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المهندس / سلطان عبداهلل المعال
مدير عام بلدية الشارقة

الحفاظ على المنجزات 

ي�ش���عدين �أن �رفع �أ�ش���مى �آيات �لتهاين و�لتربيكات �إىل مقام �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ  خليفة بن ز�يد �آل نهيان 

رئي�س �لدولة -حفظه �هلل- و�أخيه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 

جمل����س �لوزر�ء حاكم دب���ي و�أخيه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان ب���ن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س 

�الأعل���ى لالحتاد حاكم �ل�شارقة و�إخو�نهم  حكام �الم���ار�ت و�شعب �المار�ت مبنا�شبة �ليوم �لوطني �حلادي 

و�الأربعني.

كم���ا ي�شعد بلدية �ل�شارق���ة �أن ت�شارك  �لوطن فرحته بهذه �ملنا�شبة �لغالية م���ن خالل �شل�شلة من �لفعاليات 

�لوطنية و�لرت�ثية   �لتي تعك�س �لرت�ث �لعظيم و�الجناز �لكبري لذي حققه �الآباء و�الأجد�د  .

فالي���وم �لوطني يعد �أغلى و�أغز �ملنا�شبات  �لوطنية  عل���ى قلوبنا جميعا، فقد �أثبت �حتاد دولتنا �حلبيبة �أنه 

�أعظ���م �حت���اد �شهده �لع���امل يف �لع�شر �حلديث، بعد �أن �أ�شب���ح جتربة ر�ئدة يف �لوح���دة و�لتعا�شد و�الألفة 

و�لتع���اون ب���ني �أبنائه، و��شتطاعت دول���ة �المار�ت بف�شل �هلل عز وج���ل ثم �لو�لد �ملوؤ�ش����س �ملغفور له �ل�شيخ 

ز�ي���د بن �شلطان �آل نهيان و�إخو�نه �حلكام �أن يجعلو� من �الإمار�ت منارة للعامل يف �لعطاء و�الإبد�ع و�لتقدم 

و�لرقي، وبهذه �ملنا�شبة �لغالية جندد �لعهد و�لوالء لقيادتنا �لر�شيدة ببذل �ملزيد من �لعطاء من �أجل رفعة 

وطننا �لغايل ليبقى د�ئمة يف �لطليعة. 

فق���د جنحت بلدية �ل�شارقة على مد�ر �ل�شنو�ت �أن ت�شاهم بفاعلي���ة يف �النطالقة �لتطويري �ل�شاملة الأمارة 

�ل�شارقة وماحققته من نه�شة عمر�نية وح�شارية وعززت من م�شرية �لتنمية �القت�شادية و�الجتماعية. 

باالإ�شاف���ة �إىل �لدور �لكبري �لذي تق���وم به يف �ملجال �القت�شادي و�الجتماعي و�ل�شحي و�لبيئي وغريها من 

�خلدمات �الأخرى .

وبه���ذه �ملنا�شبة جتدد �لبلدية �لعهد و�لوالء للقي���ادة �لر�شيدة على مو��شلة درب �لنجاح و�لتميز و�الإبد�ع يف 

كل �الأعمال من �أجل رفعة �لوطن و�حلفاظ على منجز�ته �شون مكت�شباته.
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الشارقة-المدينة الباسمة

يف �إط���ار �حتفاالتها باليوم �لوطني ت�شارك بلدية مدينة �ل�شارقة يف هذه 

�ملنا�شب���ة بعدة فعالي���ات متنوعة ت�شم���ل �إقامة �مل�شابق���ات بني �ملوظفني 

و�أقام���ة �ملعار����س �لرت�ثية �لت���ي تعرب عن ه���ذه �ملنا�شب���ة وتزيني مباين 

�لبلدية وغريها من �العمال �لتي تاأتي يف �إطار حر�س �لبلدية على تعزيز 

�لهوية �لوطنية ، 

حي���ث تع���د ه���ذه �لذكرى مبثاب���ة تاريخ بن���اء و�شناع���ة �الجم���اد و�الجناز�ت 

