




االفتتاحية 

العا�صمة العاملية للكتاب

اأ�شرقت ال�شارقة بلقب اآخر يّزين تاريخها العريق ويعك�س مكانتها العلمية والثقافية، ففي �شباح الثالث والع�شرين من �شهر اأبريل كان التاريخ على موعد مع 

ال�شارقة عند ت�شلم لقب العا�شمة العاملية للكتاب، الكتاب الذي نال مكانته الرفيعة يف عهد �شيدي �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي 

ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة حفظه اهلل ورعاه، فال�شارقة امل�شرقة بالبهجة والعطاء تعطي الثقافة والعلم جل اهتمامها وتر�شخ مفاهيم القراءة باأبهى 

�شورها فكم من األقاب نالتها العا�شمة العاملية للكتاب عن جدارة وا�شتحقاق تقديرًا لها لأنها قّدرت مكانة ودور العلم وجعلت من القراءة نافذة على العامل 

ت�شرق منها اإ�شعاعات الأمل.

اإن ت�شلم الإمارة البا�شمة لقب العا�شمة العاملية للكتاب 2019 زّين تاريخها احلافل بالإجنازات، فمن العا�شمة اليونانية اأثينا اإىل ال�شارقة ومن ال�شارقة اإىل 

العامل اأجمل تت�شح الر�شالة العلمية والثقافية التي توؤكد اأن للكتاب مكانته وقيمته، واأن الإمارة حا�شنة الثقافة والعلم نالت هذا اللقب باعرتاف العامل بها 

وبنموذجها املتفرد يف هذا املجال، فهذا العام ي�شهد عيد الكتاب بني اأح�شان ال�شارقة، هذه الإمارة املتفردة علمًا وثقافة وقراءة ومنوذجًا يحتذى به  لتت�شح 

ر�شالتها يف ثالث اأكرب جتمع للكتاب يف العامل »معر�س ال�شارقة الدويل للكتاب« الذي يق�شده ماليني الزوار من داخل الدولة وخارجها حتت مظلة ال�شارقة.

ما تقوم به اإمارة ال�شارقة من جهد ثقايف للنهو�س بالقراءة والثقافة يوؤكد دورها البارز يف اإر�شاء املعرفة كخيار يف حوار احل�شارات الإن�شانية، ويج�شد 

الروؤية امللهمة يف تعزيز جوانب القراءة التي باتت �شبيل املجتمع لالرتقاء والنهو�س واحلوار ووجدت قيمتها ومكانتها باأبهى �شورها يف ال�شارقة »العا�شمة 

العاملية للكتاب«.

ثابت �شامل الطريفي

مدير عام بلدية مدينة ال�شارقة 



خالل ملتقى ال�شارقة الثالث ل�شالمة الأغذية

بلدية ال�شارقة تطلق مبادرة تكافلية اجتماعية 

لدعم امل�شاريع الغذائية لذوي الإعاقة

�شبابية  جل�شة  يف  الغذاء  و�شالمة  ال�شباب 

لبلدية مدينة ال�شارقة عقب »ملتقى الأغذية«

الإمارة  يف  حكومية  جهة  اأول  ال�شارقة  بلدية   -

تعزز منظومة �شالمة مبناها بنظام اأمان

- بلدية مدينة ال�شارقة ُتنري حديقة الزبري العامة 

بالطاقة ال�شم�شية

الأيزو  �شهادة  جتديد  ال�شارقة:  مدينة  بلدية    -

17020 لق�شم رقابة الأغذية

بلدية  اأغذية  مبخترب  الثقة  جتدد  »اليوكا�س«   -

ال�شارقة ومتنحه العتماد الدويل للمرة 20

ال�شرتاك  مل�شقات  ت�شتبدل  ال�شارقة  بلدية   -

باملواقف العامة باأخرى ذكية

وامليادين  ال�شوارع  تزّين  ال�شارقة  بلدية مدينة   -

ب 4 ماليني زهرة

- بلدية ال�شارقة تد�شن حمطة �شخ مياه بكفاءة 

وقدرة هي الأوىل بال�شرق الأو�شط

لذوي  ذكية  مواقف  تخ�ش�س  ال�شارقة  بلدية   -

الإعاقة

املقاولت  �شركات  ت�شنف  ال�شارقة  بلدية   -

ومكاتب ال�شت�شارات الهند�شية بنظام »النجوم«

- بلدية ال�شارقة تد�شن اأماكن لتاأجري الدراجات 

املائية على �شاطئ املمزر مبعايري عالية

املنت�شبني  الإدارات  مدراء  من  كوكبة  تكرمي    -

لدبلوم الإدارة والقيادة

-  اإطالق مبادرة فالك طيب

- اإطالق املرحلة الأوىل لربنامج التحول الرقمي 

»�شابق« باإ�شافة 80 خدمة

خا�شة  مبقاعد  احلدائق  تزّود  ال�شارقة  بلدية   -

لكبار ال�شن

 -

الت�شال  جلائزة  ترت�شح  ال�شارقة  بلدية   -

احلكومي بثالث فئات تر�شخ دورها الريادي

ب«ال�شعادة«  تفوز  ال�شارقة  مدينة  بلدية 

وتر�شّخها مبنظومة عملها

بالتزامن مع ت�شلم لقب العا�شمة العاملية للكتاب

بلدية مدينة ال�شارقة تطلق نادي كتاب ال�شباب 

كاأول موؤ�ش�شة حكومية

مدير اإدارة النقليات يف بلدية مدينة ال�شارقة:

نعمل �شمن منظومة عمل متكاملة 

لتحقيق اأهداف وا�شرتاتيجية البلدية..

 حوار من البلديةإنجــــازاتأخبار الدارملف العدد
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جلنة التوا�شل يف جمل�س بلدي ال�شارقة ي�شارك -اإر�شادات وقواعد ا�شا�شية  للت�شوق ال�شليم.- �شـــجـــرة القــــــرم

العاملي  اليوم  احتفال  يف  امل�شنني  رعاية  دار 

للم�شن 

مدينة  بلدي  جمل�س  بني  تن�شيقي  اجتماع 

ال�شارقة وهيئة الطرق واملوا�شالت   

- العزب الع�شوائية

- املل�شقات

نلتقى المجلس البلديالصحة والحياةحدائقنا

رئي�س التحرير 

ثابت �شامل الطريفي 

مدير التحرير 

علي عبيد احلمودي 

متابعة واإ�صراف 

مريه ثاين ال�شويدي 

�صكرتري التحرير 

اآحمد يحي راغب 

تدقيق لغوي 

اأحمد نعيم الباز 

ت�صوير 

علي �شعيد العيوين 

ت�صميم واإخراج 

مرمي علي املرزوقي 

عبدالر�شيد حافظ 

املتدربة/مرمي ال�شحي 
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خالل ملتقى الشارقة الثالث لسالمة األغذية
بلدية الشارقة تطلق مبادرة تكافلية اجتماعية لدعم المشاريع الغذائية لذوي اإلعاقة

ال�شارقة، عقدت بلدية مدينة  العهد ونائب حاكم  القا�شمي ويل  ال�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان  حتت رعاية �شمو 

للمنا�شبات  اجلواهر  مركز  يف  ثروتنا«،  الإن�شان  »�شالمة  �شعار  حتت  الأغذية  ل�شالمة  الثالث  ال�شارقة  ملتقى  ال�شارقة 

واملوؤمترات، لت�شليط ال�شوء على اأهم اخلربات العاملية يف جمال �شالمة الغذاء وبا�شت�شافة عدد من املتحدثني من بيوت 

اخلربة، لي�شكل امللتقى من�شة تفاعلية تقدم خاللها اأف�شل املمار�شات يف جمال الغذاء، مبا يتما�شى مع روؤية الإمارة كونها 

مدينة �شحية، ولالرتقاء مبعايري �شالمة الغذاء.

وح�شر امللتقى كل من ال�شيخ حممد بن حميد القا�شمي ومعايل مرمي بنت حممد املهريي وزيرة الدولة لالأمن الغذائي 

امل�شتقبلي و�شعادة ثابت �شامل الطريفي مدير عام بلدية مدينة ال�شارقة وم�شاعدوه وعدد من روؤ�شاء الدوائر املحلية  وطلبة 

اجلامعات واملهتمني بعلوم الأغذية و�شالمتها.

واأكد �شعادة ثابت �شامل الطريفي اأن البلدية تعمل وفق روؤى وتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 

اللقب بف�شل هذه  ال�شارقة، حيث باتت الإمارة مدينة �شحية وح�شلت على هذا  القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم 

الروؤى عن جدارة وا�شتحقاق، ولذا تعمل البلدية بجهد كبري وتويل اأهمية كبرية يف جمال �شالمة الغذاء من خالل فر�س 

الرقابة على كل منافذ بيع املواد الغذائية اأو العاملة يف هذا املجال، ملنع التجاوزات باعتبار ال�شحة على راأ�س اأولويات 

عمل البلدية من خالل قطاع ال�شحة العامة واملختربات املركزية، كون الإن�شان هو الرثوة احلقيقية وحجر الزاوية يف 

عملية التطوير والبناء.

واأ�شار الطريفي اإىل اأن البلدية تعمل يف اإطار منظومة عمل متميزة يف جمال �شالمة الغذاء من خالل خمترباتها املجهزة 

يتمتعون باخلربة والكفاءة الالزمة، وهو ما  العاملية، ومن خالل موظفني  املعايري  اأرقى  باأحدث الأجهزة واملعدات وفق 

�شاهم يف ح�شول خمتربات الأغذية بالبلدية على العتماد الدويل اليوكا�س للمرة الـ 20 على التوايل.

املركزية خالل  واملختربات  العامة  ال�شحة  لقطاع  العام  املدير  م�شاعد  املعال  �شذى  ال�شيخة  �شعادة  اأعلنت  من جانبها 

كلمة األقتها بامللتقى عن اإطالق مبادرة تكافلية اجتماعية خا�شة بدعم امل�شاريع الغذائية لفئة ذوي الإعاقة، تهدف من 

خاللها البلدية اإىل ت�شجيعهم على تاأ�شي�س اأعمال جتارية خا�شة بهم، لتفعيل دورهم ودجمهم يف املجتمع اأ�شوة بامل�شاريع 

التجارية الغذائية الأخرى كالأ�شر املنتجة، واملواقع الغذائية املوؤقتة والدائمة، فمن خالل هذه املبادرة يتمحور دور البلدية 

يف تقدمي خدمات التدريب النظري وامليداين حول اأف�شل املمار�شات ال�شحية اجليدة يف املن�شاآت الغذائية للم�شتثمرين 

من هذه الفئة، واإ�شدار البطاقات ال�شحية لهم، بعد ا�شتكمالهم لإجراءات اإ�شدار الرخ�شة التجارية للن�شاط الغذائي 

عن اجلهة املعنية يف الإمارة. 

واأ�شارت املعال اإىل اأن هذا امللتقى ياأتي ا�شتكماًل مللتقيات �شابقة مت تنظيمها، لت�شليط ال�شوء على كل ما يتعلق ب�شالمة 

الغذاء من خالل متحدثني خمت�شني من داخل وخارج الدولة وت�شتهدف خالله عددًا من الفئات ذات ال�شلة.

ملف العدد



التوا�شل  مواقع  با�شتخدام  واملكثفة  امل�شتمرة  التوعية  باأولوية  امللتقى  واأو�شى 

املمار�شات  اأف�شل  حول  املجتمع  فئات  جلميع  التوا�شل  قنوات  من  ومثيالتها 

وكيفية  ل�شالمتها،  املعززة  العلمية  واحلقائق  الأغذية  مع  التعامل  يف  ال�شحية 

اإنتاج  العلمي يف  البحث  ودعم  لها،  الدائم  بال�شحة هو اخليار  الهتمام  جعل 

الإنتاج  يف  العلمية  الثورة  ملواكبة  التحليل  مبختربات  ملوثاتها  ويف  الأغذية 

ال�شارقة  اإمارة  مدن  على  الغذاء  ل�شالمة  ال�شارقة  برنامج  وتعميم  الغذائي، 

لل�شروع بتطبيقه على املن�شاآت الغذائية.

وتناول امللتقى خم�شة حماور مهمة يف جمال �شالمة الغذاء فاملحور الأول قدمه 

اأزمة  »حل  بعنوان  الأمريكية  املتحدة  الوليات  من  فران�شي�س  راميوند  الدكتور 

الرعاية ال�شحية يف العامل باتباع نظم غذائية اأف�شل«، اأكد خالله اأن اجل�شم 

يقوم باإنتاج مئات املليارات من اخلاليا اجلديدة يومًيا، وقد تكون هذه اخلاليا 

�شليمة اأو غري �شليمة، فكل مرة نطلب فيها وجبة من املطعم اأو كل مرة نخطط 

كانت  �شواًء  اأج�شامنا  تنتجها  التي  اخلاليا  نوع  وقتها  نقرر  اليومية  لوجباتنا 

عن  الناجمة  الأ�شرار  اجلل�شة  هذه  خالل  عر�س  كما  �شليمة،  غري  اأو  �شليمة 

ال�شكر والزيوت املعاجلة والقمح وغريها من املنتجات الغذائية.

ال�شائد  العرف  بني  الطعام  »�شالمة  حول  احلديث  الثاين  املحور  تناول  كما 

اأغذية  عامل  اأول  ال�شعدي  يو�شف  الدكتور  العامل  قدمه  العلمية«،  واحلقيقة 

حول  ال�شائدة  الأعراف  من  عددًا  خالله  عر�س  دوليًّا،والذي  معتمد  اإماراتي 

الطعام وفنّدها باحلقيقة العلمية، ومنها اأن النا�س يعتقدون باأن املر�س ب�شبب 

الإن�شان  اأن  حيث  ذلك  عك�س  واحلقيقة  تناوله  مت  ما  اآخر  نتيجة  ياأتي  الطعام 

ي�شتغرق من ن�شف �شاعة اإىل اأ�شبوع حتى مير�س ب�شبب الطعام، وتناول اأي�شًا 

الطهي  والدجاج قبل  اللحوم  اأنه يجب غ�شل  النا�س وهو  �شائدًا بني  اآخر  ُعرفًا 

البكترييا  ن�شر  العر�شي ،عن طريق  التلوث  يزيد من خطر  اأن ذلك  واحلقيقة 

واأدوات  لالأكل  اجلاهزة  الأطعمة  اإىل  والدواجن  اللحم  �شطح  على  املوجودة 

املطبخ واأ�شطح اإعداد الطعام.

الأغذية واحلماية  الوقائية يف خمتربات  »التدابري  بعنوان  الثالث  املحور  وجاء 

اإدارة  مدير  املعال  جنالء  الدكتورة  ال�شيخة  قدمته  للم�شتهلك«،  اجلنائية 

�شرورة   على  خاللها  من  اأكدت  ال�شارقة،  مدينة  بلدية  يف  املركزية  املختربات 

ملوثات  متابعة  و  للجميع  �شليم  غذاء  توفري  خالل  من  احلياة  جودة  حت�شني 

الأغذية،  يف  املق�شود  وغري  املق�شود  الغ�س  من  امل�شتهلك  وحماية  الأغذية، 

وحمايته من احلقل اإىل املائدة، م�شرية اإىل اأن الغ�س الغذائي ل يقت�شر فقط 

على تغري املل�شق بل ينتقل اإىل وجود ملوثات توؤثر على �شحة الأن�شان �شلبًا.

واأو�شحت املعال اأن الوقاية امل�شتدامة ميكن حتقيقها من خالل تطوير القدرات 

ودعم  وملوثاته،  الغذاء  اإنتاج  يف  العلمية  الثورة  ومواكبة  املخربي  التحليل  يف 

البحث العلمي والدرا�شات العليا يف الك�شف عن ملوثاتها يف الأغذية، وال�شراكة 

املجتمعية يف التوعية الغذائية.

الأغذية  �شالمة  واأداء  التزام  حمور  يف  طه  �شعدي  الدكتور  تناول  جانبه  من 

لدى  �شركات ال�شناعات الغذائية التحديات التي تواجه اإدارة �شركات الأغذية 

الوقت  ويف  امل�شتمرة  التجارية  املناف�شة  �شوء  يف  الغذائية  املوؤ�ش�شات  وتفتي�س 

اأ�شبح  ما  وهو  العامل  اأنحاء  جميع  يف  الغذائية  الت�شممات  حالت  تزايد  نف�شه 

ي�شكل م�شدر قلق بالغ الأهمية للم�شتهلك.

»اأنظمة  وتناول املحور اخلام�س احلديث حول برنامج ال�شارقة ل�شالمة الغذاء 

ال�شارقة  برنامج  مدير  املعال  مها  ال�شيخة  من  كل  قدمه  اآمن،  لغذاء  مبتكرة 

ل�شالمة الأغذية،ورئي�س ق�شم تقييم املطابقة والتثقيف ال�شحي  يف بلدية مدينة 

خالله  تناول  البلدية،  يف  الأغذية  رقابة  ق�شم  رئي�س  املهريي  وعمر  ال�شارقة، 

ن�شاأة واأهداف الربنامج وما يتميز به من حيث تغيري طبيعة العالقة بني اجلهة 

الرقابية واملن�شاأة الغذائية  وخف�س تكاليف ت�شغيل املن�شاأة، وبالتايل زيادة رغبة 

وثقة امل�شتثمرين يف ال�شتثمار، و�شمان �شالمة و�شحة الغذاء للم�شتهلك، كما 

يوفر الربنامج التدريب بخم�س لغات خمتلفة، بالإ�شافة اإىل التدريب بال�شور، 

والتدريب بلغة الإ�شارة لذوي الإعاقة.

