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    العدد

منذ و�سع اللبنة الأوىل لبلدية مدينة ال�سارقة وهي ت�سعى لتحقيق جملة من الأهداف ترتكز يف جمملها على اإ�سعاد املواطنني 

اأر�ض الإمارة البا�سمة، من خالل ر�سالة وروؤية وا�سحة حتمل بني طياتها العديد من القيم التي تتمحور حول  واملقيمني على 

احلفاظ على املوروث الثقايف والعمراين لالإمارة، والإخال�ض والتفاين يف العمل، وتبني روح املبادرة والإبداع والبتكار،و حتقيق 

روؤية احلكومة مبا يكفل اإ�سعاد العاملني واملتعاملني. 

وقد كان التحول الذكي  للعديد من خدمات البلدية اأحد اأهم جهودنا للو�سول لأعلى معدلت ر�سا العمالء و�سعادتهم، والذي 

جاء متما�سيًا مع التحول الرقمي الذي ت�سهده دولة الإمارات العربية املتحدة وكافة موؤ�س�سات الإمارة، حيث تقدم البلدية عرب 

موقعها الإلكرتوين ما يزيد عن 130 خدمة، منها خدمات ذكية يتم اإجنازها بالكامل عرب املوقع الإلكرتوين والهواتف الذكية 

واأخرى خدمات اإلكرتونية ت�سمح للمتعاملني بتقدمي معامالتهم واإنهاء بع�ض الإجراءات عرب املوقع على اأن يتم متابعتها حتى 

اإنهائها من خالل مراجعة الإدارة املعنية.

ومن اأهم هذه اخلدمات التي �سهدت اإقباًل كبريًا الفرتة املا�سية خدمات اإدارة التنظيم الإيجاري التي تقدم 39 خدمة عرب 

املعامالت  ا�ستالم  اإيقاف  مت  حيث  واملالك،  العقارية  للمكاتب  وال�سكنية  التجارية  الإيجار  عقود  جتديد  منها  البلدية،  موقع 

اأتاحت البلدية  الورقية اخلا�سة بهذه اخلدمة اعتبارًا من الأول من �سبتمرب، وا�ستكماًل لهذا الدور الرائد يف خدمة العمالء 

خدمة ت�سديق عقود الإيجار ال�سكنية والتجارية يف فروع مكاتب ت�سهيل املوجودة باملدينة،مما وفر مزيدًا من الوقت والعناء على 

اجلمهور و�ساهم يف رفع درجة الر�سا وال�سعادة عن خدمات البلدية، حيث مت ت�سديق ما يزيد عن 35 األف عقد الكرتونيًا عرب 

موقع البلدية، مما حقق اأعلى م�ستويات لر�سا العمالء واأعلى معايري اجلودة يف العمل.

ريــاض عبداهلل عيـــالن
مدير عام بلدية مدينة الشارقة

التحول الذكي



 

10

8

بلدية الشارقة تستقبل 
وفدًا من هيئة بيئة إمارة 

أبوظبي

مذكرة تفاهم بين البلدية 
وهيئة الشارقة الصحية

 مجلة فصلية منوعة تصدر عن بلدية مدينة الشارقة

دد
لع

ف ا
مل

11
قطاع الزراعة يستقبل 

مستشار التجارة واالستثمار 
في السفارة البريطانية

لتنظيم العالقة بين المؤجر والمستأجر
البلدية تطبق تعديالت في رسوم تصديق 

عقود اإليجار

4

في هذا العدد

دار
 ال

بار
أخ

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

مـحـــمــــد �سالـــــح اجل�ســمي

�سكرتري التحرير

اأميـرة حممـد عبداحلـافظ

متابعة واإ�سراف

حممـــد �ســالــح اجل�سـمــي

تدقـيق لغــــوي

اأحمـــــــد نعيـــــــــم البــــــــاز

ت�سوير

عــلــي �سعيد العيـــونـــي

ت�سميم واإخراج

ميـــــــره ثانــي ال�ســـويـــدي

عـمـــــار خــلـيــــــل كــلــثـــــم

عبـــدالــر�سيــــد حــافـــــظ

مــريـــم عــلـــي املــرزوقـــي

للم�ساركة مبقالة اأو معلومة اأو �سور  ،

 را�سلنا على الربيد الإلكرتوين التايل:

إدارة االتصــــال المؤسســي
  هاتف : 5162485 9716+

براق: 5616095 9716+

www.shjmun.gov.ae

 العدد) 27( ال�سنة الثامنة ـ اأكتوبر 2016م

ccd@shjmun.gov.ae

9
بلدية الشارقة تناقش 
مشروع واحة الصجعة 

الصناعية



 

ملف
    العدد

ملف
    العدد

40

24

28

سعادة خولة المال:
لوال دعم الرجل ما نجحت المرأة

مدينة األحالم .. تحتضن مهرجان 
الذيد للرطب في دورته األولى 

2016م

قسم حماية البيئة بالبلدية 
الضامن لسالمة الشارقة

دد 
عــ

 ال
اء

قــ
ل

دد
لع

ر ا
وا

ح
نا 

ئق
دا

ح
ق

قي
22تح 13

بلدية الشارقة تحتفل باإلماراتية 
في يومها

17
بلدية الشارقة تستقبل وفدًا من 

مجلس الشارقة للشباب

18

20

بلدية الشارقة تنظم حملة 
تفتيشية على البقاالت والمحال 

الغذائية 

بلدية الشارقة تعزز الوعي البيئي 
لدى ذوي اإلعاقة

دار
 ال

بار
أخ

علي أحمد:
خدمات البلدية اإليجارية كلها 

لتحقيق رضا العمالء

16
 استعدادات بلدية الشارقة 

الستقبال عيد األضحى المبارك



ملف
العدد

المدينة الباسمة

4
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لإم���ارة  التنفي���ذي  املجل����س  لق���رار  تنفي���ذا 

ال�سارقة رقم )26( ل�سنة2016م  طبقت بلدية مدينة 

ال�سارق���ة يف  الأول م���ن اأغ�سط����س املا�س���ي ع���دد من 

التعدي���ات اخلا�سة بقيم���ة ت�سديق وجتديد عقود 

الإيج���ار ال�سكني���ة والتجاري���ة وال�ستثماري���ة، حيث 

ج���اء ه���ذا الق���رار بتوجيهات كرمية م���ن ويل العهد 

ونائ���ب حاك���م اإمارة ال�سارقة �سلط���ان بن حممد بن 

�سلط���ان القا�سمي رئي����س املجل����س التنفيذي و ن�س 

عل���ى تعديل ج���دول الر�سوم املرافق للق���رار رقم 14 

ل�سنة 2007 ب�ساأن تنفيذ اأحكام القانون رقم 2 ل�سنة 

2007 ب�س���اأن تنظي���م العاقة بني املوؤج���ر وامل�ستاأجر 

يف اإمارة ال�سارقة، والذي يت�سمن حت�سيل ن�سبة %4 

م���ن قيمة الإيجار ال�سن���وي لت�سديق عقود الإيجار 

ال�سكين���ة، يف ح���ني مت تعدي���ل ر�س���وم ت�سدي���ق عقود 

الإيجار التجارية لت�سبح 5%،اأما ر�سوم ت�سديق عقد 

الإيج���ار لغاي���ات الإ�ستثمار وجتديدات���ه  فاأ�سبحت 

3% من بدل الإيجار ال�سنوي بحد اأدنى 1000 درهم، 

بالإ�ساف���ة لتعدي���ل ر�س���م ب���دل وثيقة عق���د الإيجار 

لت�سب���ح 100 درهم،علماً باأن ه���ذه الر�سوم اجلديدة 

ل���ن يتم تطبيقه���ا اإل على العقود املربمة بعد تاريخ 

1 اأغ�سط�س 2015. وقد جاء هذا القرار متزامناً  مع 

ق���رار البلدية باإلزام جميع املكاتب العقارية العاملة 

باملدينة با�ستخدام خدمة العقد الذكي على موقعها 

اللكرتوين لإجناز معامات جتديد ت�سديق عقود 

الإيج���ار ال�سكنية والتجارية، واإلغاء كافة املعامات 

الورقي���ة اخلا�س���ة به���ذه املعام���ات، وال���ذي ب���داأ يف  

الأول م���ن �سبتم���رب م���ن الع���ام اجل���اري، بن���اًء عل���ى 

القرارات الناجتة ع���ن الجتماع اخلام�س للمجل�س 

البلدي ملدين���ة ال�سارقة لدور النعقاد العادي الأول 

من الف�سل ال�سنوي احلادي ع�سر.

لتنظيم العالقة بين المؤجر والمستأجر

البلدية تطبق تعديالت في رسوم 
تصديق عقود اإليجار

لتنظيم العالقة بين المؤجر والمستأجر

البلدية تطبق تعديالت في رسوم 
تصديق عقود اإليجار
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ملف
    
العدد هـــذا وقد قامت حكومـــة ال�سارقـــة باإجراء درا�ســـة منذ عامني 

تقريبـــًا، بالتن�سيـــق مـــع البلدية، لدرا�ســـة ر�ســـوم ت�سديق عقود 

الإيجـــار، ومقارنتهـــا بالإمـــارات الأخرى، مـــع درا�ســـة تكاليفها 

الت�سغيليـــة وك�سفـــت الدرا�سة اأن »الر�سوم التـــي تطبقها ال�سارقة 

علـــى ت�سديق العقـــود منخف�سة، بالن�سبة للقيمـــة الت�سغيلية، وملا 

تفر�ســـه الإمارات الأخـــرى، مقابل تقدمي هـــذه اخلدمة، وهو ما 

ا�ستدعـــى اتخـــاذ قرار الزيـــادة، مبا يعـــادل ر�ســـوم تطبيقها يف 

الإمارات الأخرى.

زيادة المراجعين
ولأن البلديـــة حتر�ـــض علـــى �سرعـــة تنفيـــذ كافـــة القوانـــني 

والقـــرارات التـــي مـــن �سـاأنهـــا احلفـــاظ علـــى جمريـــات العمل 

وتطويـــره، واحلفـــاظ علـــى امل�سلحة العامـــة، ول�سيمـــا تنظيم 

العالقـــة بني املوؤجـــر وامل�ستاأجر على اأر�ض ال�سارقـــة التي ت�سهد 

اإقباًل كبريًا للعي�ض بها من قبل جميع اجلن�سيات، كما حتر�ض 

اأي�ســـًا علـــى اإر�ســـاء العمـــالء والو�ســـول لأعلى معـــدلت من 

اجلـــودة يف اأداء العمـــل، بداأت يف تنفيذ قـــرار تعديل الر�سوم 

يف 26 يونيـــو من العام اجلاري حتى يت�سنـــى للجميع ت�سديق 

عقودهم اأو جتديدها، ولذلك كر�ست البلدية كافة اإمكانياتها 

الب�سريـــة لتقدمي خدمـــة ت�سديق وجتديد عقـــود الإيجار قبل 

�سريان الر�سوم اجلديدة  للمتعاملني على اأف�سل وجه ب�سهولة 

وي�سربعد الإعالن يف كافـــة و�سائل الإعالم املرئية وامل�سموعة 

بالإ�سافـــة ملواقع التوا�سل الجتماعي، حيـــث كان من املتوقع 

منذ الإعالن عن التعديالت اجلديدة زيادة اأعداد املراجعني 

للبلدية لال�ستفادة من الر�سوم القدمية، وبالفعل زادت اأعداد 

املرجعـــني يف الأيـــام الأخرية قبـــل تطبيق القـــرار اإىل 6000 

مراجع يوميًا، يف حني كان املعـــدل الطبيعي يف الأيام العادية  

ل يتجاوز1200  مراجع. 
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خدمات إضافية
وحتى ت�ستوعب بلدية مدنية ال�سارقة هذه الأعداد من املراجعني 

مت زيـــادة عـــدد منا�سد خدمة العمـــالء مـــن 45 ايل 95 من�سدة، 

وعدد كرا�سي املراجعني من 300 اإيل 1000 مقعد، وعدد املوظفني 

مقدمـــي اخلدمة مـــن رد علـــى  ا�ستف�ســـارات واحت�ســـاب الر�سوم 

والدفـــع باخلرينـــة واإدخال املعلومـــات والبيانـــات بالنظام من 75 

موظـــف اإيل 220 موظـــف، كما مت زيادة عـــدد ال�سالت ل�ستقبال 

املراجعـــني اإيل 4 �سالت ب�سعة 220 مراجع بكل �سالة، و مت توفري 

خم�سة منافذ لتقدمي اخلدمة يف البلدية يف املبني الرئي�ض واملنطقة 

ال�سناعية اخلام�سة وفرعي اجلزات واخلالدية، بالإ�سافة لوجود 

ت�سعة منافذ خارج البلدية يف مراكز ) ت�سهيل للخدمات ( منت�سرة 

يف مناطـــق اإمارة ال�سارقة، كمـــا مت متديد �ساعات العمل وا�ستالم 

الطلبـــات حتـــى ال�ساعـــة اخلام�سة م�ســـاء، بالإ�سافـــة اإىل حتديد 

اأماكن و�سبابيـــك خا�سة بالن�ساء وكبار ال�ســـن وذوي الحتياجات 

اخلا�سة.

متابعة مستمرة
تابـــع �سعـــادة ريا�ـــض عبداهلل عيـــالن مدير عـــام بلديـــة مدينة 

ال�سارقة وعدد من قيادات قطاع خدمة العمالء على راأ�سهم ال�سيد 

عمر ال�سارجي م�ساعد املدير العام لقطاع خدمة العمالء،وال�سيد 

علي اأحمد رئي�ض ق�سم ت�سديق عقود الإيجار �سري اإجراءات العمل 

ب�ســـكل مبا�سر، حر�سًا على تقـــدمي اأف�سل اخلدمات للجمهور دون 

معاناة اأو م�سكالت، وطوال فرتة الت�سديد التي بداأت من 26 يونيو 

وحتـــى الأول من اأغ�سط�ـــض مل ي�سجل لدي البلدية اأي نوع من اأنواع 

املعامالت املرفو�سة اأو املرجتعة اإل يف حاله عدم توفري امل�ستندات 

الرئي�ســـة املطلوبة، اإذ مت التعامل مع املراجعني وت�سديق عقودهم 

دون تاأخـــري، كمـــا اأن ن�سبـــة 85% مـــن طلبـــات الت�سديـــق كانـــت 

متاأخـــرات عن عـــدة �سنوات �سابقة ومل يطبـــق عليها ر�سوم تاأخري 
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على الإطالق، والتي من املفرت�ض اأن تكون ثالثة اأ�سعاف الر�سم 

املطلـــوب �سداده، وذلك ت�سهيال علـــى املراجعني وعدم فر�ض اأي 

ر�ســـوم تاأخـــري تثقل كاهلهم..  كمـــا قامت البلديـــة كذلك بتوزيع 

امل�سروبات الباردة على كافـــة املراجعني خا�سة يف اأوقات الذروة 

التي كانت ت�سهد اإقباًل كبريًا على عك�ض باقي �ساعات العمل.

وا�ستمـــرارًا ل�سعيهـــا لتحقيـــق اأعلـــى معـــدلت لر�ســـا العمالء 

ومواكبـــة التطـــور التكنولوجـــي والرقمـــي الـــذي ت�سهـــده الدولة 

بوجه عـــام وال�سارقة بوجه خا�ض، نظمـــت البلدية ندوة للمكاتب 

العقاريـــة العاملـــة باإمـــارة ال�سارقة لالإعالن عن قـــرار الجتماع 

اخلام�ض للمجل�ض البلدي لدور الإنعقاد العادي الأول من الف�سل 

ال�سنوي احلـــادي ع�سر اخلا�ـــض باإلزام املكاتـــب بت�سديق عقود 

اليجـــار اإلكرتونيـــا، والـــذي مت تنفيذه يف الأول مـــن �سبتمرب من 

العام احلايل، حيث مت اإيقاف ا�ستالم املعامالت اليدوية اخلا�سة 

مبعامـــالت ت�سديـــق عقود اليجـــار نهائيًا منذ التاريـــخ املذكور، 

وح�ســـر النـــدوة مايزيد عـــن 300 مـــن ممثلي املكاتـــب العقارية 

واملالك يف الإمارة.

وا�ستكماًل لدورها املميز يف حتقيق اأعلى معدلت ر�سا العمالء 

والتي�سري علـــى جمهور املتعاملـــني اأتاحت البلديـــة خدمة جتديد 

عقود الإيجار ال�سكنية والتجارية يف فروع مراكز ت�سهيل املوجودة 

بالإمـــارة، وجاءت هذه اخلدمـــة اجلماهريية تنفيـــذًا لتوجيهات 

واعتمـــاد املجل�ـــض التنفيـــذي لإمـــارة ال�سارقـــة اتفاقيـــة تخويـــل 

�سالحية الت�سديق على جتديد عقود الإيجار ال�سكنية والتجارية 

ملراكز تقدمي اخلدمات

يذكـــر اأن البلدية قامت خالل الفرتة املا�سية بتجديد وت�سديق 

مايزيد عن  35 األـــف عقد اإيجاري �سكني وجتاري اإلكرتونيًا عرب 

موقعهـــا، مما حقق اأعلى م�ستويـــات لر�سا العمالء واأعلى معايري 

اجلودة يف العمل.
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وقعت بلدية مدينة ال�سارقة وهيئـــة ال�سارقة ال�سحية مذكرة 

تعـــاون ب�ساأن �سهادات اللياقة ال�سحيـــة واخللو من الأمرا�ض 

ال�سارية  و لتعزيز فر�ض التعاون والتن�سيق بينهما ودعم 

جهودهما لالرتقاء باآليات العمل املتبعة لدى الطرفني، 

وذلـــك مببنـــى البلديـــة الرئي�سي يف منطقـــة امل�سلى، 

حلكومـــة  التنفيـــذي  املجل�ـــض  وتوجيهـــات  باإ�ســـراف 

ال�سارقة.

وقع املذكرة عـــن بلدية مدينـــة ال�سارقة �سعادة 

ريا�ـــض عبداهلل عيـــالن املدير عام، فيمـــا وقعها عن 

هيئـــة ال�سارقـــة ال�سحيـــة رئي�سهـــا �سعـــادة عبـــداهلل 

علي املحيـــان، وبح�سور عدد من كبـــار امل�سوؤولني لدى 

الطرفني.

 واكـــد كل من �سعادة عبداهلل علـــى املحيان رئي�ض هيئة 

ال�سارقـــة و  �سعـــادة ريا�ـــض عبداهلل عيـــالن مدير عام 

بلديـــة مدينـــة ال�سارقـــة اأن هـــذه املذكـــرة تدعـــم فر�ض 

واآليات التوا�سل بني البلدية وهيئة ال�سارقة ال�سحية مما 

ينعك�ض على ال�سالح العام ويـــوؤدي اإىل تذليل ال�سعوبات 

التـــى كانت تواجه  البلدية فـــى ال�سابق من الناحية الفنية 

والإدارية، كما اأنهـــا  تعمل على تطوير ودعم اأطر التفاهم 

امل�سرتك وتفعيل دور تبـــادل اخلربات يف جمالت التعاون، 

لفتـــًا اأنها  جـــاءت جت�سيـــدًا ملبـــداأ التكامل بـــني موؤ�س�سات 

حكومـــة ال�سارقـــة و�ســـول اإىل الهـــدف الأ�سمـــى متمثال يف 

تقـــدمي خدمات مي�سرة وذات م�ستوى جيد جلميع الأفراد يف 

مدينة ال�سارقة.

واأ�ســــاف �سعادتهمــــا اأن الهــــدف مــــن توقيــــع املذكــــرة هو فتح 

اآفاق تعــــاون جديدة بني املوؤ�س�سات املحليــــة ذات الخت�سا�ض 

لت�سهيــــل العمل وفتــــح قنوات جديدة ل�سمــــان ان�سيابية وجودة 

اخلدمات التي تقدمها عيــــادة ال�سحة العامة يف بلدية مدينة 

ال�سارقة ب�ساأن �سهادات اللياقة ال�سحية واخللو من الأمرا�ض 

ال�ساريــــة، حيــــث اأن البلديــــة متتلــــك ثالث عيــــادات الأوىل يف 

مدينــــة ال�سارقة، و الثانية يف املنطقــــة احلرة مبطار ال�سارقة، 

اأما الأخرية فتقع يف املنطقة احلرة باحلمرية، لإجراء الك�سف 

الطبي على الراغبني يف احل�سول على �سهادات تثبت لياقتهم 

ال�سحيــــة وخلوهــــم من الأمرا�ــــض ال�سارية بغر�ــــض التوظيف 

اأو احل�ســــول علــــى الإقامة من اإدارة الإقامــــة و�سوؤون الأجانب 

وجتديدها، وكذلك ماتتطلبه وزارة املوارد الب�سرية والتوطني.  

