورة  اأو�سحت  وتف�سياًل 

الأغذية اأن الق�سم يقوم بالتفتي�س على كافة املواقع التي ت�سمل املطاعم 

وحمالت  ال�سعبية  واملطابخ  والبقالت  وال�سوبرماركت  والكافيرتيات 

والتمور  الأ�سماك واخل�سروات والفاكهة  الغذائية وجتارة  املواد  جتارة 

البهارات  وجتارة  كرمي  الآي�س  وجتارة  بيع  وحمالت  التموين  وخدمات 

والع�سل وطهي وتقدمي الأ�سماك وجتهيز وتقدمي املعجنات وغريها من 

املواقع التي تعمل يف جمال املواد الغذائية للتاأكد من �سالمة املنتجات 

على  حفاظًا  البلدية  قررتها  التي  ال�سحية  ال�سرتاطات  كافة  وتطبيق 

ت�سمل  والفح�س  التدقيق  عمليات  اأن  موؤكدة  املجتمع،  و�سالمة  �سحة 

املدار�س  ومقا�سف  الغذائية  املواد  توزيع  مركبات  عن  الك�سف  كذلك 

خمربيًا  لفح�سها  الأ�سواق  يف  املتداولة  املنتجات  من  عينات  واأخذ 

والتاأكد من �سالمتها.

ولفتت اأن برنامج ال�سارقة ل�سالمة الغذاء الذي اأطلقت البلدية املرحلة 

الثانية منه ال�سهر املا�سي حقق قفزة نوعية يف اأداء املوؤ�س�سات الغذائية 

املوؤ�س�سات  من  جعل  ما  وال�سالمة،  ال�سحة  معايري  تطبيق  من  وعزز 

العاملة يف مدينة ال�سارقة منوذجًا متميزًا يف اللتزام بتطبيق املعايري 

العاملني  قيام  ي�سمن  بحيث  الربنامج  ت�سميم هذا  فقد مت  ال�سحية، 

اإنتاج  يف  اجليدة  ال�سحية  املمار�سات  باتباع  الغذائية  املوؤ�س�سات  يف 

هذه  على  واملحافظة  الغذائية  املواد  وبيع  وتوزيع  وتقدمي  وحت�سري 

يف  ينعك�س  �سلوك  اإىل  منهجي  ب�سكل  لتتحول  دائم  ب�سكل  املمار�سات 

تقدمي غذاء اآمن للم�ستهلك.
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يف  كبريًا  تو�سعًا  ي�سهد  الغذائية  املواد  قطاع  اأن  اإىل  اأ�سارت  ثم 

مدينة ال�سارقة، اإذ متت املوافقة على العديد من املن�ساآت اجلديدة 

وامل�ستودعات  الأن�سطة  من  وغريها  قائمة،  ملوؤ�س�سات  فروع  وفتح 

التي متت املوافقة عليها من قبل البلدية بعد التاأكد من ا�ستيفائها 

لكافة ال�سروط املطلوبة.

العامة  ال�سحة  اإدارة  مدير  املعال  علي  �سذى  قالت  جانبها  من 

ببلدية مدينة ال�سارقة اأن كل الأرقام والإح�سائيات املعرو�سة يف 

التقرير تعك�س حجم اجلهود الكبرية املبذولة من قبل ق�سم رقابة 

و�سالمة  �سحة  على  احلفاظ  اأجل  من  العام  مدار  على  الأغذية 

بجولت  الق�سم  يقوم  حيث  املدينة،  اأنحاء  كل  يف  امل�ستهلكني 

وحمالت تفتي�سية دورية.

ب�سبط غري  تقوم  احلثيثة  متابعتها  البلدية من خالل  اأن  واأكدت 

امللتزمني بتطبيق ال�سروط املحددة، ويتم اتخاذ الإجراءات املتبعة 

واملن�سو�س عليها يف اللوائح القانونية، ح�سب حجم املخالفة.

للمواقع  تفتي�سية  12875 زيارة  الق�سم قام بعدد  اأن  واأو�سحت 

طن   1211 اإتالف  ومت  ال�سارقة،  اإمارة  يف  املرخ�سة  الغذائية 

طلب  على  بناًء  لال�ستخدام،  ال�ساحلة  غري  الغذائية  املواد  من 

�سحنة   8577 عدد  عن  بالإفراج  الق�سم  قام  كما  ال�سركات، 

واردة عرب منافذ الإمارة، واإ�سدار 2152 ت�سريح توزيع ملركبات 

للمواد  ت�سدير  �سالحية  �سهادة  و4871  الغذائية،  املواد  توزيع 

الغذائية. 

اإيقاف  مت  حني  يف  جديد،  غذائي  موقع   183 ترخي�س  مت  كما 

اأما  املطلوبة،  ال�سحية  بال�سروط  اللتزام  موؤقتًا حلني  10مواقع 
الق�سم  منح  فقد  الأغذية  ل�سالمة  ال�سارقة  برنامج  يخ�س  فيما 

الربنامج. اجتياز  �سهادة  غذائي  موقع   100
واأ�سارت املعال اأنه مت اإ�سدار 224 موافقة على حمالت ترويجية 

ملحالت ال�سوبرماركت الكربى، وقام الق�سم اأي�سًا باأخذ عدد44 

من  للتاأكد  املخربي  للتحليل  اخلا�سة  املدار�س  مياه  من  عينة 

املواد  من  املاأخوذة  الع�سوائية  العينات  عدد  اأما  �سالحيتها، 

املعرو�سة بالأ�سواق للتحليل املخربي فقد بلغ 94 عينة.

واختتمت كالمها موؤكدة  اأن هناك اإجراءات متنوعة يتم اتخاذها 

يف حال ثبوت ارتكاب املن�ساأة خمالفات، 

واإيقاف  املالية  واملخالفة  الإنذار  منها 

فيما  ال�سلبيات،  اإزالة  حلني  الن�ساط 

نوع  ح�سب  املالية  الغرامة  قيمة  تختلف 

وحجم املخالفة.



مياه  توزيع  �سبكة  من  الأوىل  املرحلة  ال�سارقة  مدينة  بلدية  اأجنزت 

تقاطع  ج�سر  من  املمتدة   املناطق  لري  املعاجلة   ال�سحي  ال�سرف 

كلباء واملليحة مع �سارع الإمارات ومنطقة ال�سيوح بطول 6 كيلومرتات، 

اخل�سراء  امل�سطحات  يف  للتو�سع  الرامية   ل�سيا�ستها  تطبيقًا  وذلك 

اجلمايل  امل�سهد  لإثراء  والنباتات  الأ�سجار  من  املزيد  وزراعة 

واحل�سارة لالإمارة البا�سمة ال�سارقة.

مدينة  لبلدية  العام  املدير  عيالن   عبداهلل  ريا�س  �سعادة  و�سرح 

ال�سارقة اأن اإن�ساء �سبكة توزيع مياه ال�سرف ال�سحي يف هذه املناطق  

اإطار  يف  البلدية  تنجزها  التي  واملهمة  احليوية  امل�ساريع  من  يعترب 

خططها الرامية حلماية ال�سحة العامة وخلق بيئة �سحية خالية من 

الأمرا�س والأوبئة،بالإ�سافة اإىل احل�سول على مياه معاجلة �ساحلة 

اخل�سراء،  وامل�سطحات  النباتات  ري  يف  ا�ستخدامها  اإعادة  لغر�س 

قد  ما  الري،  يف  ال�سحي  ال�سرف  �سهاريج  مياه  ا�ستخدام  وجتنب 

ال�سارقة  بلدية مدينة  اأن  العامة، خا�سة  ال�سحة  ي�سكل خطورة على 

تعطي اأولوية كبرية لالهتمام بالرقعة اخل�سراء واحلفاظ على طبيعة 

الإمارة البا�سمة وجوها نظيف ونقي.

واأو�سح عيالن اأن اإجناز املرحلة الأوىل من �سبكة توزيع مياه ال�سرف 

ال�سحي املعاجلة  لري املناطق املمتدة  من ج�سر تقاطع كلباء واملليحة 

مت  حيث  كيلومرت،   6 طوله  يبلغ  ال�سيوح  ومنطقة  الإمارات  �سارع  مع 

متديد اأنبوب مياه �سرف �سحي معاجلة رئي�سي  بقطر 500 مليمرت 

من حمطة املعاجلة الرئي�سية بال�سناعية اخلام�سة حتى امتداد �سارع 

كلباء-املليحة عرب حمطة �سخ املياه املعاجلة القائمة مبنطقة القرائن،  

واملعرب  البديع  تقاطع  بني  الواقعة  املناطق  لري  املياه  لتوفري  وذلك 

م�ستقبلية  تو�سيله  عمل  مت  كما  كلباء،  �سارع  امتداد  على   )1( رقم 

لتو�سيل امل�سجد الرتكي واإىل منطقة ال�سيوح ال�سكنية  كمرحلة ثانية 

من اأعمال �سبكة توزيع املياه املعاجلة مبنطقة ال�سيوح متتد من بوابة 

م�سروع تالل اإىل اجل�سر ال�سابع ب�سارع الذيد مت�سمنة رفع كفاءة خط 

النقل، م�سريًا اإىل اأنه من املتوقع النتهاء من املرحلة الثانية للم�سروع 

يف الربع الأخري من من العام اجلاري.

خلزانات  بديل  موقع  توفري  على  يعمل  اجلديد  امل�سروع  اأن  واأو�سح 

يف  �سي�ساهم  مما  ومعاجلتها،  املياه  لت�سريف  ال�سحي  ال�سرف 

تخفيف الزدحام املروري الذي يحدث ب�سبب تكد�س مركبات التفريغ، 

بلدية مدينة  امل�سروع مت من قبل مهند�سي وموظفي  تنفيذ  اأن  منوهًا 

الالزمة  اجلودة  ومعايري  العامة  ال�سرتاطات  كافة  باتباع  ال�سارقة 

لإن�ساء حمطات معاجلة مياه ال�سرف ال�سحي. 
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تمتد بطول 6 كيلو مترات من جسر تقاطع كلباء والمليحة مع شارع اإلماراتالـــــدار

بلدية الشارقة تنجز المرحلة األولى من شبكة توزيع المياه المعالجة بمنطقة السيوح
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الـــــدار

فلنزرع  “معًا  �سعار  حتت  �سنويًا  يقام  الذي   36 الـ  الت�سجري  اأ�سبوع  بفعاليات  الحتفال  �سمن 

الإمارات”، افتتحت بلدية مدينة ال�سارقة حديقة املمزر مبنطقة املمزر ب�ساحية اخلان يف 

�سهر مار�س املا�سي، بح�سور �سعادة را�سد بن طليعة رئي�س املجل�س البلدي ملدينة ال�سارقة، 

و�سعادة ريا�س عبداهلل عيالن مدير عام بلدية مدينة ال�سارقة وجمع من امل�سوؤولني بالبلدية، 

مع عدد من املهتمني بالزراعة والبيئة.

على  داأبت  ال�سارقة  مدينة  بلدية  اأن  املنا�سبة  بهذه  احتفاًل  له  كلمة   يف  عيالن   و�سرح 

الحتفال بهذه املنا�سبة التي تعك�س اجلهود املتميزة التي بذلتها الدولة يف جمال ن�سر الرقعة 

اأن مدينة ال�سارقة حققت العديد من الإجنازات يف جمال احلفاظ  اإىل  اخل�سراء، منوهًا 

دعم  على  حر�سها  اإىل  بالإ�سافة  الزراعية،  البنية  وتعزيز  الت�سحر  ومكافحة  البيئة  على 

عملية الت�سجري بالإمارة اإذ تعد ق�سية بيئية موؤثرة وموردًا زراعيًا مهما، وذلك ملواكبة التطور 

العمراين واحل�ساري واجلمايل لالإمارة البا�سمة.

واأ�سار اإىل اأن بلدية ال�سارقة وهي حتتفل باأ�سبوع الت�سجري توؤكد ا�ستمرار �سيا�ستها الناجحة 

اأنحاء املدينة، وموا�سلة م�سرية التخ�سري انطالقًا من  يف ن�سر الرقعة اخل�سراء يف جميع 

توجيهات ودعم �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة، حفظه اهلل، لإبراز الوجه 

اأن  اإىل  لفتًا  ككل،  الإمارات  ودولة  ال�سارقة  لإمارة  املتميز  احل�ساري 

البلدية جنحت يف التغلب على الكثري من ال�سغوط والتحديات املت�سلة 

بالت�سجري وزيادة امل�ساحات اخل�سراء، كنق�س املياه وق�سوة املناخ وفقر 

والنظم احلديثة وتطوير  الأمثل لالبتكارات  التوظيف  الرتبة من خالل 

اأ�ساليب الري وتعزيز كفاءة املياه.

واأكد املهند�س ح�سن التفاق م�ساعد املدير العام للزراعة والبيئة يف بلدية 

مدينة ال�سارقة اأن الحتفال باأ�سبوع الت�سجري يهدف اإىل زيادة وعي اأفراد 

املجتمع باأهمية الت�سجري واحلفاظ على امل�سطحات اخل�سراء وجمالها، 

بالإ�سافة اإىل تعزيز دورهم يف احلفاظ على هذه امل�ساحات التي اأن�سئت 

يف املقام الأول خلدمتهم وتوفري �ساحات نظيفة و�سحية واآمنة لأ�سرهم، 

م�سيفًا اأن البلدية ت�سطلع بدور حيوي وكبري لتوفري املتنف�سات الطبيعية واحلدائق وجتميل �سوارع 

تزامنًا مع االحتفال بأسبوع التشجير  

بلدية مدينة الشارقة تفتتح “حديقة الممزر”
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تزامنًا مع االحتفال بأسبوع التشجير  

ال�سكان بلدية مدينة الشارقة تفتتح “حديقة الممزر” اأمام  كثرية  وخيارات  متعددة  بدائل  اإيجاد  على  حتر�س  كما  الإمارة، 

للخدمات  العاملية  املعايري  لأرفع  وفقا  الرتفيهية  واملتنزهات  احلدائق  لرتياد 

ب�سكل م�ستمر من خالل العديد من امل�ساريع احليوية يف هذا املجال، وهذا ما 

جعل من ال�سارقة اإمارة �سحية متزج ما بني اجلمال الطبيعي والعمراين.