احلرجة  ال�شبط  ونقاط  الأخطار  حتليل  نظام  حول  احلديث  تناول  كما 

الغذاء من خالل  ب�شالمة  يعني  متكامل  كامل  نظام  يعترب  والذي  )الها�شب(، 

 ، بيولوجية  الأخطار  تكون هذه  الغذاء وقد  تهدد �شالمة  التي  الأخطار  حتديد 

فيزيائية، كيميائية، كما يعمل على حتديد النقاط احلرجة التي يجب ال�شيطرة 

عليها من اأجل �شمان �شالمة املنتج.

)GHP( واأو�شحا اأنه بلغ عدد املتدربني يف نظام املمار�شات ال�شحية اجليدة

حتى عام  2018)50( األف متدرب، منهم 43 األف اجتازوا الختبار وبلغ عدد 

املن�شاآت الغذائية املطبقة للنظام 4800 من�شاأة من اأ�شل 6600.

ويف ختام امللتقى ح�شر �شعادة ثابت �شامل الطريفي و�شعادة ال�شيخة �شذى املعال 

جل�شة �شبابية حتت عنوان »ال�شباب و�شالمة الأغذية« بح�شور املجل�س ال�شبابي 

التابع للبلدية وعدد من ال�شباب من خمتلف اجلهات، لتكري�س دور ال�شباب يف 

كل ما تتناوله البلدية من موا�شيع ذات اأهمية وكونهم فئة مهمة يف املجتمع.

وعلى هام�س امللتقى وقعت بلدية مدينة ال�شارقة اتفاقية تعاون مع مركز اجلواهر 

للمنا�شبات واملوؤمترات لتعزيز التعاون بني الطرفني مبا يخدم جمالت العمل.



الشباب وسالمة الغذاء في جلسة شبابية لبلدية مدينة الشارقة عقب
«ملتقى األغذية» 

عقدت بلدية مدينة ال�شارقة عقب ملتقى ال�شارقة الثالث ل�شالمة الأغذية يف مركز اجلواهر للمنا�شبات واملوؤمترات، جل�شة �شبابية بعنوان »ال�صباب و�صالمة الغذاء« بح�شور �شعادة ثابت �شامل الطريفي مدير عام البلدية و�شعادة ال�شيخة

�شذى املعال م�شاعد املدير العام لقطاع ال�شحة العامة واملختربات املركزية وعدد من مدراء الإدارات يف القطاع، وبا�شت�شافة املجل�س ال�شبابي يف البلدية وجمل�س ال�شارقة لل�شباب، وعدد من ال�شباب من جهات خمتلفة بهدف ت�شليط ال�شوء على 

دور ال�شباب يف حتقيق ر�شالة البلدية املتعلقة ب�شالمة الغذاء وا�شتعرا�س اأف�شل التجارب التي تنتهجها البلدية بهذا املجال خ�شو�شًا واأن اأغلب العاملني فيها وامل�شرفني على برنامج ال�شارقة ل�شالمة الأغذية والقائمني مبختلف الأعمال املتعلقة 

بتحقيق اأف�شل املعايري ال�شحية هم من فئة ال�شباب.

وتناولت اجلل�شة العديد من الإجنازات التي حققها قطاع ال�شحة العامة واملختربات املركزية يف خمتلف املجالت وخ�شو�شًا ما يتعلق يف مبجال �شالمة الغذاء واتباع اأف�شل املمار�شات ال�شحية العاملية.

ملف العدد





أخبار الدار

بلدية الشارقة أول جهة حكومية في اإلمارة تعزز منظومة سالمة مبناها بنظام أمان

بناًء على توجيهات �شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان القا�شمي ويل عهد ونائب حاكم ال�شارقة رئي�س املجل�س التنفيذي لالإمارة، عززت بلدية مدينة ال�شارقة من منظومة الأمن وال�شالمة يف مبناها الرئي�شي من خالل تركيب جهاز »اأمان« 

بالتعاون مع هيئة الوقاية وال�شالمة يف الإمارة لال�شتجابة ال�شريعة للحرائق يف حالة حدوثها ل قّدر اهلل، وهو ما يعك�س حر�س البلدية على توفري البيئة التي حت�شن املوظف من كل املخاطر والأ�شرار وحماية املمتلكات  اأي�شًا ورفع معايري الأمن 

وال�شالمة داخل املبنى، حيث باتت البلدية اأول جهة حكومية يف الإمارة تقوم برتكيب هذا النظام، كما �شيتم تركيبه يف جميع املباين التابعة لها



البلدية  اأن  ال�شارقة  بلدية مدينة  عام  الطريفي مدير  �شامل  ثابت  �شعادة  واأكد 

حتر�س ب�شكل دائم على تعزيز منظومة الأمن وال�شالمة يف مبانيها وتطويرها 

وفق اأرقى املعايري العاملية والذي ياأتي �شمن ا�شرتاتيجيتها الهادفة اإىل اأن تكون 

مبانيها خالية من الأخطار وبيئة مثالية تعزز من �شالمة املوظف، وقد بادرت 

احلرائق  حلالت  ال�شريعة  ال�شتجابة  ل�شمان  النظام  هذا  تركيب  يف  البلدية 

ومبا يتما�شى مع اأهمية وجوده داخل مبنى البلدية، باعتباره من الأنظمة املهمة 

وال�شرورية لك�شف احلرائق وال�شتجابة ال�شريعة باعتبار النظام مرتبط ب�شكل 

مع  التعامل  ليتم  �شاند،  و�شركة  املدين  للدفاع  العامة  الإدارة  مع  وموثوق  اآمن 

جميع البالغات والتاأكد من كونها �شحيحة اأم ل خالل وقت قيا�شي ل يتجاوز 

دقيقتني.

ال�شالمة يف  و�شائل  لكل  نوعية  اإ�شافة  يعترب  الربنامج  اأن  اإىل  الطريفي  واأ�شار 

ظل ما ت�شهده الإمارة من منو وتطور عمراين كبري، وقد خطت اإمارة ال�شارقة 

خطوات �شباقة يف تعزيز هذه املنظومة باأحدث التقنيات والأنظمة لتوفري البيئة 

ال�شليمة لكل اأفراد املجتمع وحمايتهم من املخاطر باعتبار اأن الإن�شان هو لبنة 

املجالت  جميع  يف  و�شحته  �شالمته  تعزيز  على  حتر�س  ولذا  والتقدم،  البناء 

وثمن الدور الكبري الذي تقوم به هيئة الوقاية وال�شالمة يف ن�شر التوعية ب�شرورة 

تركيب هذا النظام ودورها يف تعزيز ال�شالمة مبختلف املباين واملن�شاآت وتقدمي 

تقدمي  على  حر�شها  وكذلك  امل�شتمرة  زياراتها  خالل  من  عنه  الكايف  ال�شرح 

الدعم الالزم لكل الدوائر اأو املن�شاآت لرتكيب هذا النظام.

البلدية يتميز باحتوائه على  اأن مبنى  ال�شارقة  واأو�شح مدير عام بلدية مدينة 

كل اأنظمة ال�شالمة كاأجهزة الإنذار التي يتم �شيانتها والتاأكد من عملها ب�شكل 

يف  الإر�شادية  اللوحات  ووجود  الطوارئ،  خمارج  من  كاٍف  عدد  ووجود  دوري 

كيفية التعامل مع احلريق وخارطة للمبنى يظهر فيها خمارج الطوارئ ب�شورة 

مب�شطة و�شهلة تر�شد املوظفني اإىل كيفية التعامل مع احلالت الطارئة.



أخبار الدار

بلدية مدينة الشارقة ُتنير حديقة الزبير العامة بالطاقة الشمسية

اأجنزت بلدية مدينة ال�شارقة ممثلة باإدارة امل�شاريع اإنارة حديقة الزبري العامة بالطاقة ال�شم�شية ال�شديقة للبيئة واملوفرة بذات الوقت، تنفيذًا ل�شرتاتيجية البلدية يف حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة وزيادة العتماد على الطاقة النظيفة يف ت�شغيل 

املن�شاآت واملباين اخلدمية وهو ما يكّر�س دورها وحر�شها على املحافظة على البيئة، لت�شبح احلديقة الثالثة يف املدينة التي يتم اإ�شاءتها بهذا النوع من الإ�شاءة

حر�س  ال�صارقة  مدينة  بلدية  عام  مدير  الطريفي  �صامل  ثابت  �صعادة  واأكد 

البلدية على اأداء دور حموري وهام �شمن م�شوؤوليتها جتاه البيئة واحلفاظ عليها 

�شواء من خالل اآلية عملها اأو من خالل بث ر�شائل التوعية املختلفة متا�شيًا مع 

روؤى وتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 

يويل  حيث  امل�شتدامة،  التنمية  حتقيق  باأهمية  ال�شارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س 

�شموه اأهمية كبرية بالبيئة و�شونها واحلفاظ عليها وزرع هذه الثقافة يف نفو�س 

اأبناء الوطن وتوعيتهم بها لتحقيق ال�شتفادة لالأجيال القادمة

كما  البلدية  اإجنازات  من  اإجنازًا  يعترب  امل�شروع  هذا  اأن  اإىل  الطريفي  واأ�شار 

اأ�شعة  وا�شتغالل  املتجددة  الطاقة  على  لالعتماد  امل�شتمر  �شعيها  �شمن  ياأتي 

ال�شم�س يف توليد طاقة نظيفة ميكن ال�شتفادة منها يف خمتلف املجالت، حيث 

امللوثات  من  البيئة  وحماية  الإن�شان  �شحة  على  احلفاظ  يف  كبريًا  دورًا  تلعب 

يف  البلدية  دور  يوؤكد  مبا  التقليدية  الطاقة  ا�شتخدام  عن  الناجتة  والنبعاثات 

املدينة  لقب  نالت  والتي  البا�شمة  الإمارة  روؤية  يحقق  مبا  �شحية  بيئة  توفري 

ال�شحية عن جدارة وا�شتحقاق.

من جانبه اأو�شح املهند�س ح�صن عبد الرزاق مدير اإدارة امل�صاريع 

اأن البلدية قامت باإنارة احلديقة با�شتخدام 105 اأعمدة موفرة للطاقة وفق اأرقى 

واأف�شل املعايري العاملية، مت توزيعها يف اأماكن اجللو�س وملعب احلديقة، كما مت 

تطويع الذكاء ال�شطناعي يف التحكم بها، حيث تتم عملية الإنارة والإغالق من 

خالل كب�شة زر واحدة عرب الأجهزة الإلكرتونية �شواء من مبنى البلدية الرئي�شي 

اأو من املنزل اأو اأي مكان اآخر.



ويف هذا ال�شياق اأو�شحت الدكتورة اأمل ال�شام�شي مدير اإدارة ال�شحة العامة يف بلدية مدينة ال�شارقة اأن تطبيق اأنظمة 

اجلودة يف اأق�شام التفتي�س ب�شكل عام يعّزز دور البلدية الرقابي و الإ�شرايف على خمتلف الأن�شطة القت�شادية اخلا�شعة 

ملتابعتها، لذا كان لها ال�ّشبق يف احل�شول على �شهادة العتماد الدويل يف التفتي�س الغذائي منذ العام 2009.

 حيث يتوىل ق�شم رقابة الأغذية يف بلدية مدينة ال�شارقة الإ�شراف على تداول الأغذية يف املدينة ، و ي�شمل ذلك ُمتابعة 

امل�شتثمرين  تزويد  فيتم  املُرخ�شة،  لالأن�شطة  فعلّيًا  مزاولتها   حتى  الرتخي�س   اإجراءات  من  بدءًا  الغذائية  املن�شاآت 

طبيعتها  اختالف  على  التفتي�شية  الزيارات  تنفيذ  ثم  ومن  لتحقيقها،  فنّيًا  دعمهم  و  املطلوبة  ال�شحية  بال�شرتاطات 

كالدورية  واملُفاجئة وغريها ل�شمان التزام املن�شاآت الغذائية باملعايري املطلوبة و مبا يكفل تقدميها لغذاء �شليم اآمن،  كما 

تغطي الرقابة الغذائية عمليات ا�شترياد املواد الغذائية عرب منافذ املدينة .

من جانبه اأكد  عمر املهريي رئي�س ق�شم رقابة الأغذية  باأن فريق التدقيق قد اأثنى على اجلهود املبذولة لتطبيق معايري 

اجلودة يف اإجراءات العمل ،  و قد �شمل التدقيق عدة اإجراءات كاآلية جمع العينات وعمليات  التفتي�س يف م�شانع الأغذية 

ومطاعم الوجبات ال�شريعة ومنافذ املدينة و الأجهزة امل�شتخدمة يف تنفيذها، كما مت التدقيق على الوثائق وامل�شتندات.  

واأ�شار املهريي اإىل اأن ق�شم رقابة الأغذية يف بلدية مدينة ال�شارقة هو اأول جهاز تفتي�س غذائي يف الدولة يح�شل على 

اأداء  و تطوير  العمل  اإجراءات  تب�شيط  ، وقداأ�شهم ذلك يف  و كان ذلك عام 2009  التفتي�س  الدويل يف  �شهادة العتماد 

املفت�شني و تعزيز مهاراتهم  ، فان�شّب ذلك اإيجابًا يف رفع م�شتوى املوؤ�ش�شات الغذائية ال�شحي  و زيادة ثقة امل�شتهلك فيما 

ُتقّدمه من خدمات .

اأنظمة اجلودة و حتديثاتها  يف كافة  ال�شارقة على  لقب مدينة �شحية يدفعنا بل يدعمنا يف تطبيق  اإن ح�شول   : وقال 

بل  اللقب  تعاىل يف  احلفاظ على هذا  باإذن اهلل  ال�شارقة  و�شتنجح  الغذائي،  و  ال�شحي  املجال  العمل وخا�شة  جمالت 

وح�شد املزيد من الألقاب والنجاحات«.

بلدية  مدينة الشارقة: تجديد شهادة األيزو 17020 لقسم رقابة األغذية

 ENAS اأكدت بلدية مدينة ال�شارقة جناح ق�شم رقابة الأغذية يف  جتديد �شهادة الأيزو 17020 من هيئة الإمارات للموا�شفات واملقايي�س بعد اجتيازه التدقيق ال�شنوي  امليداين املُنّفذ من قبل الفريق املُكّلف من جهة العتماد الوطنية

.



«اليوكاس» تجدد الثقة بمختبر أغذية بلدية الشارقة وتمنحه االعتماد الدولي للمرة 20

أخبار الدار

هيئة  من  وفدًا  ال�شارقة،  مدينة  بلدية  يف  املركزية  املختربات  اإدارة  ا�شتقبلت 

العتماد الربيطانية »اليوكا�س« لالإطالع  على الإجراءات التي يقوم بها ق�شم 

خمترب الأغذية يف حتليل العينات املختلفة، وذلك �شمن اإجراءات جتديد �شهادة 

الوفد  قام  حيث  عامًا،   20 من  اأكرث  منذ  للمخترب  ال�شنوية  الدويل  العتماد 

اأهلته  التي  والتقنية  الب�شرية  واإمكانياته  الأغذية  خمترب  بق�شم  الثقة  بتجديد 

للح�شول على اأرقى  �شهادة خمربية يف العامل، وهي �شهادة اجلودة:

مبنح  عامليًا  واملفو�شة  ذاتها  املوؤ�ش�شة  قبل  من    17025:2005  ISO /IEC
جودة  لعتماد  العاملي  الحتاد  وبني  بينها  دولية  اتفاقية  مبوجب  ال�شهادة  هذه 

املختربات، كاأول خمترب يح�شل على هذه ال�شهادة يف ال�شرق الأو�شط.

واأكدت �شعادة ال�شيخة �شذى املعال م�شاعد املدير العام لقطاع ال�شحة العامة 

واملختربات املركزية يف بلدية مدينة ال�شارقة، اأن الوفد اأجنز التدقيق ال�شنوي 

على نظام اجلودة الفنية ملخترب الأغذية يف جمال التحاليل املخربية، و الذي 

ا�شتمر ملدة يومني وجتديد العتماد للمرة 20 على التوايل منذ عام 1999 كاأول 

خمترب يف ال�شرق الأو�شط ينال هذا العتماد، والطالع على الأجهزة احلديثة 

والتقنيات املتطورة املعتمدة يف حتليل العينات للو�شول اإىل اأدق النتائج، م�شرية 

اإىل اأن الوفد اأ�شاد مبا حققته البلدية من تطور ودقة يف التحليل وتطبيق اأحدث 

الطرق العاملية للك�شف عن امللوثات الغذائية بدقة عالية، مما جعل املخترب يتمتع 

بدرجة كبرية من ال�شفافية وامل�شداقية على م�شتوى العامل.

امللفات و طريقة  و تنظيم  امل�شبقة  اأثنى على اجلاهزية  الوفد  اأن  اإىل  واأ�شارت 

التوثيق واحلرفية يف تطبيق خطوات التحليل يف املخترب، وكفاءة املحللني العالية 

املتتالية  الإجنازات  هذه  تاأتي  حيث  ال�شائدة،  العائلية  الأجواء  اإىل  بالإ�شافة 

ال�شارقة  بلدية مدينة  الطريفي مدير عام  ثابت �شامل  �شعادة  بف�شل توجيهات 

خلدمة  العمل،  يف  اجلهود  اأق�شى  وبذل  املمار�شات،  اأف�شل  اعتماد  ب�شرورة 

واإداراتها  البلدية  قطاعات  بني  م�شتمر  تعاون  ثمرة  اأنه  كما  البا�شمة،  الإمارة 

املختلفة.