و اأو�ســــح �سعــــادة عبــــداهلل علــــى املحيــــان اأن هيئــــة ال�سارقــــة 

ال�سحيــــة هي اجلهة احلكومية الوحيدة فى المارة املناط بها 

قانونــــًا تقدمي كافة اخلدمات الوقائيــــة والعالجية والتعزيزية 

للفرد واملجتمع يف اإمارة ال�سارقة، ومن اأجل ذلك كان التعاون 

والتن�سيــــق فيما بني الطرفني اأمرًا هامًا خلدمة ال�سالح العام 

�سواء على م�ستوي المارة اأو على امل�ستوي الحتادى .

مذكرة تفاهم بين البلدية 
وهيئة الشارقة الصحية
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�سركة  من  زائر  وفدًا  ال�سارقة  مدينة  بلدية  ا�ستقبلت 

ملناق�سة  الأ�سول،  لإدارة  ال�سارقة  و�سركة  وعلمي  خطيب 

وذلك  ال�سناعية،  ال�سجعة  م�سروع  موا�سفات  وو�سع 

كان  حيث  امل�سلى،  مبنطقة  الرئي�سي  البلدية  مبنى  يف 

يف ا�ستقبال الوفد الزائر املهند�ض ح�سن التفاق م�ساعد 

املدير العام لقطاع الزراعة والبيئة.

البلدية  �سيا�سة  تنبع من  الزيارة  اأن هذه  التفاق  واأو�سح 

وحر�سها على التعاون مع كافة دوائر وموؤ�س�سات الإمارة 

لل�سارقة،  العام  ال�سالح  يخدم  مبا  واخلا�سة  احلكومية 

املبادرات  اأحد  يعد  ال�سجعة  واحة  م�سروع  اأن  خا�سة 

الريادية والطموحة التي تواكب خطط احلكومة التنموية 

ال�سناعية،  القطاعات  لتطوير  م�ساريع  اإطالق  يف 

املتنامية  لالحتياجات  تلبية  والتجارية،  والعقارية، 

للم�ستثمرين والقاطنني يف الإمارة.

 واأ�ساف اأن البلدية ناق�ست مع الوفد الزائر العديد من 

احلديقة  موا�سفات  راأ�سها  وعلى  الهامة  املو�سوعات 

ال�سجعة  واحة  اأن  ول�سيما  للم�سروع،  الالزمة  العامة 

الأعمال  رجال  من  وا�سعًا  قطاعًا  اجتذبت  ال�سناعية 

وال�سركات الراغبة يف النطالق باأعمالها من هذا املوقع 

لذلك  املجاورة،  الأ�سواق  اإىل  التو�سع  اأو  ال�سرتاتيجي 

فوجود حديقة عامة مبوا�سفات عاملية اأ�سبح اأمرًا هامًا 

وم�ساحاتها  بحدائقها  تت�سم  ال�سارقة  اإمارة  اأن  خا�سة 

اأهمية  لها من  ملا  الأنحاء،  ال�سا�سعة يف جميع  اخل�سراء 

حيويًا  متنف�سًا  لكونها  بالإ�سافة  و�سحية  بيئية  وفوائد 

جلميع الفئات.

امل�ستمر  ال�سارقة  بلدية مدينة  تعاون  الزائر  الوفد  وثمن 

واملثمر مع كافة الهيئات واملوؤ�س�سات مبا ي�سهم يف نه�سة 

ورفعة الإمارة على كافة الأ�سعدة.

بلدية الشارقة 
تناقش مشروع 
واحة الصجعة 

الصناعية

التميز المؤسسي تقدم ورشة 
عمل عن إعادة تطوير هيكل 

البلدية

قدمت اإدارة التميز املوؤ�س�سي ور�سة عمل عن م�سروع اإعادة 

بح�سور  ال�سارقة،  مدينة  لبلدية  التنظيمي  الهيكل  تطوير 

املختلفة  الإدارات  و  القطاعات  وموظفي  م�سوؤويل  من  عدد 

بالبلدية.

من جانبها قالت بدور احلمادي مدير اإدارة التميز املوؤ�س�سي 

اإن هذه الور�سة مت تقدميها من منطلق حر�ض البلدية على 

تطوير العمل البلدي ودفع م�سرية التطور والتنمية والتميز يف 

الإمارة، خا�سة اأن عمليات اإعادة تطوير الهيكلة يف البلدية 

على  والأدوار  املهام  وتوزيع  وت�سنيف  حتديد  اإىل  تهدف 

ومعاجلة  العمل  يف  التكاملية  وتعزيز  والإدارات  القطاعات 

ناحية،وجتميع  من  املهام  تنفيذ  يف  والزدواجية  التداخل 

الأن�سطة ال�سرورية لتحقيق الأهداف من ناحية اأخرى.
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وفدا  ال�سارقة  مدينة  بلدية  ا�ستقبلت 

اأجل  من  البيئة-اأبوظبي  هيئة  من 

للتعاون  اآفاٍق  وفتح  اخلربات  تبادل 

والعمل امل�سرتك، الطالع على اأحدث 

املمار�سات الفنية و التقنية لدي ق�سم 

املياه اجلوفية،  و �سعبة  البيئة  حماية 

الرئي�سي  البلدية  مبنى  يف  وذلك 

يف  كان  حيث  امل�سلى،  مبنطقة 

ا�ستقبال الوفد الزائر املهند�ض جعفر 

اخلدمات  اإدارة  مدير  جعفر  علي 

البيئية بالبلدية وعدد من املوظفني.

اأن  جعفر  املهند�ض  �سرح  جهته  من 

امل�ستمرعلى  البلدية  حر�ض  اإطار  يف  جاءت  الزيارة  هذه 

والهيئات  اجلهات  كافة  مع  واملعرفة  اخلربات  تبادل 

خا�سة  امل�سرتك،  العمل  طبيعة  ذات  احلكومية  واملوؤ�س�سات 

ب�سكل  ملحوظًا  تطورًا  ي�سهد  الدولة  يف  البيئي  العمل  اأن 

لها من طبيعة  ملا  ب�سكل خا�ض،  البا�سمة  ال�سارقة  ويف  عام 

العديد  مناق�سة  مت  اأنه  متميز.لفتًا  جمايل  خالبة،ومظهر 

للم�سانع  البيئي  الرتخي�ض  مثل  الزيارة  اأثناء  املحاور  من 

البيئي  والرتخي�ض  والتطويرية،  التحتية  البنية  ومل�ساريع 

لإجراءات  بالإ�سافة  اجلوفية،  املياه  اآبار  وا�ستخدام  حلفر 

للم�ساريع  املختلفة  البيئية  الدرا�سات  ومراجعة  طلب 

ال�سناعية.

واأطلع الوفد الزائر خالل جولة ميدانية بالبلدية على اأحدث 

املمار�سات الفنية و التقنية لدى ق�سم حماية البيئة و �سعبة 

املياه اجلوفية اأهم املجهودات التي تقدمها الإدارة لتحقيق 

والتطورالقت�سادي  التنمية  ظل  يف  امل�ستدامة  التنمية 

بيئية  التنمية من حتديات  يوازي هذه  ال�سارقة، وما  لإمارة 

اخلطرة  وال�سناعية  املنزلية  والنفايات  الهواء،  تلوث  مثل 

تدويرها  واإعادة  تقليلها  وكيفية  املتزايدة  اخلطرة  وغري 

ومعاجلتها. م�سريًا اإىل دور الإدارة يف ن�سر الوعي البيئي بني 

اأفراد املجتمع وذلك من اأجل احلفاظ بالدرجة الوىل على 

�سحة الإن�سان.

تو�سيحي  عر�ض  بتقدمي  –اأبوظبي  البيئة  هيئة  ممثل  وقام 

الأدنى   احلد  ا�سرتاطات  نظام  مع  الهيئة  جتربة  ل�سرح 

)Deminimis( ونظام تقييم طلبات الرتخي�ض البيئي.

يف نهاية الزيارة اأثنى املهند�ض عبدال�سالم الها�سمي مدير 

على  الزائر  الوفد  ورئي�ض  البيئي  والت�سريح  التقييم  ق�سم 

وتعاونها  البيئة،  بحماية  اخلا�سة  وجمهوداتها  البلدية  دور 

يحقق  مبا  احلكومية  واملوؤ�س�سات  الهيئات  كافة  مع  امل�ستمر 

روؤية وا�سرتاتيجية دولة الإمارات العربية املتحدة يف حتقيق 

بيئة م�ستدامة.

لالطالع على أحدث الممارسات الفنية والتقنية

بلدية الشارقة تستقبل وفدًا من هيئة بيئة إمارة أبوظبي

اإلتيكيت المتبع أثناء تقديم األطعمة 
والمشروبات

دورة تدريبية لطاقم ضيافة البلدية

ل�سيا�ستهـــا  وتنفيـــذًا  احلـــايل،  للعـــام  التدريبيـــة  خلطتهـــا  ا�ستكمـــاًل 

الراميـــة للتحفيـــز والتميـــز، نظمت بلديـــة مدينـــة ال�سارقـــة دورة تدريبية 

بعنوان«املمار�ســـات ال�سحية اجليدة/الإتيكيـــت املتبع اأثناء تقدمي الأطعمة 

وامل�سروبات/قائمـــة الطعام وال�سراب«  لطاقـــم ال�سيافة اخلا�ض باإداراتها 

املختلفة، وذلك يف قاعة التدريب والتاأهيل مببنى البلدية الرئي�سي مبنطقة 

امل�سلى.

مـــن جانبها �سرحت  �سعادة ال�سيخة الدكتورة ر�سا اأحمد القا�سمي م�ساعد 

املديـــر العـــام لقطـــاع ال�سحة العامـــة واملختـــربات املركزيـــة بالبلدية، اأن 

هـــذه الدورة التدريبيـــة تنبثق من برنامج تدريبـــي متكامل حر�ست البلدية 

على تقدميـــه على مدار العام، بهدف الرتقاء مبهـــارات وقدرات املوظفني 

والعمال ب�ســـكل م�ستمر، كما اأنها جاءت اإحلاقـــًا بربنامج ال�سارقة ل�سالمة 

الأغذيـــة الذي اأطلقتـــه البلدية بهـــدف حماية اأفراد املجتمـــع من املخاطر 

ال�سحيـــة املرتافقـــة مع �سناعـــة الأغذيـــة، والتح�سني الفعـــال للممار�سات 

املتعلقة ب�سالمة الأغذية وال�سحة العامة يف اإمارة ال�سارقة.

واأكملـــت قائلة: اإن هذا الربنامـــج التدريبي  �سمل عدة حماور هامة، اأهمها 

كيفية تقدمي الأطعمة وامل�سروبات املختلفة لل�سيوف، وكيفية التعامل معهم 

ب�سكل �سليم ي�سوده جو من الألفة وتغلفه الإبت�سامة والهدوء،بجانب اللتزام 

باأهـــم املمار�سات ال�سحيـــة اأثناء الإعـــداد والتجهيزمبا ي�سمـــن �سالمتها 

ونظافتها.لفتـــة اأن الربنامـــج ا�ستمر ملـــدة اأربعة اأ�سابيـــع متتالية، حيث مت 

تخ�سي�ـــض يوم اخلمي�ض من كل اأ�سبوع لتقدمي الربنامج لعدد 23 عامل من 

طاقـــم ال�سيافـــة يف الأق�سام املختلفة، حتى يكون هنـــاك تفاعل مبا�سر بني 

املحا�سر واملتدربني ب�سهولـــة وي�سر، كما مت تقدمي الربنامج باللغة الأوردية 

لتحقيق اأكرب قدر من الإ�ستفادة جلميع املتدربني. 
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تزامنًا مع يوم زايد للعمل الإن�ساين وتخليدًا لذكرى 

وفاة املغفور له باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 

الإن�ساين  لدورها  وا�ستكماًل  ثراه،  اهلل  طيب  نهيان 

يد  بتقدمي  الإميان  عن  املنبثقة  ل�سيا�ستها  وتطبيقًا 

ال�سارقة  بلدية مدينة  قامت  للجميع،  والعون  اخلري 

بتوزيع املري الرم�ساين على عدد من الأ�سر املتعففة 

بالإمارة، وذلك بالتعاون مع لولو هايرب ماركت.

من  العديد  ت�سم  حقيبة  الرم�ساين  املري  وت�سمن 

ال�سلع الغذائية الأولية التي حتتاجها الأ�سر يف هذا 

ال�سهر الف�سيل.

و�سرح ريا�ض عبداهلل عيالن مدير عام بلدية مدينة 

روؤية  من  تنبع  الإن�سانية  احلملة  هذه  اأن  ال�سارقة 

�سهر  خالل  خا�سة  املطبقة  وا�سرتاتيجيتها  البلدية 

حيث  والرحمة،  العطاء  �سهر  ميثل  الذي  رم�سان 

حتر�ض البلدية على اأن ي�سعر جميع امل�ستفيدين من 

احلملة بهذه القيم الإن�سانية النبيلة، كما اأنها تنبع 

اأي�سًا من �سيا�سة دولة الإمارات القائمة على مد يد 

امل�ستحقة  الأ�سر  تلك  ول�سيما  حمتاج،  لكل  اخلري 

للدعم واملعاونة.

واأ�سار عيالن اإىل اأن توزيع املري الرم�ساين جاء تزامنًا 

يوافق 19 رم�سان  الذي  الإن�ساين  للعمل  يوم زايد  مع 

اخلريي  للعمل  القواعد  اأر�سى  والذي  عام،  كل  من 

والتطوعي وتعميق معاين احلب والإن�سانية بني اجلميع.

من  العديد  نظمت  ال�سارقة  مدينة  بلدية  اأن  يذكر 

الفعاليات الرم�سانية طوال ال�سهر الكرمي، منها تقدمي 

عن  واملوظفني  للعمال  الدينية  املحا�سرات  من  عدد 

ف�سل ال�سهر الف�سيل، كما قامت بتوزيع وجبات الإفطار 

على العمال. 

تزامنًا مع يوم زايد للعمل اإلنساني
بلدية الشارقة توزع المير الرمضاني على عدد 

من األسر المتعففة

قطاع الزراعة يستقبل مستشار 
التجارة واالستثمار في السفارة 

البريطانية
املحلية  الهيئات  كافة  مع  وامل�ستمر  الدائم  التعاون  اإطار  يف 

العام  املدير  م�ساعد  ح�سن التفاق  املهند�ض  ا�ستقبل  والدولية، 

التجارة  م�ست�سار  خان  عادل  ال�سيد  والبيئة،  الزراعة  لقطاع 

الرئي�سي  البلدية  مببنى  الربيطانية،  ال�سفارة  يف  وال�ستثمار 

من  البلدية  موظفي  من  عدد  بح�سور  امل�سلى،وذلك  مبنطقة 

اإداراتي ال�سرف ال�سحي والعقود وامل�سرتيات.

التبادلية  الزيارات  من  واحدة  الزيارة  هذه  اأن  التفاق  واأو�سح 

التي حتر�ض عليها البلدية للتن�سيق وبحث �سبل التعاون وتبادل 

اخلربات بني جميع املوؤ�س�سات والهيئات، مما ي�سهم ب�سكل كبري 

العمل  يف  اجلودة  معايري  لأعلى  والو�سول  العمل  األية  تطوير  يف 

هذه  اأثناء  املحاور  من  العديد  مناق�سة  متت  اأنه  لفتًا  والأداء 

وال�سركات  البلدية  بني  التعاون  فر�ض  تعزيز  اأهمها  الزيارة، 

الربيطانية يف قطاع الزراعة والبيئة.
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ال�سيخـــة  �سعـــادة  بح�ســـور 

الدكتورة ر�سا اأحمد القا�سمي 

العـــام لقطاع  املدير  م�ساعـــد 

واملختربات  العامـــة  ال�سحـــة 

حميـــد  و�سعـــادة  املركزيـــة، 

فايـــز ال�سام�سي نائـــب رئي�ض 

املجل�ض البلدي،  كرمت بلدية 

التفاق  احلمرية �سعادة ح�سن 

العـــام لقطاع  املدير  م�ساعـــد 

واملهند�ـــض  والبيئـــة  الزراعـــة 

جعفر علـــى جعفر مدير اإدارة 

اخلدمـــات البيئيـــة واملهند�ض 

عبدالـــرزاق احلمـــادي مدير اإدارة ال�ســـرف ال�سحي وعدد 

من موظفي البلدية، تقديرًا لدورهم الفعال يف اإجناز حمطة 

ال�سرف ال�سحي باحلمرية.

وثمنت ال�سيخة ر�سا القا�سمي هذ التكرمي، موؤكدة اأن البلدية 

ل تاألـــو جهدًا لتقـــدمي الدعم اأو تبادل اخلـــربات واملعلومات 

مـــع موؤ�س�سات ودوائر الإمارة كافة، مبا يخدم ال�سالح العام 

لل�سارقـــة حتى تـــزداد اإ�سراقًا وتقدمـــًا، فالرتقـــاء بالإمارة 

البا�سمة وحتقيـــق اأعلى م�ستويات الرفاهية واحلياة الكرمية 

بها جلميع املقيمني ل يعد جمهودًا فرديًا، بل هو نتيجة لعمل 

جماعي جلميع املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة بها.

من جانبـــه عرب املهند�ض ح�سن التفـــاق م�ساعد املدير العام 

لقطـــاع الزراعة والبيئة عن �سعادته بهذا التكرمي، موؤكدًا اأن 

ماقدمتـــه بلدية مدينة ال�سارقة واإدارة ال�سرف ال�سحي بها 

لبلديـــة احلمرية، هـــو من �سميم عملهـــا وواجبها جتاه كافة 

بلديات الإمارة، ول�سيما اأن اإجناز حمطة ال�سرف ال�سحي 

باحلمريـــة يعد اأحـــد امل�ساريـــع التنموية املهمـــة نحو حت�سني 

البنيـــة التحتيـــة، و�سيرتتب عليـــه العديد من الآثـــار البيئية 

الإيجابيـــة، ومن اأهمها املحافظة علـــى موارد املياه الطبيعية 

وتقـــدمي ميـــاه نقيـــة �سيعـــاد ا�ستخدامهـــا يف ري امل�سطحات 

اخل�سراء، مبا ي�ساهم يف زيادة م�ساحة الرقعة اخل�سراء.

ومـــن الوفد الزائر عرب �سعادة مبارك را�سد ال�سام�سي مدير 

بلديـــة احلمرية عن �سكـــره وامتنانه لبلدية مدينـــة ال�سارقة 

على دعمهـــا وم�ساندتهـــا امل�ستمرة لبلديـــة احلمرية لإجناز 

حمطة ال�سرف ال�سحي، وخا�سة اإدارة ال�سرف ال�سحي.

تقديرًا لدورها في إنجاز محطة الصرف الصحي بها

تثقيف المارة بأضرار النسواربلدية الشارقة تتلقى تكريمًا من الحمرية 

نظمـــت بلدية ال�سارقـــة حملة مو�سعـــة لتوعية اجلمهـــور مبخاطر 

تنـــاول الن�سوار )البان( وب�سقه على الأر�ض يف ال�سوارع واملمرات 

اأو على جدران البنايات، مما يت�سبب يف ت�سويه املنظر العام ون�سر 

الأمرا�ض والأوبئة وتلوث البيئة.

و�سملـــت احلملـــة توزيـــع من�ســـورات توعويـــة وتوا�ســـل مبا�سر مع 

اجلمهـــور يف املناطق التي يكرث بها ممار�سة هـــذه العادة ال�سلبية 

املقيتة مثـــل املنطقة املجاورة حلديقة الرولـــة ونفق الرولة واأنفاق 

�سارع الوحدة وغريها.

»الن�ســـوار«،  البـــان  ظاهـــرة  مـــن  احلـــد  اإىل  احلملـــة  وتهـــدف 

واملجتمـــع. الفـــرد  �سحـــة  علـــى  وخيمـــة  عواقبهـــا  باتـــت   التـــي 

وتكمن خطورة »الن�سوار« يف احتوائه على مواد التبغ امل�سببة للعديد 

 مـــن الأمرا�ض، مثل �سرطان اللثة والقرحة املعدية وعدم التزان.

وتعترب املـــواد الكيميائيـــة امل�ستخدمـــة يف ت�سنيع الن�ســـوار �سامة 

وخطـــرة تفتقـــر للمعايـــري ال�سحيـــة، وت�ســـكل خطرًا علـــى �سحة 

الأفراد واملجتمع.
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احتفـــاًء بالإماراتيـــة يف يومها وتقديـــرًا لدورهـــا يف رفعة الدولة 

وم�سريتهـــا، احتفلت بلدية مدينة ال�سارقـــة بيوم املراأة الإماراتية 

حتت �سعار »املراأة والبتكار«، بح�ســـور ورعاية ال�سيخة الدكتورة 

ر�ســـا القا�سمـــي م�ساعـــد املديـــر العـــام لقطـــاع ال�سحـــة العامة 

واملختـــربات املركزيـــة، وال�سيخة الدكتورة هنـــد بنت عبدالعزيز 

القا�سمـــي رئي�ـــض نادي اأعمـــال �سيدات الإمـــارات واملهن احلرة، 

و�سعـــادة نورة النومـــان رئي�ض املكتـــب التنفيذي، ل�سمـــو ال�سيخة 

جواهر بنـــت حممد بن �سلطان القا�سمـــي، قرينة �ساحب ال�سمو 

حاكم ال�سارقة وعدد من القياديات يف الإمارة وموظفات البلدية، 

وذلك يف قاعة امل�سرح مببنى البلدية الرئي�ض مبنطقة امل�سلى.