زيادة  يف  البلدية  لدور  ا�ستكماًل  تعد  التي  املمزر  حديقة  اأن  التفاق  واأو�سح 

الرقعة اخل�سراء بالإمارة  متتد على م�ساحة 17،395 مرت مربع، وتبلغ ن�سبة 

امل�ساحات اخل�سراء بها حوايل 10،500 مرت مربع، وهي مزودة بكافة و�سائل 

الراحة والرتفيه التي متيز كل حدائق الإمارة، مثل ملعب لكرة القدم الذي مت 

جتهيزه بالع�سب ال�سناعي، وملعب لكرة طائرة، وملعب لل�سلة، ومنطقة األعاب 

لالأطفال، بالإ�سافة ملم�سى مطاطي ملن يرغب يف ممار�سة ريا�سة امل�سي.

واأو�سحت حنان جابر رئي�سة ق�سم فعاليات احلدائق يف بلدية ال�سارقة اأن افتتاح 

حديقة املمزر �سهد العديد من الفعاليات اخلا�سة يف الفرتة امل�سائية مثل اإقامة 

معر�س �سور خا�س مب�سابقة اأجمل حديقة، وور�سة عمل النخلة مب�ساركة املتحف 

من  عر�س  الذي  تدوير   اإعادة  ور�سة  ومعر�س  ترفيهية،  وم�سابقات  البحري، 

بالإ�سافة  عادية،  ورقية  وجم�سمات  الت�سجري  باأ�سبوع  خا�سة  جم�سمات  خالله 

اإىل فعالية اإطالق مكتبة م�سغرة مل�سروع “ثقافة بالحدود” داخل احلديقة.

الفعاليات  من  العديد  يت�سمن  متميزًا  برناجمًا  اأعدت  البلدية  اأن  واأ�سارت 

والأن�سطة احتفاًل باأ�سبوع الت�سجري  يف العديد من حدائق ال�سارقة الأخرى، مثل 

حديقة الزبري وحديقة الفلج وحديقة ال�سجعة الن�سائية والبديع العامة وحديقة 

الفيحاء اجلديدة وحديقة النا�سرية، وذلك من اأجل اإ�سراك اجلمهور ومرتادي 

احلدائق يف الحتفال باأ�سبوع الت�سجري وزيادة الوعي باأهمية الت�سجري  وزيادة 

الرقعة اخل�سراء، مما ينعك�س على املنظر اجلمايل واحل�ساري للمدينة ويجلب 

الفرحة وال�سرور على مرتادي احلدائق من خالل امل�ساركة يف الأن�سطة وامل�سابقات التي تقام �سمن فعاليات اأ�سبوع الت�سجري.

واأو�سحت اأن الإدارة حتر�س �سنويًا على تنوع الفعاليات والأن�سطة املقامة ما بني ور�س فنية ومر�سم حر،م�سابقات ترفيهية، واأ�سئلة عامة للجمهور، وزراعة الزهور وتوزيع 

ال�ستالت على اجلمهور.



حرصًا على توفير بيئة نظيفة وآمنة

بلدية الشارقة تطلق حملة إلزالة المخلفات في 
منطقة الصجعة وصناعية اإلمارات

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:»JB’G

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

á≤aÉædG äÉfGƒ«ë∏d »FGƒ°û©dG »eôdG

Dumping dead animals randomly

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

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

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

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

وقتاً فوقتاً مرے ہوئے جانور پھینکنا.وقتاً فوقتاً پرانا فرنیچر پھینکنا.
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حرصًا على توفير بيئة نظيفة وآمنة

بلدية الشارقة تطلق حملة إلزالة المخلفات في 
منطقة الصجعة وصناعية اإلمارات

يف اإطار حر�سها الدائم على توفري بيئة �سحية ونظيفة، نفذت بلدية 

جميع  وترحيل  لإزالة  حملة  بيئة،  �سركة  مع  بالتعاون  ال�سارقة  مدينة 

املخلفات من ال�ساحات املفتوحة والطرق وحول احلاويات يف كل من 

منطقة ال�سجعة و�سناعية الإمارات.

و�سرح �سعادة ريا�س عبداهلل عيالن مدير عام بلدية مدينة ال�سارقة 

املناطق  تلك  يف  ال�سلبية  الظواهـر  من  للحد  دومًا  ت�سعى  البلدية  اأن 

واحلفاظ على املظهر العـام للمدينــة، وتطبيق النظم املتبعة والقوانني، 

ما  غالبًا  املناطق  هذه  اأن  خا�سة  للجميــع،  وال�سالمة  الأمن  وحفظ 

اإىل  اإ�سافة  ال�سيارات وال�سهاريج واحلاويات،  ت�سهد تكد�سًا يف عدد 

اأن هذه احلمالت تتم ب�سكل  زيادة عدد العمالة القاطنة بها، موؤكدًا 

دوري ومفاجئ ل�سمان التزام اجلميع بالقوانني واللوائح املنظمة لعمل 

تلك املناطق وعدم خمالفتها ولتوفري بيئة �سناعية نظيفة.

واأ�ساف مدير اإدارة ال�سرف ال�سحي ببلدية مدينة ال�سارقة املهند�س 

احلثيثة  البلدية  �سمن جهود  تاأتي  احلملة  اأن هذه  علي جعفر  جعفر 

و�سيا�ستها الرامية لزيادة الوعي البيئي وتوفري جمتمع �سحي اآمن يف 

تلك املناطق ال�سناعية التي تكرث فيها خملفات حاويات نقل الب�سائع 

وي�سر  للمنطقة،  العام  ال�سكل  ي�سوه  قد  مما  العمال،  و�سكن  واملحال 

العمال  على  �سحية  اأ�سرارًا  وي�سبب  للمدينة،  احل�ساري  باملظهر 

بني  بالتعاون  متت  احلملة  اأن  اإىل  م�سريًا  املناطق،  تلك  ومرتادي 

ق�سم  و  البيئية،  اخلدمات  اإدارة  من  ال�سلبة  النفايات  ق�سم 

اإىل  بالإ�سافة  بالبلدية،  النقليات  اإدارة  العامة من  اخلدمات 

و80  12 مفت�سًا  “بيئة” والتي وفرت  للبيئة  ال�سارقة  �سركة 

عاماًل طوال مدة احلملة التي ا�ستمرت اأيام العطلة الأ�سبوعية 

ما عدا اجلمعة.

من  م�سوؤولني  و5  عاماًل   18 احلملة  يف  �سارك  اأنه  واأو�سح  

اخلدمات  ق�سم  من  موظفني  و7  ال�سلبة،  النفايات  ق�سم 

العامة ببلدية مدينة ال�سارقة، كما مت ال�ستعانة ب 19 معدة 

ت�سويه  �ساأنها  من  خملفات  اأي  على  للق�ساء  خمتلفة  واآلية 

املنطقة اأو عرقلة احلركة بها والت�سبب يف تلوثها.
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أخبـار 

خالل حملتها التوعوية بمخاطر المبيدات الحشريةالـــــدار

بلدية الشارقة تضع ملصقات تحذيرية على 1213 بناية باإلمارة

ببلدية  البيئية  اخلدمات  باإدارة  احل�سرات  مكافحة  �سعبة  قامت 

مدينة ال�سارقة بو�سع مل�سقات حتذيرية بثالث لغات وهي “العربية 

والإجنليزية والأردية”على 1213 بناية باإمارة ال�سارقة،لتو�سيح 

�سرح  احل�سرية،ح�سبما  للمبيدات  الع�سوائي  ال�ستخدام  خطورة 

املهند�س جعفر علي جعفر مدير اإدارة اخلدمات البيئية بالبلدية.

واأ�ساف املهند�س جعفر اأن هذه املبادرة التوعوية جاءت من حر�س 

البلدية على احلفاظ على ال�سحة العامة وحماية الأفراد من خطورة 

تلك املبيدات التي قد تت�سبب بخ�سائر يف الأرواح حال ا�ستخدامها 

من قبل اأ�سخا�س غري مرخ�سني اأو من قبل رب الأ�سرة بنف�سه. كما 

ال�سماح   عدم  ب�سرورة  املباين  حرا�س  توعية  اأي�سا  ا�ستهدفت  اأنها 

لغري املخت�سني بالدخول والقيام بعمليات املكافحة ب�سكل ع�سوائي . 

م�سريًا اأن البلدية و�سعت قائمة بال�سركات املعتمدة واملرخ�سة على 

املوقع الإلكرتوين لها، حتى يتمكن املواطنون واملقيمون من معرفة 

بغري  ال�ستعانة  من  احلد  بغية  ال�سركات  بتلك  اخلا�سة  البيانات 

ي�ستقبل  للبلدية  ال�ساخن  واأن اخلط  املجال،  املتخ�س�سني يف هذا 

اأي  وجود  حال  يف   993 الرقم  على  باجلمهور  اخلا�سة  ال�سكاوي 

مالحظات حول اأداء تلك ال�سركات.

وا�سار اأنه مت حتديد 32 منطقة حيوية بالإمارة ليتم توزيع املل�سقات 

بها بناء على وجود الكثافة ال�سكانية ملختلف اجلن�سيات،ومت البدء 

هذه  خالل  املا�سي،و  مار�س   13 بتاريخ  املل�سقات  تلك  توزيع  يف 

 191 كالتايل،النهدة  توزيعها  جاء  مناطق   6 تغطية  مت  الفرتة 

بناية،املمزر146 بناية،وبلغ عدد البنايات التي مت و�سع املل�سقات 

عليها يف منطقة املجاز 453،يف حني بلغ عدد بنايات منطقة اأبو 

�سغارة التي مت و�سع املل�سق عليها 293 بناية،88 بناية يف منطقة 

بودانق،42 بناية يف ال�سور،على اأن يتم توزيع املل�سقات على باقي 

املناطق يف الفرتة القادمة.

واأو�سح اأنه ميكن للجمهور ال�ستعانة بالبلدية بطلب خدمة املكافحة 

املجانية والتي ت�سمل مكافحة كل من احل�سرات الطائرة والزاحفة 

والقوار�س يف النطاق اخلارجي للمنازل،خا�سة اأن �سعبة املكافحة 

�سحة  ت�ستهدف  قد  التي  الآفات  خماطر  من  للحد  جهدا  تاألو  ل 

املحتملة  التوالد  اأماكن  ر�س  طرق  عن  وذلك  القاطنني  و�سالمة 

مبختلف مناطق الإمارة.

ومتابعة  مراقبة  على  حري�سة  البلدية  اأن  اأكد  اأخرى  ناحية  من 

ال�سركات ب�سفة م�ستمرة للتاأكد من وجود اأ�سخا�س متخ�س�سني يف 

هذا املجال  واأن املبيدات امل�ستخدمة خا�سعة للموا�سفات القيا�سية 

مع  التعامل  من  ال�سكان  حمذرًا  الإمارات،  دولة  يف  بها  املعمول 

الأ�سخا�س الذين يرتددون على املنازل ويقومون بتوزيع من�سورات 

التاأكد  يجب  اإذ  والقوار�س،  احل�سرات  مكافحة  خدمات  لتقدمي 

اأول من اأن هوؤلء الأ�سخا�س اأو ال�سركات حا�سلون على الت�ساريح 

واملوافقات الالزمة لذلك.
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للقضاء على مشوهات المنظر العام
بلدية الشارقة تنظم حملة لمنع نشر الغسيل ووضع األطباق الالقطة في الشرفات والنوافذ

لالإمارة،   واحل�ساري  اجلمايل  املظهر  على  احلفاظ  يف  لدورها  ا�ستمرارًا 

اأ�سبوع كامل يف  نظمت بلدية مدينة ال�سارقة حملة توعوية مكثفة على مدار 

عدد من املناطق الهامة واحليوية بالإمارة ملنع ن�سر الغ�سيل وو�سع الأطباق 

اأي  اأو  التخزين  اأغرا�س  يف  ا�ستخدامها  اأو  وال�سرفات  النوافذ  يف  الالقطة 

اأغرا�س منزلية اأخرى.

واأو�سح علي عبيد رئي�س ق�سم العالقات العامة يف بلدية مدينة ال�سارقة، اأن 

للمحافظة  الرامية  وخطتها  البلدية  �سيا�سة  من  تنبع  التوعوية  احلملة  هذه 

املنظر  م�سوهات  كافة  على  والق�ساء  البا�سمة،  املدنية  وجمال  نظافة  على 

العام، و�سون عا�سمة ال�سياحة العربية من التلوث الب�سري، فقد قامت اإدارة 

الت�سال املوؤ�س�سي بتوزيع عدد من الكتيبات ون�سرات التوعية وو�سع 1000 

لدى  الوعي  لزيادة  ال�سكنية  وال�سقق  البنايات  مداخل  على  توعوي  مل�سق 

ال�سكان باأهمية احلفاظ على ال�سكل اجلمايل واحل�ساري لل�سارقة.

واأ�ساف اأنه حر�سًا على و�سول املل�سق التوعوي لأكرب عدد من ال�سكان متت 

والهندية، ف�ساًل  والأردية،  العربية، والإجنليزية،  لغات وهي  باأربع  �سياغته 

التوا�سل  ومواقع  الإعالم  و�سائل  عرب  والإر�ساد  التوعية  برامج  ن�سر  عن 

م�سوؤولية  و�سالمتها  ال�سارقة  جمال  على  املحافظة  اأن  لفتًا  الجتماعي، 

جمتمعية م�سرتكة ولي�ست فردية.

 واأ�سار اإىل اأن بلدية ال�سارقة ت�سعى دومًا اإىل احلفاظ على املظهر العمراين 

كعا�سمة  واحل�سارية  الثقافية  مكانتها  مع  يتنا�سب  مبا  البا�سمة،  لالإمارة 

املحلية  الفعاليات  من  العديد  با�ستمرار  ت�سهد  العربية  والثقافة  لل�سياحة 

تعزيز  على  املختلفة  اإداراتها  خالل  من  البلدية  اأي�سًا  تعمل  كما  والعاملية، 

بجماليات  ال�ستمتاع  لهم  ي�سمن  مبا  والزوار،  لل�سكان  الب�سرية  الروؤية 

املدينة، من خالل تنظيم العديد من احلمالت التوعوية والإر�سادية.