من جانبها اأو�شحت ال�شيخة الدكتورة  جنالء علي املعال مدير اإدارة املختربات 

من  جمموعة  �شم  الذي  الزائر  الوفد  اأن  ال�شارقة  مدينة  بلدية  يف  املركزية 

اخلرباء يف الهيئة الربيطانية لعتماد اخلدمات املخربية عامليًا ا�شتمع اإىل �شرح 

اآليات وطرق الرقابة املطبقة من قبل البلدية، ومراحل العمل يف  مف�شل حول 

املختربات منذ ا�شتالم العينات و�شوًل اإىل ا�شتخراج النتائج، كما اأن الوفد قام 

باملخترب  اعتمادها  التي مت  التقنية احلديثة اجلديدة  اأنظمة  من  بتجربة عدد 

التي  والدقة  التقدم  مدى  تعك�س  التي  املتطورة  والآليات  املتعددة  والإمكانيات 

و�شل اإليها خمترب بلدية ال�شارقة، بالإ�شافة اإىل وجود الكوادر الب�شرية املدربة 

واملوؤهلة واحلا�شلة على اأرفع ال�شهادات العلمية يف هذا املجال.

الدقيقة  والأ�شاليب  والطرق  املخترب  العمل يف  اآلية  اأثنى على  الوفد  اأن  واأكدت 

بعد  جاء  الثقة  هذه  جتديد  اأن  كما  العينات،  جميع  لفح�س  اتباعها  يتم  التي 

على  والطالع  املخترب  يف  بها  املعمول  لالأنظمة  �شامل  تقومي  باإجراء  قيامهم 

املعايري التي يتم تطبيقها، والأجهزة واملعدات امل�شتخدمة وطرق اأخذ العينات 

والتدقيق على الكوادر الفنية داخل املخترب.

اأن الوفد ثمن اجلهود التي يبذلها املخترب وتفرده بني املختربات  واأ�شارت اإىل 

والعرتافات  ال�شهادات  من  العديد  على  احل�شول  يف  وجناحه  املنطقة،  يف 

العاملية الدولية، والتي جاءت نتيجة اجلهود الكبرية التي تبذلها البلدية يف هذا 

اأ�شبح  ال�شارقة  اأن خمترب بلدية  اإىل  باأداء خمترباتها، لفتة  اجلانب لالرتقاء 

منوذجًا مميزًا يف املنطقة واأن احل�شول على العرتافات الدولية خا�شة �شهادة 

اليوكا�س، متنح خمترب بلدية ال�شارقة العديد من املزايا، وامل�شاهمة يف تطوير 

ال�شناعات الغذائية و�شبط اجلودة مبا يتوافق مع املعايري العاملية.

ويف ذات ال�شياق اأكد الوفد الربيطاين اأن خمترب الأغذية يف ال�شارقة ي�شاهي 

للموظفني  بالن�شبة  الأداء  يف  العايل  امل�شتوى  حيث  من  العاملية  املختربات 

الفنية  الختبارات  يف  اجلودة  ف�شهادة  التحليل،  يف  املتبعة  والطرق  املوؤهلني، 

امل�شار اإليها، يعني احل�شول على اأرقى �شهادة جودة واعتماد عاملية معرتف بها 

اآ�شيا وجنوب اإفريقيا واأمريكا  لدى جميع دول ال�شوق الأوروبية واأمريكا و�شرق 

الالتينية واأ�شرتاليا.



بلدية الشارقة تستبدل ملصقات االشتراك بالمواقف العامة بأخرى ذكية

اأكد علي اأحمد اأبو غازيني مدير اإدارة املواقف العامة يف بلدية مدينة ال�شارقة تقدمي اأف�شل اخلدمات للمتعاملني وتطوير 

منظومة العمل، وا�شتحداث طرق ذكية يف حت�شيل ر�شوم املواقف، يف خطوة تهدف من خاللها البلدية اإىل تقدمي خدماتها 

بال�شكل الأمثل ومواكبة التطور التكنولوجي وتر�شيخ ثقافة الذكاء ال�شطناعي مبا ي�شمن تقدمي جودة �شاملة يف اخلدمات، 

ويف هذا ال�شياق بداأت اإدارة املواقف العامة با�شتحداث طريقة جديدة لال�شرتاك ببطاقة املواقف دون احلاجة اإىل وجود 

املل�شق الذي يتم تثبيته على زجاج املركبة ويحتوي تفا�شيل ال�شرتاك.

واأ�شار اإىل اأن هذا النوع من ال�شرتاك ب�شكل عام قد بداأت به الإدارة منذ العام 2007 للت�شهيل على املتعاملني، ومع تطور 

املل�شقات وحتويل  ال�شتغناء عن  يعني  الإدارة تطبيق نظام ال�شرتاك الفرتا�شي مما  ارتاأت  التفتي�س  واأنظمة  تقنيات 

العملية اإىل الكرتونية بالكامل من خالل ربط اأرقام املركبات بالإ�شرتاك، حيث يقوم املوظف باإدخال رقم املركبة على 

اجلهاز اخلا�س بالك�شف عن ال�شرتاك من عدمه لتظهر جميع التفا�شيل املتعلقة به ومتى ينتهي واملناطق التي يغطيها

واأو�شح مدير اإدارة املواقف العامة يف بلدية مدينة ال�شارقة اأن هذا التحول الذكي يف عملية ال�شرتاك ببطاقة املواقف 

يعمل على اخت�شار الوقت واجلهد والتخل�س من املطبوعات وتقليل ن�شبة املخالفات الناجتة عن عدم و�شع املل�شق ب�شكل 

جيد اأو عدم اإبرازه ف�شاًل عن ت�شهيل الإجراءات، كما اأنه يخدم توجه بلدية مدينة ال�شارقة يف حتولها الرقمي من خالل 

برنامج »�شابق«، ومن خالل هذا النظام اجلديد يتم ت�شجيل املركبة التي يرغب �شاحبها بال�شرتاك يف نظام املواقف 

العامة، من خالل رقم املركبة وتدوين جميع بيانات املركبة ونوع ال�شرتاك املطلوب واملناطق املطلوبة كذلك، وبالتايل 

وعند عملية ال�شتف�شار من قبل املفت�س عن وجود عملية �شداد للمركبة عرب ال�شتف�شار عن رقم املركبة، فاإنه يت�شح له اأن 

املركبة لديها ا�شرتاك حتى تاريخ معني ومو�شح يف ا�شرتاك املواقف امل�شرح با�شتخدامها، كما اأن النظام يقوم باإر�شال 

ر�شالة تنبيهية للمتعامل قبل انتهاء مدة ال�شرتاك وذلك لتذكريه مبوعد التجديد.

 



بلدية مدينة الشارقة تزّين الشوارع والميادين ب 4 ماليين زهرة

اأكد �شعادة ثابت �شامل الطريفي مدير عام بلدية مدينة ال�شارقة، اأن هناك خطة �شنوية تنتهجها البلدية لزيادة امل�شاحات 

اخل�شراء يف اإطار احلر�س على تنفيذ روؤى وتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 

املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة، حيث اأوىل �شموه اهتمامًا كبريًا بالزراعة وزيادة امل�شطحات اخل�شراء، مبا ي�شفى اجلمال 

على الإمارة البا�شمة ويبعث يف النف�س الراحة والهدوء وال�شرتخاء.

واأ�شار اإىل اأن بلدية مدينة ال�شارقة تويل اهتمامًا كبريًا بالزراعة لذا جتد املدينة تزخر بامل�شطحات اخل�شراء وخمتلف 

الزهور والورود وال�شتالت ف�شاًل عن اأ�شجار النخيل، ويف هذا ال�شياق بلغ جمموع الك�شاء الأخ�شر يف املدينة 27 مليون 

مرت مربع وتزداد هذه الن�شبة ب�شكل �شنوي �شمن خطة البلدية لزيادتها بن�شبة ل تقل عن 15% وذلك بزراعة م�شاحات 

جديدة ت�شمل الطرقات وامليادين واجل�شور والتقاطعات، مع متابعتها من خالل تنفيذ اأعمال ال�شيانة الدورية للزراعة 

و�شبكات الري.

أخبار الدار



من جانبه اأو�شح �شعادة املهند�س ح�شن التفاق م�شاعد املدير العام لقطاع الزراعة والبيئة اأن البلدية حتر�س ب�شكل كبري 

على زيادة عدد ال�شتالت والأ�شجار والزهور ب�شكل كبري يف خمتلف مناطق الإمارة، ويف هذا ال�شياق بلغ عدد ال�شتالت التي 

متت زراعتها يف 2018 اأكرث من 19000  �شتلة، من الأ�شجار وال�شجريات، والتي مت توفريها من م�شتل احلزام الأخ�شر 

وم�شتل الفالح ، كما مت تزيني ال�شوارع وامليادين واحلدائق بزراعة 4 مليون زهرة مو�شمية يتم ازالتها وزراعة غريها كل 

عام، ويقوم القطاع باختيار اأنواع خمتلفة من النباتات لزينة احلدائق وامليادين وال�شوارع وفق درا�شات علمية حول هذه 

النباتات وقدرتها على حتمل الظروف والأجواء املناخية، ويف ذات ال�شياق تعترب �شجرة النخيل ذات اأهمية كبرية وحتر�س 

بلدية مدينة ال�شارقة على اإكثارها وقد بلغ العدد الكلي لالأ�شجار املوجودة يف مدينة ال�شارقة ما يقارب 27.000  �شجرة.

املجانية  الخدمات  من  العديد  لهم  تقدم  فإنها  الزراعة  عىل  السكان  ومساعدة  تشجيع  عىل  البلدية  حرص  إطار  ويف 

ت�شمل مكافحة احل�شرات من خالل فرق متخ�ش�شة وتقدمي ال�شتالت وغريها من النباتات، بالإ�شافة اإىل الرتبة اخلا�شة 

بالزراعة بجانب الحتياجات الأخرى التي تهدف اإىل دعم وت�شجيع املواطنني على الزراعة مبختلف اأنواعها، ف�شاًل عن 

م�شابقة اأجمل حديقة التي ت�شتقطب م�شاركات كبرية كل عام وتعترب حافزًا للزراعة والهتمام بامل�شطحات اخل�شراء من 

قبل اأفراد املجتمع.



بلدية الشارقة تدشن محطة ضخ مياه بكفاءة وقدرة هي األولى بالشرق األوسط

�شامل  ثابت  �شعادة  بح�شور  ال�شارقة  مدينة  بلدية  د�شنت 

التفاق  ح�شن  املهند�س  �شعادة  يرافقه  العام  مديرها  الطريفي 

مياه  �شح  حمطة  والبيئة،  الزراعة  لقطاع  العام  املدير  م�شاعد 

من  الأوىل  هي  متعددة  ا�شتخدامات  ذات  م�شخات  با�شتخدام 

بالإمارة  البديع  منطقة  يف  الأو�شط  ال�شرق  م�شتوى  على  نوعها 

لت�شكل م�شدرًا كبريًا للمياه يف منطقة ال�شيوح واملناطق املجاورة 

وا�شتخدامها يف ري امل�شطحات اخل�شراء، ولت�شاف اإىل �شل�شلة 

طويلة من الإجنازات التي حققتها البلدية وحر�شها على تقدمي 

يف  الو�شائل  اأرقى  واتباع  عالية  وكفاءة  جودة  ذات  خدمات 

عمليات الري جلميع امل�شطحات اخل�شراء والنباتات والأ�شجار 

التي ت�شرف عليها البلدية

اإجنازها  مت  املحطة  هذه  اأن  الطريفي  �شامل  ثابت  �شعادة  واأكد 

قطاع  يف  تيم  �شماي  فريق  من  مواطنة  ب�شواعد  وت�شميمها 

البلدية  اآخر يعك�س مدى حر�س  الزراعة والبيئة وتعترب اإجنازًا 

مدينة  يف  امل�شتخدمة  الري  و�شائل  واأرقى  اأف�شل  توفري  على 

مت  حيث  الإ�شرتاتيجية،  الإمارة  مل�شاريع  الداعمة  ال�شارقة 

مرة  لأول  وت�شتخدم  الأف�شل  هي  بنوعية  م�شخات  ا�شتخدام 

لتخدم  نوعها  من  فريدة  املحطة  تعترب  كما  الأو�شط  ال�شرق  يف 

التي  تلك  وخ�شو�شًا  ال�شيوح  منطقة  يف  اخل�شراء  امل�شطحات 

تقوم بها البلدية يف م�شجد ال�شارقة مبنطقة الطي.

التفاق  ح�شن  املهند�س  و�شعادة  الطريفي  ثابت  �شعادة  قام  كما 

يف  الزراعة  اأعمال  �شري  على  بالطالع  التد�شني  هام�س  علي 

واملناطق  الطي  مبنطقة  ال�شارقة  مل�شجد  الداخلية  املنطقة 

زراعة  من  الأعمال  بت�شريع  الطريفي  وجه  حيث  به  املحيطة 

الزهور وال�شجريات املنتجة من م�شاتل البلدية ون�شر امل�شطحات 

اخل�شراء ا�شتعدادًا لفتتاح امل�شجد.

 وتبذل فرق العمل جهودًا كبرية وتوا�شل العمل ب�شرعة قيا�شية 

الطبيعي  الع�شب  بو�شع  تقوم  حيث  املحدد،  بالوقت  لإجنازه 

من  توفريها  مت  التي  ال�شغرية  وال�شجريات  الزهور  وزراعة 

حميط  داخل  زراعته  �شيتم  ما  جمموع  ليبلغ  البلدية،  م�شاتل 

مربع  مرت  األف   190 به  املحيطة  اخلارجية  واملناطق  امل�شجد 

املحلية،  البيئة  طبيعة  مع  تتنا�شب  التي  املختلفة  الزهور  من 

على  امل�شروع  هذا  يقوم  كما  ال�شباريات،  من  اأخرى  واأنواع 

لتوفري  نوعه  من  الأول  هو  متكامل  ذكي  اأوتاماتيكي  ري  نظام 

املياه امل�شتخدمة يف عمليات الري واملتوقع تطبيقه يف امل�شاحات 

وامل�شطحات اخل�شراء.

أخبار الدار



بلدية الشارقة تخصص مواقف ذكية لذوي اإلعاقة

اأعلنت بلدية مدينة ال�شارقة عن حتويل عددًا من املواقف 

اخلا�شة بذوي الإعاقة اإىل ذكية للت�شهيل عليهم وتوظيف 

البلدية  بداأت  حيث  عملها،  اآلية  يف  ال�شطناعي  الذكاء 

بتطبيق هذا امل�شروع على مواقف اإدارة اخلدمات العامة، 

عيادة  مواقف  على  القريب  الوقت  تعميمه يف  �شيتم  كما 

يف  لتطبيقه  ال�شعي  ثم  النا�شرية،  مبنطقة  ال�شحة 

على  البلدية  حر�س  يعك�س  مبا  الإمارة،  مناطق  خمتلف 

الرتقاء باخلدمات التي تقدمها ومعايري ال�شحة العامة، 

لتذليل  املجتمع  يف  ا�شرتاتيجي  ك�شريك  دورها  ويعزز 

�شديقة  الإمارة  كون  الإعاقة  ذوي  فئة  اأمام  العقبات 

لهم واحتلت مكانة مرموقة على م�شتوى العامل يف جمال 

دعمهم ودجمهم باملجتمع.

واأكد �شعادة ثابت �شامل الطريفي مدير عام بلدية مدينة 

ال�شارقة اأنه بف�شل روؤى وتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى 

به ومنوذجًا  الإمارة مكانًا يحتذى  باتت  ال�شارقة،  حاكم 

ذوي  ومنها  الفئات  جلميع  الحتياجات  كل  توفري  يف 

اأمامهم، فباتت الإمارة �شديقة  الإعاقة وتذليل العقبات 

لكل �شرائح املجتمع، ومن هذا املنطلق ت�شري بلدية مدينة 

ال�شارقة لتكون �شريكًا رئي�شيًا فاعاًل يف توفري اخلدمات 

احلركية  الإعاقة  لذوي  حتتية  بنية  وتوفري  لهم  الالزمة 

واملرافق  احلدائق  يف  اإعاقتهم  مع  لتتنا�شب  خ�شو�شًا 

بتوفري  العامة  املواقف  اإدارة  تقوم  للبلدية، حيث  التابعة 

مواقف خا�شة لهم بالقرب من هذه الأماكن، واحلر�س 

اإر�شادية تفيد بتخ�شي�س مواقف لهم  على و�شع لفتات 

ر�شوم  ريع  وتخ�شي�س  ا�شتخدامها من غريهم،  وحتظر 

للخدمات  ال�شارقة  مبدينة  املحيطة  العامة  املواقف 

ويف  ال�شامية،  اأهدافها  خلدمة  املدينة  ل�شالح  الن�شانية 

هذا ال�شياق قامت البلدية بتطويع الذكاء ال�شطناعي يف 

توفري مواقف ذكية لهم.