 وبداأت الفعاليـــات بكلمة ال�سيخة ر�سا القا�سمي والتي قالت فيها 

اأنـــه منذ تاأ�سي�ـــض دولة الإمارات العربية املتحـــدة والإماراتية لها 

دورهـــا الطبيعي يف امل�ساركـــة، ويف عملية البنـــاء والتنمية ورفعة 

الدولة، حيث اآمنت قيادتنا الر�سيدة بقدرات املراأة واأهمية دورها 

ك�سريكـــة للرجل يف بناء الوطن، فقدمت لها الدعم منذ البداية، 

فاأثبتت هـــي ومازالت تثبت، يومـــًا بعد اآخر، جدارتهـــا وكفاءتها 

ومتيزهـــا يف كل ما تولته مـــن مهام واأوكل اإليها مـــن م�سوؤوليات، 

واأكـــدت ح�سورها القـــوي وعطاءها الفاعل واملتميـــز  على اأر�ض 

الدولة ويف كل املحافل الدولية.

واأ�سافت اأن هذا اليوم الذي ياأتي تنفيذا لتوجيهات �سمو ال�سيخة 

فاطمـــة بنت مبـــارك رئي�ســـة الحتـــاد الن�سائي العـــام، الرئي�سة 

الأعلـــى ملوؤ�س�سة التنمية الأ�سرية رئي�ســـة املجل�ض الأعلى لالأمومة 

والطفولـــة بتخ�سي�ـــض يـــوم 28 اأغ�سط�ض من كل عـــام يوما  يعد 

ر�سالـــة �سكـــر وعرفـــان لـــكل اإماراتيـــة 

اأ�سهمت ولتزال ت�سهـــم يف تقدم الدولة 

وا�ستمرار م�سريتها نحو الرقم واحد.

كما األقـــت فاطمة املهـــريي رئي�ض جلنة 

الأ�ســـرة باملجل�ـــض ال�ست�ســـاري باإمـــارة 

ال�سارقـــة كلمـــة بالنيابـــة عـــن �سعادة خولـــة املال رئي�ـــض املجل�ض 

ال�ست�ســـاري والتـــي قالـــت فيهـــا: اإن تبـــووؤ املنا�ســـب هـــو تكليف 

وم�سوؤولية و�سعي خلدمة الوطن وعلى كل فرد اأن يكن على م�ستوى 

الثقـــة التي منحت لـــه، و لعلنا يف دولة المـــارات العربية املتحدة 

نعي�ـــض يف بيئة حتفـــز على العمل بروح العطـــاء و مل ياأت هذا من 

فـــراغ بل اأتى من دعم قيادي على اأعلى امل�ستويات للمواطن عامة 

و للمـــراأة خا�سة حتـــى اأ�سبحـــت املراأة 

تتبواأ اأرفع املنا�سب يف �ستى املجالت. 

وتبعهـــا عر�ـــض فيلم ق�سري مـــن اإعداد 

املـــراأة  عـــن  بالبلديـــة  الإعـــالم  ق�ســـم 

الإماراتيـــة » روح احليـــاة « تبعـــه عر�ض 

لتجربة جناح املخرتعـــة فاطمة الكعبي 

اأ�سغر خمرتعة اإماراتية.

حواريـــة  جل�ســـة  الفعاليـــات  وتناولـــت 

اأدارتها الإعالميـــة عائ�سة عبدالرحمن 

جمعت بني ال�سيخة الدكتورة ر�سا اأحمد 

القا�سمـــي وال�سيخة الدكتـــورة هند بنت 

عبدالعزيـــز القا�سمي ونـــورة النومـــان رئي�ض املكتـــب التنفيذي، 

ل�سمـــو ال�سيخة جواهـــر بنت حممد بن �سلطـــان القا�سمي، قرينة 

�ساحـــب ال�سمـــو حاكـــم ال�سارقـــة، عر�ســـن فيها بع�ـــض مالمح 

�سريتهـــن املهنيـــة، ورددن علـــى مداخـــالت احلا�سرات،ومن ثم 

قامت ال�سيخة ر�سا القا�سمي بتكرمي ال�سادة ال�سيوف. 

تحت شعار »المرأة واالبتكار« وبحضور قياديات من اإلمارة

بلدية الشارقة تحتفل باإلماراتية في يومها
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بلدية الشارقة تنظم ندوة عن 
فنون استخدام الهاتف

ا�ستكماًل خلطتها التدريبية للعام احلايل، وتنفيذًا ل�سيا�ستها الرامية للتحفيز والتميز، نظمت 

بلدية مدينة ال�سارقة دورة تدريبية لعدد 25 موظف من موظفيها حتت عنوان »فنون ومهارات 

ا�ستخدام الهاتف« وذلك يف قاعة متيز مببنى البلدية الرئي�سي.

واأو�ســــح ال�سيد حمد احلمادي مديــــر اإدارة املوارد الب�سرية اأن البلديــــة حري�سة على الرتقاء 

بكافــــة كوادرها الب�سريــــة وتطوير مهاراتهم كال ح�سب قطاع عمله، كمــــا اأنها ت�سعى دائما اإىل 

رفــــع م�ستــــوى خدمة عمالئهــــا والتاأكد من كفــــاءة خدمتها املتوفرة عن طريــــق توفري الدورات 

املهمــــة، لفتًا اأن هذه الدورة تندرج حتت �سل�سلة من الدورات املخطط لها �سمن خطة البلدية 

ال�سرتاتيجية وقيمها الرامية لتحقيق ال�سعادة للموظفني والعمالء على حد �سواء.

وتناولت الدورة العديد من املحاور واملو�سوعات املختلفة املتعلقة مبهارات الت�سال با�ستخدام 

الهاتــــف اثنــــاء التعامــــل مع املت�ســــل، ومنها كيفيــــة الرد على �ســــكاوى واعرتا�ســــات العمالء، 

ومهــــارات الت�سال الفعــــال، املناق�سة الفعالة، حتويــــل ال�سكاوى اإىل طلبــــات  بالإ�سافة ملهارة 

ال�ستماع والإن�سات اجليد، التحدث بلباقة والنتباه وامل�سداقية.

واأ�ســــار احلمــــادي اأن البلدية 

نظمــــت يف الفــــرتة الأخــــرية 

عــــدد من الــــدورات ملوظفيها 

»الع�ســــف  دورة  واأهمهــــا  

مديــــر    30 لعــــدد  الذهنــــي« 

اإدارة ورئي�ــــض ق�ســــم و�سعبــــة 

لديهــــا، ودورة اأخــــرى بعنوان 

الآيــــزو9001:2015 لعدد 26 

مديــــر وم�ساعــــد مدير جودة 

وم�ساعد ومدققني جودة من 

خمتلف قطاعات البلدية.

بلدية الشارقة تنظم دورات تدريبية لموظفيها

التدريبــــي  لربناجمهــــا  ا�ستكمــــال 

للعــــام اجلــــاري2016 نظمــــت بلدية 

تدريبيــــة  دورة  ال�سارقــــة  مدينــــة 

بعنــــوان »الع�ســــف الذهنــــي« لعــــدد 

ق�ســــم  ورئي�ــــض  مديــــراإدارة    30

و�سعبــــة لديهــــا، ودورة اأخرى بعنوان 

مديــــر   26 الآيزو9001:2015لعــــدد 

وم�ساعــــد  جــــودة  مديــــر  وم�ساعــــد 

خمتلــــف  مــــن  جــــودة  ومدققــــني 

قطاعــــات البلديــــة، وذلــــك يف قاعة 

والتاأهيــــل »متيــــز« مببنى  التدريــــب 

البلدية الرئي�سي مبنطقة امل�سلى.

واأو�سح �سعادة �سامل اجلروان م�ساعد 

املدير العام لقطاع الدعم املوؤ�س�سي اأن البلدية لديها خطة تدريبية �سنوية تتوافق مع الحتياجات الفعلية 

لـــكل اإدارة، حيث يتم منح كل اإدارة ال�سالحية لتحديد احتياجاتها التدريبية انطالقا من الحتياجات 

الأ�سا�سيـــة للموظفني اجلدد اأو القدامى، وذلك اإميانًا مـــن البلدية باأهمية تقدمي برامج تهدف لتطوير 

كافة مواردها الب�سرية ب�سكل م�ستمر مما يوؤدي اإىل الو�سول لأعلى معايري اجلودة يف الأداء والعمل.

وتناولــــت دورة الع�ســــف الذهني على مدار ثالثــــة اأيام مبادئ الع�سف الذهنــــي والتفكري املنطقي 

والإبداعــــي، وكيفية التفاعل داخل العمل خللق بيئة اإبداعيــــة ابتكارية بني كافة املوظفني. اأما دورة 

الآيزو 9001:2015فناق�ست العديد من املحاور والأهداف، وهي كيفية ترتيب الإجراءات واإعدادها 

بفاعلية، وو�سع الأهداف ، توفري الوقت والنفقات واملوارد، حتفيز املوظفني على الندماج يف العمل 

بطريقــــة اأكرث فاعلية وغريها من الأهداف التي مــــن �ساأنها حتقيق اأعلى معدلت الر�سا للموظفني 

والعمالء على حد �سواء.

واأ�ســــار اجلروان اأن برنامج البلديــــة التدريبي اخلا�ض بتاأهيل كافة كوادرهــــا الب�سرية لزال يحمل 

العديد من الدورات التي تعنى مبختلف الأمور املهنية واملهارات الوظيفية والتحفيز وتطوير الذات.

لفتــــًا اأن الدورات ال�سابقة التي نفذتهــــا البلدية ملوظفيها على مدار الأعوام املا�سية �ساهمت ب�سكل 

فعال يف تطوير اأداء العاملني يف خمتلف التخ�س�سات.
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نظمــــت بلديــــة مدينة ال�سارقة حما�سرة تعريفية ملوظفيها ل�ســــرح اآلية امل�ساركة بجائزة املوظف 

املتميــــز  يف دورتهــــا الثانية، والتعريف مبحاورهــــا وتو�سيح الطريقة ال�سحيحــــة لإعداد ملفات 

امل�ساركة، وذلك يف قاعة امل�سرح مببنى البلدية الرئي�سي مبنطقة امل�سلى.

و�سرحــــت ال�سيخة الدكتــــورة ر�سا اأحمد القا�سمــــي م�ساعد املدير العام لقطــــاع ال�سحة العامة 

واملختــــربات املركزية ورئي�ض جلنة اجلائزة اأن البلدية ت�ستعد لإطالق الدورة الثانية من جائزة 

املوظف املتميز  التي ت�ستهدف موظفيها وجميع العاملني بها، يف اإطار حر�سها على تبني مفهوم 

التميــــز وحتفيز املوظفني على البتكار والإبــــداع، ومتا�سيًا مع جهودها احلثيثة يف تطبيق اأف�سل 

املمار�سات يف جمال العمل البلدي، وتعزيز ثقافة التميز مبا يتواءم مع تطلعات حكومة ال�سارقة 

الرامية اإىل حتقيق واتباع اأرقى املعايري واملمار�سات املهنية.

واأ�سارت القا�سمي اإىل اأن اجلائزة التي تنق�سم اإىل ثمان فئات حتمل العديد من الأهداف والقيم 

الإيجابيــــة التي حتر�ض البلدية على ن�سرها بني املوظفني، منها احلث على املبادرة والبتكار يف 

جميــــع جمالت العمل ميدانيــــًا واإداريًا، وت�سجيع روح املناف�سة والتميــــز بني جميع الأفراد داخل 

البلدية، ون�سر وتاأكيد ثقافة اجلودة والتطوير، وامل�ساهمة يف توفري بيئة عمل منا�سبة ت�ساعد 

على التطور والتح�سن امل�ستمر، وغريها الكثري من الأهداف. 

مــــن جانبها قالت بــــدور احلمادي مديــــر اإدارة التميــــز املوؤ�س�سي ببلدية مدينــــة ال�سارقة اأنه 

انطالقــــًا مــــن مبداأ رعاية وتوجيه التميــــز وجعله ثقافة �سائدة بني جميــــع العاملني، باعتباره 

اأداة واأ�سلوب من اأ�ساليب اجلودة، ت�سعى بلدية مدينة ال�سارقة اإىل تبني �سيا�سة حتفيز وحث 

العاملــــني فيها على مزيد من التناف�ض والإبداع من اأجــــل التطوير والتح�سني امل�ستمر مل�ستوى 

اأداء الأفراد، ومن ثم زيادة اإنتاجيتهم مبا يعود عليهم وعلى البلدية بالنفع.

ُيذكر اأن فئات اجلائزة تنق�سم اإىل فئة امل�سوؤول املتميز، وامل�سوؤول التنفيذي املتميز، واملوظف 

املتميــــز يف املجــــال الإداري، واملوظف املتميز يف املجال الفني والتقنــــي والهند�سي، واملوظف 

املتميــــز  يف الوظائــــف املتخ�س�ســــة، واملوظف املتميــــز يف املجال امليــــداين، واملوظف املتميز 

امل�ساند، واأخريًا جائزة فريق العمل املتميز.

بلدية الشارقة تعرف موظفيها بآلية المشاركة في 
جائزة الموظف المتميز
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اأنهــــت بلديــــة مدينــــة ال�سارقة ا�ستعدادتهــــا ل�ستقبال عيــــد الأ�سحى 

املبــــارك، حيث قامت اإدارة العمليات والتفتي�ض البلدي بو�سع خطتها 

ال�سنويــــة لتنظيم �ســــري العمل طوال اأيام عيــــد الأ�سحى املبارك، مبا 

ي�سمن �سالمة وا�ستمتاع اجلمهور بهذه الأيام املباركة دون عراقيل اأو 

م�ســــكالت من ناحية، وي�سمن احلفاظ على ال�سكل اجلمايل واملظهر 

احل�ســــاري لالإمارة البا�سمة من ناحيــــة اأخرى، ح�سبما �سرح �سعادة 

عمر ال�سارجي م�ساعد املدير العام لقطاع خدمة العمالء بالبلدية.

اأو�ســــح �سعــــادة/ عمر �ســــامل ال�سارجيـ  م�ساعد املديــــر العام لقطاع 

خدمــــة العمالء اأن البلدية ت�سعى مــــن خالل كافة جهودها وخدماتها 

املقدمة للجمهور طــــوال العام وبالأخ�ض يف فرتة الأعياد واملنا�سبات 

الوطنيــــة والدينية للمحافظة علــــى الأمن وال�سحة العامــــة بالإمارة  

وتوفــــري كافــــة الت�سهيــــالت للمواطنني واملقيمــــني على اأر�سهــــا، لفتًا 

اأن البلديــــة تعمــــل خــــالل فرتة عيــــد الأ�سحــــى املبــــارك بالتعاون مع 

اجلهــــات احلكوميــــة بالإمارة علــــى تنفيذ كافة الإجــــراءات اخلا�سة 

بت�سهيــــل وتن�سيــــق العمل ب�سوق الطيــــور واملوا�سي وامل�سلــــخ املركزي ، 

يقــــوم املعنيني باإدارة العمليات والتفتي�ــــض البلدي بالتعاون ومب�ساندة 

من قبل اأفرادهــــا بالتن�سيق مع اجلهات املعنية لدى ال�سادة/ القيادة 

العامــــة ل�سرطة ال�سارقة بتنظيم حركة ال�ســــري على مداخل وخمارج 

املواقــــع التــــي ت�سهد اقبــــاًل من قبل مرتــــادي �سوق الطيــــور واملوا�سي 

وامل�سلخ خالل اأيام عيد الأ�سحى املبارك.

واأ�ســــاف ال�سيــــد/ اإبراهيــــم احمــــد الري�ــــض ـ رئي�ض ق�ســــم ال�سالمة 

والتفتي�ــــض البلــــدي باأن اإدارة العمليــــات والتفتي�ض البلــــدي وبالتعاون 

امل�سرتك مع املعنيني بالدائــــرة القت�سادية بال�سارقة �ستقوم مبتابعة 

الرخ�ــــض التجارية اخلا�سة باملن�ســــاآت العاملة يف نطاق �سوق الطيور 

واملوا�ســــي ل�سبط اأي جتــــاوزات خمالفة للنظم واللوائــــح املعمول بها 

لتعــــاون  بالإ�سافــــة   ، بالإمــــارة 

وزارة  ال�ســــادة/  مــــع  البلديــــة 

ملتابعــــة  والإقت�ســــاد  التجــــارة 

الإ�سعــــار ، و�سيتــــم متابعــــة اأمور 

العمالة املخالفــــة لقانون الإقامة 

بالدولــــة اأو مزاولــــة ن�ســــاط دون 

احل�ســــول املوافقــــات مــــن قبــــل 

اجلهــــات املعنية بالإمــــارة وذلك 

وزارة  ال�ســــادة/  مــــع  بالتعــــاون 

العمل والعمال.

واأو�سح باأنــــه من خالل الجتماع 

التن�سيقي الــــذي عقد مع اإدارات 

البلديــــة املعنية باإ�ستعدادات عيد 

الأ�سحــــى املبــــارك علــــى توفــــري 

وت�سهيل كافة الإجــــراءات الفنية 

املتعلقــــة بحركة الدخــــول واخلروج للمركبــــات بالإ�سافة لتوفري عدد 

كايف مــــن املواقف اخلا�سة مبركبات مرتادي املوقع تفاديًا لالزدحام 

وتوفــــري �سالت انتظار خا�سة مبرتادي امل�سلــــخ حيث �سيتم تزويدها 

بالتهويــــة املنا�سبــــة وذلــــك من خــــالل توفري عــــدد كايف مــــن املراوح 

الهوائيــــة والإ�ســــاءة الالزمة لت�سهيــــل تاأدية املهام علــــى اأكمل وجه، 

بالإ�سافــــة لتخ�سي�ــــض منطقــــة مواقف بعــــدد )75( موقــــف خا�سة 

باأ�سحاب املزارع والعزب لبيع املوا�سي اخلا�سة بهم و�ستخ�سع لكافة 

ا�سرتاطات الرقابة ال�سحية املتعلقة بالأمور البيطرية.

واأ�سارت ال�سيخة �سذا املعال مدير اإدارة ال�سحة العامة اأنه مت توجيه 

اإدارة ال�سحــــة العامة ملتابعة كافة الأمور ال�سحية اخلا�سة باملوا�سي 

املوجــــودة يف حرم ال�سوق وحرم امل�سلخ جتنبــــًا ل�ستغالل التجار وبيع 

�ستــــى الأنــــواع دون مراعاة حالتها ال�سحية و�سنهــــا القانوين، كما مت 

 استعدادات بلدية الشارقة الستقبال عيد األضحى المبارك
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تكليــــف الأطبــــاء املناوبني باملهمــــة ملرافقة املفت�ســــني اأثناء جولتهم 

التفتي�سيــــة علــــى احلظائر واملركبــــات املحملة باملوا�ســــي، بالإ�سافة 

للتاأكد من �سحة الذبائح.

فيمــــا قال عبدالوهــــاب املب�سر، رئي�ض ق�سم اخلدمــــات البيطرية يف 

بلديــــة ال�سارقــــة، اأن البلدية اأنهــــت ا�ستعداداتهــــا وجاهزيتها للعمل 

باأق�سى طاقة لتلبية طلب اجلمهور املتزايد على الذبائح خالل فرتة 

العيد، حيث مت اإجراء فح�ــــض �سامل لتجهيزات ومعدات املقا�سب، 

تالفيًا لأي خلل قد يوؤثــــر �سلبًا على عمل املق�سب، موؤكدًا اأن م�سالخ 

البلديــــة تتميز بجاهزيتهــــا وخدماتها احلديثــــة اإىل جانب تطبيقها 

اأف�ســــل املقايي�ــــض العامليــــة مــــع حر�سهــــا علــــى توفري حلــــوم �سليمة 

للم�ستهلــــك، و�سمــــان بيئة نظيفة مــــن خالل معايــــري �سحية دقيقة 

ومتطــــورة ملراقبة اللحــــوم املذبوحة حمليًا يف مراحــــل الإنتاج كافة، 

من مرحلة ال�ستعــــداد، وحتى املخرجات النهائيــــة بتقدمي خدمات 

مطابقة لل�سروط ال�سحية. 