وحتقيق �ملعجز�ت �حل�شارية �لتي و�شعت �الإمار�ت يف م�شاف �لدول �ملتقدمة 

عاملي���ا، وق���د حتققت هذه �الجناز�ت ع���رب م�شرية ورحل���ة �ملغفورله باإذن �هلل 

تع���اىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهي���ان  �لقائد �ملوؤ�ش�س لدولة 

�الإم���ار�ت �لعربية �ملتح���دة، �لذي �أقام دول���ة �حتادية متط���ورة ومتقدمة بكل 

�ملقايي����س وجعله���ا يف م�ش���اف �لدول �الأك���ر تقدما يف �لعامل. وال ت���كاد ُتذَكر 

�ل���دول ذ�ت �لدخل �لفردي �ملرتف���ع ورفاهية �لعي�س �إال وتك���ون دولة �الإمار�ت 

بلدية الشارقة تنظم عدد من الفعاليات المتنوعة احتفااًل 
باليوم الوطني

الثاني من ديسمبر ذكرى صناعة األمجاد
اتحاد دولة اإلمارات تاريخ تفخر به األجيــــــــــــــال وتجربة رائدة في الوحدة والبنــاء
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م���ن بينه���ا. كل هذ� و�أك���ر بف�شل جهود �شاح���ب �ل�شمو �ل�شيخ ز�ي���د و�إميانه 

�لعمي���ق ب���اأن �الإن�شان هو �لروة �حلقيقية لل�شع���وب و�أن ل�شعبه ولبالده �لقدرة 

على حتقيق �مل�شتحيالت. 

 فق���د عم���ل ز�ي���د  و�إخو�نه �حلكام بكل جه���د فجمع يف �شخ�شيت���ه كل �شفات 

�لقي���ادة و�أدرك قو�عد لعبة �لتو�زنات �لقبلية و�أ�ش���ول حل �خلالفات �لنا�شئة 

ب���ني �الأطر�ف �ملختلفني فيما بينهم. و�أيق���ن بحكمته �ملعروفة �أن �شر�ع �لبقاء 

�شيبق���ى هاج�س جميع �لقبائل و�ن �لنز�عات �لناجمة عن ذلك لن تنتهي حتى 

يتغ���ري �ملحيط و�لو�شع �لعام. وملع جنمه �إب���ان �ملحادثات �خلا�شة بحل �لنز�ع 

حول منطقة �لربميي �حلدودية فنظر

�إليه �لنا�س باحرت�م و�إعجاب �شديدين. 

ت���وىل �ل�شي���خ ز�ي���د حك���م �لع���ني ع���ام 1946 ومل تكن ن���درة �ملاء و�مل���ال وقلة 

�الإمكاني���ات حجر عرة �أمام تطوير مدينة �لعني. فو�شع خطة دقيقة ال�شتثمار 

�إمكانات �ملدينة وعمل بد�أب على حتقيق تلك �خلطة. 

وبف�ش���ل تلك �لتوجهات فقد �فتتحت يف ع���ام 1959 �أول مدر�شة بالعني حملت 

��شم »�ملدر�ش���ة �لنهيانية« كما مت �إن�شاء �أول �شوق جتارية و�شبكة طرق وم�شفى 

طبي ليج�شد �ل�شيخ ز�يد ما كان يحلم به �إىل حقيقة و�قعة. ولعل �أبرز ما حتقق 

يف تل���ك �لف���رتة �ل�شعبة من تاري���خ مدينة �لعني �لقر�ر �ل���ذي �أ�شدره �شاحب 

�ل�شمو �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان و�لقا�شي باإعادة �لنظر يف ملكية �ملياه 

وجعله���ا على ندرتها متوفرة للجميع باالإ�شافة �إىل ت�شخريها لزيادة �مل�شاحات 

�لزر�عية. 