من جانبه اأو�شح �شعادة خالد بن فالح ال�شويدي م�شاعد 

هذه  ت�شميم  اأن  املتعاملني،  خدمة  لقطاع  العام  املدير 

وتنفيذ  النعيمي  �شم�شة  املهند�شة  بفكرة  جاء  املواقف 

ذوي  ي�شاعد  الذكي  فاملوقف  العامة،  اخلدمات  اإدارة 

الإعاقة يف احل�شول على امل�شاعدة دون طلب، عن طريق 

املوقف  يف  املركبة  وجود  ي�شت�شعر  ح�شا�س  جهاز  وجود 

املطلوبة  بامل�شاعدة  للقيام  خمت�شني  اأ�شخا�س  تنبيه  ثم 

امل�شاعدة  تقدمي  ثم  ومرئية  �شوتية  تنبيهات  طريق  عن 

الالزمة لل�شخ�س، كما ي�شاعد املوقف الذكي بالنتباه يف 

ذوي  الأ�شخا�س  غري  من  با�شتغالله  �شخ�س  قيام  حالة 

اإدارات  خمتلف  يف  الفكرة  هذه  تنفيذ  مت  وقد  الإعاقة، 

البلدية وحققت جناحًا كبريًا، وحققت الأهداف املن�شودة 

املتمثلة يف تخفيف العبء عن ذوي الإعاقة وتقدمي خدمة 

متميزة لهم.



ت�شنيف  نظام  واملباين  الهند�شة  بقطاع  ممثلة  ال�شارقة  مدينة  بلدية  أطلقت 

النجوم وهو نظام مبتكر لت�شنيف النجوم يقوم برتتيب نتيجة موؤ�شرات املكاتب 

جودة  قيا�س  على  تعمل  فئة  كل  ح�شب  البناء  مقاولت  �شركات  اأو  ال�شت�شارية 

ومدى  املهنية  اخلربة   و  الإداري  التاأهيل  مثل  الهند�شي،   املجال  فى  العمل 

اللتزام بالقوانني واللوائح  ملزاولة املهنة، فهذه املوؤ�شرات ت�شاعد املالك لختيار  

مكتب ال�شت�شاري واملقاول لإجناز م�شروعه العقاري، ويتم منح النجوم جلميع 

ال�شركات، حيث ميكن للم�شتثمر الطالع على نقاط قوة و�شعف كل �شركة، وقد 

ابراهيم  اإطالق الربنامج ر�شميًا خالل ور�شة عمل قدمتها املهند�شة زينب  مت 

البقي�س رئي�س ق�شم ت�شنيف املقاولني وال�شت�شاريني يف البلدية بعد اأن قدمت 

�شرحًا وافيًا حول كل ما يتعلق به.

�شامل  ثابت  �شعادة  الرئي�شي،  البلدية  مبنى  التي مت عقدها يف  الور�شة  وح�شر 

من  وعدد  العام  املدير  وم�شاعدو  ال�شارقة،  مدينة  بلدية  عام  مدير  الطريفي 

وال�شت�شارات  املقاولت  �شركات  من  واملهتمون  واملوظفني،  الدارات  مدراء 

الهند�شية واملالك اأ�شحاب ال�شلة.

لقطاع  العام  املدير  م�شاعد  ال�شويدي  هدة  بن  خليفة  املهند�س  �شعادة  واأكد 

اإطار  يف  تاأتي  الربنامج  فكرة  اأن  ال�شارقة،  مدينة  بلدية  يف  واملباين  الهند�شة 

بال�شهولة  تت�شم  والتي  ملتعامليها  اخلدمات  كل  توفري  على  البلدية  حر�س 

ممن  الأطراف  جميع  بني  العملية  ولتنظيم  عليهم  واجلهد  الوقت  واخت�شار 

ال�شلة  ذات  احلكومية  والدوائر  وال�شت�شاري  واملقاول  كاملالك  النظام  يهمهم 

يف  ال�شركات  برتفيع  اخلا�شة  النقاط  اأهم  ر�شد  وكذلك  والهند�شية  الفنية 

جلنة ت�شنيف املقاولني وال�شت�شاريني يف الإمارة، حيث يعترب التطبيق �شفحة 

الكرتونية ميكن من خاللها الطالع على كل �شركات املقاولت يف اإمارة ال�شارقة 

ومكاتب ال�شت�شارات الهند�شية م�شنفة بالنجوم.

واملباين يف  الهند�شة  لقطاع  البتكارية  الربامج  الربنامج �شمن  اأن  اإىل  واأ�شار 

التقني يف  ال�شارقة، والذي مت اإجنازه كاماًل بني القطاع والفريق  بلدية مدينة 

يهم  �شهل  اإلكرتوين  نظام  اإىل  حتويلها  ومت  بيانات  قاعدة  كان  حيث  البلدية، 

متعددة  ويقدم خيارات  والبناء  الت�شييد  عملية  وينظم  الإمارة،  كبري يف  قطاع 

من خالل ت�شنيف ال�شركات، وهذا ياأتي من حر�س البلدية على تقدمي جودة 

عالية من اخلدمات والت�شهيل على املتعاملني، والهتمام الكبري الذي توليه يف 

تطوير كل ما تقدمه.

من جانبها اأو�شحت املهند�شة زينب ابراهيم البقي�س اأن التطبيق يعترب مرجعًا 

الت�شييد  باأعمال  الفنية  ال�شلة  ذات  احلكومية  والدوائر  وامل�شتثمرين  للمالك 

الفئة  مل�شروعه ح�شب  الأن�شب  ال�شت�شاري  اأو  املقاول  بالإمارة لختيار  البناء  و 

كفاءة  رفع  اإىل  ويهدف  املعتمدة،  الفنية  املعايري  على  والطالع  النجوم  وعدد 

على  الإمارة  يف  الت�شييد  جمال  يف  ال�شت�شارات  ومكاتب  املقاولت  �شركات 

نطاق وا�شع ي�شمل عدة معايري مهمه، واأخذ ت�شنيف النجوم بعني الإعتبار يف 

معامالت الرتفيع لل�شركات من فئاتهم احلاليه اإىل فئة اأعلى.

أخبار الدار

«بلدية الشارقة تصنف شركات المقاوالت ومكاتب االستشارات الهندسية بنظام «النجوم



بلدية الشارقة تدشن أماكن لتأجير الدراجات المائية على شاطئ الممزر بمعايير عالية

تنفيذًا لروؤى وتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي 

ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة يف جعل كل مرافق وخدمات الإمارة وفق 

املرحلة  ال�شارقة  بلدية مدينة  وتعزيز املظهر اجلمايل، نفذت  امل�شتويات  اأرقى 

الثانية من تطوير وجتميل �شاطئ املمزر من خالل تركيب جمموعة من الأك�شاك 

اخلا�شة بتاأجري الدراجات املائية واإحاللها بدًل من املظالت القدمية

البلدية  اأن  ال�شارقة  بلدية مدينة  الطريفي مدير عام  �شامل  ثابت  �شعادة  واأكد 

جودة  ذات  خدمات  تقدمي  على  قائمة  وا�شرتاتيجية  واأهداف  روؤى  وفق  تعمل 

احل�شاري  املظهر  وتويل  عملها،  جمالت  جميع  ويف  املجتمع  اأفراد  لكل  عالية 

حت�شني  اأو  التفتي�س  اأو  التوعية  حمالت  خالل  من  �شواء  كبرية  اأهمية  لالإمارة 

تعمل  باأك�شاك جديدة  القدمية  املظالت  ا�شتبدال  ولذا جاء  املرافق اخلدمية، 

بالطاقة ال�شم�شية على �شاطئ املمزر الذي يعترب وجهة مثالية من اأجل ق�شاء 

واجللو�س  املائية  الدراجات  ركوب  ريا�شة  ممار�شة  خالل  من  ممتعة  اأوقات 

هناك لال�شتمتاع بالأجواء اجلميلة.

يف  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب  وروؤى  نهج  وفق  ت�شري  البلدية  اأن  اإىل  واأ�شار 

تعزيز البيئة اخل�شراء امل�شتدامة والعتماد على الطاقة ال�شم�شية مبا يحافظ 

مدينة  الإمارة  كون  مع  تتما�شى  �شحية  اأجواء  ويوفر  امللوثات  من  البيئة  على 

�شحية، حيث يعترب هذا امل�شروع اإجنازًا من اإجنازات البلدية وياأتي ا�شتكماًل 

ملرحلة �شابقة من عملية تطوير ال�شاطئ.

بلدية  يف  امل�شاريع  اإدارة  مدير  الرزاق  عبد  ح�شن  املهند�س  اأو�شح  جانبه  من 

مدينة ال�شارقة اأن هذه الأك�شاك تعترب �شديقة للبيئة ومت توفريها مبوا�شفات 

ومعايري عاملية تعمل بالطاقة ال�شم�شية ومزودة باإ�شاءات باألوان متعددة تعطي 

ومراوح  بداخلها  الهواتف  ل�شحن  اأماكن  توفري  مت  كما  لها،  جماليًا  مظهرًا 

لتخفيف احلرارة، حيث مت تد�شني 16من هذه الأك�شاك بهدف حت�شني مظهر 

يعمل  ك�شك  توفري  �شملت  والتي  هناك  الأوىل  للمرحلة  وا�شتكماًل  ال�شاطئ، 

بالطاقة ال�شم�شية لبيع بع�س املواد الغذائية والع�شائر وغريها ومكتب للبلدية 

لإدارة املوقع ب�شكل عام، وتركيب ت�شع مظالت ت�شتظل بها الأ�شر خالل جلو�شها 

يف هذا املكان الهادئ.

واأ�شار مدير اإدارة امل�شاريع اإىل اأن البلدية م�شتمرة يف جهودها لتح�شني ال�شاطئ 

باعتباره مكانًا حيويًا ووجهة يق�شدها الزوار حيث �شيكون هناك مرحلة ثالثة 

خا�شة  ومواقف  املتنقلة  املطاعم  واحة  وتد�شني  مياه  دورة  عمل  خاللها  يتم 

بالدراجات املائية بدًل من الوقوف الع�شوائية لها، والقيام بالعديد من الأعمال 

التجميلية الأخرى.



أخبار الدار

كّرمت كوكبة من مدراء اإلدارات المنتسبين لدبلوم اإلدارة والقيادة
بلدية الشارقة تنال شهادة التميز الثقافي المؤسسي كأول جهة حكومية في الشرق األوسط



اأقامت بلدية مدينة ال�شارقة يف مبناها الرئي�شي حفاًل لتكرمي عددًا من مدراء الإدارات امل�شاركني يف برنامج دبلوم الإدارة 

والقيادة بالتعاون مع �شركة »تي اأ�س اآي« والذي وفرته البلدية من خالل اإدارة التخطيط ال�شرتاتيجي كواحد من امل�شاريع 

الرئي�شية يف برنامج ال�شارقة للتميز املوؤ�ش�شي، حيث يهدف هذا الدبلوم اإىل تو�شيع اإطار املعرفة لدى املدراء يف املهارات 

امل�شتمر  النجاح  نحو  اإداراتهم  لقيادة  الطموح  ي�شاهم يف خلق  كما  لديهم،  القيادية  املهارات  و�شقل  بالإدارة،  املرتبطة 

والتميز والإبداع، وح�شر حفل التكرمي كل من �شعادة ثابت �شامل الطريفي مدير عام بلدية مدينة ال�شارقة وم�شاعدوه 

واخلريجون من مدراء الإدارات ودايفيد �شانون مدير عام �شركة »تي اأ�س اآي«. وعقب التكرمي ت�شّلم �شعادة ثابت �شامل 

الطريفي �شهادة التميز الثقايف املوؤ�ش�شي من دايفيد �شانون كاأول جهة حكومية على م�شتوى ال�شرق الأو�شط حت�شل على 

هذه ال�شهادة.

واأكد الطريفي اأن هذا الربنامج ياأتي وفق روؤى وتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 

املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة الذي اأوىل اهتمامًا كبريًا بالإن�شان و�شقل مهاراته وال�شتثمار بالعن�شر الب�شري باعتباره 

لبنة اأ�شا�شية يف عملية البناء والتطوير، كما ياأتي حتقيقًا لأهداف البلدية الرامية اإىل خلق بيئة عمل حمفزة على الإبداع 

والإبتكار من خالل موظفني اأكفاء لديهم الطموح يف حتقيق الإجنازات املتتالية، فما ت�شهده البلدية من نقلة نوعية يف 

جميع املجالت وما تقدمه من خدمات وت�شهيالت يعك�س حر�شها على تقدمي الدعم الالزم ملوظفيها و�شقل مهاراتهم 

وزيادة ثقافتهم يف كل جمالت العمل، حيث يعمل فريق الإدارة العليا وكل القطاعات وما يتبعها من اإدارات واأق�شام بجهد 

كبري لتحقيق اأهداف وا�شرتاتيجية البلدية ما جعلها عالمة فارقة على امل�شتوى املحلى وعلى م�شتوى املنطقة ككل.

واأ�شار مدير عام بلدية مدينة ال�شارقة اأن الدورات التي مت تقدميها خالل الربنامج تتميز  ب�شموليتها للموا�شيع الأ�شا�شية 

التي يحتاجها كل مدير ليتميز يف عمله، كما اأّن الأدوات التي يتم تقدميها يف هذه الدورات هي اأدوات عملية قابلة للتطبيق 

ابتداء من التخطيط ال�شرتاتيجي وانتهاء بت�شكيل فرق العمل الناجحة مرورًا بكافة التفا�شيل الأ�شا�شية التي يحتاجها 

لتحقيق اجلودة  العمل،  نوعية يف كل جمالت  التغيري املطلوب وطفرة  اإحداث  لي�شكل نقطة انطالق نحو  القائد،  املدير 

والتقان وتطوير املهارات يف اإدارة اجلودة والتخطيط و�شناعة القرارات لي�شنع قادة ناجحني، لإحداث نقالت نوعية يف 

الأداء املوؤ�ش�شي ور�شم اخلطط والطموحات، وتر�شيخ ثقافة التميز، وخلق بيئة العمل الإبداعية مبعايري عاملية مبا ي�شاهم 

يف حت�شني وتطوير الأداء وحتقيق التفوق يف الأداء واخلدمات والنتائج.

من جانبه اأ�شاد دايفيد �شانون بالدور الذي تقوم به بلدية مدينة ال�شارقة يف حتفيز املوظفني وتوفري الدورات والربامج 

فرتة  خالل  اخلريجون  قام  حيث  املحفزة،  العمل  بيئة  توفري  على  وحر�شها  ثقافتهم  وزيادة  مهاراتهم  ل�شقل  الالزمة 

التدريب بالتفاعل الكبري مع كل حمتويات الربنامج واأكدوا حر�شهم على حتقيق اأكرب قدر من ال�شتفادة التي تخدمهم 

يف جمالت عملهم، ما �شاهم يف منح البلدية �شهادة التميز الثقايف املوؤ�ش�شي من قبل �شركة تي اأ�س اآي كاأول جهة حكومية 

حت�شل عليها يف منطقة ال�شرق الأو�شط لرت�شخ بذلك حر�شها على حتقيق الإجناز تلو الآخر



أخبار الدار

ضمن مبادرة فالك طيب
بلدية الشارقة: معامالت تفتيش المباني لكبار السن وذوي االعاقة تصلهم إلى المنزل

اأطلقت اإدارة تفتي�س املباين يف بلدية مدينة ال�شارقة مبادرة »فالك 

ال�شن وذوي العاقة  بكبار  املعامالت اخلا�شة  طيب« لإجناز جميع 

هذه  اإي�شال  اإمكانية  مع  ق�شري،  وقت  خالل  بالإدارة  واملتعلقة 

املعامالت اإىل منازلهم بعد اإجنازها مبا يحقق ا�شرتاتيجية البلدية 

يف تقدمي الدعم الكامل لهم وتذليل العقبات التي تواجههم وحتقيق 

اأكرب قدر من ال�شعادة والر�شا عن اخلدمات التي يتم تقدميها لهم.

تفتي�س  اإدارة  مدير  اجلروان  اأحمد  املهند�س  اأكد  ال�شياق  هذا  ويف 

املباين اأن بلدية مدينة ال�شارقة حتر�س على تنفيذ روؤى وتوجيهات 

ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 

املجتمع  فئات  بكل  بالهتمام  ال�شارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س 

لهم  اخلدمات  اأرقى  لتوفري  العاقة  وذوي  ال�شن  كبار  وخ�شو�شًا 

وتذليل العقبات اأمامهم واإجناز كل ما يحتاجونه ب�شهولة وي�شر، كما 

ياأتي ذلك متا�شيًا مع ما تقوم به البلدية من جهد ودور كبري بتقدمي 

الدعم الالزم وتهيئة مرافقها لتكون منا�شبة لهم.

واأ�شار اإىل اأن هذه املبادرة مت اإطالقها لتتما�شى مع احتياجات كبار 

باإدارة  اخلا�شة  معامالتهم  اإجناز  خالل  من  العاقة  وذوي  ال�شن 

الإدارة  اإىل  للعودة  احلاجة  دون  قيا�شي  وقت  خالل  املباين  تفتي�س 

ل�شتالمها بل يتم اإي�شالها لهم على املنزل فور النتهاء منها حر�شًا 

على  راحتهم ولتقدمي دوراجتماعي ب�شكل اإيجابي وفّعال.

ق�شم  رئي�س  مبارك  علي  �شوق  املهند�شة  اأو�شحت  جانبها  من 

يعامل  املبادرة  هذه  يف  املعاملة  �شاحب  اأن  الهند�شية  الت�شاريح 

بطريقة تختلف عن املراجع العادي حيث يتم ا�شتالم معاملته فور 

و�شوله دون احلاجة لالنتظار من خالل توفري رقم خا�س به ي�شمح 

له بالتوجه فورًا اإىل اأي موظف لتقدمي اأوراقه، كما خ�ش�شت الإدارة 

اأوراقًا ُطبع عليها �شعار فالك طيب ليتم متييزها عن باقي الأوراق 

بعمل  يقوم  املفت�س  اأن  اإىل  م�شريًا  الالزمة،  بال�شرعة  واإجنازها 

لرئي�س  املمكنة  بال�شرعة  التقرير  ورفع  املعاينة  خالل  من  الالزم 

الق�شم مبا�شرة  دون املرور على املدققني اأو رئي�س ال�شعبة.