واأ�ساف  املب�ســــر اأن البلدية حتر�ض على متابعة عمليات الذبح وبيع 

املوا�ســــي بطــــرق نظاميــــة للتاأكد من مــــدى مالءمة عمليــــات الذبح 

لل�ســــروط والقوانــــني، ومراقبــــة حركــــة الق�سابني اجلائلــــني الذين 

يحر�سون علــــى اإقناع النا�ض بالقيام بالذبح داخــــل املنازل وال�سقق 

.لفتــــُا اأن اخلطورة يف �سراء موا�ض جمهولة امل�سدر تكمن يف غياب 

الفحو�ض الطبية والبيطرية للذبيحة التي قد تكون م�سابة باأمرا�ض 

يجهلها القائم بهذا الن�ساط املخالف

و�سرح املهند�ض جعفر علــــي جعفر مدير اإدارة اخلدمات البيئية اأن 

�سيتم توفري 60 عامل مع م�سرفيهم و30 حاوية  ابتداء من يوم عرفة 

حتى ثالث اأيــــام العيد مبوقع �سوق املوا�ســــي وامل�سلخ املركزي ملتابعة 

عمليات النظافة يف امل�سلخ واملرافق التابعة له.

ونا�ســــدت البلديــــة اجلمهور ب�ســــرورة الذبح داخــــل املق�سب  وعدم 

ذبح الأ�ساحــــي داخل البيوت والطرقات باملناطــــق ال�سكنية حفاظًا 

علــــى �سالمة الأغذية وال�سحة والعامــــة والبيئة وعدم ت�سويه املنظر 

احل�ساري للمدينة.

ا�ستقبلـــت بلدية مدينة ال�سارقة وفدًا من جمل�ض ال�سارقة لل�سباب يف 

اإطـــار تعزيز فر�ـــض التعاون وتبادل اخلـــربات واملعلومات، والطالع 

على جميـــع اخلدمات التـــي تقدمهـــا البلدية للجمهـــور وال�سباب يف 

جميـــع اأنحاء الإمـــارة، حيـــث كان يف ا�ستقبال الوفـــد الزائر �سعادة 

ريا�ض عبداهلل عيـــالن مدير عام بلدية مدينـــة ال�سارقة، واملهند�ض 

خليفـــة بن هده ال�سويـــدي مدير قطاع الهند�ســـة وامل�ساريع بالبلدية، 

وبدور احلمادي مدير اإدارة التميز املوؤ�س�سي.

ورحب �سعادة ريا�ض عبداهلل عيالن مدير عام البلدية بالوفد الزائر 

مـــن اأع�ساء جمل�ـــض ال�سارقـــة لل�سبـــاب، مو�سحـــًا اأن البلدية لديها 

ا�سرتاتيجية واآلية عمل تدعم من خاللها جميع فئات املجتمع وخا�سة 

ال�سباب باعتبارهم النواة احلقيقيـــة والعن�سر الأهم لتلك املرحلة، 

حتـــى مت�ســـي الإمارات قدمًا نحـــو جمتمع م�ستدام قائـــم على العلم 

واملعرفـــة، لفتًا اإىل اأن جهـــود البلدية ل تقت�سر فقط على اخلدمات 

البلديـــة املعروفـــة والتـــي نحر�ـــض اأن تقـــدم ب�سهولة وي�ســـر جلمهور 

املتعاملـــني �ســـواء ب�سكل مبا�سر اأو عـــن طريق خدماتنـــا الإلكرتونية 

والذكيـــة حتى نخفف الأعباء على ال�سكان، اأو على توفري فر�ض عمل 

للكوادر الوطنية، ولكن تقدم البلدية العديد من املحا�سرات العلمية 

والتثقيفيـــة والـــدورات التدريبيـــة املتخ�س�ســـة لطـــالب اجلامعات 

وال�سباب حديثي التخرج واأهل اخلربة والخت�سا�ض.

واأ�ساف عيالن اأن البلدية ت�سمح بتدريب طالب وطالبات اجلامعات 

املختلفة يف جميـــع الإدارات والأق�سام بها مما ي�سهم يف بناء وتاأهيل 

الطالب وفقًا لتخ�س�ســـه الأكادميي يف الكلية لت�سهيل �سغل الوظيفة 

بعد تخرجه بالإ�سافة لتزويده بخربة التعامل والتوا�سل مع الآخرين 

واإك�سابه اخلربة العملية وهو ل يزال على مقاعد الدرا�سة.

يذكـــر اأن الوفـــد الزائر اأطلع خالل جولة تعريفيـــة على كافة اإدارات 

وقاعات البلديـــة املختلفة، بالإ�سافة ملكتبة البلدية التي تفتح اأبوابها 

للموظفـــني واملراجعني اأي�ســـًا، وقاعة امل�ســـرح املخ�س�سة للفعاليات 

والحتفـــالت، بجانـــب قاعـــة التدريب اخلا�ســـة بالبلديـــة، وغريها 

الكثري.

هذا وقد اأ�ساد املهند�ض حممد الهاجري من�سق عام جمل�ض ال�سارقة 

لل�سبـــاب رئي�ـــض الوفد الزائر بهـــذه الزيارة، وبـــدور البلدية يف دعم 

ال�سبـــاب وتقدمي العديد من اخلدمات لهـــم ب�سهولة وي�سر، ما يدعم 

جهود حكومة دولة الإمارات لتفعيل دور ال�سباب، وتعزيز مكانتهم يف 

م�سرية البناء والتنمية، لتحقيق م�ستقبل اأف�سل لالإمارات و�سعبها.

بلدية الشارقة 
تستقبل وفدًا 
من مجلس 
الشارقة 
للشباب
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للتأكد من عدم فصل التيار الكهربائي  لياًل
بلدية الشارقة تنظم حملة تفتيشية على البقاالت 

والمحال الغذائية 

نظمـــت بلديـــة مدينة ال�سارقة  متمثلـــة يف اإدارة ال�سحة العامـــة حملة تفتي�سية على عدد مـــن البقالت واملحال 

الغذائيـــة مبعظـــم مناطـــق املدينة، وذلـــك للتاأكد من عـــدم ف�سل التيـــار الكهربائي عن الـــربادات خالل الليل 

وال�ساعات الأوىل من ال�سباح، ح�سبما �سرحت ال�سيخة �سذى املعال مدير اإدارة ال�سحة العامة بالبلدية.

واأو�سحت املعال اأن احلملة اأ�سفرت عن �سبط 3 مواقع غري ملتزمة بالإ�سرتاطات ال�سحية الالزمة، يف حني بلغ 

عدد املواقع املنفذة وامللتزمة بقرار عدم ف�سل التيار الكهربائي لياًل 563 من اإجمايل 566 حمل غذائي وبقالة 

متت زيارتها اأثناء احلملة، اأما امل�سادرات فبلغت 2 فقط.

واأكملت قائلة اأن البلدية ت�سعى دومًا للحفاظ على �سحة اجلمهور من املخاطر املتعلقة بعدم تطبيق الإ�سرتاطات 

ال�سحيـــة واملعايـــري املطلوبة، لذك فهي حتر�ض على تعزيـــز الدور الرقابي على املن�ســـاآت الغذائية خالل ف�سل 

ال�سيـــف، من خالل زيادة الفـــرق التفتي�سية، للتاأكد من �سالحية املواد الغذائيـــة التي قد تتعر�ض للتلف نتيجة 

ارتفـــاع درجة احلـــرارة و�سوء التخزين، وقيام بع�ـــض اأ�سحاب البقالت بف�سل التيـــار الكهربائي عن الربادات 

لياًل.

م�ســـرية اإىل اأن مفت�ســـي البلدية يقومون بالتاأكد من كفاءة عمل الثالجات وف�سل املواد املوجودة بها عن بع�سها 

البع�ـــض لعـــدم خلطها، وغريها من املواد الأخرى التـــي قد حتمل مواد كيماوية يف تكوينهـــا، واأن املواد الغذائية 

املحفوظة بحالة جيدة وعملية التجميد 

ال�سحيـــة  ال�سرتاطـــات  وفـــق  تتـــم 

واملعايري املطلوبة، بالإ�سافة اإىل التاأكد 

مـــن عدم اإعـــادة جتميـــد بع�ـــض املواد 

الغذائية مرة اأخرى.

ودعـــت املعـــال اجلمهور ل�ســـرورة اأخذ 

احليطة واحلذر عند �سراء اأي منتجات 

غذائيـــة وقراءة كافة البيانات اخلا�سة 

بتاريخ النتاج وال�سالحية، مع �سرورة 

يف   993 ال�ساخـــن  باخلـــط  الإت�ســـال 

حـــال وجوداأي �سكـــوى اأو مـــواد منتهية 

ال�سالحية..

طلب تصريح مركبة لنقل النفايات
بلدية الشارقة تطلق خدمة ذكية جديدة

اأطلقـــت بلدية مدينة ال�سارقة متمثلة يف اإدارة اخلدمات البيئية خدمة ذكية جديدة لطلب 

ت�سريـــح مركبة لنقـــل النفايات عـــرب موقع البلدية اللكـــرتوين، ح�سبما �ســـرح املهند�ض 

عبدالرزاق احلمادي مدير اإدارة اخلدمات البيئية بالإنابة اأثناء تد�سني اخلدمة .

واأ�ســـاف احلمادي اأن اإطالق هذه اخلدمة جاء متما�سيًا مـــع ا�سرتاتيجية البلدية الرامية 

اإىل اإعـــادة هيكلـــة اخلدمات املقدمـــة للجمهورمن خالل التحول الذكـــي ال�سامل، واإجناز 

كل خدماتها اإلكرتونيـــًا، و�سعيًا منها ملواكبة التطور التكنولوجي العاملي يف املجالت كافة، 

م�ســـريًا اإىل اأن البلديـــة ت�سعـــى دومًا اإىل تطويـــر وحتديث العمل البلدي، مبـــا يتما�سى مع 

التطور الرقمي الذي ت�سهده دولة الإمارات وكل موؤ�س�سات ودوائر الإمارة، كما اأنها حتر�ض 

علـــى �سرعة اإجناز املعامالت وتقدميها ب�سهولة، ما يخفـــف الأعباء عن املراجعني، اإذ اإن 

التحـــول الإلكرتوين للخدمات املقدمة �سيوفر عنـــاء تقدمي الطلبات يدويًا، وي�سمن تقدمي 
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اأعلـــى م�ستوى للخدمة املقدمـــة، ما ي�سهم يف 

الو�سول اإىل اأعلى معدلت ر�سا العمالء.

واأو�ســـح احلمـــادي اأنـــه مت التوعيـــة للجمهور 

ب�ســـكل مبا�ســـر وعن طريق �سفحـــات البلدية 

على مواقـــع التوا�ســـل الجتماعـــي املختلفة، 

باإطـــالق هـــذه اخلدمـــة املتوفرة علـــى موقع 

البلديـــة باللغتـــني العربيـــة والإجنليزية حتى 

يت�سنى للجميع ال�ستفادة منها ب�سهولة وي�سر، 

ولإخبارهم اأنه مت اإيقاف املعامالت الورقية. 

من جانبها قالت بدريـــة الكمايل رئي�ض ق�سم 

حماية البيئة ببلدية ال�سارقة اأنه باإطالق هذه 

اخلدمـــة �سي�سل عدد اخلدمـــات اللكرتونية 

والذكيـــة املقدمـــة لإدارة اخلدمـــات البيئيـــة 

اأي  بن�سبـــة 60% مـــن اإجمـــايل  17 خدمـــة، 

اخلدمـــات املقدمـــة للمتعاملـــني عـــرب موقـــع 

البلدية اللكـــرتوين، واأن هذه اخلدمة جاءت 

متما�سية مع اأهـــداف اإدارة اخلدمات البيئية 

وخطتهـــا الرامية لتحويـــل 95% من خدماتها 

اإىل الكرتونية مع نهايـــة عام 2017. لفتة اأن 

خدمـــة طلب ت�سريـــح مركبة لنقـــل النفايات 

تخـــدم جميـــع املن�ســـاآت ال�سناعيـــة واملهنية 

والتجاريـــة، وجميـــع املركبـــات التـــي حتمـــل 

ال�سارقـــة وكل  اإمـــارة  مـــن  رخ�ـــض �ســـادرة 

الإمارات الأخرى.

 واأ�سافت الكمايل  اأن اإدارة اخلدمات البيئية 

كانـــت ت�ستقبل حوايل 18 األـــف مراجع �سنويًا 

لطلب ت�سريـــح مركبة لنقـــل النفايات ب�سكل 

مبا�ســـر عن طريـــق املعامـــالت الورقية، لكن 

بعد اإطـــالق هذه اخلدمة مـــن املتوقع اأن يقل 

هذا العدد اإىل 6 اآلف مراجع فقط، ول �سيما 

اأن اخلدمـــة ل تتطلـــب ح�ســـور املتعاملني اإىل 

مبنـــى البلدية يف منطقة ال�سناعية اخلام�سة 

اإل مـــرة واحـــدة لفح�ـــض املركبـــة، حيث يتم 

تقدمي الطلـــب ودفع الر�سوم عن طريق املوقع 

اللكـــرتوين، ويتـــم التوا�ســـل مـــن قبلنـــا مع 

املتعاملـــني عن طريـــق الر�سائـــل اللكرتونية 

والن�سية لتحديد موعـــد الفح�ض بعد تقدمي 

الطلـــب باأربعة اأيـــام، يف حني كان يتطلب منه 

الأمـــر م�سبقـــا احل�ســـور عدة مـــرات لتقدمي 

الطلب ودفع الر�سوم وحتديد موعد للفح�ض، 

ومـــن ثـــم فح�ـــض املركبـــة واحل�ســـول علـــى 

الت�سريح.
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اأطلقـــت بلديـــة مدينـــة ال�سارقة 

متمثلـــة  يف ق�سم حمايـــة البيئة 

مبادرة بيئية حتـــت �سعار »نحن 

واأنتم نهتم بالبيئـــة... فلنحمها 

معـــا« وهـــي مبـــادرة م�ستمـــرة، 

تهدف لإ�ســـراك الأطفال وذوي 

الإعاقة يف الهتمام بالبيئة ورفع 

م�ستوى الوعي البيئي لديهم من 

خالل تدريبهـــم وم�ساركتهم يف 

الفعاليـــات والربامـــج التدريبية 

والتوعويـــة والإر�سادية يف جمال 

البيئـــة ، ح�سبمـــا �ســـرح �سعادة 

املهند�ـــض ح�سن التفـــاق م�ساعد املدير العـــام لقطاع 

الزراعة والبيئة.

واأ�ساف التفـــاق اأن هذه املبادرة التي اطلقتها البلدية 

مـــن مقر نادي الثقـــة للمعاقني تاأتي يف اإطـــار اإهتمام 

الدولـــة و القيـــادة الر�سيـــدة  باأمـــر و�ســـوؤون ورعايـــة 

الطفـــال وذوي العاقة، والتعرف علـــى احتياجاتهم 

ومراعـــاة خلفيتهـــم املعرفيـــة وقدراتهـــم ال�سخ�سية 

والعمـــل علـــى دجمهـــم يف املجتمـــع وت�سجيعهـــم على 

امل�ساركـــة باإيجابيـــة واإبـــراز دورهـــم واإ�سهامهـــم يف 

املحافظـــة على البيئة وحمايتها.م�ســـريًا اإىل اأن مهمة 

تعليـــم الأطفال وذوي الحتياجـــات اخلا�سة املهارات 

املختلفـــة والربامـــج التدريبيـــة اأ�سبحت اأمـــراأ حيويا 

وهامـــَا و يف جمال البيئة وال�سحـــة ، بل تندرج �سمن 

حقوقهـــم الأ�سا�سيـــة يف  اأن نعلمهـــم كيـــف ي�ساركون 

يف املحافظـــة على البيئـــة ويعملون علـــى حمايتها من 

التلوث.

من جانبـــه اأو�ســـح املهند�ض جعفر علـــي جعفر مدير 

اإدارة اخلدمـــات البيئيـــة بالبلديـــة اأن هـــذه املبـــادرة 

ت�ستمـــل علـــى عـــدد مـــن املكونـــات اأهمهـــا الربامـــج 

التعليميـــة املعرفيـــة، الربامـــج املهاريـــة والتدريبيـــة 

والإر�سادية ، كذلك حتتوي على برامج للتقييم وقيا�ض 

حتقيـــق الأهداف.لفتـــًا اأنها موجهة لفئـــات الأطفال 

وذوي الإعاقـــة، املعلمـــني وامل�سرفـــني يف مراكز رعاية 

الأطفـــال وذوي الإعاقـــة، واأ�ســـر هوؤلء الأطفـــال، اأما 

املواقـــع امل�ستهدفـــة فهـــي ريا�ـــض الأطفـــال، املدار�ض 

و دور ومراكـــز رعايـــة الأطفـــال وذوي الإعاقـــة وكافة 

املوؤ�س�سات ذات ال�سلة.

تحت شعار » نحن وأنتم نهتم بالبيئة ..فلنحمها معا ً«

بلدية الشارقة تعزز الوعي البيئي لدى ذوي اإلعاقة
المباني الخضراء واالستدامة في ندوة 

ببلدية مدينة الشارقة
نظمـــت بلديـــة مدينـــة ال�سارقة 

متمثلة يف الإدارة الهند�سية ندوة 

لعدد مـــن املكاتـــب ال�ست�سارية 

واملقاولـــني واملطوريـــن بالإمارة 

حتت عنـــوان» املباين اخل�سراء 

قاعـــة  وذلـــك يف  وال�ستدامـــة« 

الرئي�ســـي  مببناهـــا  امل�ســـرح 

مبنطقة امل�سلى.

 واأو�سح �سعادة املهند�ض خليفة 

بن هده ال�سويدي م�ساعد املدير 

العام لقطاع الهند�سة وامل�ساريع 

اأن بلديـــة مدينة ال�سارقة ت�سعى 

من خـــالل براجمهـــا التدريبية 

وكافة الندوات واملحا�سرات التي تقدمها للجمهور اإىل حتقيق اأعلى معدلت ال�ستفادة 

لأهـــل الخت�سا�ض وطالب اجلامعات، ورفـــع امل�ستوى العلمي والعملـــي والفني للموارد 

الب�سريـــة، والرتقـــاء بامل�ستـــوى الهند�ســـي يف الإمـــارة، بالإ�سافـــة اإىل تنميـــة وتطوير 

موا�سفـــات الت�سميمات الفنيـــة والرتقاء مب�ستـــوى قطاع الإن�ساءات الـــذي يلعب دورًا 

رئي�سيـــًا يف م�سرية التنمية القت�ساديـــة والعمرانية التي ت�سهدها الإمارة حاليًا يف كافة 

املجالت، لذلك ت�سع اإدارة الهند�سة �سنويًا خطة تدريبية ت�سمل حما�سرات وور�ض عمل 

يقدمها عدد من املخت�سني وذوي الكفاءة.

  واأ�ســـاف بن هده اأن دولة الإمارات العربية املتحـــدة تعطي  اأولوية لتطبيق ا�سرتاطات 

و متطلبـــات ال�ستدامة واملباين اخل�سراء وتقوم بن�ســـر وتر�سيخ ثقافة ال�ستدامة  لدى 

جميع الفئات املعنية بقطاع البناء والت�سييد من مطورين وم�ستثمرين ومكاتب هند�سية 

و�ســـركات مقـــاولت ومالك،. لفتًا اأن هذه الندوة التي قدمهـــا املكتب الهند�سي » دبليو 

اأ�ـــض بي« �سملت العديد من املحاور املتعلقة مبوا�سفات املباين اخل�سراء واأهميتها، كما 

مت عر�ض مناذج لعدد من م�سروعات املباين اخل�سراء التي مت تنقيذها على اأر�ض اإمارة 

ال�سارقـــة، بالإ�سافة ل�سرح تفا�سيل وطرق البنـــاء امل�ستخدمة لتحقيق مبداأ الإ�ستدامة، 

ومن ثم مت فتح باب املناق�سة مع ال�سادة احل�سور والرد على كافة ا�ستف�ساراتهم لتحقيق 

اأكرب قدر من ال�ستفادة. 
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 وتقع م�سوؤولية حتقيق التنمية امل�ستدامة وذلك 

يف ظـــل التنميـــة والتطـــور القت�ســـادي لمارة 

ال�سارقة، وما يـــوازي هذه التنمية من حتديات 

بيئيـــة مثل تلـــوث الهـــواء، والنفايـــات املنزلية 

وال�سناعيـــة اخلطرة والغري خطـــرة املتزايدة 

وكيفيـــة تقليلهـــا واإعـــادة تدويرهـــا ومعاجلتها 

على اإدارة اخلدمات البيئية ب�سكل خا�ض. فهي 

�سعـــى اىل ن�سر الوعي البيئي بني اأفراد املجتمع 

وذلك مـــن اأجل احلفـــاظ بالدرجة الوىل على 

�سحـــة الإن�ســـان من خـــالل اأق�سامهـــا املتعددة 

ووعلى راأ�سها ق�سم حماية البيئة.