وم�ش���ى ز�يد على طريق �الإ�شالح فلم يرتك ميد�نا دون �أن يطرقه حتى عرف 

باأن���ه »رجل �الإ�ش���الح �لكبري«. وكانت كل تلك �الإ�شالح���ات و�الجناز�ت تب�شر 

باأن ز�يد هو �لرجل �ملوعود حلكم �إمارة �أبوظبي. 

يف �ل�شاد����س من �أغ�شط�س 1966 توىل �شاحب �ل�شم���و �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 

�آل نهيان مقاليد �حلكم يف �أبوظبي فو�شع برناجمًا �شخمًا لعملية �المناء وبد�أ 

بدفع �بناء �شعب���ه للم�شاهمة بكل طاقاتهم يف هذه �لعملية، كما دعا �لكفاء�ت 

�الأجنبية لدعم هذه �مل�شرية باخلرب�ت. ومل مت�س �أيام على ت�شلمه �حلكم حتى 

�أعل���ن ز�يد عن �إقام���ة حكومة ر�شمية ذ�ت �إد�ر�ت ودو�ئ���ر و�أ�شند �إليها �ملهام 

�لالزمة لت�شيري �لدولة. 

 يق���ول زاي���د: »اإن عملية التنمية والبناء والتطوي���ر التعتمد على من هم يف 

مواق���ع امل�ضوؤولي���ة فقط ب���ل حتتاج اإىل ت�ضافر كل اجله���ود لكل مواطن على 

اأر�ض هذه الدولة« 

�جلدير ذكره �أن بناء �ملو�رد �لب�شرية و�لبنية �لتحتية و�الهتمام بالبيئة مل تكن 

هي �الجناز�ت �لوحيدة �لتي قام بها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل 

نهي���ان يف �ل�شتينيات فقد نذر نف�شه للتعاون مع جري�نه من �لقبائل و�الإمار�ت 

الأن���ه �أيقن �أن �لتطور �ل���ذي ت�شهده �أبوظبي لن يتوقف عن���د حدودها ويف هذ� 

�الإط���ار كان لقاوؤه مع حاك���م دبي حينها �ملغفور له ب���اإذن �هلل �ل�شيخ ر��شد بن 

�شعيد �آل مكتوم حلل نز�ع طويل على �حلدود بني �أبوظبي ودبي وجاء بعد ذلك 

توقيع �تفاقيات مماثلة مع كل من عمان وقطر. 

عندم���ا �أعل���ن �لربيطاني���ون رغبته���م يف �الن�شح���اب من منطق���ة �خلليج بعد 

150 عام���ًا من �ل�شيط���رة �لتامة �غتنم ز�يد �لفر�ش���ة لري�شم بحكمته وذكائه 

�مل�شتقبل �ل�شيا�شي للمنطقة فاأقنع �ل�شيخ ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي 

حينها باالن�شمام �ليه يف بناء دولة �حتادية من ت�شع �إمار�ت هي �أبوظبي ودبي 

وعجم���ان و�لفجرية ور�أ�س �خليمة و�ل�شارقة و�أم �لقيوين �إ�شافة �ىل �لبحرين 

وقطر. غري �ن �لبحرين وقطر ف�شلتا �لعمل للح�شول على ��شتقالل كامل مما 

دفع ز�يد �ىل م�شاعفة جهوده الإقامة �الحتاد مع �الإمار�ت �ملتبقية. 

بعد جملة من �التفاقات متكن �ملغفور له �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 

�آل نهي���ان م���ن ترجمة حلمه �لكب���ري �إىل حقيق���ة و�قعة فاأقام دول���ة �الإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة يف دي�شمرب 1971، ومل يتوقف ز�يد يومًا عن �د�ء دوره �لد�عم 

لالإم���ار�ت �الأخ���رى. و�أر�شى ز�يد مفهوم���ًا مهمًا يقوم عل���ى �ن ��شتمر�رية كل 

�إمارة تعتمد بالدرجة �الأوىل على ��شتمر�ر �الحتاد و�ن �أي خلل يف بنية �لدولة 

�لو�حدة �شينعك�س �شلبًا على بناء كل �إمارة. 