  

التوا�شل  يتم  بل  ينتظر حلني احل�شور  ل  املتعامل  اأن  اإىل  واأ�شارت 

معه ب�شكل مبا�شر واإبالغه باملطلوب يف حالة وجود نق�س بالأوراق 

فور  املنزل  اإىل  له  اإي�شالها  يتم  ثم  وغريها  مالية  م�شتحقات  اأو 

اإجنازها، وقد لقت هذه املبادرة ثناًء كبريًا من قبل املتعاملني بها 

كما �شهدت اإقبال اأكرث من 30 مراجعًا منذ اإطالقها.



بلدية الشارقة تطلق المرحلة األولى لبرنامج التحول الرقمي
 «سابق» بإضافة 80 خدمة

برنامج  من  الأوىل  املرحلة  ال�شارقة  مدينة  بلدية  أطلقت 

مار�س  �شهر  منذ  به  بداأت  والذي  »�شابق«  الرقمي  التحول 

رقمية  بيئة  اإىل  العمل  بيئة  لتحويل   ،  2018 العام  من 

الروؤية  ويحقق  الإبتكار،  ثقافة  ير�شخ  مبا  بالكامل،  ذكية 

يف  التحول  هذا  ياأتي  حيث  الإمارة،  حلكومة  ال�شرتاتيجية 

اإطار روؤية وا�شرتاتيجية البلدية لتقدمي كل خدماتها ب�شهولة 

ن�شبة من  اأعلى  ال�شاعة، مبا يحقق  والعمل على مدار  وي�شر 

معدلت ال�شعادة والإيجابية، ولتكون جميع اخلدمات املقدمة 

الهداف  من  جمموعة  وحتقيق  بالكامل،  ذكية  للجمهور 

وتقدمي خدمات  املتعاملني،  كتب�شيط خدمات  ال�شرتاتيجية 

وعمليات اإبداعية نوعية، ومتكني املوظفني.

العام  املدير  م�شاعد  القايدي  علي  اهلل  عبد  �شعادة  واأكد 

لقطاع الدعم املوؤ�ش�شي ورئي�س فريق عمل التحول الرقمي يف 

البلدية، اأنه مت اإطالق املرحلة الأوىل ر�شميًا بعد عمل دوؤوب 

الربنامج  بداية  املا�شية منذ  الأ�شهر  الفريق  خالل  به  قام 

تقدمي  خاللها  مت  والتي  املرحلة،  هذه  من  النتهاء  وحتى 

البلدية،  يف  الإدارات  من  اإدارة  كل  قبل  من  متكاملة  خطة 

اخلدمات  تقدمي  كيفية  وتوقع  امل�شتقبلية  الروؤية  وحتقيق 

بعد زمن، من خالل التفكري خارج ال�شندوق وتقدمي اأفكار 

فهناك  الكبري،  والتحول  العمل  طبيعة  مع  تتنا�شب  اإبداعية 

اأهمية كبرية للتغيري املوؤ�ش�شي حيث تزيد من اإمكانية جناح 

امل�شروع.

الوقت املحدد  اأن هذه املرحلة تعترب اجنازًا كبريًا كجزء من امل�شروع ومت النتهاء منها يف  اإىل  القايدي  واأ�شار 

وح�شب اجلدول الزمني يف خطة العمل، و�شهدت اأكرث من »221« اجتماع مت عقده حل�شر وحتليل اإجراءات جميع 

قطاعات البلدية، وت�شميم واعتماد الأنظمة التي �شيتم تطويرها لأمتتة هذه الإجراءات من خالل برامج »�شاب«، 

كما مت تقدمي واعتماد 118 وثيقة ت�شميم، منها 41 وثيقة ت�شميم لإجراءات تخطيط املوارد املوؤ�ش�شية، و 77 

وثيقة اأخرى لالإجراءات الت�شغيلية.

وأوضــح مســاعد املدير العــام لقطاع الدعم املؤســي ورئيس 

فريــق العمــل أنــه تم حــر 647 إجــراء عمل عىل مســتوى 

قطاعــات البلديــة، منهــا 80 إجــراء عمل تــم دمجهم يف هذه 

املرحلــة، و 91 كان يتم أداؤهم بشــكل ورقي كامل من دون 

وجود أية تطبيقات أو أنظمة، كام متت أمتتتهم بالكامل خالل 

هــذه املرحلــة أيضــاً، فضــالً عــن وجــود 223 خدمــة رقميــة 

ســيتم تقدميهــا للمتعاملــن مــن خــالل االنرتنــت، موزعة عيل 

مرحلتــي املرشوع، فاملرحلة األوىل شــهدت 23 خدمة رقمية، 

فيــام جــاري العمــل عــىل 200 خدمة أخــرى ســيتم إنجازها 

خــالل املرحلــة الثانيــة، كــام بلــغ حجــم الخدمــات الرقميــة 

الجديــدة التــي متــت إضافتهــا 80 خدمــة، وتطوير وتحســن 

140 خدمــة رقميــة أخرى.

وقــال: شــهدت املرحلــة األوىل تطبيــق نظــام تخطيــط املوارد 

املؤسســية، وأمتتتــة وإطــالق اإلجــراءات التشــغيلية لقطاعي 

املديــر العــام وخدمــات الدعم املؤســي، وإطــالق الخدمات 

الرقميــة عرب اإلنرتنــت واملرتبطة بإجراءات قطــاع املدير العام 

ونظــام تخطيــط املــوارد املؤسســية، فضــالً عــن تطبيــق نظام 

إدارة امللفــات والوثائــق لهام أيضــاً، وجاري العمــل حالياً عىل 

املرحلة الثانية للمرشوع والتي سيتم خاللها تطبيق الخصائص 

املتقدمــة لنظــام تخطيــط املــوارد املؤسســية املتعلقــة بإدارة 

املــوارد البرشيــة والتقاريــر التحليليــة والذكيــة، وأمتتتــة 

وإطــالق اإلجــراءات التشــغيلية لقطاعــات خدمــة املتعاملن 

والزراعــة والبيئــة والصحــة العــام والهندســة واملبــاين، فضــالً 

ــة املرتبطــة بــكل القطاعــات  عــن إطــالق الخدمــات الرقمي

وتطبيــق نظام إدارة امللفات والوثائــق املرتبطة بإجراءات كل 

قطاعــات البلديــة، وتطويــر نظــام الرتاســل الجديــد«.



أخبار الدار

بلدية الشارقة تزّود الحدائق بمقاعد خاصة لكبار السن

تنفيذًا لتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة، بتقدمي 

للمدن  العاملية  ال�شبكة  وع�شوية  لقب  على  حتافظ  الإمارة  ولتبقى  اأمامهم،  العقبات  وتذليل  ال�شن  لكبار  اخلدمات  كل 

املراعية لل�شن، قامت بلدية مدينة ال�شارقة بتوريد 25 مقعد خا�س بكبار ال�شن ملختلف احلدائق يف الإمارة، مبا يعك�س 

حر�شها على الهتمام بهذه الفئة وتوفري كل اخلدمات لها خ�شو�شًا يف احلدائق باعتبارها متنف�شًا للجميع ومكانًا يق�شي 

به الفرد اأجمل الأوقات.

اخلطط  �شمن  البلدية  تنفذها  املبادرة  هذه  اأن  ال�شارقة  مدينة  بلدية  عام  مدير  الطريفي  �شامل  ثابت  �شعادة  واأكد 

ال�شرتاتيجية اخلا�شة بربنامج ال�شارقة للمدن املراعية لل�شن، والذي ي�شرف عليه املكتب التنفيذي للجنة العليا ملتابعة 

ع�شوية اإمارة ال�شارقة لل�شبــــكة الدوليـــة للمدن املراعيـــة لل�شن، وليتم من خاللها توفري و�شائل الراحة لكبار ال�شن خالل 

زيارتهم احلدائق والتي مت توفري جميع مرافقها وخدماتها ب�شكل يراعي جميع الفئات لي�شتفيد منها كل اأفراد املجتمع، 

فالبلدية ملتزمة بتوجيهات �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة، يف اأن تكون الإمارة مراعية لل�شن، والوجهة املثالية للعي�س يف 

مراحل العمر املتقدمة.

واأ�شار الطريفي اإىل اأن البلدية ُت�شّخر كل اإمكانياتها خلدمة كبار ال�شن، تقديرًا لهم ملا قدموه لالإمارة من خدمات خالل 

مراحل عمرهم وتكري�شًا مل�شوؤوليتها الجتماعية جتاههم، وتقدمي خدماتها بجودة عالية، لذا مت توفري هذه املقاعد لت�شبح 

اأكرث راحة و�شهولة لهذه الفئة،  كما مت الرتكيز على تواجدها عند املداخل واملخارج للحدائق كذلك عند مناطق اللعب 

وذلك ل�شمان ا�شراك هذه الفئة مبختلف الن�شاطات وتوفري بيئة عائلية لهم لق�شاء اأجمل الأوقات.

اأن  املركزية،  واملختربات  العامة  ال�شحة  لقطاع  العام  املدير  م�شاعد  املعال  �شذى  ال�شيخة  �شعادة  اأو�شحت  جانبها  من 

الهدف من توريد هذه املقاعد توفري و�شائل وعوامل ال�شعادة والرفاهية يف املجتمع لفئة كبار ال�شن،  باعتبار هذه الفئة من 

الفئات املهمة باملجتمع والتي ر�شخت لنا ثقافتنا وعادتنا وتقاليدنا وتراثنا، وعا�شرت حقبًا زمنية خمتلفة ور�شمت بيدها 

وجهدها م�شتقبل الأجيال القادمة وو�شعتهم على خارطة طريقة وا�شحة، م�شرية اإىل وجود خطة لزيادة هذه املقاعد يف 

كل حدائق الإمارة ح�شب اخلطة ال�شرتاتيجية لعام 2020.



تنفيذًا لتوجيهات حاكم الشارقة
«البلدية» تحّول عشب مالعب حدائق األحياء إلى صناعي لتوفير 154 مليون جالون مياه

تنفيذًا لروؤى وتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة، 

و �شمن ا�شرتاتيجيتها يف اتباع اأف�شل املوا�شفات واملعايري باحلدائق مبا يكّر�س حر�شها على حتقيق التنمية امل�شتدامة 

وتر�شيد ا�شتهالك املياه، حّولت بلدية مدينة ال�شارقة مالعب عدد من حدائق الأحياء من الع�شب الطبيعي اإىل ال�شناعي، 

بهدف توفري  املياه وتر�شيد ا�شتهالك الطاقة الكهربائية امل�شتخدمة يف توليد مياه املالعب، واحلفاظ على املوارد الطبيعية 

وتخفي�س النبعاثات الكربونية والغازات الناجتة عن عملية توليد املياه.

واأكد �شعادة ثابت �شامل الطريفي مدير عام بلدية مدينة ال�شارقة اأن البلدية ارتاأت اتباع اأ�شلوب جديد بخ�شو�س املالعب 

يف العديد من حدائق الأحياء ذات الع�شب الطبيعي والذي ي�شتهلك كميات كبرية من املياه، وحتويلها اإىل اأر�شية ع�شبية 

�شناعية توؤدي ذات الغر�س وبتوفري كميات املياه والطاقة الكهربائية، مبا ي�شاهم يف حتقيق التنمية امل�شتدامة واحلفاظ 

على البيئة، حيث �شاهمت هذه املبادرة يف توفري 154 مليون جالون ماء يف العام الواحد، وبلغ عدد احلدائق التي مت تنفيذ 

املبادرة بها 45 حديقة بواقع 47 ملعبًا.

واأ�شار الطريفي اإىل حر�س البلدية على الهتمام الكبري بحدائق الإمارة ملا ت�شكله من اهتمام كبري لدى �شاحب ال�شمو 

للعائالت ومكانًا  لت�شكل متنف�شًا  املعايري  وباأرقى  بتوفري حدائق ذات موا�شفات عاملية  ال�شارقة، حيث وجه �شموه  حاكم 

يلهو وميرح به الأطفال، ولذا تعمل البلدية ب�شكل دائم على احلفاظ عليها وتنظيم الفعاليات والأن�شطة املفيدة وتوفري كل 

اخلدمات بها، وبناًء عليه مت ا�شتخدام اأر�شيات ع�شبية �شناعية معتمدة عامليًا وفقًا للموا�شفات الدولية.

من جانبه اأو�شح املهند�س ح�شن عبد الرزاق مدير اإدارة امل�شاريع، اأن الع�شب الطبيعي الذي ا�شتبدل متت اإعادة ا�شتخدامه 

يف تغطية بع�س الأماكن يف احلدائق واملناطق املحيطة بها، وو�شع ع�شب �شناعي مبوا�شفات عاملية ومعتمد من الحتاد 

الدويل لكرة القدم »الفيفا«، حيث ميتاز بقلة التكلفة وال�شيانة، و�شهولة و�شرعة تركيبه ومقاومته لعوامل الطق�س، كما اأنه 

غري قابل للحريق، وينق�س من حدة �شدى الأ�شوات وانعكا�س الأ�شعة ال�شوئية، وعدم تغري لونه، ومينع اإ�شابات الالعبني 

بدرجة كبرية.

املتدرج ودّكها  الأر�شية وتركيب درجة من احل�شى  ت�شوية  الع�شب، ثم  اأ�شفل  املوجودة  الرتبة  اإزالة  اأنه متت  اإىل  واأ�شار 

بوا�شطة  الأبي�س ومت�شيطه  باللون  له  الالزمة من تخطيط  ال�شناعي فوقها وعمل الجراءات  الع�شب  جيدًا، ثم تركيب 

ماكينات خا�شة وفنيني خمت�شني، ثم تركيب الأهداف ح�شب املقا�شات املطلوبة، كما ت�شتمر البلدية يف موا�شلة حتويل 

جميع مالعب احلدائق اإىل ع�شب �شناعي �شديق للبيئة وبذات املوا�شفات.



أخبار الدار

تنفيذًا لتوجيهات حاكم الشارقة
البلدية تشجع الشباب على االستثمار بافتتاح واحة المطاعم المتنقلة



تنفيذًا لتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة، مبمار�شة 

ن�شاط جتاري بال�شيارات املتنقلة مبا يدعم م�شاريع ال�شباب، افتتحت بلدية مدينة ال�شارقة بجانب املتنزه الوطني واحة 

املطاعم التي تقدم وجباتها من خالل جمموعة من العربات املتنقلة، مبا يخدم �شكان املنطقة ومرتادي املتنزه لتقدمي 

خمتلف الوجبات وامل�شروبات، يف خطوة حر�شت خاللها البلدية على دعم اأ�شحاب هذه امل�شاريع ملمار�شة هذا الن�شاط 

�شامل  ثابت  �شعادة  الفتتاح  وت�شهيالت، وح�شر حفل  لهم من دعم  الإمارة  توفره  ما  ال�شتثمار يف ظل  وت�شجيعهم على 

الطريفي مدير عام البلدية وم�شاعدوه وعدد من مدراء الإدارات واملوظفني وعدد من احل�شور.

ظل  ويف  ال�شارقة،  حاكم  ال�شمو  �شاحب  توجيهات  تنفيذ  على  حتر�س  البلدية  اأن  الطريفي  �شامل  ثابت  �شعادة  واأكد 

التوجيهات التي وجه بها �شموه ب�شاأن اإ�شدار الت�شاريح ملمار�شة ن�شاط بال�شيارات املتنقلة، افتتحت البلدية واحة املطاعم 

لت�شاف اإىل م�شروعها يف منطقة ال�شيوح وم�شروع اآخر يف املمزر، فتوجيه �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة ي�شاهم يف ت�شجيع 

اأهمية بهم  اأ�شحاب امل�شاريع من ال�شباب وال�شابات للدخول يف �شوق العمل وزيادة النتاج وال�شتثمار حيث يويل �شموه 

وباأفكارهم وم�شاريعهم كما اأن هذا التوجيه يعترب داعمًا لال�شتثمار يف الإمارة التي باتت منوذجًا مبا تقدمه من ت�شهيالت 

ونه�شة اقت�شادية ومنو كبري.

واأ�شار الطريفي اإىل اأن هذه الواحة تقع يف مكان مميز من حيث تقدميها للخدمات لأهايل املنطقة ورواد املتنزه، وحر�شت 

البلدية على تقدمي الت�شهيالت الالزمة لأ�شحابها والتاأكد من ا�شتيفائها لال�شرتاطات ال�شحية، لتقدمي اأرقى اخلدمات 

للجمهور، و�شيتم تنظيم زيارات تفتي�شية دورية للتاأكد من اللتزام باملعايري ال�شحية كما ينطبق على جميع املوؤ�ش�شات 

التي تعمل يف جمال بيع الأغذية.