 من اأهـــم املهـــام والواجبات الرئي�سيـــة لق�سم 

حمايـــة البيئة ببلديـــة مدينة ال�سارقـــة مراقبة 

ومتابعـــة م�ستويات التلـــوث البيئـــي ببالإمارة، 

وا�سحـــاب  املوؤ�س�ســـات  اإلتـــزام  مـــن  والتاأكـــد 

وممار�ســـة  بتطبيـــق  التجاريـــه  امل�ساريـــع 

الت�سريعـــات والأنظمـــة واملقايي�ـــض التي تهدف 

اإىل حمايـــة البيئـــة متمثلـــة يف حمايـــة كل مـــن 

الهواء واملاء والأر�ض

قـــام ق�ســـم حمايـــة البيئـــة بـــاإدارة اخلدمـــات 

البيئية  بتنفيذ عـــدد 9 حمالت تفتي�سية خالل 

املختلفـــة   ال�سناعيـــة   املن�ســـاآت  علـــى   2016

زار مايزيد عن 1500 منشأة صناعية
قسم حماية البيئة بالبلدية الضامن لسالمة الشارقة

اأول���ت دول���ة الإم���ارات العربية املتحدة ب�سكل ع���ام واإمارة ال�سارقة ب�س���كل خا�س اهتماما 

كب���راً بالبيئ���ة، ومل���ا ل وه���ي اإمارة �سحي���ة �سديقة للبيئ���ة، تت�سم مبناظره���ا الطبيعية 

اخلابة وموقعها ال�سرتاتيجي املميز الذي جعل منها قبلة للحياة واإقامة العديد من 

امل�سروع���ات الثقافي���ة والجتماعي���ة وال�ستثمارية، وهنا ل ن�ستطي���ع اأن نغفل دور بلدية 

مدين���ة ال�سارق���ة يف احلف���اظ على جم���ال وبيئة الإم���ارة البا�سم���ة، خا�سة قط���اع البيئة 

والزراعة الذي يعمل جاهداً لتوفر بيئة �سحية نظيفة خالية من كل امللوثات. 

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

لقطاع البيئة و الزراعة

املهند�س جعفرعلي مدير اإدارة 

اخلدمات البيئية 
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مبدينـــة ال�سارقـــة و منطقة ال�سجعـــة ال�سناعيـــة  بالتعاون  مع  

�سرطـــة ال�سارقة  ودائرة التنميـــة القت�سادية و  قطاع ال�سحة و  

املختربات املركزيـــة و اإدارة  العمليات و التفتي�ض البلدي  ببلدية 

مدينـــة  ال�سارقـــة .  فقد اأ�ســـاد املهند�ض ح�سن التفـــاق  م�ساعد 

املديـــر العـــام لقطاع البيئـــة و الزراعـــة  ببلدية مدينـــة ال�سارقة 

بالتقدم احل�ساري  الـــذي ت�سهده املدينة حتت القيادة الر�سيدة 

و تطويـــر  العديـــد مـــن املناطـــق ال�سناعيـــة اجلديـــدة  و البنية 

التحتيـــة  و اخلدمـــات املرافقة لها  و التي تخدم اأهداف النه�سة  

ال�سناعيـــة و تعمـــل علـــى جـــذب ال�ستثمـــارات  و حتفيـــز النمو 

القت�ســـادي  .  و كما اأ�ساد �سعادته   بالتاأثري الإيجابي للحمالت 

التفتي�سيـــة املفاجئة و التي متت خارج اأوقـــات العمل الر�سمي يف 

تقـــدم نتائج احلمـــالت التفتي�سية  املفاجئة  لعـــام 2016 مقارنة 

بالأعوام املا�سية.

 فقـــد مت زيـــارة اأكـــرث عـــن1500  من�ســـاأة  لتاأكـــد  مـــن التزامها 

بتطبيـــق ال�سرتاطـــات البيئية، و اأ�سفرت احلمـــالت عن حترير  

عـــدد 500 خمالفـــة للمن�ســـاآت 

غـــري ملتزمة بيئيـــًا و عدد  100 

خمالفة ملركبات  غري مرخ�سة 

بنقـــل النفايـــات اخلطرة و غري 

خطـــرة . كمـــا مت اأي�ســـًا  ح�سر 

عدد 15 موقع للنفايات جمهولة 

امل�سدر ملقاة ب�سورة ع�سوائية 

باملناطـــق ال�سناعيـــة املختلفـــة 

حيـــث مت العمـــل علـــى التخل�ض 

منهـــا مبكب النفايات  بعد اتباع 

الجراءات  اخلا�سة  بالتخل�ض 

مـــن النفايـــات و املعتمدة بق�سم 

حماية البيئة  .

كما مت اي�سًا تعديل و�سع  العديد 

مـــن املن�ساآت  ال�سناعية و ذلك  للحد من اآثار التلوث ال�سناعي 

مبدينـــة ال�سارقة  حيث  مت اتخاذ  اإجراءات بيئية �سارمة والزام 

جميـــع امل�سانـــع و املن�ساآت عاليـــة  اخلطورة بتطبيقهـــا و متابعة  

مراحل  التطبيق  عن طريق مفت�سي ق�سم حماية البيئة .  

كمـــا  اأكـــد  املهند�ـــض جعفرعلي مديـــر اإدارة اخلدمـــات البيئية 

بانخفا�ـــض  ن�سبة املخالفات الببيئية بن�سبة 30  عن عام 2015 و 

ا�ساد بكفاءة  الكوادر الب�سرية العاملة بق�سم حماية البيئة  ونوعية 

الربامـــج التطويرية والدورات التي تلقاها  خمت�سي  الق�سم  من 

قبـــل ق�سم التدريب ببلدية مدينـــة ال�سارقة. بالإ�سافة اىل كفاءة 

نظـــام التفتي�ـــض  امليداين املتبع لـــدى اإدارة اخلدمـــات البيئية و 

الـــذي ينفذ طبقًا لنظـــام اليزو 17020 يف  اجلـــودة املعتمد من 

هيئة المارات للموا�سفات و املقايي�ض منذ عام 2012. 

و كمـــا اأفـــاد ال�سيد حممد �سامل اآل علي رئي�ـــض  �سعبة التفتي�ض و 

املتابعـــة  باأنه �سيتم  ا�ستخـــدام  اأ�ساليب حديثة  يف التفتي�ض مثل 

العتمـــاد كليـــًا  على األجهزة الذكية  يف عمليـــة  التفتي�ض  وذلك  

تنفيـــذ مبداأ ال�سرعة  و اجلودة  يف جمال  التفتي�ض على املن�ساآت 

ال�سناعيـــة  �سواء كان  التفتي�ض مفاجـــئ اأم  لرتخي�ض  املن�ساآت  

و ذلـــك  ت�سهيـــاًل  على العمـــالء  و املفت�ـــض الذي  يقـــوم باإجراء 

التفتي�ض.

وكما قام  ق�سم حماية البيئة بالتعاون مع ق�سم النفايات ال�سلبة  

بتنفيـــذ عـــدد من احلمـــالت التفتي�سيـــة  و التوعويـــة   للمن�ساآت 

ال�سناعية و للعاملـــني بها و توعيتهم ب�سرورة اللتزام بالنظافة 

العامـــة و التخزين ال�سليم للنفايات و خماطر  تداول اأ�سطوانات 

الغـــاز املختلفـــة و التعرف على الأعرا�ـــض ال�سحية الناجمة عن 

ا�ستن�ســـاق الغازات ال�سامة . كما نظم ق�ســـم حماية البيئة ور�سة 

عمـــل للمن�ساآت ال�سناعيـــة امل�ستوردة للمـــواد الكيمائية  املقيدة 

و هـــي م�سانع ال�سبـــاغ الكربى باملدينة و �ســـركات جتارة املواد 

الكيمائيـــة و تو�سيح اآليـــة ا�ستخراج املوافقـــات الالزمة لأدخال 

املـــواد م و ال�سرتاطـــات البيئية الـــالزم توافرهـــا بامل�ستودعات 

اخلا�سة .
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بخط���وات ثابتة ورغبة يف النجاح �سطرت ب�سمتها اخلا�سة 

يف خدم���ة ال�سارقة، بلباقتها ول�سانه���ا الطيب �سيدت ج�سوراً 

للتوا�س���ل م���ع اجلمي���ع، مل تنظ���ر يوم���اً للرج���ل باعتب���اره 

مناف�س���اً اأو ن���داً له���ا، لكن���ه يف راأيه���ا الداعم الأك���رب مل�سرتها 

و جناحه���ا كاإماراتي���ة ممي���زة متكن���ت م���ن حتقي���ق اإجن���ازات 

متع���ددة يف كافة منا�سبها القيادية. خولة عبدالرحمن املا 

اأول رئي�سة للمجل�س ال�ست�ساري لإمارة ال�سارقة والتي ننقل 

لكم حوارها ملجلة املدنية البا�سمة يف ال�سطور القادمة.

حقق���ت امل���راأة الإماراتي���ة العديد من الإجن���ازات املحلية 

والعاملية، ما الذي ننتظره منها بعد هذه النجاحات؟

اأوًل لبــــد اأن نذكــــر  اأن املراأة الإماراتية لعبت دورًا هامــــُاً وحيويًا يف نه�سة 

الدولة حتى قبل قيام الحتاد، فقد عاونت الرجل يف اأ�سعب الأوقات واأي�سرها. 

منــــذ اأيام الغو�ض والبحــــر والزراعة كان هناك تكامل بــــني اأدوارهما، والآن 

تبلــــورت هــــذه الأدوار يف العمل القيادي و الوظيفــــي بحكم التطور الذي �ساد 

رئيسة المجلس االستشاري بالشارقة

سعادة خولة المال:
لوال دعم الرجل ما 

نجحت المرأة
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العامل كله، متكني املراأة مل ياأِت من فراغ واإمنا جاء من د�ستور 

خطــــه ال�سيخ زايد بــــن �سلطان اآل نهيــــان موؤ�س�ض الدولة طيب 

اهلل ثراه واخوانه احلــــكام مفاده اأن املراأة اأخت للرجل، هكذا 

كانــــت تنادى ولزالــــت، لها نف�ض احلقــــوق  وامل�ساواة يف العمل 

والأجــــر والبيئة، كما اأن عاداتنا وتقاليدنا امل�ستمدة من الدين 

الإ�سالمي جعلت للمــــراأة مكانتها اخلا�سة، جعلتها اأكرث قدرة 

على العطاء والإجناز، جعلتهــــا ت�ستفيد من كل فر�ض التمكني 

التي وفرتها لها القيــــادة الر�سيدة وتقطف ثمار هذا التمكني، 

لت�سبح رئي�ض جمل�ض وطني، رئي�ض جمل�ض ا�ست�ساري، ع�سوة 

يف الربملــــان، ع�سكرية وقيادية ووزيرة وعاملــــة تركت ب�سمتها 

يف كل املياديــــن. كل مــــا �سبق لن يكون نهايــــة املطاف، فالأهم 

من النجــــاح والإجناز املحافظة عليه وال�ستمــــرار فيه، لذلك 

هــــذه العوامــــل ال�سابقــــة جعلــــت الإماراتية تنتقــــل اإىل مرحلة 

امل�ساركة يف �سناعــــة القرار من خالل املبادرات والقرتاحات 

وامل�ســــاركات املحليــــة والعامليــــة، والتجربة اأثبتــــت اأن اأي مكان 

ي�سهد تواجد للمراأة  ي�سهد اإنتاجية مرتفعة وغري م�سبوقة.

توف���ر الإم���ارات كل فر����س النج���اح والتمك���ني 

له���ا  كي���ف ميك���ن  نظ���رك  م���ن وجه���ة  للم���راأة، 

ال�ستفادة املثلى من كل هذه الفر�س؟

حتــــول هذه الفر�ــــض اإىل اإجنازات، و اأكرث فر�ــــض متاحة الآن يف 

دولة الإمارات العلم الثقافة واملعرفة، اأول يجب عليها مهما و�سلت 

ملكانــــة األ تتخلى عن املعرفة، لأن العامل الآن ل يقوده الأقوى ولكن 

القيادة يف يــــد الأكرث معرفة، من ميلك املعرفة ميتلك التاأثري على 

العامل، امل�ساريع التي تتبناها الإمارات الآن م�ساريع م�ستقبلية نحن 

نحتاج لقيــــادات علمية وثقافية تتمكن مــــن اإدارة هذه امل�سروعات 

بحرفيــــة واإتقان، ثانيًا علــــى املراأة اأن تلم بالقوانــــني والت�سريعات، 

ل ميكــــن اأن ن�ساهم يف نه�ســــة الوطن دون اأن نطلــــع على القوانني 

والت�سريعــــات املوجودة حمليــــًا وعامليًا، والإطالع هنــــا لي�ض بهدف 

التغيري ولكن بهــــدف التطوير لأن  هناك بع�ض القوانني يف العديد 

مــــن دول العامل ل تتنا�سب مــــع عاداتنا وهوايتنــــا وتقاليدنا، وهذا 

الأمــــر يحتاج اإىل وعــــي �سيا�سي وثقــــايف، ودولتنــــا مل تق�سر معنا 

ك�سيــــدات وعلينــــا اأن نرد لها اجلميل بال�سعــــى للو�سول للمزيد من 

الجنازات . 

ه���ل تعتقدين اأن حتقي���ق معادلة النجاح الأ�سري 

والتميز الوظيفي م�سكلة قد تعيق املراأة بوجه عام 

يف ظل التحديات التي ي�سهدها العامل الآن؟

املراأة يجب األ تتخلى عن دورها الأ�سري مهما كانت اأو اأ�سبحت، 

ل ميكــــن اأن نحكم على امــــراأة اأو نقيمها بالإيجــــاب اإذا تخلت عن 

دورها الأ�سري والطبيعي �سواء اأبنة اأو زوجة اأواأ خت واأم، لقد خلق 

اهلل املراأة اأم يف البداية عليها اأدوار من �ساأنها اإ�سالح املجتمع كله 

وخلــــق اأجيال �سوية ومتميزة ت�سهم يف رفعة الدولة، لذلك دائما ما 

نــــردد اأننــــا يف الفرتة املقبلــــة نحتاج ملزيد من اأهــــل العلم واخلربة 

الأ�سريــــة لننعم باأجيال خالية من امل�ســــكالت خا�سة يف ظل ظهور 

العديــــد من الظواهر ال�سلبية التــــي توؤثر يف الإجنازات، على �سبيل 

املثال �سعــــف اللغة العربية، قلة فر�ض التوا�ســــل الأ�سري املبا�سر، 

التهور.
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قوان���ني  امل���راأة  ت�س���ن  اأن  ا�ستع���داد  لدين���ا  ه���ل 

وت�سريعات؟

يف الإمــــارات ل يوجــــد فرق بني رجــــل واإمــــراأة يف كل امليادين 

ويف كل الأماكــــن، لدينــــا علــــى م�ستــــوى املجل�ــــض ال�ست�ســــاري 

بالإمــــارة ي�ستطيــــع 10 اأع�ســــاء �ســــواء �سيــــدات اأو رجــــال توقيع 

مذكــــرة با�ستحداث قانــــون ي�ساهم يف نه�سة الإمــــارة، ومن ثم 

يرفــــع للحاكــــم �سمــــو ال�سيــــخ الدكتور �سلطــــان القا�سمــــي ع�سو 

املجل�ــــض الأعلى حاكم ال�سارقة لدرا�ستــــه والبت فيه، وهذه قمة 

الدميقراطيــــة القائمــــة على اأر�ــــض الإمارات. وب�ســــكل عام فاإن 

الكثري مــــن القوانني التي تخ�ض املراأة كان خلفها رجال ون�ساء، 

على راأ�سهن ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة الحتاد الن�سائي 

العــــام الرئي�سة الأعلى ملوؤ�س�سة التنميــــة الأ�سرية رئي�سة املجل�ض 

الأعلى لالأمومة والطفولة والتي حر�ست على حتديث الكثري من  

الت�سريعــــات والقوانني مبا يتــــالءم مع املراأة. وهنــــا يف ال�سارقة 

قدمنــــا مقرتح لتغيري قانون الأمومــــة ل�سمو ال�سيخة جواهر بنت 

حممــــد القا�سمي رئي�ــــض املجل�ض الأعلــــى ل�ســــوؤون الأ�سرة،  ويف 

قرابة الأ�سبوع اأ�سدر �سمو احلاكم  القرار بزيادة اإجازة المومة 

من 60 يوم اإىل 90 .

 44 م���ع  والعم���ل  ال�ست�س���اري  املجل����س  اإدارة 

ع�س���و اأغلبيتهم من الرجال، هل كان الأمر به 

حتٍد لك؟

بجانــــب44  ع�ســــو باملجل�ــــض لدينا موظفــــو الأمانــــة اأعتقد ي�سل 

عددهــــم اإىل 40 موظــــف وموظفــــة والأغلبيــــة اأي�سًا مــــن الرجال، 

ولكــــن احلمدهلل اأنــــا اأمتلك خربة برملانية �سابقــــة  ففي عام 2004 

كنــــت ع�سو جمل�ض ا�ست�ساري، واجلو الربملاين اأك�سبني فن ومهارة 

التعامل مع اجلميع، بجانب عملي كمديرة مدر�سة �سابقة وتربطني 

بعدد كبري من اأهل ال�سارقة عالقات طيبة ي�سودها الود والحرتام 

والتقديــــر، ومعظــــم املنا�ســــب التــــي تقلدتهــــا فر�ست علــــي اإتقان 

التوا�سل يف زمان التوا�سل والعالقــــات الجتماعية، وعلى م�ستوى 

املجل�ــــض حر�ست قبــــل اأن اأكون رئي�سة اأن اأبنــــي ج�سر من التوا�سل 

النبيل والعالقات الطيبة واحلمــــدهلل وفقت، وهنا اأود اأن اأكرر اأنه 

لــــول دعم الرجل ما جنحت املراأة، و نحــــن نتعامل كاأ�سرة وكفريق 

عمــــل، ليوجد فيــــه تناف�ض بني رجل واإمراأة واإمنــــا تناف�ض من اأجل 
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حتقيــــق هدف نبيــــل خلدمة الإمــــارة ب�سكل خا�ــــض والدولة ب�سكل 

عام، عندما توليت من�سبي ا�ستفدت من تنوع اخلربات والقامات 

الكبــــرية واملوجودة، فنحــــن اعتدنا اأن  نقدر الكبــــري ونحرتم راأيه 

ون�سعه يف العتبار،اأنا ل اأقبل اأن اأكون يف مواجهة الرجل فهو الأب 

الــــزوج الأخ البن لكن اأنا اأتكامل معه يف الأدوار. من ناحية اأخرى 

حر�ست اأن يكون لدينــــا دورات تاأهيلية لالأع�ساء،فاأنا لدي قناعة 

اإنني لــــن اأ�سبح برملاين متميــــز اإذا مل اأمني قدراتــــي واإمكانياتي، 

لذلــــك  قدمنــــا دورات تاأهيل برملاين، حيــــث   ا�ستقطبنا برملانيني 

متمر�ســــني مننذ قيام الحتــــاد مثل �سعادة �سامل حمــــد ال�سام�سي 

اأول اأمني عام للمجل�ض الوطني وع�سو جمل�ض ال�ست�ساري،و�سعادة 

امل�ست�ســــار ح�ســــن الأمني الذي و�ســــع النظام الأ�سا�ســــي للمجل�ض، 

يف تقــــدمي ور�ــــض لالأع�ســــاء، بالإ�سافــــة ل�سعــــادة حممــــد �ســــامل 

املزروعي الرجــــل الربملاين املخ�سرم واأمني عــــام املجل�ض الوطني 

وهــــو عــــامل ومثقف لــــه كتابات كثــــرية يف �سوؤون الربملــــان وجتربته 

الربملانية، واحلمدهلل حققت الدورات جناح وقبول من اجلميع.

بو�سفك رئي�سة جلنة ا�ست�سافة ال�سارقة لربملان 

الطفل العربي، حدثينا عن هذا احلدث املميز..

هنا لبد اأن نطرح �سوؤال مهم ملاذا ال�سارقة؟ وملاذا برملان للطفل 

العربي؟ �سوف اأتكلم يف اجتاهني الأول حملي و الثاين اأقليمي، 

اأوًل ال�سارقـــة كانـــت �سباقـــة يف الهتمـــام بالطفـــل بف�سل فكر 

�ساحـــب ال�سمـــو ال�سيخ الدكتـــور �سلطان القا�سمـــي منذ ع�سرات 

ال�سنـــني والذي قـــام على اأن يكـــون الطفل متواجد علـــى ال�ساحة 

وله �ســـوت يف كل املجالت، وبالفعل ال�سارقـــة اأ�س�ست لهذا الأمر 

واأطلقـــت العديـــد مـــن امل�سروعات الداعمـــة للطفولـــة ، فاأطلقت 

مكتبات لالأطفال يف الأحياء وموؤ�س�سات ترعاهم وتنمي مواهبهم 

وقدراتهـــم مثل �سجايـــا ومراكـــز النا�سئة وغريها، وهـــذا اإميان 

�سبق ع�سره جعل من ال�سارقة اإمارة �سديقة للطفل واأر�ض وبيئة 

حا�سنـــة له منذ ع�سرات ال�سنني، كل هـــذه الأمور وغريها الكثري 

مهـــد اأن تكون ال�سارقة بيئة منا�سبة لحت�سان اأي جتمع لالأطفال 

على م�ستوى العاملي واملحلي، كمـــا اأن ال�سارقة اأ�س�ست اأول برملان 

طفـــل على امل�ستـــوى املحلـــي يناق�ض ق�سايـــا الطفولـــة، لأننا نعد 

لالأجيال القادمة ونوؤمن اإننا اإذا اأردنا اأن نعد قيادة ناجحة فالبد 

من الهتمام بالطفل قائد الغد منذ �سغره.