قيام االتحاد
كثف �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 

�آل نهيان جهود �لبناء بعد قيام �الحتاد ورفع 

م���ن وترية �لعمل يف �شائر �مل�شاريع �حليوية 

و�ملهم���ة. وبان���ت �لنتائج للعي���ان فازد�دت 

�الأر��ش���ي  وكذل���ك  �مل�شاح���ات �خل�ش���ر�ء 

�لزر�عية فباتت �ملحا�شيل �لزر�عية للدولة 

تع���م �الأ�ش���و�ق وتناف�س بجودته���ا �ملنتجات 

�مل�شتوردة. وتذك���ر وز�رة �لبيئة و�ملياه �لتي 

كان يطلق عليه���ا يف �ل�شابق وز�رة �لزر�عة 

و�ل���روة �ل�شمكية على موقعه���ا على �شبكة 

�النرتن���ت �أن �إجم���ايل �مل�شاحات �خل�شر�ء 

يف �لدول���ة و�شل يف عام 1998 �إىل نحو 1،2 

ملي���ون دومن بينم���ا و�شل �إجم���ايل م�شاحة 

�الأر��شي �لزر�عية �ىل ما يقارب 617 �ألف 

دومن م���ن بينها 591 �أل���ف دومن خم�ش�شة 

لزر�ع���ة �لنخيل والز�لت �مل�شاحة يف �زدياد 

م�شتمر.

كذل���ك �أوىل �ل�شي���خ ز�ي���د م�شاري���ع �ملي���اه 

و�لطاق���ة �أهمية بالغ���ة الإميانه باأن توفريها 

ي�شه���م يف دف���ع عجل���ة �لنم���و �ل�شناع���ي 

و�لزر�ع���ي قدم���ا يف �لب���الد. وعلي���ه فق���د 

�متدت �شب���كات �ملياه و�لكهرب���اء يف �أنحاء 

�لدول���ة لتوؤم���ن �حتياج���ات �ملو�طن���ني من 

�ملي���اه �لعذبة وتف���ي باالحتياجات �لزر�عية 

وت�ش���ري �إح�شائي���ات وز�رة �لطاق���ة �ىل �أن 

�إجم���ايل ��شتهالك �ملياه يوميا و�شل �ىل ما 

ب���ني 250 مليون جال���ون يوميا و 300 مليون 

جال���ون. و�جلدي���ر ذك���ره هن���ا �أن م�شروع 

�لربط �لكهربائي �ملوحد بني �إمار�ت �لدولة 

�شاهم يف �شد �حتياجات �المار�ت كافة من 

�لطاق���ة و�أ�شب���ح يوج���د يف دول���ة �الإمار�ت 
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ال�ش���ك �أن �شاحب �ل�شمو �ل�شي���خ ز�يد بن �شلط���ان �آل نهيان وعلى 

�مت���د�د م�شريته �حلافلة قد �أدخل تغي���ري�ت جذرية و�إيجابية على 

م�شت���وى حياة �ملاليني �ش���و�ء يف بالده �أو خارجه���ا. �أما فيما يتعلق 

بدول���ة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة فاإن مقارنة ب�شرية ب�شيطة ل�شور 

م���ا كانت عليه قبل قيام �الإحتاد وما �أ�شبحت عليه �ليوم توؤكد �أنها 

م���ا كانت �شتحظى مبا حظيت به لوال وجود ه���ذه �لروؤية �لثاقبة له 

كحاك���م وقائد و�شيا�شي حمنك. لقد ��شتط���اع �ملغفور له باإذن �هلل 

تع���اىل �شاحب �ل�شم���و �ل�شيخ ز�يد ب���ن �شلطان �آل نهي���ان �أن ي�شع 

ب���الده على �خلريطتني �لعاملية و�الإقليمي���ة و�أن يكر�س ��شمه كقائد 

عرب���ي فريد متتع باحرت�م �لعامل �أجم���ع و�ن يجعل من �حتاد دولة 

�الم���ار�ت �لعربي���ة �ملتح���دة جتربة وحدوي���ة قلما يج���د �لعامل لها 

مثياًل.