... وتخضع مواقف السوق المركزي للرسوم
للر�سوم  باملدينة  املناطق  من  عدد  اإخ�ساع  ال�سارقة  مدينة  بلدية  قررت 

املواقف  توفري  على  البلدية  حر�س  من  انطالقًا  وذلك  مقدمًا،  املدفوعة 

�سرح  ح�سبما  املواقف،  ا�ستغالل  �سوء  ومنع  واملت�سوقني  املراجعني  الالزمة 

عاطف الزرعوين مدير اإدارة املواقف العامة ببلدية مدينة ال�سارقة.

اإخ�ساعها للر�سوم ت�سمل منطقة ال�سوق  اإن املواقف التي مت  وقال الزرعوين 

على  للت�سهيل  بالدفع  اخلا�سة  الأجهزة  من  عدد  تركيب  مت  حيث  املركزي 

الر�سوم  نظام  تطبيق  اأن  اإىل  م�سريًا  ال�سوق،  ومرتادي  املواقف  م�ستخدمي 

املدفوعة مقدمًا يف تلك املناطق �سوف يبداأ اعتبارًا من الأربعاء املوافق الأول 

من يونيو، وذلك حر�سًا من البلدية على توفري املواقف يف تلك املناطق من 

للمواقف  املركبات  اأ�سحاب  بع�س  ا�ستغالل  �سوء  ملنع  الر�سوم  فر�س  خالل 

اإذ اأن بع�س ال�سائقني يقومون باإيقاف مركباتهم لفرتات طويلة غري عابئني 

باحتياجات ومتطلبات مرتادي وزوار تلك املناطق للمواقف.

واأ�سحاب  ال�سوق  مرتادي  على  اإيجابًا  انعك�س  الر�سوم  نظام  تطبيق  اأن  واأكد 

املحال به، فقد اأ�سبح باإمكانهم احل�سول على موقف لل�سيارة بي�سر و�سهولة 

الع�سوائي  الوقوف  ومنع  للمدينة  العام  اجلمايل  ال�سكل  حت�سني  اىل  اإ�سافة 

والتزام ال�سائقني بالقانون. 

واأو�سح اأن البلدية ت�سعى اإىل تقدمي الت�سهيالت الالزمة للجمهور، فقد اأطلقت 

خدمة دفع ر�سوم املواقف عرب الر�سائل الن�سية الق�سرية برقم موحد ي�سمل 

عرب  الدفع  اإىل  بالإ�سافة  اخلدمة  م�ستخدمي  على  للت�سهيل  املناطق  جميع 

اأجهزة املواقف، كما ميكن لأ�سحاب املركبات ا�ستخدام بطاقات ومل�سقات 

البلدية  لدى  املتوفرة  ال�سنوية  وربع  ال�سنوية  ون�سف  ال�سنوية  ال�سرتاك 

للراغبني يف احل�سول عليها.

ودعا الزرعوين اجلمهور اإىل اللتزام بقواعد ال�سري واإيقاف املركبات ب�سكل 

�سحيح لعدم التعر�س للمخالفات.



اجتزن الدورة التدريبية إلنتاج غذاء آمن

بلدية الشارقة تكرم 42 مواطنة من األسر المنتجة

املنتجة  الأ�سر  من  مواطنة   42 ال�سارقة  مدينة  بلدية  كرمت 

احلا�سلة على رخ�سة اعتماد للم�ساريع التجارية التي تدار من 

ال�سحية  “املمار�سات  التدريبية  للدورة  اجتيازهن  بعد  املنزل، 

املتوا�سلة  اإطار جهودها  اآمن” ، وذلك يف  لإنتاج غذاء  اجليدة 

لدعم امل�ساريع التجارية الغذائية بالإمارة، وتعزيز ون�سر الثقافة 

ال�سيخة  �سعادة  ل�سان  على  جاء  ح�سبما  املجتمع،  يف  ال�سحية 

لقطاع  العام  املدير  م�ساعد  القا�سمي  اأحمد  ر�سا  الدكتورة 

ال�سحة العامة واملختربات املركزية.

روؤية  تنفيذ  اإىل  دومًا  ت�سعى  البلدية  اأن  �سعادتها  و�سرحت 

حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وتوجيهات 

تهدف  والتي  ال�سارقة،  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي 

العمل القت�سادي،  وتفعيل م�ساركتها يف  املراأة  اإىل دعم مبادرات 

وفق  وال�ستدامة  النجاح  اآفاق  اإىل  لالنطالق  جمهوداتها  ودعم 

املعايري املعتمدة يف هذا املجال، لفتة اأن هذه الدورة التدريبية تاأتي 

�ساعات،  �ست  وت�ستغرق  الأغذية  ل�سالمة  ال�سارقة  برنامج  �سمن 

ويف نهايتها تتقدم امل�ساركة لإجراء الختبار اخلا�س بالدورة، وبعد 

النجاح  تقوم بتطبيق نظام املمار�سات ال�سحية اجليدة مب�ساعدة 

فريق من مفت�سات �سالمة الأغذية بق�سم رقابة الأغذية بالبلدية، 

باإجراء  الق�سم  من  اآخر  فريق  يقوم  النظام  تطبيق  اكتمال  وبعد 

التدقيق على النظام، ثم منح �سهادة  املمار�سات ال�سحية اجليدة 

لهذه الأ�سر املنتجة.

اأو  اإ�سافات  اأو  باأي اقرتاحات  البلدية ترحب  اأن  اإىل  اأ�سارت   فيما 

مالحظات مقدمة من قبل املواطنات احلا�سالت على هذه الرخ�سة 

التدريبية  والدورة  الأغذية،  ل�سالمة  ال�سارقة  برنامج  لتطوير 

اخلا�سة به، لتحقيق اأكرب قدر من ال�ستفادة للم�ستهلك وللمواطنة 

حٍد  على  املنزل  من  العاملة 

يف  الت�سجيل  اأن  اإذ  �سواء، 

ي�سمن حقوق  الربنامج  هذا 

اأي  وجود  حال  يف  اجلميع 

�سكوى اأو �سرر.

قطاع  اأن  القا�سمي  واأ�سافت 

ال�سحة العامة ومكتب تقييم 

ال�سحي  والتثقيف  املطابقة 

تعقيدات  دون  وي�سر  ب�سهولة  الربنامج  تقدمي  على  حر�سا  له  التابع 

)العربية،  لغات  بعدة  تقدميه  على  فعالوة  منه،  ال�ستفادة  ي�سهل  حتى 

بال�سور  تعزيزه  مت  فقد  واملليامل(  والهندية،  والأردية،  والإجنليزية، 

التو�سيحية والفيديو حتى يت�سنى للجميع ال�ستفادة والتعاطي مع املادة 

الأ�سر  املنازل لدى  اأن الربنامج يت�سمن تدريب خدم  املقدمة، ول�سيما 

املنتجة احلا�سلة على رخ�سة اعتماد. 

وعربت خديجة يعقوب التي األقت كلمة املكرمات من الأ�سر املنتجة 

املواطنات  بدعم  لهتمامها  ال�سارقة  لبلدية  �سكرها  بالغ  عن 

من  اجليدة  ال�سحية  باملمار�سات  وتعريفهن  املنزل  من  العامالت 

اآمن، مبا ي�سمن �سالمة اجلميع والو�سول لأعلى  اإنتاج غذاء  اأجل 

م�ستويات احلفاظ على ال�سحة العامة. 
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سعادة طـارق سعيد عالي:
نسعى لتحقيـق أهــداف ورؤى الشـارقــة

مــديـــــر مركــز الشــارقــة اإلعــالمــي

�سعيد عالي خالل فرتة وجيزة توىل فيها من�سب  �سعادة طارق  ا�ستطاع 

مدير مركز ال�سارقة الإعالمي حتقيق العديد من النجاحات والإجنازات 

اأ�سافت ل�سجله املهني الإعالمي الكثري، فمنذ اللحظة الأوىل الذي  التي 

وروؤى  اأهداف  عاتقه مهمة حتقيق  على  و�سع  ال�سارقة  بها مبركز  التحق 

اأبناء  تخدم  وجادة   هادفة  اإعالمية  ر�سالة  خالل  من  البا�سمة   الإمارة 

الإمارة ب�سكل خا�س والدولة ب�سكل عام، وتعزز خطى ال�سارقة نحو حتقيق 

التنمية امل�ستدامة.
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ماذا �سكلت لكم حمطة العمل مديراً ملركز ال�سارقة الإعالمي؟ 

خ�سو�سية  له  جهة  اأو  موؤ�س�سة  اأي  يف  الإعالمي  املجال  يف  العمل 

خمتلف  مع  يتعاطى  كونه  والعمل   اجلهد  من  الكثري  ويتطلب 

ال�سارقة  اإمارة  ويف  املجتمع،  وقطاعات  وق�سايا  اخت�سا�سات 

اإىل هدف واحد والعمل بيد واحدة و�سوًل  ن�سعى  مبختلف مواقعنا 

اإىل هدف رئي�س هو الإن�سان وخدمة اإمارة ال�سارقة ب�سكل عام وفق 

توجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي 

الإعالم  خالل  من  ونحر�س  ال�سارقة،  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�سو 

على نقل ال�سورة احلقيقية لالإمارة وخدمة اأهداف وروؤى ال�سارقة 

اأبناء  تخدم  التي  واجلادة  الهادفة  الإعالمية  الر�سالة  خالل  من 

الإمارة وتعزز خطاها نحو حتقيق التنمية امل�ستدامة  .

اأهم  من  الإعالمي  ال�سارقة  مركز  يف  العمل  حمطة  تكون  رمبا 

العمل  ويتطلب  ال�سارقة  حلكومة  الإعالمية  الذراع  كونه  املحطات 

الإعالمية  اخلريطة  على  الإمارة  ح�سور  لتعزيز  و�ساق  قدم  على 

املت�سارعة  التطويرية  اخلطوات  الإعالمي  املنتج  ويحاكي  العاملية، 

لالإمارة. 

ال�سارقة  مركز  يف   امل�ستقبلية  وروؤاكم  اأهدافكم  هي  ما 

الإعالمي  ؟

ترتكز اأهداف مركز ال�سارقة الإعالمي منذ تاأ�سي�سه اإىل توجيهات 

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

اإعالمًيا  الإمارة  مكانة  بتعزيز  ال�سارقة،  حاكم  الأعلى  املجل�س 

اإعالمية  �سيا�سة  وتكوين  والدويل  والإقليمي  املحلي  امل�ستوى  على 

وتوفري  املختلفة  الإعالم  و�سائل  يف  املت�سارعة  املتغريات  تواكب 

املعلومة ال�سحيحة والدقيقة لالأفراد بالتن�سيق مع اجلهات املحلية 

والحتادية املخت�سة .

اإمارة  وفكر  املركز  اأهداف  من  انطالقًا  امل�ستقبلية  روؤانا  ون�ستمد 

ال�سارقة وذلك بال�سري قدما نحو ا�ستكمال خطى املركز يف تر�سيخ 

الإعالم  �سفحات  على  الإمارة  ح�سور  وتعزيز  الإعالمي،  التوا�سل 

لتغطية  العامل  دول  خمتلف  من  الإعالميني  وا�ستقطاب  العاملي، 

والتعاون مع خمتلف اجلهات يف  ال�سارقة،  اإمارة  وفعاليات  اأحداث 

الإمارة لتزويد العالميني باملعلومات التي ت�سهل مهامهم وتعينهم 

على تنفيذ مهامهم الإعالمية.

من  امل�ستمد  اإطالقه  منذ  الإعالمي  ال�سارقة  مركز  لنهج  ووفقًا 

باملركز،  املتعلق  ال�سارقة  حاكم  ال�سمو  ل�ساحب  الأمريي  املر�سوم 

املجال  يف  والتدريبية  التاأهيلية  الربامج  و�سع  على  العمل  �سي�ستمر 

الإعالمي والإ�سراف على تنفيذها.

مع  والتن�سيق  ال�سراكات  عقد  على  با�ستمرار  نعمل  اأننا  كما 

تبادل  بهدف  وخارجها  الإمارة  يف  الخت�سا�س  ذات  املوؤ�س�سات 

املعلومات واخلربات وتطوير جمالت العمل امل�سرتك وعقد الندوات 

العالقة  ذات  املوؤمترات  يف  وامل�ساركة  التخ�س�سية  واملوؤمترات 

الداخلية منها واخلارجية.

اأننا يف مركز ال�سارقة الإعالمي نحر�س على تر�سيخ جهودنا  كما 

ال�سارقة،  اإمارة  تنظمها  التي  الفعاليات  كربى  لدعم  واإمكانياتنا 

درا�ستها  خالل  من  القطاعات  مبختلف  ال�سارقة  اإجنازات  واإبراز 

يتم  تقارير �سحفية متخ�س�سة  لتناولها عرب  وا�ستقراء م�ستقبلها 

التعاون يف ن�سرها مبختلف و�سائل الإعالم املحلية والدولية.

الإعالمية  ال�سارقة  ر�سالة  اأخذ على عاتقه حمل  اإعالمي  وكمركز 

فاإننا وفقًا لتوجيهات �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة وتوجهات اإمارة 

ال�سارقة نحر�س على اأن تكون ر�سالة الإمارة �سفافة ونزيهة تعتمد 

اأولوياتنا  �سمن  من  اأن  كما  ال�سادقة،  والبيانات  الدقيقة  املعلومة 

جهودهم  لهم  نقدر  الذين  الإعالميني  من  القلم  اأ�سحاب  هم 
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الكبرية يف نقل ر�سالة اإمارة ال�سارقة ونعمل با�ستمرار على اإيجاد 

ترثي  التي  الآراء  وتبادل  معهم  عالقتنا  بتوطيد  الكفيلة  ال�سبل 

عملهم وتو�سل اأهدافنا اإىل �سفحات الإعالم العاملي.