 ثانيـــًا عندما نتابع ونطلـــع على ق�سايا الأمـــة العربية واأحوالها 

يف الوقـــت الراهن �سنعرف اأن الأطفال هم اأكرث �سحايا احلروب  

ب�ســـكل يجعلنا نقول اأننا  يف زمن يغتـــال الطفولة، ن�ساهد اأطفال 

اأن�ســـاف اأحيـــاء، تعرب عنهم بع�ـــض املوؤ�س�سات ولكـــن �سوت هذا 

الطفـــل ول�سان حاله نريده هو من ينطـــق به ويعرب عنه، وقد جاء 

برملـــان الطفل العربي بتو�سيـــة من برملان العربـــي يف عام2010 

ولكن نظرا لالأحداث التي مـــر بها العامل العربي توقفت الفكرة، 

وجتددت مرة اأخرى مع رغبـــة �سمو احلاكم اأن حتت�سن ال�سارقة 

اإن�ســـاء الربملان وتكون مقـــرًا له ، حتى يكون برملان الطفل العربي 

قنـــاة من القنـــوات التي �ستمكن الأطفال العـــرب من التعبري عن 

ق�ساياهم يف جواآمن و�سليم، لتن�سئتهم ب�سكل �سحيح ولتاأ�سي�ض 

جيل جديد يكون قادر على قيادة امل�ستقبل باأمان و�سالم.

الشارقة بيئة 
حاضنة للطفل
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تع���د زراع���ة النخي���ل يف الإم���ارات م���ن اأه���م الأن�سطة الت���ي ت�سه���م يف تعزيز دور القط���اع التقلي���دي  يف دعم 

التنمي���ة القت�سادي���ة ، وا�ستثم���ار خ���رات الأر����س الت���ي حب���ا اهلل تعاىل به���ا بادن���ا اإىل جانب ثرواته���ا النفطية 

وغره���ا م���ن م�س���ادر ال���روة ، وم���ن هنا فق���د حر�س���ت القي���ادة الر�سي���دة و احلكوم���ة الماراتية عل���ى الهتمام 

به���ا ب�س���كل ملح���وظ  ورعايته���ا وبف�س���ل ه���ذا الهتم���ام فق���د اأ�سبح���ت زراع���ة اأ�سج���ار النخي���ل والعناي���ة به���ا يف 

 امل���زارع املتخ�س�س���ة الت���ي تنت�س���ر يف جمي���ع ام���ارات الدول���ة ، اإح���دى اأب���رز اأن�سط���ة القط���اع الزراع���ي يف الدولة ..

ومل يتوقف الهتمام عند زراعة النخيل فقط ، بل امتد كذلك اإىل كافة الأن�سطة احلرفية وال�سناعات املرتبطة 

ب�سج���رة وثم���رة النخي���ل كونها واح���دة من اأهم الثمار التي عرفه���ا الإن�سان على امتداد الق���رون يف �سبه اجلزيرة 

العربي���ة ، واعتم���د عليه���ا يف حيات���ه وغذائ���ه وم�سكنه وجتارت���ه مع العامل ، حي���ث كانت البيوت حت���ى وقت قريب 

ت�سقف من فروع �سجرة النخيل ، وكانت اأخ�سابها تدخل يف �سناعة ال�سفن واملراكب ، كما تدخل اأوراقها يف �سناعة 

اأطباق الطعام وال�سال واملفار�س وادوات احلياة اليومية.

مدينة األحالم .. تحتضن مهرجان 
الذيد للرطب في دورته األولى 2016م

بقلم ال�سحفية الإماراتية : 

ح�سة عي�سى ال�سويدي
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ويف اطار الهتمام بثمرة النخيل ، والتعريف بها وترويجها ياأتي 

تنظيـــم املهرجانـــات اخلا�سة بها كونها مـــن املحا�سيل الزراعية 

الماراتيـــة الأ�سيلة التي ل ميكـــن ال�ستغناء عنها . حيث يتداعى 

لهـــذه املهرجانـــات التي تقـــام يف خمتلف مدن الدولـــة الع�سرات 

من مزارعـــي النخيل يقومون بعر�ـــض منتجاتهم من الرطب من 

خمتلـــف الأنواع والأ�سكال والأحجـــام و�سط اإقبال كبري من اأفراد 

املجتمع الذين يفدون اإىل هذه املهرجانات مل�ساهدة املعرو�ض من 

ثمار النخيل والرطب التي ت�سق طريقها اإىل موائدهم .

ارتبـــط الماراتيـــون بالرطب والتمـــر ارتباطًا دينيـــا وتاريخيا 

وجغرافيا، فهم على يقـــني ملحوظ باأن التمر من اأف�سل الطعام، 

فهـــو يف يـــوم مـــا كان  طعـــام ملرمي بنت عمـــران عليهمـــا ال�سالم 

عندمـــا اأمرهـــا اهلل �سبحانـــه وتعـــاىل يف كتابـــه العزيـــز اأن تاأكل 

مـــن ثمار هذه ال�سجرة املباركة  قائـــاًل )وهزي إليك بجذع النخلة 

تس���������������������اقط عليك رطبُا جنيًا o فكلي واش���������������������ربي وق���������������������ري عينًا ( �سورة 
مـــرمي اآيـــة 25 -26 ، كون هذه الفاكهة متيـــزت بفوائد كثرية عن 

غريها من الفواكة الأخرى .. وكونها م�سدر من م�سادر الطاقة 

التـــي يحتاجها ج�سم الن�سان وي�ساعد علـــى ا�سرتخاء الع�سالت 

اإ�سافـــة اإىل احتوائـــه على الأمـــالح املعدنية الهامـــة كالكال�سيوم 

والبوتا�سيـــوم واملاغني�سيوم والفو�سفور والتـــي تعمل بدورها على 

تهدئة وا�سرتخاء اجلهاز الع�سبي ..

ويحتـــوي التمر على مادة متاثل هرمـــون اللنب مما ي�ساعد على 

افـــراز وادرار اللنب وهي باأم�ض احلاجة لهذا اللنب لر�ساع �سيدنا 

عي�ســـى عليه ال�سالم لعـــدم وجود من يقدم لهـــا الطعام يف ذلك 

الوقت .

كمـــا اأن كثري من النا�ض يرونه غذاًء متكاماًل يحوي دواًء �سافيًا 

للعديـــد مـــن الأ�سقـــام اتباعـــا ل�سنـــة امل�سطفى �سلـــى اهلل عليه 

و�سلـــم كما اأنهم يعدونه غـــذاًء اأ�سا�سيًا لالأطفـــال ال�سغار بحيث 

ي�ساعدهـــم على بنـــاء عظامهـــم وتقويـــة اأج�سامهـــم وامدادهم 

بالعنا�سر الغذائية املهمة.

ويعد مهرجـــان الذيد للرطب الذي اأقيـــم يف دورته الأوىل لهذا 

العـــام اأحد املنافذ املهمة التـــي تتيح املجال اأمام مزارعي النخيل 

لعر�ـــض منتجاتهـــم وت�سجيـــع زراعـــة النخيـــل يف هـــذه املنطقـــة 

الزراعية الغنيـــة ، والذي نظمته غرفة جتـــارة و�سناعة ال�سارقة 

بالتعـــاون مـــع بلديـــات املنطقـــة الو�سطى ونـــادي الذيـــد الثقايف 

الريا�سي .. واحت�سنته مدينة الذيد.

 افتتـــح املهرجان الذي اأقيم بنـــادي الذيد الثقايف خالل الفرتة 

مـــن 2016/7/14 اىل 2016/7/16   معـــايل الدكتـــور ثـــاين بن 

احمـــد الزيـــودي وزيـــر التغـــري املناخـــي والبيئة بح�ســـور معايل 

عبـــداهلل �سلطـــان العوي�ـــض رئي�ـــض جمل�ـــض ادارة غرفـــة جتـــارة 

و�سناعـــة ال�سارقة وعبداهلل حممد العوي�ـــض رئي�ض دائرة الثقافة 

والإعـــالم، وخمي�ـــض بـــن �ســـامل ال�سويـــدي رئي�ـــض دائـــرة �سوؤون 

ال�سواحي والقـــرى،  وحممد م�سبح الطنيجـــي من�سق املهرجان 

وعدد من ع�ساق الزراعة والرتاث الماراتي ال�سيل.

جتول معايل الوزير  يف اجنحة املعر�ض املختلفة واملتنوعة ،حيث 

اطلـــع  علـــى جميع املنتوجـــات املعرو�سة من الرطـــب وامل�سغولت 

التقليديـــة مـــن �سعـــف النخيل التـــي كانت ومازالـــت ت�ستخدم يف 

املجتمـــع املحلي م�سيدا باجلهـــود التي تقوم بهـــا اجلهات املعنية 

للحفاظ على هذه الرثوة الوطنية املهمة يف البالد.

كمـــا األقى معايل عبـــداهلل العوي�ـــض كلمة من خـــالل املهرجان 

اأكـــد فيها اأن هـــذه املبـــادرة مت تنفيذها يف ظل الدعـــم املتوا�سل 

والتوجيهات الكرمية من �ساحـــب ال�سمو ال�سيخ  الدكتور �سلطان 

بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�ض الأعلى  حاكم ال�سارقة ب�سرورة 

تنـــوع الفعاليات والن�سطـــة يف امارة ال�سارقـــة .. خا�سة الرتاثية 

منهـــا والتي تعرب عن احلفاظ والتم�سك مبوروثات دولة المارات 

وعدم طم�ض الهوية الوطنية للدولة.

ول نن�ســـى الهتمـــام البالغ الـــذي اأوله موؤ�س�ض الدولـــة وبانيها 

املغفـــور لـــه بـــاذن اهلل تعـــاىل ال�سيخ زايد بـــن �سلطـــان ال نهيان 

بزراعـــة اكرث من 40 مليون �سجرة نخيـــل وهذا يدل على اهتمام 
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القيـــادة الر�سيـــدة التي ت�ســـري على نهج وقيـــم الرتاثية 

بالدولة .

حيث اأن هذا املهرجان يوؤكد على حماية تراث الأجداد 

والـــذي يتمثـــل يف حمافظتهـــا �سجـــرة النخيـــل ب�سورة 

م�ستمرة ملا لها من فوائد عديدة يف منتجاتها .. 

ولتطويـــر الفعاليـــة ب�سكل اأكرب مت التعـــاون مع �سركات 

التعبئة وامل�ســـدرة ، كما �سارك يف املهرجان العديد من 

مالك املزارع من داخل وخارج اإمارة ال�سارقة  و املحالت 

الرائـــدة يف جمال �سناعة التمور واملعمول والتي كان من 

اأبرزها م�سنع متور ليوا ومقره يف منطقة جمريا دبي .. 

وتعترب هذه امل�ساركة هـــي الأوىل لهم يف مهرجان الذيد 

للرطـــب ، بينما قد �ساركوا م�سبقـــًا يف مهرجان عجمان 

ومهرجـــان ليوا الذي يقام با�ستمـــرار يف اإمارة اأبوظبي. 

كما ح�سل م�سنع متـــور ليوا على عدة جوائز من خالل 

م�ساركاتهـــم املتميزة يف هذه املهرجانات جائزة النخيل 

املقدمة من ال�سيخ حممد بن را�سد ال مكتوم حاكم دبي 

وجائزة �سندوق خليفة. 

كما اأنهم يرون اأن ل�سوق التمور م�ستقباًل جديدًا يف ظل 

الت�سهيالت احلكومية التي قدمتها للمزارعني وامل�سانع.

متيـــز م�سنـــع ليـــوا للتمـــور بالتمـــور ال�سعوديـــة التـــي 

ي�ستوردونهـــا مـــن اململكـــة العربيـــة ال�سعوديـــة، اإ�سافة 

اىل جميـــع انـــواع التمور الماراتية ، هـــذا بال�سافة اىل 

اخلدمـــات التي يقدمهـــا امل�سنع للمزارعـــني بخ�سو�ض 

التعبئة وا�سكالها.

كمـــا �ســـارك م�سنـــع الفهـــد للتمـــور يف هـــذه الفعالية 

الرتاثيـــة والفريدة مـــن نوعها . وقد �سبـــق لهذا امل�سنع 

اأن �ســـارك يف عـــدة مهرجانـــات للتمور كان مـــن ابرزها 

مهرجـــان ليـــوا والـــذي ح�سل فيـــه امل�سنع علـــى املركز 

الثاين مرتني على التـــوايل ، كما �سارك يف مهرجان دبا 

احل�سن الذي يتم عقده يف مو�سم التمر با�ستمرار.

ودخـــل يف املناف�سة كذلك م�سنع الـــدار للتمور والذي 

يرجـــع تا�سي�سه من عام واحـــد ومقرها عجمان ، والذي 

يقـــدم خدماتـــه يف جتارة التمـــور وتعبئتـــه وتغليف علب 

التمور با�سكالها املختلفة .

اإ�سافـــة اىل امل�ساركـــة املتميـــزة من   م�سنـــع الب�ستان 

للنحل والع�سل ومزرعة الوادين ) فلي (.

كما احتـــوى املهرجان  علـــى اأن�سطة اأخـــرى كمعار�ض 

الأ�ســـر املنتجـــة التي تقـــدم باقة مـــن الأعمـــال اليدوية 

الرتاثيـــة ، حيث عك�ست واأظهرت منتجاتهم روح الرتاث 

القدمية واأ�سالة املجتمع الإماراتي.

و �سهـــد املهرجان العديد مـــن الفعاليات التي ت�سمنت 

على الهازيج املحلية قدمتها الفرق ال�سعبية وم�سابقات 

مزاينة الرطب على مدار الثالثة ايام متتالية. 

كما كانت بع�ض املحال تبيـــع م�ستقات الرطب والتمور 

والدب�ض والأجار واأخرى تقدم اأنواع من العطور والدخون 

وامل�سغولت اليدوية واملنتجات الخرى.

كما �ساركت اإدارة وحدة درا�سات وبحوث تنمية النخيل 

والتمور ) خمترب زراعـــة الن�سجة النباتية ( من جامعة 

المارات العربية املتحدة باإمارة العني يف هذا املهرجان 

كونها من اجلهات التي تعنى بزراعة الن�سجة النباتية ..

حيـــث قدمت لنـــا اأ�سعـــار وموا�سفات �ستـــالت النخيل 

املنتجة بوحـــدة درا�سات وبحوث تنميـــة النخيل والتمور 

وبع�ـــض املوا�سفات اخلا�سة ببع�ض اأنواع النخيل النادرة 

 .. كاأبـــو بديـــر وبقلـــة بـــرمي ) مـــن املغـــرب العربـــي (.
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ا�ستمـــرارا مل�ساركة بلدية مدينة ال�سارقـــة اجلمهور فرحته بعيد 

الأ�سحى املبارك، وا�ستكمـــال مل�سوؤولياتها املجتمعية جتاه كافة 

اأفراد املجتمع نظمت البلدية حملة اإعالمية عرب و�سائل الإعالم 

املختلفـــة وخا�سة �سفحاتها علـــى مواقع التوا�ســـل الجتماعي 

قدمت من خاللها كافة ال�سروط املطلوبة �سحيًا لالأ�سحية.

واأو�ســـح الدكتور بـــدر الدين �سالـــح م�سوؤول م�سلـــخ ال�سارقة 

املركـــزي اأن البلدية قدمت العديد من املن�سورات التي ت�سمنت 

ن�سائـــح للجمهور اأهمهـــا موا�سفات احليـــوان ال�سليم وهي اأن 

يكـــون احليـــوان ن�سيط ل ميكـــن م�سكـــه ب�سهولـــه، األ توجد به 

اإفـــرازات خماطيـــة من الأنـــف، ل يوجـــد اإ�سهـــالت اأو انتفاخ، 

ليوجـــد ت�ساقـــط لل�سعر اأو ال�سوف حيث يـــدل ذلك على وجود 

طفيليـــات خارجية اأو نق�ض يف الفيتامـــني، العني براقة ولي�ست 

�ساحبـــة، الأرجـــل �سليمـــة لي�ـــض بهـــا ك�ســـور، و�ســـرورة جتنب 

احليوانات الهزيلة.

واأ�ســـاف بـــدر الديـــن اأن كل هـــذه ال�ســـروط ال�سحيـــة بجانب 

ال�ســـروط ال�سرعيـــة املعروفة واملتداولـــة وهي اأن تكـــون الأ�سحية 

مـــن الأنعام فقط » الإبـــل والبقر والغنم« لقوله تعاىل ) ولكل أمة 

جعلنا منس���������������������كا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة األنعام ( 
ويكون العمر املنا�سب لالأ�سحية كالتايل:

ال�ســـاأن مـــا اأمت �سنة، ومن املاعـــز ما اأمت �سنة ودخـــل يف الثانية 

دخـــول بينـــًا ك�سهـــر، مـــن البقر مـــا اأمت ثـــالث �سنـــوات ودخل يف 

الرابعة،ومن الإبل ما اأمت خم�ض �سنوات ودخل يف ال�ساد�سة.

الصحة
والحياة
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حملة التوعية بمخاطر ذبح 
األضاحي خارج المسلخ
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�ست  الت�سال،  وقاعة  املنار  امل�سرح،  قاعة  متيز،  الرولة،  الحتاد، 

بت�سميمات  منها  كل  تزدان  وال�ستخدامات  الأغرا�ض  متعددة  قاعات 

وتقنيات حديثة جتعل منها املكان املنا�سب لعقد اجتماع اأو اإقامة ندوة 

اأو حما�سرة اأو عرو�ض م�سرحية ودورات تدريبية.

قاعة المسرح
 تعد هذه القاعة التي تقع يف الدور الأول ملبنى البلدية الأكرب بني جميع 

القاعات، فهي تت�سع لعدد210 �سخ�ض، ومت تاأ�سي�سها لإقامة احلفالت 

الكربى واملوؤمترات والندوات بجانب العرو�ض امل�سرحية، فهي جمهزة 

بخ�سبة م�سرح كبرية وتقنيات مرئية و �سوتية عالية اجلودة،بالإ�سافة 

لتقنيات اإ�ساءة ميكن التحكم بها اإلكرتونيًا. ومامييز هذه القاعة اأنها 

اخلا�سة  التاريخية  للوثائق  معر�ض  تت�سمن  كبرية  �ساحة  على  تطل 

بالبلدية و�سور لروؤ�ساء ومدراء املجل�ض البلدي والبلدية منذ تاأ�سي�سها.

قاعة » الرولة «
باهتمام  يحظى  الذي  الرولة  مبيدان  تيمنًا  بالرولة  القاعة  هذه  �سميت 

الرولة  �سجرة  وتخليدًا ل�سم  ال�سارقة،  ال�سمو حاكم  خا�ض من �ساحب 

واملنا�سبات  الأعياد  يف  النا�ض  من  كثرية  جموع  حولها  يتجمع  كان  التي 

ال�سارقة.  اإمارة  واملهرجات يف  للفعاليات  اأول مكان  تعد  املختلفة، حيث 

وهي تتميز مب�ساحتها الكبرية وطاولت م�ستديرة تت�سع لعدد180 �سخ�ض، 

وت�سلح لإقامة املعار�ض واحلفالت والعرو�ض امل�سرحية ال�سغرية.

المسرح، الرولة، تميز، المنار ، االتحاد واالتصال

قاعات البلدية تحمل رموزًا إماراتية خالصة 
قد يخطفك مبنى بلدية ال�سارقة عندما ت�ساهده من اخلارج، لت�سعر وكاأنك اأمام متحف اإ�سامي 

 ، ال�سارقة  لإمارة  املحلي  الطابع  من  ماحمها  تنبع  وتاريخية  اأثرية  معامل  جدرانه  بني  ي�سم 

الذي حر�س  ال�سخم  املعماري  ال�سرح  داخل هذا  اأوىل خطواتك  عندما تخطو  انبهاراً  و�ستزداد 

م�سمموه على اأن يكون مبنى خدمي يحمل ت�سميمات اإماراتية ب�سبغة عاملية، ل تقت�سر اأروقته 

جمموعة  على  حتتوي  �سخمة  مكتبة  يحت�سن  بل  فقط،  العماء  خدمة  و�سالت  املكاتب  على 

من اأندر الكتب املحلية والعاملية، وما يزيد الأمر تقديراً وجود �ست قاعات مميزة معدة وجمهزة 

اأو من يرغب من  لإقامة فعاليات البلدية املختلفة من اجتماعات وموؤمترات ولقاءات �سحفية، 

اجلهات احلكومية واخلا�سة يف ا�ستغالها.