�لي���وم و�حدة م���ن �أك���رب �ل�شب���كات �لكهربائية و�أكره���ا تطور� يف 

�ملنطقة. 

وعل���ى �ل�شعيد �ل�شناعي �شهدت �لدولة حتت قيادة �شاحب �ل�شمو 

�ل�شي���خ ز�ي���د بن �شلطان �آل نهي���ان رئي�س �لدول���ة رحمه �هلل نه�شة 

�شناعية كب���رية فاأقيمت �ملناط���ق �ل�شناعية و�ملوؤ�ش�ش���ات �مل�شرفة 

عل���ى �إد�رة �ل�ش���وؤون �ل�شناعية بالدولة و��شتثم���رت مبالغ كبرية يف 

عملية �لنهو����س بال�شناعة �لوطنية لتاأمني م�ش���ادر بديلة للدخل. 

وال بد من �لوقوف هنا عند �لنه�شة �لتي �شهدتها �شناعة �مل�شتقات 

�لبرتولي���ة م�شتفي���دة من ث���ورة �كت�شاف �لنفط يف �لب���الد. وتو�شح 

�الإح�شائي���ات �أن �إجمايل عدد �ملن�شاآت �ل�شناعية يف �لدولة بلغ يف 

�لع���ام 2003 نحو 2795 �شركة وم�شنع���ا. كما �شهدت �أعمال �لبنية 

�لتحتي���ة نه�شة حقيقية �شق���ت خاللها �لطرق���ات و�شيدت �جل�شور 

لت�ش���ل �أو��شر �لبالد ويبلغ �إجمايل طول �شبكة �لطرقات يف �لدولة 

�لي���وم �إيل م���ا يناهز �ل�شبع���ة �آالف كيلوم���رت من �لط���رق �ل�شريعة 

�ملعبدة. 

وعل���ى �ل�شعيد �لطبي تربز �الإجناز�ت �لتي حتققت يف ظل �لقيادة 

�حلكيمة ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان من خالل 

�رتف���اع ع���دد �ملوؤ�ش�ش���ات �لطبية �لعامل���ة بالدولة م���ن م�شت�شفيات 

حكومي���ة وخا�شة ومر�كز �شحية حكومية و�شيدليات توؤمن �لرعاية 

�ل�شحي���ة للمو�طنني و�ملقيم���ني على �أر�س �الإم���ار�ت. �إن �حلا�شر 

�لذي نعي�شه �الآن عل���ى هذه �الأر�س �لطيبة هو �نت�شار على �ملا�شي 

وق�ش���وة ظروفه« تلك مقولة �خت�ش���ر بها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ ز�يد 

ب���ن �شلطان �آل نهيان رئي�س دولة �الإم���ار�ت �لعربية �ملتحدة م�شرية 

�لعمل يف �شبيل رفع �شاأن دولة �الإمار�ت و�شعبها. 

وبا�شتغالل �لفر�شة �لتي �أوجدتها عائد�ت �لروة �لنفطية؛ مل يدخر 

ز�ي���د �أية فر�شة مل�شاعفة م�شرية �الإمناء و�لتنمية لبناء �لدولة. ويف 

�أق���ل من ثالثة عقود متكن من حتقيق حلم �لبناء �لكبري، بناء دولة 

�لتقدم و�لتطور و�لرفاهية و�الأحالم �لطموحة �لتي ر�شمها باأفكاره 

�لفري���دة و�أجنزه���ا بت�شخري جمي���ع �الإمكانيات �لالزم���ة. �إن ز�يد 

�الإن�شان باأف���كاره و�جناز�ته �شيبقى رمزً� الأجي���ال مقبلة فهو �شبب 

�لنه�شة �لثقافي���ة و�حل�شارية و�الإن�شاني���ة و�لعمر�نية �لتي عرفتها 

دولة �الإمار�ت ب�شكل عام. 