هي  فرعية،  وحدات  ثالث  الإعالمي  ال�سارقة  املركز  ي�سم 

ال�سمو  ل�ساحب  الإعالمي  واملكتب  احلكومي  الت�سال  اإدارة 

حاكم ال�سارقة ونادي ال�سارقة لل�سحافة، هل و�سعت اآلية اأو 

خطة لتطويرها ، وماذا عنها؟

با�ستمرار على مراجعة هيكليته  الإعالمي  ال�سارقة  يحر�س مركز 

ر�سالته  ترتجم  التي  اخلطط  وو�سع  اأهدافه  يحقق  مبا  وتطويرها 

تطورات  من  ال�سارقة  اإمارة  ت�سهده  ما  حتاكي  التي  روؤيته  وحتقق 

متالحقة،  وعليه مت موؤخرًا اإدراج اإدارة املحتوى الإعالمي، �سمن 

وموؤهل  متخ�س�س  فريق  اإعداد  يف  ي�ساهم  مبا  املركز  هيكلية 

لالرتقاء بالعمل ب�سكل عام.

جهود  دعم  مهام  تتوىل  فهي  احلكومي  الت�سال  باإدارة  يتعلق  مبا 

اإطالق  ال�سارقة يف الرتقاء بالت�سال احلكومي، من خالل  اإمارة 

امل�ساريع واملبادرات التي تعزز فكر الت�سال احلكومي يف الإمارة.

ال�سارقة،  ال�سمو حاكم  باملكتب الإعالمي ل�ساحب  يتعلق  اأما فيما 

من  عالية  درجة  على  موؤهل  اإعالمي  فريق  عليه  ي�سرف  الذي 

بكافة  املتعلقة  املختلفة  الإعالمية  املهام  يتوىل  واخلربة،  الكفاءة 

اأخبار واأن�سطة ومبادرات وقرارات �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة، 

الإعالمية  الفعاليات  لكافة  والتنظيم  الإعداد  يف   ويتخ�س�س 

التنفيذي  واملجل�س  احلاكم  ونواب  العهد  وويل  ب�سموه،  اخلا�سة 

لالإمارة وتزويد و�سائل الإعالم املختلفة بالأخبار املتعلقة بهم 

مركز  هيكلية  �سمن  لالت�سال  ال�سارقة  مركز  اإدراج  موؤخرا  ومت 

ال�سارقة الإعالمي.

من  العديد  النادي  لدى  لل�سحافة  ال�سارقة  بنادي  يتعلق  ومبا 

العام،  مدار  على  تنفيذها  �سيتم  اجلديدة  واخلطط  الربامج 

لالرتقاء مبزايا ع�سوية النادي وهناك توا�سل م�ستمر مع خمتلف 

مبا  املتبادل  التعاون  لتعزيز  ال�سارقة  اإمارة  يف  احلكومية  الدوائر 

ينعك�س ايجابًا على العالميني املنت�سبني للنادي.

التجارب  اأف�سل  ل�ستقطاب  و�ساق  قدم  على  يعمل  النادي  اأن  كما 

العاملية فيما يتعلق بالأندية ال�سحفية لال�ستفادة منها حمليا. 

وجتري حاليًا درا�سة اختيار مقر جديد لنادي ال�سارقة لل�سحافة 

لرفده مبختلف احتياجاته التي ت�ساهم يف تنفيذ مهامه على اأكمل 

وجه. 

توفري  على  قادرًا  للنادي  اجلديد  املقر  يكون  اأن  على  ونحر�س 

خدمات متميزة لالإعالميني وي�سكل بيئة منا�سبة لهم. 

مت  الذي  املركز  اخت�سا�سات  �سمن  من  املجاز  م�سرح  اأن   كما 

بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بتوجيهات  تد�سينه  

حممد القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة �سمن م�سروع 

الرتفيهية  واملرافق  بكافة اخلدمات  رفدها  التي مت  املجاز  جزيرة 

وال�سياحية.

وفق  والفني  الثقايف  احلراك  تفعيل  ت�ستهدف  التي  اخلطط  ونعد 

روؤى وتوجهات اإمارة ال�سارقة. 

رائدٍة يف قطاع  اإطالق م�ساريٍع  تراودك يف  اأحالم  هل هناك 

الإعالم وما ينتمي اإليه من قطاعات ؟ 

من  با�ستمرار  وتنبثق  تنتهي  ل  الإعالمي  ال�سارقة  مركز  م�ساريع 

خطط طموحة هدفها ومرتكزها الرئي�س اإمارة ال�سارقة.

ونحن نعمل يف املركز على تطوير خمتلف امل�ساريع التي مت اإطالقها 

وا�ستحداث ما يخدم م�سلحة اإمارة ال�سارقة وروؤى املركز.

خالل  �سيقام  والذي  للت�سوير  الدويل  املهرجان  موؤخرًا   واأطلقنا 

الوىل،  ن�سخته  يف  اجلاري  العام  من  اأكتوبر   12-15 الفرتة 

بالت�سوير  املتخ�س�سة  الفعاليات  من  العديد  على  وي�ستمل 

العامليني،  الفنانني  لكبار  معار�س  من   عام  ب�سكل  الفوتوغرايف 

وور�س عمل وندوات وعرو�س الفيديو وم�سابقات ومعار�س جتارية.

وننظر للمهرجان ليكون من�سة عاملية يلتقي خاللها كبار امل�سورين 

املتخ�س�سني من خمتلف بقاع الأر�س لنقل جتاربهم وتبادلها مع 

ع�ساق الت�سوير من مبتدئيه وحمرتفيه.

ال�سحفي  الت�سوير  مكانة  تعزز  ثرية  جتربة  املهرجان  وي�سكل 



والإبداعي يف ال�سارقة ودولة الإمارات العربية واملنطقة ب�سكل عام .

املوقع  موؤخرُا   اأطلقنا  ال�سارقة،  حاكم  ال�سمو  �ساحب  وبتوجيهات 

لالأحداث  املخ�س�س  ال�سارقة”  لفعاليات  الر�سمي  اللكرتوين 

جتري  التي  املختلفة  واملعار�س  املختلفة   بقطاعاتها  والأن�سطة 

كوجهة  ال�سارقة  اإمارة  لإبراز  العام،  مدار  على  ال�سارقة  اإمارة  يف 

�سياحية ومركزًا ح�ساريَا وثقافيًا واقت�ساديًا هامًا وواجهًة جتذب 

الأنظار اإليها ملا تزخر به من الفعاليات املختلفة.

خمتلف  من  ملحوظًا   واهتمامًا  تعاونًا  وجدنا  املوقع  اإطالق  ومنذ 

تطلعاتنا  املوقع مما عزز  دوليًا على  اقباًل  ومل�سنا  املحلية  اجلهات 

امل�ستقبلية، وجرى اتاحة تطبيق املوقع على الهاتف النقال.

كما اأننا نعمل يف مركز ال�سارقة الإعالمي على تعزيز ح�سور املوقع 

اللكرتوين “ال�سارقة 24 “ ومت رفد فريق العمل بخربات اإعالمية 

على درجة عالية من الكفاءة واخلربة لالرتقاء باملوقع.

التوا�سل مع  تعزيز  الإعالمي على  ال�سارقة  ونعمل حاليًا يف مركز 

من  انطالقًا  املواطنة،  الكفاءات  ل�ستقطاب  اجلامعات  خمتلف 

حر�س املركز على دعم فئة ال�سباب وا�ستقطابهم وتدريبهم لإعداد 

الإعالمي  بالعمل  الرتقاء  على  قادر  مدرب  وطني  اإعالمي  فريق 

بدولة الإمارات العربية املتحدة.

املنتدى الدويل الت�سال احلكومي اأ�سبح مبثابة عر�س ثقايف 

واإعالمي ينتظره اجلميع �سنوياً، حدثنا عن الدورة ال�سابقة 

واأهم اجنازاتها؟

روؤى  اإىل  مرتكزة  احلكومي  لالت�سال  الدويل  املنتدى  روؤية   •
حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وتوجيهات 

القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة ، قدوتنا  يف الت�سال 

الت�سال  فكر  متميزة   يف  منظومة  اأيجاد  اإىل  ن�سعى  و  احلكومي 

احلكومي تت�سارك فيها كافة اجلهات  احلكومية واخلا�سة.

ال�سنوات  اإجنازات  تكمل  اجلاري  للعام  املنتدى  اجنازات   •

الدويل لالت�سال احلكومي على  املنتدى  اأعمال  وتنطوي  ال�سابقة  

الكثري من املخرجات والنتائج التي تكمل بع�سها نحو  ايجاد حلول 

للعديد من الق�سايا التي تعيق تنمية املجتمعات وتطويرها.

القا�سمي  اأحمد  بن  �سلطان  ال�سيخ  ومتابعة  توجيهات  وفق   •
كافة خمرجات  متابعة  نعمل على  الإعالمي  ال�سارقة  رئي�س مركز 

وتو�سيات املنتدى وحتويلها اإىل برامج عمل حقيقية.

ال�سخ�سيات  كبار  قبل  من  الكبري  القبال  كثريًا   اأ�سعدنا    •
خمتلف  وم�ساركة  املنتدى  باأعمال  للم�ساركة  والعاملية  املحلية 

القطاعات وطلبة خمتلف اجلامعات والكليات للم�ساهمة يف تنظيم 

ووعيهم  املنتدى  دعم  على  حر�سهم  يعك�س  مما  املنتدى  فعاليات 

باأهمية الت�سال احلكومي.

خالل  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  اأبناء  جهود  تكاتف  • نثمن 
املنتدى التي عملت بيد واحدة مما انعك�س على املكانة البارزة التي 

حققها املنتدى بني الفعاليات العاملية وا�ستقطاب كبار امل�سوؤولني من 

خمتلف دول العامل واخلرباء.

• حقق  املنتدى الدويل لالت�سال احلكومي الكثري من املخرجات 
التي ذاع �سيتها على �سفحات الإعالم الدويل جاءت نتيجة تكاتف 

املتطوعني  و  الإعالمي  ال�سارقة  مركز  موظفي  من  اجلميع  جهود 

والرعاة وجميع الداعمني الذين ميثلون جميعًا اأعمدة جناح املنتدى 

الدويل لالت�سال احلكومي .

دورته  يف   ،2016 احلكومي  لالت�سال  الدويل  املنتدى  • ح�سد 
لالت�سال  ال�سارقة  جائزة  مت�سمنًا  فعالياته  بكامل  اخلام�سة 

احلكومي، تغطية اإعالمية غري م�سبوقة على م�ستوى العامل بزيادة 

جتاوزت ن�سبة 84 % عن اأعداد الأخبار املن�سورة عن املنتدى يف 

دورته املا�سية. 

عن  خربًا   1780 ون�سر  املنتدى  متابعة  على  ال�سحافة  • عملت 
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اأقوى  بذلك  لتناف�س  درهمًا   22,729,318 بقيمة  املنتدى 

الفعاليات والتظاهرات العاملية، وحر�س على متابعة وقراءة اأخبار 

املنتدى ما يزيد على 500 مليون متابع وم�ستمع وقارئ وم�ساهد.

من  وخمتلفة  متنوعة  اإعالم  و�سائل  تغطيات  املنتدى،  ح�سد   •
اإىل  ي�سري  الذي  الأمر  العامل،  قارات  كل  على  توزعت  دولة   48
كافة  لنقل  للمنتدى  لزمة  �سمة  اأ�سبح  الذي  الإعالمي  الت�سابق 

اأحداث املنتدى اإىل كل املهتمني يف العامل مبختلف اللغات. 

باأعمال  الكبري  الإعالمي  الهتمام  الأرقام  هذه  من  نقراأ   •
وفعاليات املنتدى الدويل لالت�سال احلكومي مما يدفعنا مل�ساعفة 

جهودنا لال�ستمرار على نف�س النهج والرتقاء بامل�ستوى الذي حققه 

املنتدى الدويل لالت�سال احلكومي.

للريا�سات  الدويل  ال�سارقة  نادي  اإدارة  جمل�س  يف  كع�سو 

البحرية، هل ترى اأن ال�سباب لديهم ثقافة ممار�سة مثل هذه 

الريا�سات ، وهل هناك اإقبال عليها؟

الذي  الأمر  فعالية   15 من  اأكرث  تنظيم  مت  النادي  انطالق  منذ 

ال�سنوات الأخرية  البحرية ، وخالل  الريا�سات  ي�ساهم يف ت�سجيع 

هذه  دعم  لآليات  نظرًا  البحرية  الريا�سات  على  الإقبال  تزايد 

ارتبطت  كونها  جمتمعنا  ثقافة  من  جزء  جندها  التي  الريا�سة 

الرتاث  يف  وحياة  عمل  م�سرح  �سكل  الذي  املختلفة  مبهنه  بالبحر 

الإماراتي.

كما اأن تنظيم العديد من الفعاليات البحرية ال�سياحية وامل�سابقات  

وغريها �ساهم يف زيادة الهتمام بهذه الريا�سة واإقبال ال�سباب .