قاعة الرولةقاعة المسرح
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قاعة »تميز«
العمل  وور�ض  التدريبية  الدورات  لإقامة  القاعة  هذه  اأ�س�ست 

اخلا�سة  التدريب  قاعة  تعد  فهي  واملحا�سرات،  والندوات 

مثل  احلديثة  التقنيات  باأحدث  جمهزة  فهي  لذلك  بالبلدية، 

اأثاث  لوجود  بالإ�سافة  ال�سوت،  ومكربات  العر�ض  اأجهزة 

ومعدات مكتبية تتالءم مع طبيعة القاعة والهدف منها، كما اأنها 

تتميز مب�ساحتها الكبرية التي تت�سع ل 80 متدرب.

قاعة » االتحاد «
تعترب هذه القاعة اأهم قاعات املبنى التي يتم الجتماع بها مع 

م�سوؤويل الدوائر احلكومية �سواء على م�ستوى الإمارة اأو الدولة، 

وثرية  ومقاعد  بي�ساوية  وطاولت  كبرية  مب�ساحة  وتتميز  وهي 

تت�سع لعدد 50 �سخ�ض، كما اأنها مزودة بديكورات داخلية عالية 

اجلودة، وتقنيات �سوتية ومرئية عالية.

قاعة » المنار «
قاعة املنار هي القاعة اخلا�سة مبكتبة بلدية مدينة ال�سارقة 

طاولة  على  القاعة  وحتتوي  ال�سم،  بهذا  �سميت  لذلك 

ب�سا�سة  مزودة  وهي  �سخ�ض،  لعدد12  تت�سع  اجتماعات 

لالجتماعات  ت�سلح  اأنها  حممول،حيث  وجهاز  تليفزيون 

امل�سغرة واملحا�سرات التعليمية والور�ض التدريبية.

قاعة » االتصال «
املوؤ�س�سي،  الت�سال  اإدارة  مكاتب  �سمن  القاعة  هذه  تقع 

طاولة  على  حتتوي  وهي  ال�سم،  بهذا  �سميت  لذلك 

ب�سا�سة  ومزودة  �سخ�ض،   12 لعدد  تت�سع  اجتماعات 

تليفزيون كربى وجهاز حممول.

قاعة تميزقاعة االتحاد

قاعة االتصال

قاعة المنار
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لقاء
العدد

اأعق���ب الإع���ان ع���ن تعدي���ل ر�س���وم عق���ود الإيج���ار 

اإقب���اًل �سدي���دا عل���ى مراك���ز ت�سدي���ق عق���ود الإيجار 

التابع���ة للبلدية يف الفرتة التي �سبقت بداية تطبيق 

الر�س���وم اجلدي���دة، اإل اأن بلدي���ة ال�سارق���ة وحتدي���داً 

اإدارة التنظي���م الإيج���اري بجمي���ع اأق�سامه���ا تعاملت 

مع هذا ال�سغط مبهنية وحرفية �سديدة، مما اأ�سهم 

يف اإجن���از جمي���ع املعامات و مرور ه���ذه الفرتة دون 

اأي م�س���كات اأو �سك���وى م���ن اجلمهور..مزي���داً م���ن 

التفا�سي���ل ع���ن ه���ذه الف���رتة قمن���ا مبناق�سته���ا م���ع 

رئي����س ق�سم ت�سدي���ق عقود الإيج���ار يف البلدية علي 

اأحمد.

خدمات البلدية اإليجارية 
كلها لتحقيق رضا العمالء

 رئيس قسم تصديق عقود اإليجار بالبلدية

علي أحمد:
�سه���دت بلدي���ة ال�سارق���ة اإقب���اًل �سدي���داً اأثن���اء ف���رتة الع���ان ع���ن تعديل ر�س���وم عقود 

الإيجار، فكيف تعاملتم مع هذا الإقبال؟ 

كان لدينـــا توقـــع م�سبـــق اأن منافذ ت�سديـــق عقود الإيجـــار التابعة للبلديـــة �سوف ت�سهد 

اإقبـــاًل من اجلمهور لت�سديق عقود الإيجار قبل تطبيق الر�سوم اجلديدة، لذلك 

وفرنـــا اأربع �سالت اإ�سافية ل�ستقبال املراجعـــني، كما اأن اإدارة البلدية 

م�سكـــورة وفرت لنا موظفني للتعاون معنا يف اإنهاء هذا العمل، لي�سل 

جممـــل موظفـــي الإدارة وقتها 90 موظف يف حـــني اأن العدد الأ�سلي 

40 فقـــط، بالإ�سافـــة لتوفريها اأكرث من 30 اأمـــني �سندوق ل�ستالم 

املبالـــغ النقدية،كما مت توفري حرا�ض وم�ستقبلـــني ومنظمني، لذلك 

فنجاح هذه املهمـــة وتقدميها للجمهور بالطريقة التي مرت بها هي 

نتـــاج لعمل جماعي وتكاتف اجلميع يف البلدية لتقدمي اأف�سل خدمات 

للمتعاملـــني، حتى اآلية تنفيذ القرار والإعالن عنه وتطبيقه كانت عمال 

جماعيًا.

اأث���ارت ر�س���وم ت�سديق عق���ود الإيج���ار اجلدي���دة الكثر 

من الت�س���اوؤلت وعامات ال�ستفه���ام، فكيف تعاملتم 

معها؟ 

البلدية حري�سة دومـــًا على تقدمي 

اأف�ســـل اخلدمـــات والت�سهيالت 

لفتـــح  للجمهور،بالإ�سافـــة 
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قنـــوات ات�سال مبا�ســـرة بني املتعاملني وخمتلـــف الإدارت للرد 

على كافة ال�ستف�سارات، وعندمـــا مت الإعالن عن تلك الر�سوم 

قمنا بحملة اإعالمية على  �سفحات البلدية على مواقع التوا�سل 

الجتماعي وجميع اجلرائد العربية والإجنليزية لنعرف اجلميع 

حيثيـــات هذا القرار الذي جاء تنفيـــذًا لقرار املجل�ض التنفيذي 

لل�سارقـــة رقـــم )26( ل�سنـــة 2016، بتوجيهـــات �سمـــو ال�سيـــخ 

�سلطـــان بن حممد بن �سلطان القا�سمي، ويل العهد نائب حاكم 

ال�سارقـــة، رئي�ـــض املجل�ض التنفيـــذي، كما اأن حكومـــة ال�سارقة 

اأجرت درا�سة منذ عامني تقريبًا، بالتن�سيق مع البلدية، لدرا�سة 

ر�ســـوم ت�سديق عقـــود الإيجار، ومقارنتها بالإمـــارات الأخرى، 

مع درا�ســـة تكاليفها الت�سغيليـــة. وك�سفت الدرا�ســـة اأن الر�سوم 

التي تطبقها ال�سارقة على ت�سديـــق العقود منخف�سة، بالن�سبة 

للقيمة الت�سغيلية، وملـــا تفر�سه الإمارات الأخرى، مقابل تقدمي 

هذه اخلدمة، وهو ما ا�ستدعـــى اتخاذ قرار الزيادة، مبا يعادل 

ر�ســـوم تطبيقها يف الإمارات الأخرى، خا�سة اأن ال�سارقة ت�سهد 

تطور ح�ساري وعمراين وثقايف عظيم.

م���ن جهود البلدية املمي���زة اأي�سا يف تلك الف���رتة الإعان عن 

خدم���ة ت�سديق عقود الإيج���ار اإليكرتونياً، فكيف كان �سداها 

لدى اجلمهور؟

قامـــت اأي�ســـًا البلدية باإلـــزام جميـــع املكاتب العقاريـــة العاملة 

باملدينة با�ستخدام خدمة العقد الذكي على موقعها الإلكرتوين 

لإجنـــاز معامـــالت جتديـــد ت�سديـــق عقـــود الإيجـــار ال�سكنية 

والتجارية، من بداية �سهر �سبتمرب، بناء على القرارات الناجتة 

عن الجتمـــاع اخلام�ض للمجل�ض البلدي ملدينـــة ال�سارقة لدورة 

النعقـــاد العادي الأول من الف�ســـل ال�سنوي احلادي ع�سر، وقد 

لقت هذه اخلدمة ترحيبًا واإقبال من اجلمهور لأنها عملت على 

تخفيف الأعباء عليهم واإجناز املعامالت ب�سهولة وي�سر.

هل لنا من نبذة عن رحلتك ملن�سب رئي�س ق�سم ت�سديق عقود 

الإيجار ؟

مت تعينـــي يف بلديـــة مدينة ال�سارقة عـــام 1991 كموظف خدمة 

عمـــالء، ويف هذا كانت خدمة العمـــالء حتمل م�سمى كاتب ثاٍن 

وبعدهـــا كاتـــب اأول، وثم بعدهـــا كاتب وبعدهـــا ترقيت ملن�سب 

رئي�ض �سعبة ت�سديق عقود الإيجار، وعام 2007 ترقيت ملن�سب 

رئي�ض ق�سم ت�سديق عقود الإيجار بالوكالة ومن ثم مت تثبيتي.

جمي���ع املنا�س���ب الت���ي عمل���ت به���ا حتت���اج توا�س���ل مبا�سر مع 

املتعامل���ني، فه���ل هن���اك موا�سف���ات خا�س���ة لب���د اأن تتوفر يف 

موظف خدمة العماء؟

عملـــت كموظف حكومي واأعرف متامًا مـــا تعنيه هذه الوظيفة، 

واملديـــر الناجح هو من ينـــزل ملوظفيه يعمل معهـــم يدًا بيد، ل 

يعطـــي الأوامـــر وين�ســـرف، فمثاًل مدير عـــام بلديـــة ال�سارقة 

ثناء فـــرتة ماقبل تطبيق ر�سوم 
ُ
�سعـــادة ريا�ض عبداهلل عيالن اأ

ت�سديق عقود الإيجار اجلديدة �سهدت البلدية ازدحاما واإقبال 

و�ســـل لأكرث مـــن 6000 مراجع يف الأيام الأخـــرية، وهو كان يف 

اإجازتـــه ال�سنوية اإل اأنه قطع الإجازة وح�سر اإىل اإدارة التنظيم 

الإيجـــاري من ال�ساعة ال�سابعة �سباحًا ملتابعة �سري العمل والرد 

علـــى ا�ستف�سارات اجلمهـــور بنف�سه، وكان هـــذا خري مثال على 

املدير الذكـــي الذي يعرف كيف يدير عمله، واأنا اأي�سًا اأوؤمن اأن 

هناك فرق بني املديـــر الناجح الذي ينفذ القرارات، اأما املدير 

الذكـــي فهو مـــن ي�سارك فريـــق عمله التنفيذ، وهـــو من يعرف 

اأن لديـــه عميل خارجـــي وهو املراجع الـــذي ياأتي لجناز 

مهمـــة اأما العميـــل الداخلي فهـــو املوظف الـــذي يجب اأن 

نعمل على حتفيزه واإ�سقال قدراته واإمكانياته وتطويره.اأنا 

عا�ســـق للجلو�ض و�سط العمالء وتقدمي اخلدمات للجميع من 

خـــالل منافذ الإدارة املتعددة وهذا مـــا دعاين للنزول ل�سالة 

املراجعني لت�سديق عقود الإيجار اأثناء هذه الفرتة. 
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واأو�سح املهند�ض جعفر علي جعفر مدير اإدارة اخلدمات البيئية بالبلدية اأن دور البلدية 

البيئـــي ل يقت�ســـر على زراعة وت�سجـــري املدينة فقط بل ميتد للحفـــاظ على الرتبة  من 

خـــالل ا�ستخـــدام الت�سميد الع�ســـوي الذي يعد حجـــر الأ�سا�ض الذي يجـــب و�سعه لرفع 

القيمـــة الإنتاجية لالأرا�سي الزراعية والإقالل من التلوث البيئي الناجت من الإ�سراف يف 

ا�ستخدام الأ�سمـــدة »املعدنية«الكيماوية،ولذا فاإن اإعادة تدويـــر املخلفات الع�سوية اأحد 

العوامل الهامة التي توؤدي اإىل توفري كميات من الأ�سمدة الع�سوية التي تفي باحتياجات 

الأرا�سي الزراعية، وهذا ما يقدمه م�سنع ال�سماد الع�سوي التابع لبلدية مدينة ال�سارقة 

و الـــذي لعـــب دورا بـــارزا يف ا�ستثمار املخلفـــات وحتويلها ايل �سماد ع�ســـوي و�ساهم يف 

تقلي�ـــض النفايـــات بن�سبة 185 طنـــًا يف اليوم، حيـــث ي�ستخدم ال�سمـــاد يف الإ�ست�سالح 

الزراعـــي وخ�سوبة الرتبة باحلدائق وامليادين العامة وزيـــادة الرقعة اخل�سراء وزراعة 

الأ�سجار التي ت�سهم يف خف�ض ن�سبة ثاين اأك�سيد الكربون.

العنا�سر واملكونات الأ�سا�سية لل�سماد

يتـــم ت�سنيـــع ال�سمـــاد الع�سوي من خملفـــات و نفايـــات املدينة وهي خملفـــات املطابخ، 

احلمـــاأة »خملفات حمطة معاجلة مياه ال�سرف ال�سحي، النفايات اخل�سراء مثل ق�ض 

الأع�ساب، وجتميـــل وتزين وق�ـــض اأوراق ال�سجر وامليادين، 

واأخ�ساب الأ�سجار،حيث يتم حتويل تلك العنا�سر واملكونات 

اإىل اأ�سمدة طبيعية غنية وحم�سنات تربة بدون اأية اإ�سافات 

كيماوية �سواء يف مرحلة الإنتاج اأو بعده. 

مراحل الت�سنيع

 عن مراحل الت�سنيع قال �سيد علي �ساه رئي�ض ق�سم م�سنع 

ال�سمـــاد :متتلك البلدية اأحـــدث واأف�سل معـــدات الت�سنيع  

داخـــل امل�سنـــع ل�سمان اإنتاج اأف�ســـل الأنواع من الأ�سمدة الع�سويـــة ب�سكل يحتفظ على 

بإنتاجية 150 طن يوميًا
بلدية الشارقة تحول نفايات المدينة لسماد عضوي

تتع���دد اإجن���ازات بلدية مدينة ال�سارقة يف احلفاظ على املظه���ر اجلمايل واحل�ساري لاإمارة البا�سمة، حتى بلغت 

امل�ساحة املخ�سرة كلياً يف املدينة يف نهاية العام املا�سي نحو 14 مليوناً ون�سف املليون مرت، بف�سل الهتمام الكبر 

والدع���م الاحم���دود ال���ذي يقدم���ه �ساحب ال�سم���و حاكم ال�سارق���ة، لإدارة الزراع���ة بالبلدية لتعزي���ز جهودها يف 

الت�سج���ر ون�س���ر امل�سطحات اخل�سراء يف كل ربوعها، وقامت البلدي���ة بزراعة اأعداد كبرة من الأ�سجار، حيث بلغ 

ع���دد اأ�سج���ار النخي���ل التي مت زراعته���ا يف املدينة 25 األف نخل���ة موزعة على جميع املناط���ق التجميلية، كما يوجد 

لدى البلدية م�ستان هما الفاح واحلزام الأخ�سر، باإنتاجية �سنوية ت�سل اإىل اأكر من 320 األف �ستلة. 
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البيئـــة والأماكـــن املحيطـــة، وتبداأ مرحلـــة الت�سنيع بخلط حمـــاآة ال�سرف ال�سحـــي بالأخ�ساب 

واحل�سائ�ـــض وباقي املخلفات لتجهيـــز اأول خطوات مراحل الت�سنيع ومن ثم حتميله يف ال�سيارات 

اخلا�سة وامل�س�سمة لهذا الأمر لو�سعه داخل ال�سربة اخلا�سة وتخزينة 21 يومًا.

 ثم يتم تفريغ ال�سماد داخل ال�سربات على �سكل �سفوف للبدء فى عملية التقليب امل�ستمر يومياآ  

للتخل�ـــض مـــن الغازات ال�سارة والأبخـــرة بوا�سطة ماكينة تقليب ال�سماد وفـــى تلك الفرتة يتم 

التخل�ـــض من اكرث من 90% من الغازات  ويتم نقله من ال�سربة اإىل املكان اخلا�ض بتخزينه فى 

الهواء الطلق لكى تتم عملية التجفيف.

ثالثـــاآ : تفريـــغ ال�سربة مـــن ال�سماد ونقلـــه بال�سيارات اخلا�سة بعـــد اإمتام عمليـــة التقليب اإىل 

مـــكان خا�ض للتخزين فى الهـــواء الطلق واأ�سعة ال�سم�ض ملدة من �سهرين اإىل ثالثة اأ�سهر كاملة 

للمعاجلـــة احلرارية ولتجفيـــف ال�سماد و تفاعل جميـــع العنا�سر املخلوطـــه ومتا�سكها لإعطاء 

النتيجى الإيجابية للرتبة.

خمترب م�سنع ال�سماد

 واأ�ساف �ساه اأنه بعد اإمتام فرتة جفاف الأ�سمدة ومتا�سك اأجزاءها ملدة  ترتاوح من �سهرين اإىل 

ثالثة اأ�سهر تقوم املعدات وال�سيارات بنقل ال�سماد من مكان التخزين اخلارجى اإىل داخل امل�سنع 

علـــى هيئة �سفوف مرة اأخرى لتبداأ عملية التقليب مـــن اأخرى ملدة 15 يوماآ كامله ب�سفه م�ستمرة 

ل�سمـــان اإ�ستخـــراج الغازات التى نتجت عن التخزين فى تلك الفـــرته، كما يتم اأخذ عينه من تلك 

الأ�سمدة داخل خمترب م�سنع ال�سماد لإجراء اإختبارت على العينات ومعرفة ن�سبة جودتها  ون�سبة 

الغـــازات املوجودة ب�سفه يومية ومرة اأخرى فى نهاية اإمتام عملية الت�سنيع،  وبالتاىل يتم حتديد 

اذا كانـــت العينة جيـــده اأو حتتاج اإىل فرتة اأخرى فى التقليب واملعاجلـــة قبل عر�سها لالإ�ستخدام 



مشاريع
البلدية

44

المدينة الباسمة

وذلك لتجنب الروائح الكريهه والغازات ال�ساره على العمال.

تاأتـــى املرحلـــة الأخرية فـــى عملية ت�سنيـــع ال�سماد بنقل املعـــدات للكميـــات املنتجة بعد 

التقليـــب والتاأكد من خلوها من الغازات اإىل ماكينة الغربلة، وذلك لف�سل ال�سماد اجليد 

عن ال�سوائب ومن ثم جتهيزه فى الأماكن اخلا�ض لتحميله وبيعه للهيئات واملواطنني اإما 

بالأكيا�ض اأو بالطن. 

وبذلك تتم دورة عملية حتويل املخلفات والنفايات اإىل اأ�سمدة ع�سوية بدون اأى اإ�سافات 

اأو مركبـــات  كيماويـــة  �ســـواء فى عملية الإنتـــاج اأو مابعد الإنتاج بل مـــن مكونات طبيعية 

كانـــت من املمكن اأن ت�سر البيئـــة، ولكن مت حتويلها اإىل مواد طبيعيـــة نافعه للبيئة حيث 

 .
ْ
يكون الإنتاج اليومى الفعلى للم�سنع ل يقل عن 150 طن من ال�سماد اجلاهز للبيع يومياآ

وبعـــد كل مـــا �سبق  تكون الفوائـــد البيئية لل�سماد فوائد ونتائـــج اإيجابية كبرية حيث يتم 

حتويـــل نفايـــات وخملفات املدينـــة اإىل �سماد ع�ســـوى نافع ي�سهـــم يف  تخ�سري وجتميل 

املظهـــر احل�ســـاري لل�سارقـــة، بالإ�سافة اإىل اإن كل طـــن من النفايات التـــى تتحول اإىل 

اأ�سمـــدة  ينقـــذ مـــن 2 اإىل 2.5 مـــرت مكعب مـــن م�ساحـــة الأرا�سي كل عـــام، من ناحية 

اأخـــرى حتويل هذه النفايات اإىل اأ�سمدة ي�ساعد على توفـــري كثري من الأموال التي تنفق 

علـــى اإدارة املكـــب وا�ست�سالح الأرا�سي لأنه اإذا مل ينتج ال�سمـــاد حمليا ف�سيتم �سراوؤها 

باأ�سعـــاف النفقـــات، بالإ�سافة اإىل مزايا اأخرى وهـــى اإن ال�سماد يربط جزيئات  الرتبة 

بع�سها ببع�ض مما يوؤدى مع مرور الوقت اإىل حت�سني نوعية الرتبة الرملية والطميية من 

قا�سيـــة اإىل متو�سطة وهى الرتبة  الأكرث دعما للنمـــو اخل�سري حيث اأن جميع العنا�سر 

الـــذى يتكون منها ال�سماد من الطبيعية ثم نعيدهـــا مرة اأخرى اإىل الرتبة ولكن بال�سكل 

الأمثل لال�ستفادة منها.