�إن روؤي���ة �ملغفور له �شاح���ب �ل�شمو �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 

كان���ت تقوم على �أ�شا����س �لتعاون و�البتعاد ع���ن �لفردية وقد جتلت 

هذه �لروؤي���ة يف �إجناز�ته �لتي ال حت�شى يف منطقة �خلليج �لعربية 

ال�شيم���ا يف �إط���ار �مل�شاهم���ة يف قيام جمل�س �لتع���اون �خلليجي ويف 

�لهيئات و�ملنظم���ات �القت�شادية و�الإن�شاني���ة و�الجتماعية �لعربية 

و�الإ�شالمية. وعلى �مل�شتوى �لعاملي ك�شب رئي�س �لدولة �حرت�م قادة 

�لع���امل ومل يتوقف يومًا عن دعوتهم الإقر�ر �ل�شالم و�لعدل ورفعهما 

فوق �مل�شالح �ل�شيقة. 

ت�شل���م �ملغفور له �شاحب �ل�شم���و �ل�شيخ ز�يد بن �شلط���ان �آل نهيان 

يف ع���ام 1985 �لوثيقة �لذهبية �لتي منحتها ل�شموه �ملنظمة �لدولية 

لالأجان���ب ومقره���ا جنيف، تقدي���ر� منها على جه���وده يف �ملجاالت 

�الإن�شاني���ة �ملختلفة، ورعاية �جلالي���ات �الأجنبية �لعاملة يف �لدولة. 

ويف ع���ام 1988 �خت���ارت �إح���دى �لهيئ���ات �لدولية �لت���ي تتخذ من 

باري����س مقرً� لها �شاح���ب �ل�شمو �ل�شيخ ز�يد ب���ن �شلطان �آل نهيان 

كاأب���رز �شخ�شي���ة �شيا�شية لذلك �لعام وكذلك ل���دور �شموه يف وقف 

�حلرب �لعر�قية �الإير�نية، و�إعادة �لعالقات بني �لدول �لعربية. 

ملـــف العــدد
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ملـــف العــدد

  نظم���ت بلدي���ة �ل�شارق���ة �حتفالي���ة كربى �شم���ن �شل�شلة م���ن �لفعاليات 

�لوطني���ة و�لرت�ثي���ة �ملتنوعة �حتفاء بالي���وم �لوطني �ل���� 41 ، مبقر �إد�رة 

�لتنظي���م �اليج���اري بح�شور �ل�شي���خ �شلطان ب���ن �أحم���د �لقا�شمي رئي�س 

موؤ�ش�ش���ة �ل�شارقة لالإعالم و�شعادة �ملهند�س �شلطان عبد �هلل �ملعال مدير 

عام بلدية مدينة �ل�شارقة وعدد من كبار �مل�شوؤولني يف �لدو�ئر و�ملوؤ�ش�شات 

�حلكومية.

ويف بد�ي���ة �الحتفاالت رفع �شعادة �ملهند����س �شلطان عبد �هلل �ملعال مدير 

ع���ام بلدي���ة �ل�شارقة �أ�شمى �آي���ات �لتهاين و�لتربي���كات �إىل مقام �شاحب 

�ل�شم���و �ل�شي���خ خليفة بن ز�ي���د �آل نهيان رئي�س �لدول���ة حفظه �هلل و�أخيه 

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ  حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 

جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي و �أخيهما �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان 

ب���ن حمم���د �لقا�شم���ي ع�شو �ملجل����س �الأعلى  حاك���م �ل�شارق���ة و�إخو�نهم 

�أع�ش���اء �ملجل�س �الأعلى حكام �الإم���ار�ت مبنا�شبة �حتفاالت �لدولة باليوم 

�لوطن���ي، موؤكدً� �أن �لبلدي���ة تنظم جمموعة متنوعة م���ن �لفعاليات بهذه 

�ملنا�شب���ة �لعزي���زة عل���ى قلوبنا جميع���ًا، و�لتي تاأتي بع���د �أن حقق �الحتاد 

�مليمون جناحات متعددة يف كافة �ملجاالت.