 OGôaC’G áeÓ°S ≈∏Y ®ÉØ◊G h »YƒdG ô°ûf ¤EG ±ó¡j »Ø«≤ãJ QÉ£b

 É¡dòÑJ »àdG Oƒ¡é∏d k’Éªµà°SG h ,OGôaC’G áë°Uh ™ªàéŸG áeÓ°S ≈∏Y ôªà°ùŸG ¬°UôM Aƒ°V ‘

 áë°üdG ´É£b ≥∏WCG ,É¡«ØXƒe √ÉŒ á«©ªàéŸG á«dhDƒ°ùŸÉH ΩGõàdE’Gh ,Qƒ¡ª÷G ÚH »YƒdG ô°ûæd

 ájó∏ÑdG ≈æÑe øe »Ø«≤ãàdG »ë°üdG √QÉ£b ,ábQÉ°ûdG áæjóe ájó∏ÑH ájõcôŸG äGÈàîŸGh áeÉ©dG

 πª°T …òdGh, IQÉeE’G AÉëfCG  ™«ªL ‘ ájó∏ÑdG  ÊÉÑe »bÉÑd kÉ¡Lƒàe ,≈∏°üŸG á≤£æÃ »°ù«FôdG

 .Ú©LGôŸGh  ÚØXƒª∏d ¬LƒŸG ájƒYƒàdGh á«Ñ£dG á£°ûfC’G øe ójó©dG

 ájó∏ÑdG  á°SÉ«°S  ≥«≤ëàd  ´É£≤dG  É¡H  Ωƒ≤j  »àdG  Oƒ¡÷G  ºgCG  óMCG  »Ø«≤ãàdG  QÉ£≤dG  Gòg   ó©j

 §≤a áHÉbôdG ≈∏Y ô°üà≤j ’ ´É£≤dG Qhóa ,™ªàëŸG áeÓ°Sh OGôaC’G áë°U ≈∏Y ®ÉØë∏d á«eGôdG

 á«ë°üdG  á«ªæàdGh  áeÉ©dG  áë°üdG  ±GógC’  øµÁ  Óa  ,kÉeÉg  kÉ«Ø«≤ãJh  kÉjƒYƒJ  kGQhO  ¬d  πH

 ,OGôaC’G iód »ë°üdG »YƒdG ™aôH ΩÉªàgC’G ¿hO ≥≤ëàJ ¿CG ájOÉ°üàb’G ‹ÉàdÉHh á«YÉªàL’Gh

 ájó∏ÑdG â°UôM ∂dòd ,™«ªé∏d á«FGò¨dG áeÓ°ùdG ≈∏Y ®ÉØ◊G É¡fCÉ°T øe áeÉY áaÉ≤K øjƒµJh

.áeÉ¡dG á«ë°üdG QƒeC’G √òg πãÃ »æ©ŸG »ë°üdG ∞«≤ãàdGh á≤HÉ£ŸG º««≤J Öàµe ¢ù«°SCÉJ ≈∏Y

 QÉ£≤∏d ¤hC’G á£ëŸG .. »°ù«FôdG ≈æÑŸG

 »bÉÑd π≤àfG Égó©Hh ,»°ù«FôdG ≈æÑŸÉH ájó∏ÑdG »ØXƒe ¤hC’G ¬àbÓ£fG ‘ QÉ£≤dG ±ó¡à°SG óbh

 äÉ°ù°SDƒŸGh ôFGhódG ¤EG π≤àæ«°S áeó≤àe πMGôe ‘ h ,IQÉeE’G AÉëfCG ∞∏àfl ‘ ájó∏ÑdG ÊÉÑe

 ‘ Qƒ¡ª÷G øe OóY ÈcCG ÚH »ë°üdG »YƒdG ô°ûf ±ó¡H áØ∏àîŸG äÉÄ«¡dGh IQÉeE’ÉH á«eƒµ◊G

 OóY ™ªŒ »àdG   áeÉ©dG  çGóMC’Gh äÉ«dÉ©ØdG  πc ‘ ácQÉ°ûª∏d  áaÉ°VE’ÉH ,ábQÉ°ûdG  ≥WÉæe πc

.Úª«≤ŸGh ÚæWGƒŸG øe ÒÑc

 á«ÑW äÉ°Uƒëah á«ë°U á«YƒJ

 πãe  ´É£≤dG  ΩÉ°ùbCGh  äGQGOE’  ájOÉ°TQE’Gh  á«Ø«≤ãàdG  äÉ°üæŸG  øe  ójó©dG   QÉ£≤dG  πª°T  óbh  

 äÉeóÿG º°ùb ,á«ë°üdG áHÉbôdG,áeÉ©dG áë°üdG IOÉ«Y ,ájòZC’G áHÉbQ º°ùb,ájòZC’G Èàfl

 ÚØXƒª∏d á£°ûfC’G øe ójó©∏d áaÉ°VE’ÉH  ,»ë°üdG ∞«≤ãàdGh á≤HÉ£ŸG º««≤J Öàµeh ,ájô£«ÑdG

 á°UÉÿG  äGQƒ°ûæŸGh  äÉeƒ∏©ŸG  ÖfÉéH  ,á«Ñ£dG  äÉ°UƒëØdG  ¢†©Hh  ΩódG  §¨°V  ¢SÉ«b  πãe

 áë°üdGh ΩÉY πµ°ûH  OGôaC’G  áeÓ°S ≈∏Y ÒKCÉàdG  É¡fCÉ°T  øe »àdG  á«ë°üdG  QƒeC’G  øe ójó©dÉH

 √QOÉ°üeh  »ë°üdG  AGò¨dÉH  ∞jô©àdG  ,»FGò¨dG  ºª°ùàdGh  ∞«°üdG  á∏µ°ûe  É¡æe  ,¢UÉN  πµ°ûH

 ºgCG  øY  äÉeƒ∏©e  Éæeób  ∂dòc  ,áæª°ùdG  ôWÉfl  ÖæŒh  ‹Éãe  ¿Rh  ≈∏Y  ®ÉØ◊G  á«Ø«ch

.É¡æe ájÉbƒdGh êÓ©dGh É¡°VGôYCGh É¡HÉÑ°SCGh , ¢ùª°ûdG áHô°V πãe iôNC’G á«Ø«°üdG ¢VGôeC’G

á«ë°üdG ôWÉîŸG ™e πeÉ©à∏d íFÉ°üf

 ájƒYƒàdG äÉÑ«àµdG ∫ÓN øe …QGô◊G OÉ¡LE’G á∏µ°ûe ≈∏Y QÉ£≤dG äÉ°üæeh ¿ÉcQCG äõcQ Éªc

 ΩÉªàg’G ¿C’h ,¬©e πeÉ©àdG  á«Ø«ch ¬JQƒ£N Gƒë°Vh øjòdG Ú°üàîŸG øe OóY OƒLh ÖfÉéH

 kÉ°†jCG  äõcQ  ó≤a  OGôaC’G  áë°U  ≈∏Y  IQƒ£N  πµ°ûj  ïdÉ°ùŸG  êQÉN  äÉfGƒ«◊G  íHP  IQƒ£îH

.ájó∏ÑdG AÉÑWCG ∫ÓN øe π«°üØàdÉH ôeC’G Gòg ¢VôY ≈∏Y QÉ£≤dG äÉ°üæe

 πÑb É¡«∏Y ±ô©àdG Iô°SC’G ≈∏Y »àdG áeÉ©dGh á«æØdG •hô°ûdG ºgCÉH ∞jô©à∏d ájƒdhCG ≈£YCG Éªc

 QƒeC’G AÉ«dhCG ¢†©H ¿CG á°UÉN ,QÉ¨°üdG ≈∏Y QGô°VCGh ôWÉfl øe ∂dòd ÉŸ ,∫ÉØWC’G Ö©d AGô°T

 .Ö©∏dG √òg ‘ áeÓ°ùdG äÉÑ∏£àe ≈∏Y ±ô©àdÉH ¿ƒªà¡j ’

قطار الصحة العامة

الصحة
والحياة
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افتتاح مبنى قطاع خدمة عمالء بلدية الشارقة 

بمســاحـــة إجماليـــة 2800 متــر مربــع 

ا�ستكماًل مل�سرية اإجنازات بلدية مدينة ال�سارقة وتزامنًا مع الحتفال مبرور عام على انتقال مقرها الرئي�سي اإىل املبنى اجلديد يف منطقة امل�سلى، مت افتتاح  املبنى اجلديد لقطاع خدمة العمالء مبنطقة 

ال�سناعية اخلام�سة مب�ساحة تتجاوز 2800 مرت مربع،وي�سم املبنى مكتب م�ساعد املدير العام لقطاع خدمة العمالء، واإدارة مراكز البلدية ، واإدارة العمليات والتفتي�س البلدي، كما مت خالل الفتتاح تد�سني 

املوقع الإلكرتوين لبلدية مدينة ال�سارقة يف حلته اجلديدة بت�ساميم ع�سرية وخدمات جماهريية اإلكرتونية اإ�سافية، و�سهد الفتتاح اأي�سًا معر�س يحاكي تاريخ البلدية على مر الع�سور.
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افتتح املبنى �سعادة را�سد بن طليعة رئي�س املجل�س البلدي ملدينة ال�سارقة، و�سعادة ريا�س عبداهلل 

عيالن املدير العام للبلدية، بح�سور �سعادة عمر �سامل ال�سارجي م�ساعد املدير العام لقطاع خدمة 

والعاملني  الأق�سام  وروؤ�ساء  الإدارات  مديري  ،و  العام  املدير  م�ساعدي  من  غفري  وجمع  العمالء 

بالبلدية، اإ�سافة اإىل عدد من ممثلي و�سائل الإعالم.

اإن افتتاح املبنى اجلديد يعترب اإ�سافة جديدة ل�سل�سلة اإجنازات البلدية، وياأتي �سمن م�سرية البناء 

والتطوير يف ظل القيادة احلكيمة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو 

اجلوانب  كافة  يف  الأداء  تطوير  اإىل  دومًا  ت�سعى  ال�سارقة  فبلدية  ال�سارقة،  حاكم  الأعلى  املجل�س 

الإدارية والفنية وتوفري الأماكن املنا�سبة ل�ستقبال العمالء واإنهاء الإجراءات اخلا�سة بهم يف اأ�سرع 

وقت ممكن، حيث مت توحيد مقر الإدارات والأق�سام اخلدمية ذات العالقة املرتابطة لت�سهيل العمل 

وتب�سيط الإجراءات، مما �ساهم يف توحيد جهودها حتت قطاع خدمة العمالء بهيكل اإداري ومهام 

م�سنفة كل ح�سب جمال خدمته �سواء يف املجال ال�سناعي، اأو التجاري، اأو ال�سكني، اأو الزراعي.

والنتقال لهذا املبنى اجلديد عمل على ح�سر عدد من اخلدمات يف مكان واحد مما �سهل اإجناز 

املعامالت على اجلمهور من ناحية، ومن ناحية اأخرى دعم روح الفريق اأثناء العمل بني الإدارات 

والأق�سام املختلفة التي ي�سمها.

اجلديد  بثوبه  للبلدية  الإلكرتوين  املوقع  اإطالق  العمالء  خدمة  قطاع  مبنى  افتتاح  مع  وتزامن 

التي  والتحديث  التطوير  اإجراءات  �سل�سلة  �سمن  البلدية  بها  تقوم  التي  اجلهود  اإطار  يف  ياأتي 

الدائم على  البلدية  اإىل حر�س  بالإ�سافة  التكنولوجي،  التطور  با�ستمرار  ملواكبة  حتر�س عليها 

حتقيق توا�سل فعال مع اجلمهور وال�سركاء ب�سهولة وي�سر دون اأي تعقيدات من خالل ا�ستمارات 

ال�ستبيانات والقرتاحات التي تتيحها على املوقع الإلكرتوين مبا ي�ساهم يف تطوير العمل البلدي، 

اإ�سافتها  مت  التي  اجلديدة  الإلكرتونية  اخلدمات  من  عدد  ا�ستعرا�س  مت  املبنى،  افتتاح  خالل 

الليل  منت�سف  بعد  الن�ساط  مزاولة  ت�ساريح  لإ�سدار  الإلكرتونية  ومنها اخلدمة  موؤخرًا  للموقع 

خالل �سهر رم�سان املبارك.
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املبنى   خالل  من  املقدمة  واخلدمات  الخت�سا�سات  اإن   

يبلغ  حيث  به،  املوجودة  والأق�سام  الإدارت  بتعدد  تتعدد 

فهو  خدمة،   71 خالله  من  املقدمة  اخلدمات  اإجمايل 

العمالء   خدمة  لقطاع  العام  املدير  م�ساعد  مكتب  ي�سم 

والذي يقع حتت اإ�سرافه اأربع اإدارات وهي اإدارة املواقف 

العمليات  واإدارة  الإيجاري،  التنظيم  واإدارة  العامة، 

والتفتي�س البلدي، واإدارة مراكز البلدية، وتتميز اخلدمات 

التي تقدمها هذه الإدارات باأنها تهم قطاعات كبرية من 

ومن  وال�سناعية،  التجارية  املن�ساآت  واأ�سحاب  ال�سكان 

بينها خدمات اإدارة التنظيم الإيجاري مثل ت�سديق عقود 

الإيجار ال�سكنية وال�سناعية والتجارية وعقود ال�ستثمار 

، اأما اخلدمات التي تقدمها اإدارة املواقف العامة، فت�سمل 

وبطاقات  العامة  املواقف  ا�سرتاكات  اإ�سدار  خدمات 

املواقف م�سبقة الدفع، ودفع املخالفات.

 28 وحدها  البلدية  والتفتي�س  العمليات  اإدارة  وتقدم 

ت�سريح  خدمة  ومنها  الأعمال  قطاع  تهم  بلدية  خدمة 

عر�س  وت�سريح  ثقيلة  مركبات  وت�سريح  حاويات  اإنزال 

ب�سائع اأو و�سع مظالت اأو طاولت وكرا�سي اأو و�سع لعبة 

اأو مزهريات اأو �سوايات خارج املحل وغريها.

والتي  خدماتها  من  الكثري  البلدية  مراكز  اإدارة  وتقدم   

ق�سم  خدمات  مثل  باملدينة  خمتلفة  قطاعات  على  تتوزع 

تابعة  اأخرى  لإدارات  الفرعية  املكاتب  لعدد من  بالإ�سافة  ال�سحي،  وال�سرف  ال�سلبة  النفايات  ، وخدمات  الأغذية  رقابة 

للبلدية لت�سهيل اإنهاء املعامالت على اجلمهور. 

خدمات خارجية

ميتاز املبنى مبوقعه املتو�سط بني العديد من املناطق ال�سناعية والتجارية وال�سكنية، ما جعله �سريان توا�سل للجمهور من 

الإمارات املجاورة، بالإ�سافة لوقوعه بالقرب من مبنى هيئة كهرباء ومياه ال�سارقة مما اأتاح ل�سكان اإمارة ال�سارقة احل�سول 

على خدمات متكاملة يف نف�س املوقع ب�سهولة وي�سر، بجانب توفر العديد من اخلدمات اخلارجية للموظفني واملراجعني داخل 

املبنى مثل كاتب العدل ، ومكاتب طباعة وتخلي�س طلبات املتعاملني، ومكتب موا�سالت الإمارات للنقل باأنواعه، مما اأدى اإىل 

ارتفاع معدلت ر�سا العمالء عن خدمات البلدية وهذا املبنى احلكومي الراقي.