من جانبه اأو�شح املهند�س ح�شن عبد الرزاق مدير اإدارة امل�شاريع يف بلدية مدينة ال�شارقة، اأن الواحة مت ت�شميمها باأرقى 

املعايري لتقدمي اأف�شل اخلدمات حيث مت حتويل جزء من �شاحة املواقف املحاذية للمنتزه اإىل واحة حتتوي على 10 مطاعم 

متنقلة وتزويدها بالإ�شاءة الالزمة، وعمل ال�شبغ الالزم لالأر�شيات وتوفري طفايات احلريق واإر�شادات ال�شالمة، كما مت 

تخ�شي�س ركنًا لالأطفال باأر�شية ع�شبية مطاطية ملمار�شة اللعب وال�شتمتاع بالأجواء اجلميلة يف تلك املنطقة، ويف اإطار 

تقدمي اأرقى اخلدمات لرواد املنطقة قامت البلدية اأي�شًا بتوفري الطاولت واملقاعد يف الواحة لتناول الطعام عليها، ف�شاًل 

عن توفري حاويات كبرية و�شغرية وعمال للنظافة يقومون باأعمال النظافة الدورية، م�شريًا اإىل اأنه مت تزيني املنطقة ب�شكل 

يوفر الأجواء الهادئة واجلميلة للعائالت وجميع اأفراد املجتمع لال�شتمتاع بها وق�شاء اأجمع الأوقات.



إنجـــازات

 بلدية الشارقة تترشح لجائزة االتصال الحكومي بثالث فئات ترسخ دورها الريادي وتتوج بالجائزة عن فئة
 أفضل حملة لتغيير السلوك



اأكد �شعادة ثابت �شامل الطريفي مدير عام بلدية مدينة ال�شارقة اأن جائزة ال�شارقة لالت�شال احلكومي تعترب من�شة جتمع 

خمتلف اجلهود التي تبذلها الدوائر واملوؤ�ش�شات احلكومية والأفراد كذلك، �شواًء على امل�شتوى املحلي اأو منطقة اخلليج 

العربي وت�شليط ال�شوء عليها ودعمها مبا ي�شهم يف تعزيز التوا�شل الفعال مع اجلمهور، وقد اكت�شبت هذه اجلائزة مكانة 

ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد  ال�شمو  اإجنازات بف�شل روؤى وتوجيهات �شاحب  مرموقة و�شهرة وا�شعة ملا حققته من 

القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة حيث وّجه �شموه باإطالق هذه اجلائزة مبختلف فئاتها ولتتيح املجال اإىل 

خمتلف اجلهات والأفراد باأن يحظوا بفر�شة امل�شاركة والتناف�س الإيجابي بها والتحفيز على تطوير ممار�شتها مبا يتالءم 

مع معايري اجلائزة من اأجل الفوز بها.

ما  ال�شوء على  ت�شليط  امل�شاركة يف  ودورها على  تعك�س حر�شها  البلدية يف هذه اجلائزة  اأن م�شاركة  الطريفي  واأو�شح 

تقوم به من مبادرات وحمالت واأن�شطة تر�شخ دورها املجتمعي الريادي على خمتلف ال�شعد واهتمامها الكبري بكل فئات 

الت�شال  يف  ممار�شة  اأف�شل  فئة  علي  ا�شتملت  فئات  ثالث  خالل  من  العام  هذا  البلدية  م�شاركة  جاءت  وقد  املجتمع، 

الداخلي والتي مت خاللها تقدمي ملف كامل من كل قطاعات واإدارات واأق�شام البلدية وفقًا ل�شرتاطات ومعايري هذه الفئة، 

والتي تقوم بدور هام يف تعزيز التوا�شل البناء بني موظفيها وتوفري بيئة عمل حمفزة تت�شم بالإبداع والبتكار.

اأف�شل حملة  اأف�شل ثالث م�شاركات عن فئة  البلدية مت تر�شيحها �شمن  اأن  اإىل  ال�شارقة  واأ�شار مدير عام بلدية مدينة 

يف  الكبري  دورها  البلدية  خالله  تناولت  دقائق،  ال5  مدته  تتعدى  ل  فيديو  مقطع  خالل  من  ال�شلوك  لتغيري  مبادرة  اأو 

تقليل حالت �شقوط الأطفال وما ت�شمنه من ر�شائل توعوية لتغيري ال�شلوك لدى الأهايل ب�شرورة النتباه جيدًا لأطفالهم 

باعتبار اأن الإهمال هو ال�شبب الرئي�شي لل�شقوط من النوافذ وال�شرفات، حيث بذلت البلدية جهودًا كبرية لتعزيز �شالمة 

ال�شكان وخا�شة الأطفال، واأجرت حزمة تعديالت على ال�شرتاطات الفنية اخلا�شة بالنوافذ وال�شرفات على جميع املباين 

اجلديدة بدًءا من عام 2012، فتم اإلزام املالك واملقاول باأن يكون ارتفاع م�شتوى النوافذ وال�شرفات 120 �شنتمرتًا بدًل من 

مرت واحد ح�شب املعايري العاملية، وغريها من ال�شرتاطات الفنية.

حملة  بتنفيذ  فقامت  دورها  عن  البلدية  تتوان  ومل  احلالت  لهذه  رئي�شيًا  �شببًا  كان  الهمال  اأن  اإل  ذلك  من  وبالرغم 

ميدانية وتوعوية كبرية يف يناير 2018 حتت �شعار »حمايتي م�شوؤوليتكم« ا�شتهدفت من خاللها كل اأطراف امل�شكلة )الأهل 

ندوة  وبع�س احلدائق وعقد  البلدية  القدمية( يف مركز ميغا مول ومراكز خدمة  العقارات  واليافعني ومالك  والأطفال 

التوا�شل  ومن�شات  والتلفزيون  والإذاعة  )ال�شحافة  املتاحة  التوا�شل  و�شائل  كل  وا�شتخدام  للبلدية،  الرئي�شي  باملبنى 

املوؤثرة  الق�شرية  والأفالم  بال�شوارع  الإعالنية  واللوحات  الق�شرية  الن�شية  والر�شائل  الإلكرتوين  والربيد  الجتماعي 

والإعالنات التوعوية( لتو�شيل ر�شالة احلملة واأهدافها اإىل اأكرب عدد ممكن من ال�شكان. 

و�شاركت البلدية اأي�شًا خالل هذا العام بفئة اأف�شل ممار�شة يف امل�شوؤولية املجتمعية، وتناولت البلدية يف ملفها امل�شارك 

بهذه الفئة جميع م�شاهماتها خلدمة جميع فئات املجتمع ومبادراتها يف هذا املجال كم�شتل الفواكه الذي خ�ش�شت ريعه 

اإىل منت�شبي مدينة ال�شارقة للخدمات الن�شانية وكل املبادرات املتعلقة بالأ�شخا�س ذوي الإعاقة كتوفري املواقف الذكية 

لهم واأن تكون جميع مداخل وخمارج املباين التابعة للبلدية منا�شبة لهم مع توفري الكرا�شي املتحركة وغريها من املبادرات 

التي تر�شخ دور البلدية يف هذا املجال. 

 



إنجـــازات

بلدية مدينة الشارقة تفوز بجائزة «السعادة» وترسّخها بمنظومة عملها

ي�شاف  جديدًا  اإجنازًا  ال�شارقة  مدينة  بلدية  حققت 

و�شمن  احلايل  العام  خالل  اإجنازتها  �شل�شلة  اإىل 

ا�شتمرارها يف تقدمي منظومة عمل متميزة بح�شولها 

تنظمها  والتي  العمل  مكان  يف  ال�شعادة  جائزة  على 

بال�شتدامة  املعنية  املنظمة  مايندز«  »�ش�شتينابل 

وا�شرتاتيجيات امل�شوؤولية املوؤ�ش�شية يف منطقة اخلليج 

وال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا ومقرها دبي، حيث 

فازت البلدية يف فئة اأف�شل برنامج لإ�شراك وم�شاورة 

املوظفني، عن مبادرة ف�شف�س وغريها من املبادرات 

النوعية التي تعزز اإ�شراك املوظفني وم�شاورتهم بكل 

�شفافية ومو�شوعية.

بلدية  عام  مدير  الطريفي  �شامل  ثابت  �شعادة  واأكد 

روؤى  حتقيق  على  تعمل  البلدية  اأن  ال�شارقة  مدينة 

حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 

ال�شارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي 

ما  العمل  مكان  يف  والإيجابية  ال�شعادة  ر�شائل  ببث 

وتقدمي  والبتكار  الإبداع  على  املحفزة  البيئة  يوفر 

على  البلدية  �شارت  وقد  العمل،  يف  جمهود  اأف�شل 

اآليات عملها وجعلها  ال�شعادة وتر�شيخها يف كل  نهج 

اأرقى  تقدمي  ي�شمن  مبا  املوظفني  بني  حياة  اأ�شلوب 

امل�شتويات ، كما ت�شكل حافزًا لهم على العطاء والعمل 

اأنهم راأ�س املال احلقيقي وال�شتثمار الأمثل  ل �شيما 

للبلدية فهم الأ�شا�س يف م�شرية البناء والعطاء التي 

لتحقيق  اأهمية  الأكرث  الو�شيلة  يعتربون  ننتهجها كما 

الريادة و�شوًل اإىل حتقيق النفع العام.

الإجناز  البلدية حققت هذا  اأن  اإىل  الطريفي  واأ�شار 

من  الأوىل  تعترب  التي  ف�شف�س  مبادرة  خالل  من 

يف  الف�شف�شة  بهدف  البلدية  اأطلقتها  والتي  نوعها 

جميع  اإىل  ا�شتماعه  خالل  من  العمل  يخ�س  ما  كل 

اجلميع  من  وحر�شًا  مدرائهم،  وجود  دون  املوظفني 

على تطوير الأداء ومواجهة كل التحديات ومعاجلتها 

البيئة  يخلق  ما  وهو  وجدت،  اإن  العقبات  وتذليل 

واملتعاملني  للموظفني  ال�شعادة  تبعث  التي  اليجابية 

على حد �شواء.

العام  املدير  �شعادة  عن  نيابة  التكرمي  درع  وت�شلم 

عام  مدير  م�شاعد  ال�شويدي  فالح  بن  خالد  �شعادة 

التكرمي  حفل  خالل  املتعاملني  خدمة  لقطاع  البلدية 

الذي اأقيم يف دبي.





بالتزامن مع تسلم لقب العاصمة العالمية للكتاب
بلدية مدينة الشارقة تطلق نادي كتاب الشباب كأول مؤسسة حكومية

اأطلقت بلدية مدينة ال�شارقة عددًا من املبادرات بالتزامن مع ت�شلم الإمارة لقب العا�شمة العاملية للكتاب 2019، لتكري�س 

ثقافة القراءة واإعطاء الكتاب مكانته متا�شيًا مع روؤية الإمارة التي تعترب منوذجًا متفردًا يف ن�شر الثقافة والعلم، وتبووؤها 

حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  توجيهات  بف�شل  كبرية  مكانة 

ال�شارقة، وباتت منارة يف العلم والثقافة واملعرفة ووجهة ثقافية ر�شخت مكانتها على اخلارطة العاملية، واأطلقت البلدية 

نادي كتاب ال�شباب كاأول موؤ�ش�شة حكومية تتبنى هذه املبادرة.

بني  القراءة  ثقافة  تكري�س  على  حتر�س  البلدية  اأن  ال�شارقة  مدينة  بلدية  عام  مدير  الطريفي  �شامل  ثابت  �شعادة  واأكد 

موظفيها وحتفيزهم على اإعطاء الكتابة اأهمية يف حياتهم متا�شيًا مع روؤى وتوجيهات �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة، ولذا 

عملت البلدية على توفريها ملوظفيها من خالل جمموعة من الو�شائل املهمة والفعاليات والأن�شطة الداعمة لها، ففي هذا 

ال�شياق قامت البلدية بتوفري زوايا للقراءة يف خمتلف اأرجاء مبانيها كمن�شة تثقيفية هامة، ت�شجع املوظفني على القراءة، 

م�شريًا اإىل اأن لقب العا�شمة العاملية للكتاب يعترب اإجنازًا تاريخيًا حتققه الإمارة وحتر�س البلدية على اأن يكون لها الدور 

الكبري �شمن اأن�شطة ومبادرات الإمارة.

إنجـــازات



من جانبه اأو�شح �شعادة عبد اهلل علي القايدي م�شاعد املدير العام لقطاع الدعم املوؤ�ش�شي اأن البلدية اأطلقت نادي كتاب 

القراءة  الإمارات بهدف ت�شجيع املوظفني على  واأدباء  البلدية واإحتاد كتاب  بالتن�شيق مع  جمل�س �شباب  ال�شباب وذلك 

وتناول جوانب خمتلفة من احلياة والعمل بها وتغيريها من خالل القراءة  لذا يقوم نادي الكتاب بعمل جل�شات حوارية 

اآلية  بالنادي وطرح كتب متنوعة ومناق�شتها، ف�شاًل عن و�شع  امل�شجلني  ال�شباب  اأحد  با�شت�شافة  البلدية وذلك  ملوظفي 

معينة للم�شاركني بنادي الكتاب من خالل اختيار طرح كتاب معني وحتديد اإ�شبوعني لقراءتة ثم يناق�س الكتاب لكت�شابهم  

املعرفه والعلم وال�شتفادة منه و�شماع الآراء حوله وفتح جمال النقا�س لهم، وتبني املواهب ال�شبابية من املهتمني بالكتابة 

الأدبية لن�شر مقالتهم اأو موؤلفاتهم بالتن�شيق مع اجلهات املعنية، وم�شاركة النادي يف فعاليات اجتماعية لتعزيز الثقافة 

والت�شجيع على القراءة ون�شر املعرفة .  

واأ�شار القايدي اإىل اأن البلدية ا�شت�شافت الكاتب الدكتور » حممد بن جر�س » واإقامة  ندوة ثقافية عن كتابه 

» روؤى ثقافية »، واأطلقت مبادرة الكتاب يجمعنا وذلك بتجميع الكتب امل�شتعملة من موظفي البلدية  لال�شتفادة منها يف 

املكتبة وقراءتها ، كما مت تكرمي  مرمي بدر وحممد بخيت املهريي كاأكرث املوظفني ا�شتعارة للكتب.

من جانبه اأكد الدكتور حممد حمدان بن جر�س الأمني العام لحتاد كتاب واأدباء الإمارات اأن بلدية مدينة ال�شارقة هي اأول 

موؤ�ش�شة حكومية تتبنى مبادرة نادي كتاب ال�شباب ما يوؤكد اهتمامها بالعلم واملعرفة واأن تكون جزءًا من التكوين الثقايف 

لإمارة ال�شارقة.                                                                     

                                                                           



مدير اإدارة النقليات يف بلدية مدينة ال�صارقة:

»نعمل �صمن منظومة عمل متكاملة 

لتحقيق اأهداف وا�صرتاتيجية البلدية«

 حوار من
 البلدية



اأن الإدارة تعمل  اإدارة النقليات يف بلدية مدينة ال�شارقة،  اأكد حميد البنا مدير 

من  مبزيد  البلدية،  وا�شرتاتيجية  اأهداف  لتحقيق  متكاملة  عمل  منظومة  �شمن 

خدماتها  وتقدمي  اجلودة  درجات  اأعلى  اإىل  للو�شول  والتميز،  والكفاءة  اجلهد 

بال�شكل الأمثل وهو ما حتر�س عليه الإدارة من خالل اآلية عملها واأ�شطولها الذي 

اخلربة  ولديه  موؤهل  ب�شري  وكادر  واملعدات،  املركبات  من  الكثري  على  يحتوي 

املهام  بجميع  الإدارة  تقوم  وبالتايل  والإبداع،  التميز  على  واحلر�س  الكبرية 

املوكلة اإليها بجهد كبري وعمل دوؤوب حيث تعمل على التاأكد من الإ�شتخدام الأمثل 

�شيانة  على  العام  والإ�شراف  النقل،  وو�شائل  العاملة  كالقوى  الب�شرية  للموارد 

القيود  على  العام  والإ�شراف  ال�شارقة،  مدينة  ببلدية  اخلا�شة  واملعدات  الآليات 

اخلا�شة بهذه الآليات واملعدات، كما ت�شرف الإدارة على قاعدة بيانات متكاملة 

الفنية  املوا�شفات  و�شع  عن  ف�شاًل  بها،  اخلا�شة  املعلومات  جميع  وتدوين  لها، 

الفئات  التعيني جلميع  ال�شائقني عند  لالآليات واملعدات، والإ�شراف على فح�س 

اخلفيف والثقيل منها، الإ�شراف على ت�شجيل وجتديد وحوادث الآليات ومعدات 

البلدية، الإ�شراف على امل�شروفات من حمروقات الآليات ومعدات البلدية جاء 

ذلك خالل حواره مع »جملة املدينة البا�شمة« وتاليًا ن�س احلوار:

ما هي اأبرز اإجنازات الإدارة؟

عملت الإدارة خالل العام املا�شي على حتقيق العديد من الإجنازات والتي متتد 

والعمل اجلاد، وقد  التميز  ثقافة  وتر�شيخ  يف كل عام، حر�شًا منها على حتقيق 

متكنت الإدارة العام املا�شي من رفع كفاءة الكادر الفني وال�شائقني املخت�شني، 

واإن�شاء مركز تدريب وتاأهيل، والتقليل من العتماد على الور�س اخلارجية، واإعادة 

تدوير وت�شنيع القطع اخلارجية، واإطالق خدمة ذكية وهي عبارة عن نظام تعقب 

املركبات، كما تقوم الإدارة بعمل تقييم فني خمت�س جلميع املركبات كل �شنة، يتم 

وا�شتبدالها مبركبات حديثة  القدمية  املركبات  لإحالل  و�شع خطط  عن طريقه 

تلبي حاجة الإدارات املختلفة .