و�أ�ش���ار �شعادته خالل �الحتفاالت �لتي �شهدها �شعادة حممد خوري مدير 

عام موؤ�ش�شة �ل�شي���خ خليفة لالعمال �الن�شاني���ة و�خلريية و�شعادة ريا�س 

بن عي���الن نائب رئي�س �لبلدية وعدد من �مل�شوؤول���ني باالإ�شافة �إىل مدر�ء 

وروؤ�ش���اء �الأق�شام وح�ش���د من �ملوظف���ني و�ملر�جعني �أن ه���ذه �الحتفاالت 

تعك����س روح �الحتاد �لتي يتحلى بها �أبناء �لوطن، كما تبعث بر�شالة �لوالء 

و�النتم���اء للقيادة �لر�شي���دة وجتديد �لعهد على مو��شل���ة م�شرية �لعطاء 

و�الجناز.

كم���ا ت�شمنت �الحتف���االت توقيع �ملدي���ر �لعام 

�مل�شوؤول���ني  وكب���ار  �ل�شارق���ة  مدين���ة  لبلدي���ة 

و�ملوظف���ني �لتوقي���ع عل���ى وثيقة �لعه���د و�لوالء 

و�النتماء للقيادة �لر�شيدة .

وم���ن جانبه ق���ال خالد �ل�شام�ش���ي مدير �إد�رة 

�لتنظيم �اليجاري �أن �لفعاليات ت�شمنت عر�س 

لل�شيار�ت �لكال�شيكية �لقدمية ذ�ت �لطر�ز�ت 

�ملمي���زة ، كم���ا ت�شمن���ت �إقامة معر����س تر�ثي 

يحتوي على ركن للطب �ل�شعبي و�ملطوعة وبيت 

�لعرو�شة وركن لل�شغار وعر�س لل�شقور .

و�أ�ش���ار �إىل �أن برنام���ج �حلف���ل ت�شم���ن تقدمي 

عر����س م�شرح���ي بقي���ادة فنان �الإم���ار�ت فهد 

�ب���و عابد مع نخبة من �لفنانني �ملحليني، وقدم 

�لعر����س �مل�شرح���ي فق���ر�ت ممي���زة ع���ن �أهم 

�لعاد�ت و�لتقاليد �الإمار�تية ، كما قدم �ل�شاعر 

�شعي���د ب���ن غليظ���ة جمموع���ة م���ن �لق�شائ���د 

�ل�شعرية �ملميزة �لتي حظيت باعجاب �جلميع، 

كذل���ك �شه���د �لعر����س تق���دمي ع���دة عرو����س 

فلكلورية مب�شاركة جمموع���ة من طلبة مدر�شة 

ر�بعة �لعدوية ومدر�شة �أم خالد للبنات.

و�أكد مدي���ر �إد�رة �لتنظيم �اليجاري �أن �ل�شيخ 

�شلط���ان ب���ن �أحم���د �شه���د عر�س ح���ول نظام 

عق���د �اليج���ار �اللك���رتوين �ل���ذي ي�شاه���م يف 

تخفي���ف �العباء عن �ملر�جع���ني و�جناز عملية 

ت�شدي���ق �لعقود �اليجاري���ة بي�شر و�شهولة بعيد 

ع���ن �النتظ���ار و�شي���اع �الوقات. كم���ا ت�شمنت 

�لفعاليات عر�س للماأك���والت �لرت�ثية مبختلف 

�أنو�عه���ا وكذل���ك جن���اح للمنتج���ات �لرت�ثي���ة 

�لقدمية �لتي تظهر تاريخ �الآباء وتعك�س �جلهد 

و�لعط���اء �ل���ذي بذل���وه م���ن �أجل تق���دم ورفعة 

�الإمار�ت.

كذل���ك �أقي���م  معر�س لل�شور ورك���ن للرت�ث �ل�شعب���ي يف �شالة �ملر�جعني 

يت���م فيه عر�س �لرت�ث �الإمار�تي و�إب���ر�زه �أمام �لزو�ر و�ملر�جعني بجانب 

تقدمي عرو�س لليولة وغريها. 