 ójó©dG AÉ¡fE’ ÊhÎµdE’G ™bƒŸG ≈∏Y É¡àaÉ°VEG â“ »àdG äÉeóÿG »g kGôNDƒe ájó∏ÑdG É¡à≤∏WCG »àdG á«fhÎµdE’G äÉeóÿG ºgCG øeh

 ójó°ùJh âfÎfE’G áµÑ°T ÈY èeÉfÈdÉH ¢UÉÿG ¿Éëàe’ÉH ΩÉ«≤dG πãe AGò¨dG áeÓ°ùd ábQÉ°ûdG èeÉfÈH á≤∏©àŸG äGAGôLE’G øe

.¿ÉëàeÓd á«FÉ¡ædG IOÉ¡°ûdG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊Gh Ωƒ°SôdG

 øµ‡ óM ≈°übCG ¤EG kÉæeBG ¬dhÉæàf …òdG ΩÉ©£dG π©÷ ábQÉ°ûdG ájó∏H  É¡à≤∏WCG IQOÉÑe (SFSP) AGò¨dG áeÓ°ùd ábQÉ°ûdG èeÉfôHh

 ΩÉ¶f ≥«Ñ£àH Ωƒ≤J Éªc ,AGò¨dG áeÓ°Sh áaÉ¶ædG ‘ Ö°SÉæŸG ÖjQóàdG á«FGò¨dG ™bGƒŸG áaÉc ≈≤∏àJ PEG .ábQÉ°ûdG áÑ«Ñ◊G ÉæJQÉeEG ‘

.É¡©bGƒe ‘ AGò¨dG áeÓ°ùd

  :¤EG êÉà– á«fhÎµdE’G áeóÿG √òg ΩÉ“E’h

  .¿ÉëàeE’G Ωƒ°SQ OGó°S -                 .áHƒ∏£ŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ÉNOG -

 øe πeÉ©àŸG ™«£à°ùj ôNBG §HGQh ,É¡H á≤∏©àŸG ΩÉµMC’Gh •hô°ûdG ≈∏Y …ƒàëj §HGQ á«fhÎµdE’G áeóÿG √òg øª°V É°†jCG ôaƒàjh

 áfÉ©à°S’G øe Ωóîà°ùŸG øµªà«d ,»æØdG ºYó∏d §HGQ ∂dòc óLƒj Éªc ,áeó≤ŸG áeóÿG øY ¬YÉÑ£fG hCG ¬à¶MÓe Ëó≤J ¬dÓN

.á«fhÎµdE’G áeóÿG ΩGóîà°SG ‘ áHƒ©°U …CG ¬à¡LGh GPEG ájó∏ÑdÉH »æØdG ºYódÉH

 :á«JB’G äGƒ£ÿG ΩÉ“EG πeÉ©àŸG ≈∏Y ≈≤Ñàj kÉ«fhÎµdEG Ö∏£dG RÉ‚EG ó©Hh

 ábQÉ°ûdG ájó∏H ™bƒe ≥jôW øY ¿ÉëàeÓd Ëó≤àdG óæY √õéM ” …òdG Ωƒ«dG ‘ óLGƒàdG í°TôŸG ≈∏Y Öéj -

 ájô°UÉædG ´ôa - ábQÉ°ûdG ájó∏H :¿ÉµŸG -

.π«é°ùàdG ÜÉàc ¤EG áaÉ°VE’ÉH ™aódG ∫É°üjG ,π«é°ùàdG IQÉªà°SG ,á«JGQÉeE’G ájƒ¡dG ábÉ£H : øe πc RGôHEG IQhô°V ™e -

: á«ë°üdG ábÉ«∏dG IOÉ¡°T

 kÉeób »°†ŸG ºàj ’h . IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉe’G ádhO ‘ πª©dG hCG áeÉbE’G äGAGôLG ΩÉ“E’ á«°SÉ°SC’G äÉÑ∏£àŸG øe á«ë°üdG ábÉ«∏dG IOÉ¡°T Èà©J

.áeÉ©dG áë°üdG ≈∏Y kGô£N πµ°ûJ »àdG ¢VGôeC’G øe áeóÿG ÖdÉW ƒ∏N âÑãJ IOÉ¡°T ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ¿hO ÉgójóŒ hCG Iôe ∫hCG áeÉbE’G äGAGôLEG ‘

  :¤EG êÉà– á«fhÎµdE’G áeóÿG √òg ΩÉ“E’

 :ójóL

 äÉHQ ∫Éãe ) πªY äÉbÉ£H ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G º¡JÉeÉbEG äGAGôLEG ΩÉ“G ÖLƒà°ùj ’ øjòdG äÉÄØdG øeh á«°üî°ûdG ä’ÉØµdG ≈∏Y áeóÿG »ÑdÉW πc

. (º¡ªµM ‘ øeh á«eƒµ◊G ôFGhódG »ØXƒeh AÉcô°ûdGh øjôªãà°ùŸGh ,º¡ªµM ‘ øeh ∫RÉæŸG ΩóNh ,º¡ªµM ‘ øeh äƒ«ÑdG

:ójóŒ

 Ú∏eÉ©àŸG ÒZ ∫Éãe ) – ájó∏ÑdG ábÉ£H -  á«ë°üdG ábÉ«∏dG ábÉ£H ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ÜƒLh  º¡JÉeÉbEG äGAGôLEG ÖLƒà°ùJ ’ øjòdG áeóÿG »ÑdÉW πc

 áHÉbôd  ™°†îJ »àdG  äÉWÉ°ûædG  øe ÉgÒZh á°UÉÿG ¢SQGóŸGh  ¥OÉæØdGh  á«ë°üdG  õcGôŸGh  É¡YGƒfCÉH  äÉfƒdÉ°üdÉH  Ú∏eÉ©dG  ÒZ øeh ájòZC’ÉH

. ( ájó∏ÑdG »°ûàØe

:á«fhÎµdE’G áeóÿG äGƒ£N

.áHƒ∏£ŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ÉNOEG -

:á«dÉàdG äGƒ£ÿG ΩÉ“EG Ωóîà°ùŸG ≈∏Y ÖLƒàj á«fhÎµdE’G áeóÿG RÉ‚EG øe AÉ¡àf’G ó©Hh

á«ë°üdG IOÉ¡°T Ö∏W áYÉÑW -

.π«ÁE’G ≈∏Y Ö∏£dG øe áî°ùf ∫É°SQEG -

.IQô≤ŸG Ωƒ°SôdG ™aO ó©H IOÉ¡°ûdG ΩÓà°S’ ájô°UÉædG á≤£æe ‘ áeÉ©dG áë°üdG IOÉ«Y ≈æÑe IQÉjR -

 Iójó÷G á«còdGh á«fhÎµdE’G äÉeóÿG ΩGóîà°SG á«Ø«c

 »LƒdƒæµàdG Qƒ£àdG áÑcGƒe ¤EG É¡æe kÉ«©°S ,Iójó÷G ¬à∏ëH ÊhÎµdE’G É¡©bƒe Ú°TóJ ™e kÉæeGõJ Iójó÷G á«fhÎµdE’G äÉeóÿG øe ójó©dG ábQÉ°ûdG áæjóe ájó∏H â≤∏WCG

 .AÓª©dG É°VQ äÉjƒà°ùe ≈∏YCG ≥«≤–h ä’ÉéŸG ≈à°T ‘ kÉ«ŸÉY π°UÉ◊G

 ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ájó∏ÑdG ‘ á«æ©ŸG IQGOE’G ¤EG ∫É≤àf’G AÉæY óÑµJ ¿hO áHƒ∏£ŸG á∏eÉ©ŸG RÉ‚E’ É¡eGóîà°SG á«Ø«µd ô°üàfl kÉMô°T h Ió«Øe íFÉ°üf Ωó≤f ¿CGh äÉeóÿG √òg ¢†©H ≈∏Y Aƒ°†dG §∏°ùf ¿CG ÉfÎNG óbh

.áHƒ∏£ŸG áeóÿG

AGò¨dG áeÓ°ùd ábQÉ°ûdG èeÉfÈH ¢UÉÿG ¿Éëàe’G Ö∏W Ëó≤J

 ójó©dG AÉ¡fE’ ÊhÎµdE’G ™bƒŸG ≈∏Y É¡àaÉ°VEG â“ »àdG äÉeóÿG »g kGôNDƒe ájó∏ÑdG É¡à≤∏WCG »àdG á«fhÎµdE’G äÉeóÿG ºgCG øeh

 ójó°ùJh âfÎfE’G áµÑ°T ÈY èeÉfÈdÉH ¢UÉÿG ¿Éëàe’ÉH ΩÉ«≤dG πãe AGò¨dG áeÓ°ùd ábQÉ°ûdG èeÉfÈH á≤∏©àŸG äGAGôLE’G øe

.¿ÉëàeÓd á«FÉ¡ædG IOÉ¡°ûdG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊Gh Ωƒ°SôdG

 øµ‡ óM ≈°übCG ¤EG kÉæeBG ¬dhÉæàf …òdG ΩÉ©£dG π©÷ ábQÉ°ûdG ájó∏H  É¡à≤∏WCG IQOÉÑe (SFSP) AGò¨dG áeÓ°ùd ábQÉ°ûdG èeÉfôHh

 ΩÉ¶f ≥«Ñ£àH Ωƒ≤J Éªc ,AGò¨dG áeÓ°Sh áaÉ¶ædG ‘ Ö°SÉæŸG ÖjQóàdG á«FGò¨dG ™bGƒŸG áaÉc ≈≤∏àJ PEG .ábQÉ°ûdG áÑ«Ñ◊G ÉæJQÉeEG ‘

.É¡©bGƒe ‘ AGò¨dG áeÓ°ùd

  :¤EG êÉà– á«fhÎµdE’G áeóÿG √òg ΩÉ“E’h

  .¿ÉëàeE’G Ωƒ°SQ OGó°S -                 .áHƒ∏£ŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ÉNOG -

 øe πeÉ©àŸG ™«£à°ùj ôNBG §HGQh ,É¡H á≤∏©àŸG ΩÉµMC’Gh •hô°ûdG ≈∏Y …ƒàëj §HGQ á«fhÎµdE’G áeóÿG √òg øª°V É°†jCG ôaƒàjh

 áfÉ©à°S’G øe Ωóîà°ùŸG øµªà«d ,»æØdG ºYó∏d §HGQ ∂dòc óLƒj Éªc ,áeó≤ŸG áeóÿG øY ¬YÉÑ£fG hCG ¬à¶MÓe Ëó≤J ¬dÓN

.á«fhÎµdE’G áeóÿG ΩGóîà°SG ‘ áHƒ©°U …CG ¬à¡LGh GPEG ájó∏ÑdÉH »æØdG ºYódÉH

 :á«JB’G äGƒ£ÿG ΩÉ“EG πeÉ©àŸG ≈∏Y ≈≤Ñàj kÉ«fhÎµdEG Ö∏£dG RÉ‚EG ó©Hh

 ábQÉ°ûdG ájó∏H ™bƒe ≥jôW øY ¿ÉëàeÓd Ëó≤àdG óæY √õéM ” …òdG Ωƒ«dG ‘ óLGƒàdG í°TôŸG ≈∏Y Öéj -

 ájô°UÉædG ´ôa - ábQÉ°ûdG ájó∏H :¿ÉµŸG -

.π«é°ùàdG ÜÉàc ¤EG áaÉ°VE’ÉH ™aódG ∫É°üjG ,π«é°ùàdG IQÉªà°SG ,á«JGQÉeE’G ájƒ¡dG ábÉ£H : øe πc RGôHEG IQhô°V ™e -

: á«ë°üdG ábÉ«∏dG IOÉ¡°T

 kÉeób »°†ŸG ºàj ’h . IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉe’G ádhO ‘ πª©dG hCG áeÉbE’G äGAGôLG ΩÉ“E’ á«°SÉ°SC’G äÉÑ∏£àŸG øe á«ë°üdG ábÉ«∏dG IOÉ¡°T Èà©J

.áeÉ©dG áë°üdG ≈∏Y kGô£N πµ°ûJ »àdG ¢VGôeC’G øe áeóÿG ÖdÉW ƒ∏N âÑãJ IOÉ¡°T ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ¿hO ÉgójóŒ hCG Iôe ∫hCG áeÉbE’G äGAGôLEG ‘

  :¤EG êÉà– á«fhÎµdE’G áeóÿG √òg ΩÉ“E’

 :ójóL

 äÉHQ ∫Éãe ) πªY äÉbÉ£H ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G º¡JÉeÉbEG äGAGôLEG ΩÉ“G ÖLƒà°ùj ’ øjòdG äÉÄØdG øeh á«°üî°ûdG ä’ÉØµdG ≈∏Y áeóÿG »ÑdÉW πc

. (º¡ªµM ‘ øeh á«eƒµ◊G ôFGhódG »ØXƒeh AÉcô°ûdGh øjôªãà°ùŸGh ,º¡ªµM ‘ øeh ∫RÉæŸG ΩóNh ,º¡ªµM ‘ øeh äƒ«ÑdG

:ójóŒ

 Ú∏eÉ©àŸG ÒZ ∫Éãe ) – ájó∏ÑdG ábÉ£H -  á«ë°üdG ábÉ«∏dG ábÉ£H ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ÜƒLh  º¡JÉeÉbEG äGAGôLEG ÖLƒà°ùJ ’ øjòdG áeóÿG »ÑdÉW πc

 áHÉbôd  ™°†îJ »àdG  äÉWÉ°ûædG  øe ÉgÒZh á°UÉÿG ¢SQGóŸGh  ¥OÉæØdGh  á«ë°üdG  õcGôŸGh  É¡YGƒfCÉH  äÉfƒdÉ°üdÉH  Ú∏eÉ©dG  ÒZ øeh ájòZC’ÉH

. ( ájó∏ÑdG »°ûàØe

:á«fhÎµdE’G áeóÿG äGƒ£N

.áHƒ∏£ŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ÉNOEG -

:á«dÉàdG äGƒ£ÿG ΩÉ“EG Ωóîà°ùŸG ≈∏Y ÖLƒàj á«fhÎµdE’G áeóÿG RÉ‚EG øe AÉ¡àf’G ó©Hh

á«ë°üdG IOÉ¡°T Ö∏W áYÉÑW -

.π«ÁE’G ≈∏Y Ö∏£dG øe áî°ùf ∫É°SQEG -

.IQô≤ŸG Ωƒ°SôdG ™aO ó©H IOÉ¡°ûdG ΩÓà°S’ ájô°UÉædG á≤£æe ‘ áeÉ©dG áë°üdG IOÉ«Y ≈æÑe IQÉjR -
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المدينة الباسمة