كيف تواكبون التطور الكبري الذي ت�صهده الإمارة البا�صمة؟

تعمل الإدارة ب�شكل م�شتمر ملواكبة التطور الكبري يف اإمارة ال�شارقة من خالل اتباع 

مواكبته  علينا  يتوجب  تطور  من  الإمارة  ت�شهده  فما  واملمار�شات  الطرق  اأف�شل 

ومعدات  اآليات  بتوفري  الإدارة  تقوم  كما  املجال،  هذا  يف  اجلهود  اأق�شى  وبذل 

خمت�شة يف خمتلف املجالت، فعلى �شبيل املثال تقوم الإدارة مبراجعة ال�شركات 

ليتم تزويد  ال�شركات  اإليه  تو�شلت  اأحدث ما  اإختيار  يتم  املختلفة، حيث  العاملية 

الإدارات التي تندرج حتت البلدية بها لتواكب التو�شع الكبري يف اإمارة ال�شارقة.

كم بلغ عدد املركبات واملعدات لديكم؟

بني  متنوعة  1900مركبة  النقليات  اإدارة  اأ�شطول  يف  املتوفرة  املعدات  عدد  يبلغ 

وحدات  باإ�شتحداث  تقوم  كما  زيادتها  البلدية  وتنوي  وخفيفة،  ومتو�شطة  ثقيله 

اإىل  دائمًا  ت�شعى  كما  احلالية،  املركبات  اأعداد  رفع  اإىل  بحاجة  خدمية خمتلفة 

دعم اأ�شطول نقلياتها باملركبات واملعدات احلديثة، التي تتميز باأحدث املوا�شفات 

الإ�شافات اجلديدة لأ�شطول  اأن  النقليات، كما  التطور يف جمال  الفنية، ملواكبة 

نقليات البلدية تدعم جهودها الرامية اإىل تقدمي خدمات نوعية يف كل جمالت 

العمل البلدي، كما تتميز هذه املعدات واملركبات باأحدث املوا�شفات الفنية ملواكبة 

امليداين  العمل  النقليات مبا ي�شهم يف تطوير  واملت�شارع يف جمال  الكبري  التطور 

والرتقاء مب�شتوى جودة اخلدمات البلدية.

�صهد العام املا�صي العديد من الإجنازات حدثنا عنها؟

كامل�شاركة يف جلان  املا�شي،  العام  الإجنازات خالل  من  العديد  الإدارة  حققت 

ال�شباب وجلنة  ال�شارقة مثل جلنة الطوارئ وجمل�س  اإمارة  متنوعه على م�شتوى 

على  احلفاظ  اإىل  تهدف  التي  املبادرات  من  بالعديد  والقيام  العامة،  املزادات 

البيئة واإعادة التدوير للنفايات غري القابلة للتحلل والتخل�س منها بطرق �شليمة 

وابتكارية، والإلتحاق بربنامج اإعداد القادة حلكومة ال�شارقة، واإن�شاء وحدة الدعم 

اخلارجي من خالل جتهيز مركبات ال�شيانة اخلارجية لتقليل تكاليف ال�شيانة 

للقيام  النقليات  اإدارة  يف  وتاأهيل  تدريب  مركز  واإن�شاء  والوقت،  اجلهد  وتوفري 

الور�س  على  العتماد  من  والتقليل  مهاراتهم،  ل�شقل  اجلامعات  طالب  بتدريب 

اخلارجية يف اأعمال ال�شيانة بن�شبة 50% يف عام بحيث مت تدعيم الور�شة مبعدات 

من  العاملية  ال�شركات  اليه  ماتو�شلت  باأحدث  البلدية  وتدعيم  ومتطورة،  حديثة 

مركبات واآليات حديثة ليتم ا�شتخدامها يف كل قطاعات البلدية، واإطالق اخلدمة 

الذكية لنظام التعقب للمركبات،  ليتم مراقبة ومتابعة املركبات التابعة للبلدية 

للح�شول على  الإدارة  اأجهزة  واإن�شاء نظام معايرة  الذكية،  الهواتف  با�شتخدام 

نتائج  م�شمونة ومت التعاقد مع �شركة معتمدة، وتطوير قاعدة بيانات الدارة من 

خالل التعاقد مع �شركة SAP لإن�شاء قاعدة بيانات مطورة لالإدارة.

من  املتخ�ش�شني،  وال�شائقني  الفني  الكادر  كفاءة  رفع  على  الإدارة  عملت  كما 

خالل التن�شيق مع ال�شركات للتدريب جمانًا ومت تدريب اأكرث من 200 فني و�شائق، 

تطبيق نظام اجلودة ISO 2015/9001، وتد�شني اأول مكتبة �شديقة للبيئة مت 

ت�شميمها كاملة من خالل مواد �شديقة للبيئة ومواد م�شتهلكة مت اإعادة تدويرها، 

املركبات  �شتطرح  التي  العاملية  ال�شركات  مع  اجتماعات  عدة  بعقد  والبدء 

املركبات  مع  للتعامل  املوظفني  تهيئة  ليتم  القادمة،  ال�شنوات  يف  الكهربائية 

من  ال�شائقني  قبل  من  الناجمة  املخالفات  تقليل  عن  ف�شاًل  للبيئة،  ال�شديقة 

التقيد بالقوانني والنظم لت�شل لأقل من 30000  باأهمية  املتابعة والتنويه  خالل 

مقارنة ب 500000 يف الأعوام ال�شابقة، كما مت ت�شنيع قطار من مواد م�شتهلكة  

العامة  ال�شيانة  تكلفة  تقليل  ومت  البلدية،  قطاعات  خمتلف  يف  ا�شتخدامه  ليتم 

اأف�شل  ا�شتخدام  للمركبات من مايقارب 15000000 اىل 8000000 عن طريق 

واأدق ا�شاليب ال�شيانة احلديثة، ومت تزويد جميع مركبات البلدية ب�شرائح ذكية 

املرور،  ا�شبوع  مثل  التوعوية  اخلدمات  من  بالعديد  وامل�شاركة  بالوقود،  للتزود 

باأهمية الرت�شيد يف الطاقة  العاملني   لتنويه  والقيام بعمل العديد من املبادرات 

عن  ال�شتغناء  يتم  بحيث  للمركبات  غ�شيل  مبحطة  الإدارة  تزويد  مت  و  واملياه، 

العقود امل�شبقة مع �شركات الغ�شيل.



قامت جلنة التوا�شل الجتماعي  يف جمل�س بلدي  مدينة ال�شارقة بزيارة اإىل دار رعاية امل�شنني يف ال�شارقة وقد تراأ�س 

الوفد �شعادة �شامل علي املهريي رئي�س املجل�س البلدي ملدينة ال�شارقة و�شم كل من �شعادة عائ�شة املطوع رئي�س جلنة 

التوا�شل الجتماعي و�شعادة اأع�شاء اللجنة و عدد من اأع�شاء املجل�س وكان يف ا�شتقبالهم �شعادة مرمي اأحمد القطري 

مديرة الدار . تاأتي هذه الزيارة بالتزامن مع احتفال الدار باليوم العاملي للم�شن  حيث حتر�س جلنة التوا�شل يف بلدي 

ال�شارقة  على م�شاركة الدار يف فعالياتها انطالقا من حر�شها على تعزيز التوا�شل مع كافة الدوائر احلكومية واجلهات 

التي تعنى بال�شاأن الجتماعي والإن�شاين وذلك بناء على  الدور املناط بها يف التعاون مع املوؤ�ش�شات املجتمعية للحفاظ 

على مكونات الأ�شرة الإماراتية وتعزيز القيم الإ�شالمية  والعربية يف اإمارة ال�شارقة .

 وقامت اللجنة بجولة يف جميع املرافق التابعة للدار واطلعت من �شعادة مرمي القطري  على خمتلف الأن�شطة والفعاليات 

التي ينظمها الدار للنزلء والتي تتنوع بني الأن�شطة الرتفيهية والفكرية والدينية ف�شاًل عن الرعاية  الطبية والعالجات 

ال�شحية والنف�شية التي يقدمها الدار وذلك من خالل طاقم من الأطباء املتخ�ش�شني واملمر�شني وامل�شرفني كما اطلعت 

اجلنة على كافة اخلدمات الأخرى التي يقدمها الدار حيث اأ�شاد �شعادة املهريي باأهمية الدور الذي يقوم به الدار يف 

احت�شان هذه الفئة من املجتمع ومدى الهتمام الذي يالقونه يف هذه املرحلة العمرية. كما التقت  اللجنة بالنزلء حيث 

جرى تبادل الأحاديث الودية  يف اأجواء ت�شودها املودة واملحبة.

 من جهتها �شكرت �شعادة مرمي القطري مديرة الدار اللجنة لزيارتها وحلر�شها على تعزيز التوا�شل مع كافة الفئات 

التزامها جتاه  تاأكيد على  امل�شن  هو  بيوم  واأن الحتفالت  لتطوير خدماتها  توفر جهدًا  الدار ل  اأن  موؤكدة  املجتمعية 

امل�شنني والتعامل معهم باأ�شلوب ح�شاري كجزء ل يتجزاأ من مكونات الأ�شرة يف ال�شارقة.

الدار ومبا يبذل من جهود يف دائرة  اإعجابها مب�شتوى اخلدمات املقدم يف  اأعربت �شعادة عائ�شة املطوع عن  بدورها 

اخلدمات الجتماعية لتطوير م�شتوى هذه اخلدمات ولحت�شان هذه الفئة من املجتمع وهناأت الدار بيوم امل�شن العاملي  

واأكدت  اأن الدار تعك�س ال�شورة احل�شارية لإمارة ال�شارقة التي ت�شعى من خالل التوجيهات ال�شامية ل�شاحب ال�شمو 

حاكم ال�شارقة – حفظه اهلل- اإىل احت�شان القيم الإن�شانية النبيلة وتعزيزها بني كافة اأبناء .

جلنة التوا�صل يف جمل�س بلدي ال�صارقة 

ي�صارك دار رعاية امل�صنني يف احتفال اليوم العاملي للم�صن 

 المجلس
 البلدي



عقد املجل�س البلدي ملدينة ال�شارقة برئا�شة �شعادة/ �شامل علي املهريي رئي�س املجل�س اجتماعا تن�شيقيا مع هيئة الطرق 

واملوا�شالت برئا�شة �شعادة املهند�س / يو�شف �شالح ال�شويجي رئي�س الهيئة وح�شر الجتماع �شعادة اأع�شاء املجل�س 

وعدد من م�شوؤويل الهيئة. 

ياأتي هذا الجتماع يف اإطار تعزيز التعاون بني اجلهتني حيث ا�شتهل �شعادة املهريي الجتماع بالرتحيب باحل�شور ، كما 

اأثنى �شعادته على اجلهود الكبرية التي تبذلها هيئة الطرق واملوا�شالت   يف تطوير �شبكات الطرق الداخلية واخلارجية 

يف كافة مناطق واأحياء مدينة ال�شارقة . 

اأن الهيئة  من جهته �شكر �شعادة املهند�س / ال�شويجي  املجل�س البلدي لدعوته لعقد هذا الجتماع التن�شيقي موؤكدا 

ت�شعى اإىل تعزيز التعاون مع كافة اجلهات والدوائر لتنفيذ التوجيهات ال�شامية ل�شاحب ال�شمو احلاكم – حفظه اهلل- 

كما اأنها تعمل على تطوير م�شاريع الطرق ب�شكل م�شتمر مبا يتما�شى مع التو�شع العمراين الذي ت�شهده مدينة ال�شارقة .  

مبنظومة  واملتعلقة  البلدي  املجل�س  يف  املخت�شة  اللجان  من  املقرتحة  املوا�شيع  من  عدد  حول  الجتماع  متحور  وقد 

الطرقات يف مدينة ال�شارقة ومنها اجل�شور ومعابر امل�شاة يف مدينة ال�شارقة و�شواحيها والطريق الذي يربط منطقة 

مهذب ب�شارع الإمارات وطريق ال�شارقة الذيد ومدخل �شاحية وا�شط وغريها من الطرقات الرئي�شية والداخلية حيث 

عر�س املجل�س البلدي على الهيئة  املالحظات الواردة اإليهم من اأهايل بع�س املناطق بخ�شو�س الطرقات وتو�شيات  

جلنتي ال�شري واملرور والتخطيط والتطوير بهذا ال�شاأن. 

وقد اأكد املجتمعون على �شرورة متابعة التو�شيات الواردة يف الجتماع من خالل عقد الجتماعات التن�شيقية ب�شكل 

دوري. 

اجتماع تن�صيقي بني جمل�س بلدي مدينة ال�صارقة وهيئة الطرق واملوا�صالت   



حدائــقنا

شـــجـــرة القــــــرم



القرم اأو املاجنروف اأو ال�شورى، ال�شورة، ، الأيكة.

عامة  ت�شمية  هي  بل  معني،  لنبات  م�شمى  ذاتها  بحد  تعني  ل  القرم  كلمة  اإن 

البيئات  يف  واجلزر  املد  مناطق  يف  تعي�س  التي  املزهرة  النباتات  من  ملجموعة 

ال�شاحلية ذات املناخ ال�شتوائي اأو �شبه ال�شتوائي.

 Avicennia marina :ال�شم العلمي

 Acanthaceae :العائلة

حيث  والهادئ  الهندي  املحيطني  منطقة  هي   القرم  ل�شجرة  الأ�شلي  املوطن 

تتواجد على �شواطئ املناطق ال�شتوائية واملدارية وتعي�س يف درجات حرارة ما 

بني 19-42 درجة مئوية، 

وتعترب اأ�شجار القرم اأو املاجنروف، نوع من اأنواع النباتات ال�شاطئية التي تعي�س 

على املاء املالح ويوجد منه عدة اأنواع ويكرث على �شواطئ جنوب �شرقي اآ�شيا، 

من  املاجنروف  اأ�شجار  وتعترب  العربي،   اخلليج  منطقة  يف  بوفرة  يوجد  كما 

الأ�شجار املعمرة دائمة اخل�شرة تنمو يف امل�شتنقعات ذات املياه املاحلة

جمموعه  املياه  تغمر  بحيث  البحار  �شواطئ  قرب  كذلك  تنمو  كما  واحللوة 

اجلذري ب�شكل دائم اأو يف مواقيت معينة ، لكن املياه غالبا ل تغمر جذور هذا 

النبات الهوائية ب�شكل تام ، ينمو املاجنروف ب�شكل رئي�شي يف املناطق الإ�شتوائية 

و �شبه الإ�شتوائية املحمية من التيارات البحرية ال�شديدة ، لكنه ي�شتطيع النمو 

يف املناطق املعر�شة للعوا�شف ، وهنالك اأ�شناف عديدة من املاجنروف جتمع 

فيما بينها �شمات م�شرتكة ، فهذه الأ�شجار تتحمل ملوحة الرتبة ال�شديدة كما 

اأنها تتحمل العي�س يف ترب فقرية بالأوك�شجني لذلك فاإن باإ�شتطاعتها النمو يف 

ترب غدقة اأو مغمورة باملاء ب�شكل تام  . 

ونظرًا لتمتع دولة الإمارات بطبيعة متنوعة، ت�شم العديد من الكائنات الربية 

والبحرية، وكذلك النباتات التي تر�شم مالمح تفرد املنطقة ومتيزها من ناحية 

البيئة، ومنها اأ�شجار القرم، اأو »املانغروف«، التي ارتبطت باملنطقة عرب �شنوات 

طويلة، حيث يتميز هذا النوع من الأ�شجار بالنمو يف املياه املاحلة، لت�شفي على 

اأماكن وجودها زينة و�شكال جميال ف�شال عن فوائدها العديدة للرتبة والأحياء 

اأغ�شانها،  على  فالطيور  متكامل  بيئي  نظام  ت�شكيل  يف  ت�شارك  اإذ  البحرية، 

والربمائيات والأ�شماك عند جذورها، فوجودها يثبت تربة ال�شواطئ ويحميها 

اإليها  اللتجاء  الأ�شماك  تف�شل  كما   ، للرياح  وكم�شدات  ويجملها  التاآكل  من 

القرم لالإن�شان قدميا فهي كثرية  التي قدمها  للفوائد  اأما  بيو�شها،  عند و�شع 

للبيوت والأثاث والقوارب وذلك ل�شالبته  اإذ ا�شتخدم حلاوؤه لالأ�شباغ وخ�شبه 

تتميز  التي  ال�شلبة  اخل�شبية  الأنواع  من   اأخ�شابها  تعترب  حيث  للماء،  وحتّمله 

للملوحة  مقاومة  اأنواعها  بع�س  تعترب  كما  والتعفن،  للتحلل  العالية  مبقاومتها 

لوجود غدد ملحية خا�شة متت�س الأمالح وتخزنها يف اأوراق القرم التي تت�شاقط 

لحقًا،كما ت�شتخدم كوقود للطهي، اأما الأزهار في�شتفاد منها يف تربية النحل، 

ولكونه يحتوي على عنا�شر غذائية، لذا ميكن ا�شتخدامه اأي�شا كعلف حيواين 

متميز.

درجة  يتحمل  اأن  للماجنروف  ميكن  املاجنروف  اأ�شجار  بها  تنمو  التي  البيئة 

ملوحة ت�شاوي �شعفي اأو ثالثة اأ�شعاف درجة ملوحة مياه البحار و ميكن له اأن 

يعي�س يف امل�شتنقعات غري املاحلة لكنه ل ي�شتطيع مناف�شة نباتات املياه العذبة 

ذات النمو ال�شريع كما اأنه ميتلك مقدرة �شئيلة على مقاومة البكترييا 

املاجنروف  �شجرة  تقوم   ، العذبة  املياه  يف  بكرثة  املوجودة  والفطريات 

با�شتخال�س املاء العذب من املياه املاحلة املحيطة بها وهذه لي�شت عملية �شهلة 

على الإطالق لذلك فاإن املاجنروف هو من الأ�شجار التي تقت�شد يف ا�شتهالك 

املياه فاأوراق هذا النبات �شميكة و مغطاة بطبقة �شمعية حتى متنع تبخراملاء. 