و يذكـــر اأن   م�سنـــع الأ�سمـــدة الع�سويـــة التابـــع للبلدية  لـــه دور علمي هـــام  حيث يقوم  

مب�ساركـــة اجلامعات مثـــل اجلامعـــة الأمريكية بال�سارقـــة وغريها فى الأبحـــاث العلمية 

للطلبة لال�ستفادة العلمية و لتطوير �سناعة ال�سماد.                   
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ΩÉµMC’Gh •hô°ûdG :kÉ«fÉK

 ¢üàîj …QÉ≤Y Öàµe áeóÿG ‘ ∑GÎ°T’G ÖdÉW ¿ƒµj ¿CG Öéj .1
 ∞∏àîÃ  äGQÉ≤©dGh  »°VGQC’G  QÉéÄà°SGh  QÉéjEGh  äGQÉ≤©dG  IQGOEÉH
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.IQÉeE’G
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 äÉ©ÑJ  πªëàH  ∑GÎ°T’G  Ö∏W  ‘  √ó¡©J  ó©H  Ò¨dG  πÑb  øe

 QÉ¶àfG  hCG  Ò¨dG  ≈∏Y  ´ƒLôdG  ¿hO  á«fóŸGh  á«FÉæ÷G  á«dhDƒ°ùŸG

.á«FÉ°†≤dG ΩÉµMC’G
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ÊhÎµdE’G ΩÉ¶ædG πªY á«dBG :k’hCG

 ≥«Kƒàd ÊhÎµdE’G ΩÉ¶ædÉH ∑GÎ°T’G áeóN ÖdÉW ≈∏Y Ú©àj .1
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 ,Ωóîà°ùŸG º°SG ∑Î°ûŸG º«∏°ùJ ºK øeh ,»æ©ŸG ΩÉ¶ædG ‘ Ö∏£dG

.…ô°ùdG ºbôdG ∫ÓN øe áeóÿG π«©ØàH ÖàµŸG Ωƒ≤j ºK øeh
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 ÖàµŸG  Ωƒ≤j  øjòdG  ∑ÓŸG  äÉfÉ«H  ≈∏Y  Ò«¨J  …CG  OƒLh  ádÉM  ‘  .7
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 ájÉª◊G  IÎa  »gh  ¤hCG  äGƒæ°S  3  ∫ÓN  Ò¨àJ  ød  QÉéjE’G  áª«b
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.óLƒj ’ :√ójóŒh

 øe  %2^1  :(Gõ«ØdG  ábÉ£H  ΩGóîà°SG  ádÉM  ‘)  á«µæH  Ωƒ°SQ   -

.ºgGQO 10 +≥jó°üàdG Ωƒ°SQ áª«b

.ºgGQO 10 :(π«°ü– ábÉ£H ΩGóîà°SG ádÉM ‘) π«°ü– Ωƒ°SQ -

.≥jó°üàdG Ωƒ°SQ  -

.ºgQO 100 :ó≤Y á≤«Kh Ωƒ°SQ  -

.ºgGQO 10 :á«fhÎµdEG äÉeóN Ωƒ°SQ  -

áeóÿG ‘ π«é°ùàdG :’hCG

.…QÉ≤Y Öàµe ábÉ£H QGó°UEG  -1
.áeóî∏d Ωóîà°ùe Ö∏W Ëó≤J -2

 áHƒ∏£ŸG ¥GQhC’G

.…QÉ≤©dG ÖàµŸG É¡æY ∫hDƒ°ùŸG á«µ∏ŸG äGóæ°S ™«ªL  -1
.ájQÉéàdG á°üNôdG øe áî°ùf  -2

.ÖàµŸG ∂dÉe ôØ°S RGƒL øe áî°ùf  -3
.(óLh ¿EG π«cƒ∏d ÖàµŸG ∂dÉe ádÉch) ádÉcƒdG øe áî°ùf  -4

.…QÉ≤©dG ÖàµŸG π«ch ôØ°S RGƒL øe áî°ùf  -5

ÜÉ°ùM π«©ØJ : kÉ«fÉK

.ÜÉ°ù◊G π«©ØJ ≈∏Y §¨°†dG  -1
.ájQÉéàdG á°üNôdG ºbQ ∫ÉNOEG  -2

.π«©ØàdG õeQ ∫ÉNOEG  -3
.≥≤ëàdG ≈∏Y §¨°†dG  -4

.ÖàµŸÉH á°UÉÿG QhôŸG áª∏c ™°Vh  -5
.áeóÿG π«©ØJ  -6

 ó≤©dG ≥jó°üJ : kÉãdÉK

.ájQÉéàdG á°üNôdG ºbQ ∫ÉNOEG  -1
.QhôŸG áª∏c ∫ÉNOEG  -2

.∫ƒNO ≈∏Y §¨°†dG  -3
.QÉéjE’G Oƒ≤Y ≈∏Y §¨°†dG  -4

.»æµ°ùdG ó≤©dG ójóŒ  -5
.√ójóŒ OGôŸG ó≤©dG ºbQ ∫ÉNOEG  -6

 ™«ªL  Öë°S  ºà«°Sh  √ójóŒ  OGôŸG  ó≤©dG  áëØ°U  ¢VôY  ºà«°S   -7
 ¿ƒµ«°Sh  ábQÉ°ûdG  ájó∏ÑH  á°UÉÿG  äÉfÉ«ÑdG  IóYÉb  øe  ó≤©dG  äÉfÉ«H

äÉfÉ«ÑdG ¢†©H ∫ÉNOEG ¿ÉµeE’ÉH

 ¿CÉH √ƒæf) .QÉéjE’G áª«b ,ájƒ¡dG ábÉ£H ºbQ ,∞JÉ¡dG ºbôc IOóéàŸG 

 ÊhÎµdE’G ó≤©dG áeóN





إدارة االتصال المؤسسي 

  

إدارة االتصال المؤسسي  إدارة العقود و المشتريات

إدارة االتصال المؤسسي 

نبارك للزميل محمد عبدالرزاق حسن  
بقدوم مولودته الجديدة ” عائشة “

    

نبارك للزميل مصطفى محمود الليتي
بقدوم مولوده الجديد ” يامن  “

 إدارة المواقف العامة

نبارك للزميل إبراهيم قاسم لوضه 
بقدوم مولودته الجديدة ” جوري “

 إدارة المواقف العامة

نبارك للزميل علي سعيد العيوني  
بقدوم مولودته الجديدة ” منة ا� “

نبارك للزميلة ندى سعيد السويدي 
بقدوم مولودتها الجديدة ” آمنة “

نبارك للزميلة إيمان أحمد عبدالظاهر
بقدوم مولودتها الجديدة ”جوري “

إدارة االتصال المؤسسي نيابة مرور الشارقة

نبارك للزميلة ميرة ثاني السويدي 
بقدوم مولودها الجديد ” علي “

مواليد جدد 

نبارك للزميل سلطان الهاشمي
بقدوم مولودته الجديدة ” مهرة “

إدارة االتصال المؤسسي 

  

إدارة االتصال المؤسسي  إدارة العقود و المشتريات

إدارة االتصال المؤسسي 

نبارك للزميل محمد عبدالرزاق حسن  
بقدوم مولودته الجديدة ” عائشة “

    

نبارك للزميل مصطفى محمود الليتي
بقدوم مولوده الجديد ” يامن  “

 إدارة المواقف العامة

نبارك للزميل إبراهيم قاسم لوضه 
بقدوم مولودته الجديدة ” جوري “

 إدارة المواقف العامة

نبارك للزميل علي سعيد العيوني  
بقدوم مولودته الجديدة ” منة ا� “

نبارك للزميلة ندى سعيد السويدي 
بقدوم مولودتها الجديدة ” آمنة “

نبارك للزميلة إيمان أحمد عبدالظاهر
بقدوم مولودتها الجديدة ”جوري “

إدارة االتصال المؤسسي نيابة مرور الشارقة

نبارك للزميلة ميرة ثاني السويدي 
بقدوم مولودها الجديد ” علي “

مواليد جدد 

نبارك للزميل سلطان الهاشمي
بقدوم مولودته الجديدة ” مهرة “



تكـــريم 
شكر وتقدير

 áæjóe  ájó∏H  ΩÉY  ôjóe  ¿Ó«Y  ˆGóÑY  ¢VÉjQ  IOÉ©°S  Ωób

 ™«ªL ¤EG  ¿Éæàe’Gh  ôjó≤àdG  ¢üdÉNh  ôµ°ûdG  πjõL ábQÉ°ûdG

 áæjóe ájó∏Ñd á©HÉàdG QÉéjE’G Oƒ≤Y ≥jó°üJ õcGôe ‘ Ú∏eÉ©dG

 √ƒdòH ÉŸ ,øeCG ¢SGôMh ∫ÉªYh ÚØXƒeh ÚdhDƒ°ùe øe ábQÉ°ûdG

 ‘  AóÑdG  â≤Ñ°S  »àdG  á∏«∏≤dG  ΩÉjC’G  ∫ÓN  IQÉÑL  mOƒ¡L  øe

 å«M  ,QÉéjE’G  Oƒ≤Y  ≥jó°üàd  Iójó÷G  Ωƒ°SôdG  ≥«Ñ£J

 øe  ±’B’G  ájó∏Ñ∏d  á©HÉàdG  Oƒ≤©dG  ≥jó°üJ  õcGôe  â∏Ñ≤à°SG

 …CG  OôJ  ¿CG  ¿hO  É¡©«ªL  º¡JÓeÉ©e  RÉ‚EG  ”h  Ú©LGôŸG

.á©Œôe IóMGh á∏eÉ©e ÖÑ°ùH iƒµ°T

 ‘ Ió«cC’G º¡àÑZQh πª©dG ‘ º¡«fÉØJh º¡°UÓNEG GƒàÑKCG ó≤a

 º¡gƒLh  ≈∏Y  áeÉ°ùàH’G  º°SQh  Ú©LGôŸG  äÉLÉ«àMG  á«Ñ∏J

 GƒfÉµa ,πª©dG Ò°S ≈∏Y CGô£J ób »àdG áÑ©°üdG ±hô¶dG ºZQ

 ΩÉ©dG  ∫ÉéŸG  ‘  Ú∏eÉ©∏d  πãeCG  kÉLPƒ‰h  á«dhDƒ°ùª∏d  kÓgCG

.Qƒ¡ª÷G áeóNh

 -  »Ñ©µdG ó°TGQ IÒeCG/ á∏«eõdG Åæ¡f

 …ó∏ÑdG ¢û«àØàdG h äÉ«∏ª©dG IQGOEG

 Òà°ùLÉŸG IOÉ¡°T ≈∏Y É¡dƒ°üM áÑ°SÉæÃ

  -    ∞°Sƒj óªfi ô°SÉj /π«eõdG Åæ¡f

 ‘ ¢SƒjQƒdÉµÑdG IOÉ¡°T ≈∏Y ¬dƒ°üM áÑ°SÉæÃ áeÉ©dG ∞bGƒŸG IQGOEG

 á«©eÉ÷G QGódG á«∏c -RÉ«àeG áLQóH äÉeƒ∏©ŸG É«LƒdƒæµJ

تــخــــرج

تكـــريم بلدية الحمرية تكرم مسؤولي قطاع الزراعة والبيئة

 ¢Sóæ¡ŸGh  áÄ«ÑdGh  áYGQõdG  ´É£≤d  ΩÉ©dG  ôjóŸG  óYÉ°ùe  ¥ÉØàdG  ø°ùM  ¢Sóæ¡ŸG  ájôª◊G  ájó∏H  âeôc

 ±ô°üdG IQGOEG  ôjóe …OÉª◊G ¥GRôdGóÑY ¢Sóæ¡ŸGh á«Ä«ÑdG äÉeóÿG IQGOEG  ôjóe ôØ©L ≈∏Y ôØ©L

 ±ô°üdG á£fi RÉ‚EG  ‘ ∫É q©ØdG  ºgQhód kGôjó≤J ,ábQÉ°ûdG  áæjóe ájó∏H  »ØXƒe øe OóYh »ë°üdG

 ΩÉ©dG ôjóŸG óYÉ°ùe »ª°SÉ≤dG óªMCG É°TQ IQƒàcódG áî«°ûdG IOÉ©°S Qƒ°†ëH ∂dPh ,ájôª◊ÉH »ë°üdG

 …ó∏ÑdG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ÖFÉf »°ùeÉ°ûdG õjÉa ó«ªM IOÉ©°Sh ,ájõcôŸG äGÈàîŸGh áeÉ©dG áë°üdG ´É£≤d

.ájôª◊G ájó∏H ΩÉY ôjóe »°ùeÉ°ûdG ó°TGQ ∑QÉÑe IOÉ©°Sh

تكـــريم 
شكر وتقدير

 áæjóe  ájó∏H  ΩÉY  ôjóe  ¿Ó«Y  ˆGóÑY  ¢VÉjQ  IOÉ©°S  Ωób

 ™«ªL ¤EG  ¿Éæàe’Gh  ôjó≤àdG  ¢üdÉNh  ôµ°ûdG  πjõL ábQÉ°ûdG

 áæjóe ájó∏Ñd á©HÉàdG QÉéjE’G Oƒ≤Y ≥jó°üJ õcGôe ‘ Ú∏eÉ©dG

 √ƒdòH ÉŸ ,øeCG ¢SGôMh ∫ÉªYh ÚØXƒeh ÚdhDƒ°ùe øe ábQÉ°ûdG

 ‘  AóÑdG  â≤Ñ°S  »àdG  á∏«∏≤dG  ΩÉjC’G  ∫ÓN  IQÉÑL  mOƒ¡L  øe

 å«M  ,QÉéjE’G  Oƒ≤Y  ≥jó°üàd  Iójó÷G  Ωƒ°SôdG  ≥«Ñ£J

 øe  ±’B’G  ájó∏Ñ∏d  á©HÉàdG  Oƒ≤©dG  ≥jó°üJ  õcGôe  â∏Ñ≤à°SG

 …CG  OôJ  ¿CG  ¿hO  É¡©«ªL  º¡JÓeÉ©e  RÉ‚EG  ”h  Ú©LGôŸG

.á©Œôe IóMGh á∏eÉ©e ÖÑ°ùH iƒµ°T

 ‘ Ió«cC’G º¡àÑZQh πª©dG ‘ º¡«fÉØJh º¡°UÓNEG GƒàÑKCG ó≤a

 º¡gƒLh  ≈∏Y  áeÉ°ùàH’G  º°SQh  Ú©LGôŸG  äÉLÉ«àMG  á«Ñ∏J

 GƒfÉµa ,πª©dG Ò°S ≈∏Y CGô£J ób »àdG áÑ©°üdG ±hô¶dG ºZQ

 ΩÉ©dG  ∫ÉéŸG  ‘  Ú∏eÉ©∏d  πãeCG  kÉLPƒ‰h  á«dhDƒ°ùª∏d  kÓgCG

.Qƒ¡ª÷G áeóNh

 -  »Ñ©µdG ó°TGQ IÒeCG/ á∏«eõdG Åæ¡f

 …ó∏ÑdG ¢û«àØàdG h äÉ«∏ª©dG IQGOEG

 Òà°ùLÉŸG IOÉ¡°T ≈∏Y É¡dƒ°üM áÑ°SÉæÃ

  -    ∞°Sƒj óªfi ô°SÉj /π«eõdG Åæ¡f

 ‘ ¢SƒjQƒdÉµÑdG IOÉ¡°T ≈∏Y ¬dƒ°üM áÑ°SÉæÃ áeÉ©dG ∞bGƒŸG IQGOEG

 á«©eÉ÷G QGódG á«∏c -RÉ«àeG áLQóH äÉeƒ∏©ŸG É«LƒdƒæµJ

تــخــــرج

تكـــريم بلدية الحمرية تكرم مسؤولي قطاع الزراعة والبيئة

 ¢Sóæ¡ŸGh  áÄ«ÑdGh  áYGQõdG  ´É£≤d  ΩÉ©dG  ôjóŸG  óYÉ°ùe  ¥ÉØàdG  ø°ùM  ¢Sóæ¡ŸG  ájôª◊G  ájó∏H  âeôc

 ±ô°üdG IQGOEG  ôjóe …OÉª◊G ¥GRôdGóÑY ¢Sóæ¡ŸGh á«Ä«ÑdG äÉeóÿG IQGOEG  ôjóe ôØ©L ≈∏Y ôØ©L

 ±ô°üdG á£fi RÉ‚EG  ‘ ∫É q©ØdG  ºgQhód kGôjó≤J ,ábQÉ°ûdG  áæjóe ájó∏H  »ØXƒe øe OóYh »ë°üdG

 ΩÉ©dG ôjóŸG óYÉ°ùe »ª°SÉ≤dG óªMCG É°TQ IQƒàcódG áî«°ûdG IOÉ©°S Qƒ°†ëH ∂dPh ,ájôª◊ÉH »ë°üdG

 …ó∏ÑdG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ÖFÉf »°ùeÉ°ûdG õjÉa ó«ªM IOÉ©°Sh ,ájõcôŸG äGÈàîŸGh áeÉ©dG áë°üdG ´É£≤d

.ájôª◊G ájó∏H ΩÉY ôjóe »°ùeÉ°ûdG ó°TGQ ∑QÉÑe IOÉ©°Sh



المدينة الباسمة

54

  ¤EG á°üdÉÿG áÄæ¡àdÉH ábQÉ°ûdG áæjóe ájó∏H ‘ Ú∏eÉ©dG Iô°SCG âeó≤J

Ωƒ∏Z óªMCG AÉah /IPÉà°SC’G

áeÉ©dG áë°üdG IQGOEÉH á©°TCG »æa

 
 ‘ Ió≤©æŸG á°ü°üîàŸG πª©dG á°TQƒd »FÉ¡ædG QÉÑàN’G ÉgRÉ«àLG ó©H »HO ‘ áë°üdG áÄ«g øe Ióªà©ŸG (´É©°TE’G øe ájÉbƒdG §HÉ°V ¢ü«NôJ IOÉ¡°T) ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ‘ É¡MÉéæd ∂dPh
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مــن مكتبــــة البلـــدية



ملوؤ�س�سة  الأعلى  الرئي�ض  العام  الن�سائي  الحتاد  رئي�سة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  اأ�سدرته  الذي  القرار  ُيعد 

الثامن  يوم  وحتديدًا  الإماراتية  للمراأة  يوم  بتخ�سي�ض  والطفولة  لالأمومة  الأعلى  املجل�ض  رئي�سة  الأ�سرية  التنمية 

والع�سرين من اأغ�سط�ض من كل عام »يومًا للمراأة الإماراتية« تتويجًا وتقديرًا مل�سرية الإماراتية التي وقفت جنبا اإىل 

جنب مع الرجل، فكانت خري �سريكة، وخري اأم، ومعلمة حفرت ب�سمتها يف كافة جمالت احلياة بنجاح ومتيز على 

امل�ستوى املحلي والعاملي.

مل يكن جناح الإماراتية وو�سولها للقمة وليد ال�سدفة واإمنا �سبقته عوامل كثرية �ساهمت يف م�سريتها و مهدت لها  

اأهمها ت�سجيع ودعم قيادتنا الر�سيدة، واملتابعة احلثيثة وامل�ستمرة للو�سول لهذا النجاح، كل هذه العوامل  الطريق، 

اإمكاناتها  وت�سخري  امل�ستقبل  نحو  والنطالق  النجاح  على  فاأ�سرت  اجلميل  برد  الإماراتية  املراأة  برغبة  امتزجت 

ومواهبها وطاقاتها ملا يفيد اأ�سرتها ووطنها.

لقد �سطرت الإماراتية باأحرف من نور اإجنازاتها وع�سقها للرقم الأول، فها هي عائ�سة املن�سوري تقود اأكرب طائرة 

اأول رئي�ض للمجل�ض  اإمراأة تتوىل رئا�سة املجل�ض الوطني الحتادي، وخولة املال  اأول  يف العامل، وها هي اأمل القبي�سي 

ال�ست�ساري باإمارة ال�سارقة، وها هي تقتحم مو�سوعة جين�ض يف العديد من املجالت وتقف بعلم الدولة على اأعلى قمم 

العامل يف كل امليادين العلمية والثقافية والريا�سية،الأمثلة ل تعد ول حت�سى ول تكفيها كل اآيات ال�سكر والحرتام على 

دورها يف رفعة الدولة، ولكن الو�سول للقمة ل يعني التوقف عن الإجنازات فجعبة الإماراتية لزالت تكتظ بكل �سور 

الإبداع والبتكار، متلوؤها كل �سبل الو�سول للرقم الأول على الأر�ض ويف الف�ساء.

يوم  اإلماراتية الثاني

ندى سعيد السويدي
مدير إدارة االتصال المؤسسي