 ójó©dG AÉ¡fE’ ÊhÎµdE’G ™bƒŸG ≈∏Y É¡àaÉ°VEG â“ »àdG äÉeóÿG »g kGôNDƒe ájó∏ÑdG É¡à≤∏WCG »àdG á«fhÎµdE’G äÉeóÿG ºgCG øeh

 ójó°ùJh âfÎfE’G áµÑ°T ÈY èeÉfÈdÉH ¢UÉÿG ¿Éëàe’ÉH ΩÉ«≤dG πãe AGò¨dG áeÓ°ùd ábQÉ°ûdG èeÉfÈH á≤∏©àŸG äGAGôLE’G øe

.¿ÉëàeÓd á«FÉ¡ædG IOÉ¡°ûdG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊Gh Ωƒ°SôdG

 øµ‡ óM ≈°übCG ¤EG kÉæeBG ¬dhÉæàf …òdG ΩÉ©£dG π©÷ ábQÉ°ûdG ájó∏H  É¡à≤∏WCG IQOÉÑe (SFSP) AGò¨dG áeÓ°ùd ábQÉ°ûdG èeÉfôHh

 ΩÉ¶f ≥«Ñ£àH Ωƒ≤J Éªc ,AGò¨dG áeÓ°Sh áaÉ¶ædG ‘ Ö°SÉæŸG ÖjQóàdG á«FGò¨dG ™bGƒŸG áaÉc ≈≤∏àJ PEG .ábQÉ°ûdG áÑ«Ñ◊G ÉæJQÉeEG ‘

.É¡©bGƒe ‘ AGò¨dG áeÓ°ùd

  :¤EG êÉà– á«fhÎµdE’G áeóÿG √òg ΩÉ“E’h

  .¿ÉëàeE’G Ωƒ°SQ OGó°S -                 .áHƒ∏£ŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ÉNOG -

 øe πeÉ©àŸG ™«£à°ùj ôNBG §HGQh ,É¡H á≤∏©àŸG ΩÉµMC’Gh •hô°ûdG ≈∏Y …ƒàëj §HGQ á«fhÎµdE’G áeóÿG √òg øª°V É°†jCG ôaƒàjh

 áfÉ©à°S’G øe Ωóîà°ùŸG øµªà«d ,»æØdG ºYó∏d §HGQ ∂dòc óLƒj Éªc ,áeó≤ŸG áeóÿG øY ¬YÉÑ£fG hCG ¬à¶MÓe Ëó≤J ¬dÓN

.á«fhÎµdE’G áeóÿG ΩGóîà°SG ‘ áHƒ©°U …CG ¬à¡LGh GPEG ájó∏ÑdÉH »æØdG ºYódÉH

 :á«JB’G äGƒ£ÿG ΩÉ“EG πeÉ©àŸG ≈∏Y ≈≤Ñàj kÉ«fhÎµdEG Ö∏£dG RÉ‚EG ó©Hh

 ábQÉ°ûdG ájó∏H ™bƒe ≥jôW øY ¿ÉëàeÓd Ëó≤àdG óæY √õéM ” …òdG Ωƒ«dG ‘ óLGƒàdG í°TôŸG ≈∏Y Öéj -

 ájô°UÉædG ´ôa - ábQÉ°ûdG ájó∏H :¿ÉµŸG -

.π«é°ùàdG ÜÉàc ¤EG áaÉ°VE’ÉH ™aódG ∫É°üjG ,π«é°ùàdG IQÉªà°SG ,á«JGQÉeE’G ájƒ¡dG ábÉ£H : øe πc RGôHEG IQhô°V ™e -

: á«ë°üdG ábÉ«∏dG IOÉ¡°T

 kÉeób »°†ŸG ºàj ’h . IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉe’G ádhO ‘ πª©dG hCG áeÉbE’G äGAGôLG ΩÉ“E’ á«°SÉ°SC’G äÉÑ∏£àŸG øe á«ë°üdG ábÉ«∏dG IOÉ¡°T Èà©J

.áeÉ©dG áë°üdG ≈∏Y kGô£N πµ°ûJ »àdG ¢VGôeC’G øe áeóÿG ÖdÉW ƒ∏N âÑãJ IOÉ¡°T ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ¿hO ÉgójóŒ hCG Iôe ∫hCG áeÉbE’G äGAGôLEG ‘

  :¤EG êÉà– á«fhÎµdE’G áeóÿG √òg ΩÉ“E’

 :ójóL

 äÉHQ ∫Éãe ) πªY äÉbÉ£H ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G º¡JÉeÉbEG äGAGôLEG ΩÉ“G ÖLƒà°ùj ’ øjòdG äÉÄØdG øeh á«°üî°ûdG ä’ÉØµdG ≈∏Y áeóÿG »ÑdÉW πc

. (º¡ªµM ‘ øeh á«eƒµ◊G ôFGhódG »ØXƒeh AÉcô°ûdGh øjôªãà°ùŸGh ,º¡ªµM ‘ øeh ∫RÉæŸG ΩóNh ,º¡ªµM ‘ øeh äƒ«ÑdG

:ójóŒ

 Ú∏eÉ©àŸG ÒZ ∫Éãe ) – ájó∏ÑdG ábÉ£H -  á«ë°üdG ábÉ«∏dG ábÉ£H ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ÜƒLh  º¡JÉeÉbEG äGAGôLEG ÖLƒà°ùJ ’ øjòdG áeóÿG »ÑdÉW πc

 áHÉbôd  ™°†îJ »àdG  äÉWÉ°ûædG  øe ÉgÒZh á°UÉÿG ¢SQGóŸGh  ¥OÉæØdGh  á«ë°üdG  õcGôŸGh  É¡YGƒfCÉH  äÉfƒdÉ°üdÉH  Ú∏eÉ©dG  ÒZ øeh ájòZC’ÉH

. ( ájó∏ÑdG »°ûàØe

:á«fhÎµdE’G áeóÿG äGƒ£N

.áHƒ∏£ŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ÉNOEG -

:á«dÉàdG äGƒ£ÿG ΩÉ“EG Ωóîà°ùŸG ≈∏Y ÖLƒàj á«fhÎµdE’G áeóÿG RÉ‚EG øe AÉ¡àf’G ó©Hh

á«ë°üdG IOÉ¡°T Ö∏W áYÉÑW -

.π«ÁE’G ≈∏Y Ö∏£dG øe áî°ùf ∫É°SQEG -

.IQô≤ŸG Ωƒ°SôdG ™aO ó©H IOÉ¡°ûdG ΩÓà°S’ ájô°UÉædG á≤£æe ‘ áeÉ©dG áë°üdG IOÉ«Y ≈æÑe IQÉjR -

 Iójó÷G á«còdGh á«fhÎµdE’G äÉeóÿG ΩGóîà°SG á«Ø«c

 »LƒdƒæµàdG Qƒ£àdG áÑcGƒe ¤EG É¡æe kÉ«©°S ,Iójó÷G ¬à∏ëH ÊhÎµdE’G É¡©bƒe Ú°TóJ ™e kÉæeGõJ Iójó÷G á«fhÎµdE’G äÉeóÿG øe ójó©dG ábQÉ°ûdG áæjóe ájó∏H â≤∏WCG

 .AÓª©dG É°VQ äÉjƒà°ùe ≈∏YCG ≥«≤–h ä’ÉéŸG ≈à°T ‘ kÉ«ŸÉY π°UÉ◊G

 ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ájó∏ÑdG ‘ á«æ©ŸG IQGOE’G ¤EG ∫É≤àf’G AÉæY óÑµJ ¿hO áHƒ∏£ŸG á∏eÉ©ŸG RÉ‚E’ É¡eGóîà°SG á«Ø«µd ô°üàfl kÉMô°T h Ió«Øe íFÉ°üf Ωó≤f ¿CGh äÉeóÿG √òg ¢†©H ≈∏Y Aƒ°†dG §∏°ùf ¿CG ÉfÎNG óbh

.áHƒ∏£ŸG áeóÿG

AGò¨dG áeÓ°ùd ábQÉ°ûdG èeÉfÈH ¢UÉÿG ¿Éëàe’G Ö∏W Ëó≤J

 ójó©dG AÉ¡fE’ ÊhÎµdE’G ™bƒŸG ≈∏Y É¡àaÉ°VEG â“ »àdG äÉeóÿG »g kGôNDƒe ájó∏ÑdG É¡à≤∏WCG »àdG á«fhÎµdE’G äÉeóÿG ºgCG øeh

 ójó°ùJh âfÎfE’G áµÑ°T ÈY èeÉfÈdÉH ¢UÉÿG ¿Éëàe’ÉH ΩÉ«≤dG πãe AGò¨dG áeÓ°ùd ábQÉ°ûdG èeÉfÈH á≤∏©àŸG äGAGôLE’G øe

.¿ÉëàeÓd á«FÉ¡ædG IOÉ¡°ûdG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊Gh Ωƒ°SôdG

 øµ‡ óM ≈°übCG ¤EG kÉæeBG ¬dhÉæàf …òdG ΩÉ©£dG π©÷ ábQÉ°ûdG ájó∏H  É¡à≤∏WCG IQOÉÑe (SFSP) AGò¨dG áeÓ°ùd ábQÉ°ûdG èeÉfôHh

 ΩÉ¶f ≥«Ñ£àH Ωƒ≤J Éªc ,AGò¨dG áeÓ°Sh áaÉ¶ædG ‘ Ö°SÉæŸG ÖjQóàdG á«FGò¨dG ™bGƒŸG áaÉc ≈≤∏àJ PEG .ábQÉ°ûdG áÑ«Ñ◊G ÉæJQÉeEG ‘

.É¡©bGƒe ‘ AGò¨dG áeÓ°ùd

  :¤EG êÉà– á«fhÎµdE’G áeóÿG √òg ΩÉ“E’h

  .¿ÉëàeE’G Ωƒ°SQ OGó°S -                 .áHƒ∏£ŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ÉNOG -

 øe πeÉ©àŸG ™«£à°ùj ôNBG §HGQh ,É¡H á≤∏©àŸG ΩÉµMC’Gh •hô°ûdG ≈∏Y …ƒàëj §HGQ á«fhÎµdE’G áeóÿG √òg øª°V É°†jCG ôaƒàjh

 áfÉ©à°S’G øe Ωóîà°ùŸG øµªà«d ,»æØdG ºYó∏d §HGQ ∂dòc óLƒj Éªc ,áeó≤ŸG áeóÿG øY ¬YÉÑ£fG hCG ¬à¶MÓe Ëó≤J ¬dÓN

.á«fhÎµdE’G áeóÿG ΩGóîà°SG ‘ áHƒ©°U …CG ¬à¡LGh GPEG ájó∏ÑdÉH »æØdG ºYódÉH

 :á«JB’G äGƒ£ÿG ΩÉ“EG πeÉ©àŸG ≈∏Y ≈≤Ñàj kÉ«fhÎµdEG Ö∏£dG RÉ‚EG ó©Hh

 ábQÉ°ûdG ájó∏H ™bƒe ≥jôW øY ¿ÉëàeÓd Ëó≤àdG óæY √õéM ” …òdG Ωƒ«dG ‘ óLGƒàdG í°TôŸG ≈∏Y Öéj -

 ájô°UÉædG ´ôa - ábQÉ°ûdG ájó∏H :¿ÉµŸG -

.π«é°ùàdG ÜÉàc ¤EG áaÉ°VE’ÉH ™aódG ∫É°üjG ,π«é°ùàdG IQÉªà°SG ,á«JGQÉeE’G ájƒ¡dG ábÉ£H : øe πc RGôHEG IQhô°V ™e -

: á«ë°üdG ábÉ«∏dG IOÉ¡°T

 kÉeób »°†ŸG ºàj ’h . IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉe’G ádhO ‘ πª©dG hCG áeÉbE’G äGAGôLG ΩÉ“E’ á«°SÉ°SC’G äÉÑ∏£àŸG øe á«ë°üdG ábÉ«∏dG IOÉ¡°T Èà©J

.áeÉ©dG áë°üdG ≈∏Y kGô£N πµ°ûJ »àdG ¢VGôeC’G øe áeóÿG ÖdÉW ƒ∏N âÑãJ IOÉ¡°T ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ¿hO ÉgójóŒ hCG Iôe ∫hCG áeÉbE’G äGAGôLEG ‘
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. (º¡ªµM ‘ øeh á«eƒµ◊G ôFGhódG »ØXƒeh AÉcô°ûdGh øjôªãà°ùŸGh ,º¡ªµM ‘ øeh ∫RÉæŸG ΩóNh ,º¡ªµM ‘ øeh äƒ«ÑdG

:ójóŒ

 Ú∏eÉ©àŸG ÒZ ∫Éãe ) – ájó∏ÑdG ábÉ£H -  á«ë°üdG ábÉ«∏dG ábÉ£H ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ÜƒLh  º¡JÉeÉbEG äGAGôLEG ÖLƒà°ùJ ’ øjòdG áeóÿG »ÑdÉW πc

 áHÉbôd  ™°†îJ »àdG  äÉWÉ°ûædG  øe ÉgÒZh á°UÉÿG ¢SQGóŸGh  ¥OÉæØdGh  á«ë°üdG  õcGôŸGh  É¡YGƒfCÉH  äÉfƒdÉ°üdÉH  Ú∏eÉ©dG  ÒZ øeh ájòZC’ÉH

. ( ájó∏ÑdG »°ûàØe

:á«fhÎµdE’G áeóÿG äGƒ£N

.áHƒ∏£ŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ÉNOEG -

:á«dÉàdG äGƒ£ÿG ΩÉ“EG Ωóîà°ùŸG ≈∏Y ÖLƒàj á«fhÎµdE’G áeóÿG RÉ‚EG øe AÉ¡àf’G ó©Hh

á«ë°üdG IOÉ¡°T Ö∏W áYÉÑW -

.π«ÁE’G ≈∏Y Ö∏£dG øe áî°ùf ∫É°SQEG -

.IQô≤ŸG Ωƒ°SôdG ™aO ó©H IOÉ¡°ûdG ΩÓà°S’ ájô°UÉædG á≤£æe ‘ áeÉ©dG áë°üdG IOÉ«Y ≈æÑe IQÉjR -
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تنفطر قلوبنا جميعًا حزنًا واأ�سى حني ن�سمع عن طفل مل مي�س من عمره اإل �سنوات قالئل ي�سقط من �سرفة اأو نافذة 

منزله ب�سبب اإهمال اأبوين تركاه وحيدًا يف املنزل ليواجه م�سريه املحتوم �سريعًا على قارعة الطريق. اإن اأطفالنا 

يحتاجون منا عناية دقيقة وتفهم لعقولهم التي مل ت�سل بعد ملرحلة الن�سج ومتييز اخلطر،  فعلى الآباء والأمهات 

اأن ل يرتكوا �سغارهم مبفردهم يف البيت، واأن ل ي�سعوا اأغرا�سًا اأو كرا�سي اأو ما �سابه ذلك يف ال�سرفات اأو اأ�سفل 

النوافذ حتى ل يت�سلقها فلذات اأكبادنا فيتختل توازنهم وينتهي بهم امل�سري اإىل املوت، والأحوط من هذا وذاك اأن 

تبقى النوافذ واأبواب ال�سرفات مو�سدة وحمكمة الإغالق بحيث ل ميكن لالأطفال فتحها دون م�ساعدة الكبار.