يتكاثر هذا النبات بوا�شطة بذور مغزلية ال�شكل تنتقل حممولة بوا�شطة التيارات 

املائية من منطقة لأخرى ، حيث يخرج من تلك البذور جذر قوي ينغرز يف الرتبة 

، حيث تنمو جذور بذور املاجنروف قبل اأن ت�شقط من النبات الأم اإىل الرتبة 

اأو يف املاء و عندما ت�شقط تلك البذور يف املاء فاإن جذورها قد تنغرز يف الرتبة 

مبا�شرة يف املكان الذي �شقطت فيه و قد تنتقل مع التيارات املائية اإىل منطقة 

اأخرى علما اأن باإمكان هذه البذور اأن تبقى �شاكنة ملدة عام كامل و عندما تبداأ 

جذور املانغرف يف النمو فاإنها تغري كثافتها بحيث تطفوا ب�شكل عمودي يف املاء 

و بذلك فاإنها تتيح جلذورها للتعمق يف الطمي ب�شكل عمودي  ، و من اجلدير 

اأن  قبل  الأم  النبات  على  كامل  عام  ملدة  ال�شجرة  هذه  بذور  تبقى  اأنه  بالذكر 

الواحدة  البذرة  ي�شل طول  فقد  كبرية احلجم  النبات  هذا  بذور  و   ، تت�شاقط 

اإىل 20 �شم ، و حتتاج بادرات املاجنروف ال�شغرية اإىل نحو عامني حتى ت�شكل 

اجلذور الهوائية لكن باإمكان النباتات ال�شغرية املحرومة من اجلذور الهوائية 

البقاء مغمورة يف املاء ملدة طويلة دون اأن تختنق  . 

ومن اخل�شائ�س املهمة التي يتميز بها هذا ال�شجر الأخ�شر على مدار ال�شنة، 

اأنه ل يحتاج اإىل رعاية زراعية كونه مهياأ ملواجهة الظروف البيئية املحيطة.



 إرشادات وقواعد أساسية للتسوق

الصحة
و الحياة 

التسوق الواعي
�شالمتنا و �شحتنا تتاأثر ب�شكل كبري بوعينا ال�شحي اأثناء مراحل �شراء و اإعداد الأغذية. العديد منا يريد فقط الو�شول 

اإىل ال�شوبر ماركت واخلروج ب�شرعة لكن يف بع�س الأحيان يتعامل بع�شنا مع الطعام الذي ن�شرتيه بطريقة ت�شكل خماطر 

اأمرا�س  و  اأن ي�شبب يف ت�شمم غذائي خطري  التباديل، التي ميكن  يف �شالمة الأغذية، مثل تلف املواد الغذائية والتلوث 

اأخرى. ولتجنب ن�شر اجلراثيم ال�شارة، حتتاج اإىل ممار�شة اأ�شا�شيات يف التعامل مع الطعام لكي تبقى اآمنا حقا وت�شمن 

�شالمتك.

تجنب تناول الطعام خالل التسوق
إن كنت من حمبي تناول الطعام واأنت تدفع عربة الت�شوق يف ال�شوبرماركت على �شبيل املثال، عليك اأن تعيد التفكري مليًا 

بتلك العادة، لأنها حتمل من املخاطر اأكرث مما تت�شور. فمن خالل اختالط اللحوم النيئة واخل�شراوات والفواكه التي يتم 

و�شعها يف العربات قد تتعر�س لالإ�شابة بنزلة معوية اأو التهاب يف العني اأو اجللد.

عربات التسوق خطر خفي
عربات الت�شوق  من اأهم رموز الت�شوق يف املتاجر واجلمعيات الكربى وهي ت�شاعدنا يف التنقل ونقل امل�شرتيات يف اأرجاء 

املتجر، لكنها حتمل خماطر خفية قد لينتبه لها كثريون، فقد وجدت درا�شة يف الوليات املتحدة عام 2011 اأن عربات 

الت�شوق  تناف�س املرحا�س العام كمخاطر �شحية. فح�شت الدرا�شة 85 عربة ووجدت اأن 72% منها كانت نتائجها اإيجابية 

بالن�شبة للبكترييا ون�شفها حمل اآثار كولي الذي ي�شبب الت�ش�شم الغذائي اخلطري.

ال تضع طفلك في عربات التسوق
يتعر�س الأطفال ال�شغار الذين يجل�شون يف عربات الت�شوق اإىل خماطر �شحية قد يغفل عنها اأهاليهم، لذلك يف�شل دائًما 

تركهم يف املنزل للمحافظة على �شالمتهم.

اإن م�شح مقب�س �شلة الت�شوق و تعقيمه هو و�شيلة �شريعة لإعطاء طفلك حماية اإ�شافية قليال. ولكن اخلطر احلقيقي هو 

لعب الطفل بالأغرا�س التي ت�شعها يف العربة، فمن خالل اللحوم النيئة التي يتم و�شعها يف تلك العربات تتكون م�شتعمرة 

لأكرث من 1000 ميكروب وفريو�س مما يعر�س الطفل لالإ�شابة بالعديد من الأمرا�س اخلطرية.

اإذا كنت كانت يف ات�شال مع الأغرا�س يف ال�شلة، وحافظ على طفلك بحيث ل ميكنه  اأيديهم بعد الت�شوق  حاول تعقيم 

مل�شها الأغرا�س.



ترتيب عملية شراء األغذية
1.  املعلبات

2.  اخل�شار والفواكه

3. اخلبز واحلليب

4. احلر�س اأن يكون اآخر ما ت�شرتيه اللحوم و الأطعمة املثلجة حتى ل يذوب عنها الثلج و تتعر�س للف�شاد.

التلوث التبادلي
 ما هو التلوث التباديل؟ 

يعترب التلوث التباديل من اأخطر اأنواع التلوث للغذاء الذي يت�شبب بف�شاد الغذاء والإ�شابة بالت�شمم، فهو عبارة عن تلوث 

الغذاء وانتقال الع�شري اأو ال�شوائل التي تكمن فيها البكترييا من الغذاء اخلام غري املطبوخ اإىل الغذاء املطبوخ واجلاهز 

لالأكل .

كيف تتجنبه
اأف�شل بني اللحوم و الدجاج و الأطعمة البحرية عن باقي الأغذية يف عربة الت�شوق و اأي�شا يف الثالجة. 

ال تنَس بعد التسوق 
ل تن�شى غ�شل يديك جيًدا بعد الإنتهاء من الت�شوق، فعربة الت�شوق قد حتتوي على عدد من اجلراثيم امل�شببة للعدوى 

و الأمرا�س .

اغ�شل يديك جيدا مباء دافئ ملدة 20 ثانية

 من املمكن ا�شتخدام اجلل القاتل للبكترييا لتنظيف اليدي.

متى يجب غسل االيدي؟
1. قبل خالل و بعد حت�شري الطعام

2. قبل الطعام 

3. بعد دخول احلمام 

4. بعد العط�س و الكحة 

5. بعد الحتكاك ب�شخ�س مري�س.

نصائح مهمة
• �شع الأطعمة املجمدة و املربدة يف الثالجة مبا�شرة بدون تاأخري.

• افح�س ن�شرة املعلومات على املواد الغذائية، ولتن�َس التاأكد من تاريخ الإنتاج والنتهاء.
• خطط جيًدا لعملية الت�شوق و�شع قائمة باحتياجاتك م�شبًقا ، وحاول التقيد بها للحد من الإ�شراف يف �شراء الأطعمة.

• جتنب الت�شوق واأنت جائع، فذلك يدفعك ل�شراء كميات كبرية من الأغذية التي ل حتتاجها.
الغذائية مع احلر�س على تخ�شي�س اجلزء الأكرب من م�شرتياتك  الغذائية من كافة املجموعات  املواد  • حاول اختيار 

لالأغذية ال�شحية كاخل�شراوات و الفواكه.



العزب العشوائية

تعترب العزب الع�شوائية وغري القانونية ظاهرة �شلبية ل تليق باإمارتنا البا�شمة، وم�شرة بالبيئة، كما اأنها ت�شكل خطرًا على 

اأفراد املجتمع، خ�شو�شًا يف حال خرجت احليوانات من اأبقار وغريها اإىل ال�شارع العام، وهو ما قد يوؤدي لوقوع حوادث 

خمتلفة.

ولذلك فاإن اإزالة هذه العزب والع�شوائيات التي ت�شر بال�شكان وت�شوه املنظر العام، �شرورية ويجب اأن يكون هناك تعاون مع 

البلدية للحفاظ على املظهر اجلمايل لالإمارة، وحتقيق الراحة لل�شكان وتاأمني حياة �شحية مالئمة للجميع.

لنرتــق



الملصقات

ول�شقها  توزيعها  ويتم  العام،  املنظر  م�شوهات   من  والأنفاق  واجل�شور  ال�شوارع  يف  الع�شوائية  املل�شقات  ظاهرة  تعترب 

بطريقة ع�شوائية من دون اإذن اأو ت�شريح يف اأماكن عامة، وهو ما يتعار�س مع كون الإمارة �شحية، حيث تعترب هذه امل�شكلة 

غالبًا هي م�شكلة اأفراد ولي�شت �شركات، وتعترب اإعالنات للبحث عن اأفراد للم�شاركة يف �شقق �شكنية.

توزيع هذه املل�شقات ب�شكل ع�شوائي �شلوك مرفو�س نهائيًا، ويعر�س القائم به لعقوبات رادعة، وتنا�شد البلدية اأ�شحاب 

البنايات التي يتم ا�شتغالل جدرانها باإزالة هذه املل�شقات وعدم تركها، و�شرورة التعاون من اجلمهور مع البلدية لتحقيق 

امل�شلحة العامة، والتفاعل مع اجلهود التي تبذلها، بالإبالغ عن اأي �شخ�س يقوم بت�شويه املدينة اأو اأية ظاهرة �شلبية، 

عن طريق مركز الت�شال على الرقم 993



يوم املراأة

 الإماراتية 



 يوم

  املهند�صني 



الت�شامح واجب كلمة قالها املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان موؤ�ش�س 

دولة الإمارات واأكدها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد نائب رئي�س دولة 

عنوان  هو  الت�شامح  اأن  قال   اإذ  دبي.  حاكم  الوزراء  جمل�س  رئي�س  الإمارات 

املجتمعات املتقدمة فكريا و اإن�شانيا.

فهي   ، اجلميع  ت�شع  اأمورًا  تريد  كنت  اإن  واحلرية  الفعل  مفتاح  هو  الت�شامح 

يتعلموا  فلن  الفنون  من  النا�س  تعلم  مهما   . احلوار  ومنطق  واحلرية  الت�شامح 

�شيئًا ي�شبه فن الت�شامح ، اإنها القلوب النقية التي ت�شبح اهلل  فالت�شامح هو الذي 

يعطي لل�شواب قوته وقدراته على المتداد وحتقيق الن�شر .

معاملها  فاإن  كافة،  الب�شر  بني  الت�شامح  ف�شائل  ُتفقد  عندما  احلياة  هذه  ويف 

وعلميًا  اأخالقيًا  اأبنائهم  جذور  ارتقت  اإذا  اإل  ال�شطح  على  تظهر  اأن  ي�شتحيل 

واأدبيًا.

اأمور  على  وجنباتها  طياتها  بني  حتتوي  البيا�س  نا�شعة  جميلة  كلمة  الت�شامح 

ا�س الذين ميتازون  راقية ذات اأهداف وغايات، ل ي�شتخدمها �شوى قَلّة من الَنّ

بجذور قيمة و بقلوب كبرية وممن اأفا�س اهلل عليهم باأبجديات الرحمة وال�شرب 

ة واحتمال الأذى والقدرة على مواجهة  والروية والتاأين والرتيث على املكاره كاَفّ

العبارات ال�شيئة باحل�شنة، كما قال احلق تبارك وتعاىل يف حمكم كتابه الكرمي 

ْح�َصُن َفاإَِذا اَلِّذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه 
َ
ِتي ِهَي اأ َئُة اْدَفْع ِباَلّ ِيّ �َصَنُة َوَل ال�َصّ »َوَل َت�ْصَتِوي اْلَ

ُذو َحٍظّ  اإَِلّ  اَها  ُيلََقّ َوَما  وا  َبُ ِذيَن �صَ اَلّ اإَِلّ  اَها  ُيلََقّ َوَما  َوِلٌّ َحِميٌم  ُه  َنّ
َ
َكاأ َعَداَوٌة 

َعِظيٍم«

وحب  التقبل  على  مبادئها  تقوم  التي  الإ�شالمية  العقيدة  من  جذور  الت�شامح 

اأبواب  وفتح  ودياناتهم.  ولغاتهم  اأجنا�شهم  اختالف  على  ة  كاَفّ للنا�س  اخلري 

احلوار على م�شراعيه مع كل الأديان واملذاهب.

 فقد قال اخلليفة عمر بن اخلطاب - ر�شي اهلل عنه - عن الت�شامح هذه املقولة 

اجلميلة:اإذا �شمعت الكلمة توؤذيك، فطاأطئ لها حتى تتخطاك.

وقال غاندي :اإذا قابلت الإ�شاءة بالإ�شاءة فمتى تنتهي الإ�شاءة.

لنا يف ر�شول اهلل �شلوات اهلل و�شالمه عليه قدوة ح�شنة: عندما فتح النبي حممد 

�شلوات اهلل و�شالمه عليه مكة املكرمة وقف عند باب الكعبة خماطبًا اأهل قري�س 

ا�س  يا مع�شر قري�س اإن اهلل قد اأذهب عنكم نخوة اجلاهلية وتعظمها بالآباء، الَنّ

من اآدم واآدم خلق من تراب، يا مع�شر قري�س ما تظنون اأين فاعل بكم؟ قالوا: 

خريًا اأخ كرمي وابن اأخ كرمي قال: اذهبوا فاأنتم الطلقاء ل ترثيب عليكم اليوم 

يغفر اهلل يل ولكم.

غياب الت�شامح عامل مهم يف تدهور ال�شعوب فيما بينها، فاإن التطور والتقدم 

يتوقف على الت�شامح وعلى العالقات اجلِيّدة بني اأبناء الأمة الواحدة وعلى ذلك 

يتحقق الن�شجام والإ�شالح املطلوب �شيا�شيًا واجتماعيًا. الت�شامح باب لل�شفاء 

العلو والتعايل، مما يجعلهم يتمتعون بقدر من  اأمرا�س الذات املفرطة يف  من 

ن�شيان  يف  ورغبة  ت�شاحمًا  اأكرث  ويجعلهم  اجلماعي  والوعي  النف�شي  ال�شفاء 

اخلالفات والقبول بالتعاون مع الآخرين، وحينئذ ميكن لفكرة جذور الت�شامح 

الة  فَعّ اأن ت�شبح قيمة عملية  والإ�شالمية  العربية  الثقافة  تاريخيًا يف  املرتاكمة 

جتاه النف�س مع تعميقها وحتقيقها.

جذور التسامح

من مكتبة البلدية



نلتقي

فعاليات واأن�صطة

احلر�س على التوا�شل مع اجلمهور يعترب اأولوية لدى اأية جهة اأو موؤ�ش�شة ب�شرف النظر عن اخلدمات التي تقدمها، اأو املهام التي توؤديها، فاجلمهور هو 

الهدف الرئي�شي من كل ما تقوم به املوؤ�ش�شات، وهو اأحد اأ�شباب جناحها من خالل الإنطباع الذي يقدمه عنها وعن اخلدمات التي تقدمها والت�شهيالت التي 

ي�شعى دائمًا للح�شول عليها، ومن ثم حتقيق الر�شا له باأكرب ن�شبة ممكنة، وهذا ياأتي من خالل التوا�شل معه ب�شكل دائم وتنظيم الفعاليات املختلفة التي 

ت�شفي عليه بهجة وفرحًا، وتوعيته مبختلف الأمور التي تعك�س الهتمام به.

 من هذا املنطلق تعمل بلدية مدينة ال�شارقة على تنظيم الفعاليات املختلفة �شواء داخل مبناها اأو يف مبانيها الأخرى واحلدائق وكل ما هو تابع لها، ت�شمل هذه 

الفعاليات ن�شاطات متنوعة، وتاأتي يف منا�شبات خمتلفة �شواء كانت حملية اأو عاملية، فامل�شاركة يف خمتلف الفعاليات نهج وا�شرتاتيجية را�شخة لدى البلدية، 

للم�شاهمة يف ت�شليط ال�شوء على عديد الق�شايا، كما اأنها تلبي احتياجات كل الفئات العمرية.

تعترب الفعاليات و�شيلة مهمة من و�شائل حتقيق الأهداف، ومبا اأن البلدية حتر�س على حتقيق اأهدافها واإي�شال ر�شالتها لأكرب �شريحة ممكنة، فاإنها ت�شتمر 

الدائم وحتقيق  التميز  والجتهاد عنوان  توعوية، فاجلد  وم�شابقات وحمالت  ترفيهية  اأن�شطة  وما حتتويه من  املختلفة  الفعاليات  تنظيم  متوا�شل  وب�شكل 

الأهداف املن�شودة ياأتي من خاللها، فمزيدًا من الفعاليات ومزيدًا من حتقيق الأهداف.

علي عبيد احلمودي

مدير  اإدارة التفاعل املوؤ�ش�شي 