الشرفات وخطر الموت

سيارات اإلزعاج 

اإنها حقًا �سيارات الإزعاج وعرقلة حركة ال�سري تلك ال�سيارات التي تتزاحم حول حمالت وكافترييات 

�ساي الكرك، لن�سمع نعيق بوق ال�سيارة اأو ما ن�سميه يف اللهجة املحلية الهرن، حيث ل توجد و�سيلة لتنبيه 

ال�سيارات يف عر�س  ال�سيء املزعج، والأدهى والأمر من ذلك هو وقوف تلك  اإل هذا  عمال الكافترييا 

الطريق عندما ل يجدون مكانًا منا�سبًا لالنتظار اأمام الكافترييا، مما يت�سبب يف عرقلة حركة ال�سري، 

ولذلك نطالب مرتادي حمال الكرك اأن يراعوا الآداب العامة التي تتمثل يف عدم اإزعاج ال�سكان، وعدم 

اللجوء اإىل الوقوف يف حرم الطريق لإتاحة الفر�سة مل�ستخدمي الطريق اإىل التحرك بحرية.

اإلساءة إلى لغتنا الجميلة
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لغتنا العربية من اللغات الراقية و الغنية بالف�ساحة و البالغة منذ القدم،  ومن ال�سروري الهتمام بها و التاأكد 

من كتابتها ونطقها بطريقة �سليمة من ناحية قواعدها النحوية والإمالئية وعدم جعل اللغات الأخرى تطغى عليها. 

وما نراه من الأخطاء الفادحة التي يندى لها اجلبني على بع�س اللوحات الإعالنية واللوحات التعريفية لالأن�سطة 

التجارية اأو الكتابات الركيكة على فواتري ال�سراء، يدعونا جميعًا اإىل وقفة حا�سمة ملنع مثل هذه املمار�سات التي 

ت�سوه لغتنا اجلميلة، فلنتكاتف جميعًا اأفرادًا وموؤ�س�سات لو�سع اللغة العربية يف مكانتها التي تليق بها.
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ملف
    العدد

يف كتاب 100 )فكرة عظيمة  لبناء م�ستقبلك املهني( �سوف جتد:

الداخلية  ال�سيا�سة  مناورات  اإطار  يف  للفوز  عظيمة  اأفكار   -

لل�سركة.

- اأفكار عظيمة للتاأثري الإيجابي على هيئة املديرين.

- اأفكار عظيمة لقيادة الفريق اإىل النجاح.

- اأفكار عظيمة لالإقرتاب من القمة .

والن�سائح  الأفكار  من  و�سبعني  خم�س  اإىل  وبالإ�سافة  هذا 

واحليل الرائعة التي �سرتفعك اأنت وموؤ�س�ستك غلى القمة.
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100 فكرة عظيمة لبناء مستقبلك المهني

يف  الإن�سان  يفكر  اأن  مبجرد  الذهن  يف  ترد  الأ�سئلة  من  الكثري 

ولأن   عليها.  كيفية احل�سول  ويف  اأ�سبابها،  ويف  ال�سعادة،  معنى 

البحث عن ال�سعادة لي�ستقيم ول يكتمل اإل بطرح هذه الأ�سئلة، 

اأن نقدم الإجابة عن هذه الأ�سئلة.  فقد حاولنا يف هذا الكتاب 

واأن ن�سع بني اأيديكم عنوان الطريق اإىل ال�سعادة والر�سا. 

طريقك إلى السعادة، كيف تحصل على 
السعادة والرضا؟

ولكنه  فقط،  العمل  يف  النجاح  لطريق  و�سفا  لي�س  الكتاب  هذا 

تكون  كيف  يعرفك  فهو  احلياة.  مناحي  كل  يف  للنجاح  برنامج 

اأطفالك، وجناحًا يف  تربية  و  والعمل  والزواج  ناجحًا يف احلب 

يف  الإخفاق  اأ�سباب  ماهي  يعرفك  كما  الآخرين.  مع  عالقتك 

نحول  وكيف  الكبوات.  هذه  مثل  تواجه  وكيف  والف�سل  احلياة 

اإىل  وحتوله  الف�سل  من  ت�ستفيد  وكيف  ميزات،  اإىل  نقائ�سك 

جناح. 

أسرار النجاح، كيف تجد طريقك إلى النجاح

مـــن مـكـتــبــة الــبـــلــــديــــة 
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ويجب  نتقنه،  كيف  نعرف  اأن  يجب  منار�سه  لكي   .. فن  احلياة 

واأن  ومواهبنا،  قدراتنا  نعرف  واأن  الإتقان،  و�سائل  نعرف  اأن 

نريد  ما  حتقيق  على  نقدر  وهل  حياتنا؟  من  نريد  ماذا  نعرف 

وال�سعادة؟ ولكن قبل هذا كله قد جند  النجاح  ام لنقدر؟ وما 

اأعظم الألغاز، وهو لغز احلياة ذاتها،  اأمام  اأنف�سنا وجهًا لوجه 

ما احلياة؟ مالهدف منها؟ كل هذه الأ�سئلة وغريها يجيب عليها 

هذا الكتاب.

 الطرق المضمونة لتحقيق النجاح في 
الحياة، كيف تكون سعيدًا وناجحًا ومحبوبًا؟

ب�سفات  القارئ  ويعرف  العبقرية  معنى  الكتاب  هذا  ي�سرح 

كما  والعبقرية،  ال�سذوذ  بني  الفا�سل  اخلط  ويو�سح  العبقري 

يحتوي الكتاب على جمموعة من الختبارات التي متكن القارئ 

من اكت�ساف وتنمية قدراته ومواهبة الذاتية التي ت�ساعده على 

اكت�ساب العبقرية.

هل أنت عبقري؟ اختبر نفسك وتعلم 
الطرق السهلة إلكتساب العبقرية
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 ÖMÉ°U  ÖJÉµdG  Oô°S  ó≤a  ,áëª°ùdG  á«eÓ°SE’G  Ió«≤©dGh
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 ¤EG  π≤àfG  É¡æeh  ,âbƒdG  ∂dP  ‘  ó«©dG  ∫ÉÑ≤à°SG  π«°UÉØJ
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 √ÉÑ°U  ‘  √ƒª°S  É¡°TÉY  »àdG  πMGôŸG  ºgCG  øe  h  .á«ª°SÉ≤dG

 ‘ áaÉ°ûc ábôa ∫hCG ‘ ¬àcQÉ°ûe »g É¡«a √õ«“ RôH »àdGh

 É¡dÓN øe ôe »àdG  è◊G á∏MQ ≈∏Y ≈JCG  Égó©H  ,ábQÉ°ûdG

 ¥OCG øe Éæeôëj ⁄h IóL h ΩÉeódG h øjôëÑdG øe πc ≈∏Y

 É¡«a  øëf  »àdG  áª©ædG  ∑Qóæd  á∏MôdG  √òg  ‘  π«°UÉØàdG

 ôe ó≤a ,∂°SÉæŸG √òg AGOCG ‘ ádƒ¡°S h ô°ùj øe ΩÉjC’G √òg

 ¬d h »eƒµM óah øª°V ¿Éc ¬fCG ºZQ áÑ©°U πMGôÃ √ƒª°S

 ¿ÉqHEG  ÖJÉµdG  ΩGóbEG  h  áYÉé°T  äRôH  óbh  .á°UÉN  äGRÉ«àeG

 øe  πc  ¬«a  âcÎ°TG  …òdG  ô°üe  ≈∏Y  »KÓãdG  ¿Ghó©dG

 ‘  çOGƒ◊G  äÌc  ºK  øe  h  ,π«FGô°SEGh  É°ùfôah  É«fÉ£jôH

 πé°S »àdGh 1959 ¤EG 1958 ÚH IÎØdG ‘ ábQÉ°ûdG IQÉeEG

 ¬°SÉ°ùMEG  ≈∏Y  kGAƒ°V  »≤∏J  ∞bGƒe  OQÉ°ùdG  É¡dÓN  øe

 Ö∏£àJ  »àdG  çGóMC’G  √òg  πãÃ  ¬àWÉMEGh  á«dhDƒ°ùŸÉH

 .á«Yƒ°VƒŸGh ICGô÷G

 ‘  äGôgÉ¶J  âeÉb  π«FGô°SE’  kÉÑàµe  ¿GôjEG  âëàa  ÉŸ  h

 ∂∏J ¿GOƒ≤j ¿GôªY ËôJh √ƒª°S ¿Éch ábQÉ°ûdGh øjôëÑdG

 ¢†©H  ™e  ¬HÉë°ùfG  á«eƒ≤dG  ¬ØbGƒe  øe  h  .äGôgÉ¶àdG

 ≈∏Y  Ú«ã©ÑdG  »æéàd  ∂dPh  å©ÑdG  ÜõM  øe  ¬FÉbó°UCG

 ÖJÉµdG πNO ºK , ô°UÉædG óÑY ∫ÉªL πMGôdG »eƒ≤dG π£ÑdG

 ¬WÉ°ûf  É¡«a  ô¡¶j  »àdGh  á«©eÉ÷G  á°SGQódG  á∏Môe  ‘

 √QÉ«àNG  á¶◊  ∞dDƒŸG  ∞°üj  ÜÉàµdG  á“ÉN  ‘h  ,√õ«“h
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 kÉjôµa  ÉæJhQCG  »àdG  ájójó◊G  ¬JôcGòH  ÖJÉµdG  Éæ°ûgOCG  ó≤d

 ,√Oô°S  ÉÃ  kÉ«fÉ°ùfEG  h  kÉ«KGôJh  kÉ«îjQÉJh  kÉ«YÉªàLGh  kÉjƒHôJh
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ملف
العدد

ما اأجمل الإجناز عندما يكون مقرونًا باجلد والإ�سرار على التميز! ما اأجمل الإجناز عندما تغلفه روح العمل اجلماعية! ما اأجمل 

القا�سمي ع�سو  الدكتور �سلطان بن حممد  ال�سيخ  ال�سمو  الأعلى، �ساحب  الأوىل الأب والقدوة واملثل  لبناته  الإجناز عندما ي�سع 

املجل�س الأعلى لالحتاد حاكم ال�سارقة، الذي قام منذ عام بافتتاح  مبنى بلدية مدينة ال�سارقة اجلديد، ذلك املبنى الذي ميثل يف 

ت�سميماته اأيقونة معمارية حتمل بني عمدانها مالمح تراث وتاريخ الإمارة البا�سمة. 

م�سى عامًا مل تتوقف فيه اإجنازات كل القطاعات والإدارات، عامًا تكللت فيه جمهوداتنا جميعًا بالنجاحات العاملية واملحلية. ولأننا 

يف اإدارة الت�سال املوؤ�س�سي حلقة الو�سل بني البلدية وو�سائل الإعالم من ناحية، والبلدية واجلمهور من ناحية اأخرى، بالإ�سافة 

لتعزيز اآليات التوا�سل بني الإدارة العليا والإدارات الأخرى، كانت م�سوؤولياتنا كبرية وعظيمة، اأجنزنا يف عام ما يزيد عن 2000 

طلب م�ستلم موزع على الوحدات التنظيمية التابعة لالإدارة، وح�سلنا على جائزة ال�سارقة لالت�سال احلكومي - فئة اأف�سل تعامل 

اإعالمي مع اأزمة على م�ستوى الدولة – كما ح�سدنا اجلائزة يف فئة اأف�سل متحدث ر�سمي على م�ستوى الإمارة، و�ساركنا يف عدد 

ل يح�سى من التغطيات الإعالمية.

تزهو اأي�سًا اإجنازاتنا وتزدهر من خالل الفعاليات والأن�سطة الجتماعية والثقافية والتوعوية التي �ساركنا يف تنظيمها على مدار 

يف  ودورها  البلدي،  العمل  يف  البلدية  دور  اإبراز  على  خاللها  من  عملنا  التي  اخلارجية  واملوؤمترات  للمنتديات  بالإ�سافة  العام، 

احلفاظ على املظهر اجلمايل واحل�ساري لالإمارة البا�سمة التي اأ�سبحت رمزًا للثقافة والتح�سر.

 م�سى على افتتاح املبنى وا�ستقبال عام جديد مليء بالتميز والإبداع، ي�سرنا اأن نهنئ ون�سكر كل من �ساهم يف 
ٍ
 ونحن اإذ نحتفل بعام

اإجناح البلدية وو�سولها ملكانة مرموقة بني كل دوائر الإمارة، ونود اأن نذّكر اأن الأهم من حتقيق النجاح هو املحافظة عليه وال�سعود 

لأعلى درجاته باملثابرة والإ�سرار.

ما أجمل اإلنجاز

ندى سعيد السويدي
مدير إدارة االتصال المؤسسي