بحضور الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي وعدد من المسؤولين

بلدية الشارقة توقع على وثيقة العهد 
والوالء للقيادة الرشيدة

ملـــف العــدد
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اأخبار الـدار 

بلدية الشارقة ودائرة المعلومات يوقعان مذكرة تفاهم 
لتعزيز الدعم الفني

بلدية دبي تطلع على تجربة بلدية الشارقة في إصدار 
المخالفات االلكترونية 

وقع���ت بلدي���ة مدين���ة �ل�شارقة ود�ئ���رة �ملعلومات و�حلكوم���ة �اللكرتونية 

بال�شارق���ة مذكرة تفاهم ت�شتهدف  تقدمي �لدع���م �لفني و�لتقني للبلدية 

يف جمال �إن�شاء وت�شغي���ل �لبو�بات �اللكرتونية و�لتعاون يف تطبيق �مليكنة 

�اللكرتونية و�إن�شاء �الأنظمة.

ووق���ع �التفاقية عن بلدي���ة مدينة �ل�شارقة �شع���ادة �ملهند�س �شلطان عبد 

�هلل �ملع���ال مدير عام �لبلدية وعن د�ئرة �ملعلومات و�حلكومة �اللكرتونية 

�شعادة �ل�شيخ خالد بن �أحمد بن �شلطان �لقا�شمي �ملدير  �لعام للد�ئرة، 

بح�شور عدد من �مل�شوؤولني يف �لد�ئرتني.

وق���ال �شعادة �ل�شيخ خال���د �لقا�شمي �أن هذه �ملذك���رة تهدف �إىل حتقيق 

�ملزي���د من �لتفعي���ل  لالتفاقيات �ملوحدة حلكوم���ة �ل�شارقة مبا يعزز من 

�أد�ء ودور �لهيئ���ات و�لدو�ئ���ر و�ملوؤ�ش�ش���ات �حلكومي���ة  وت�شهي���ل عمليات 

�لتو��شل مع �جلمهور و�ال�شتفادة من �لرب�مج و�لتقنيات �حلديثة يف تلك 

�جلهات وفى  مقدمتها د�ئرة �لبلدية باعتبارها من �لدو�ئر �لر�ئدة �لتي 

تق���وم بدور ه���ام وفعال يف خدمة �ملجتمع، م�ش���ريً� �إىل �أن �ملذكرة تهدف 

�إىل �ال�شتف���ادة م���ن خط���وط �ل�شبكة �ملوح���دة حلكوم���ة �ل�شارقة ومركز 

�ل�شارق���ة لالت�ش���ال 8008000 وموق���ع خورفكان للك���و�رث و�ال�شرتجاع 

وتقدمي �ال�شت�شار�ت و�حللول �لبديلة عند ح�شول �أي خلل معلوماتي.

وذكر �أن �ملذكرة تت�شمن ت�شكيل جلنة م�شرتكة بني د�ئرة �لبلدية ود�ئرة 

�ملعلوم���ات و�حلكومة �اللكرتونية  تك���ون مهمتها و�شع خطة عمل لتحقيق 

�الأهد�ف �لتي يتطلع �إليها �لطرفان.

ومن جانبه �أكد �شعادة �ملهند�س �شلطان عبد �هلل �ملعال مدير عام �لبلدية 

�أن د�ئرة �ملعلومات �شوف تقوم بتوفري خدمات �لدعم �للوج�شتي  للبلدية 

و�أعمال �ل�شيانة �لعامة و�خلدمات و�مل�شاركة يف �لفعاليات باالإ�شافة �إىل 

�ال�شتف���ادة م���ن �لدعاية و�الإعالن يف �شتى �ملج���االت، موؤكد� على حر�س 

بلدية �ل�شارقة عل���ى �ال�شتفادة من �لتقنية �حلديثة وت�شخريها يف خدمة 

�ملر�جعني ل�شرعة �إجناز معامالتهم.

��شتقبل���ت بلدية مدينة �ل�شارقة وفد من بلدي���ة دبي وذلك لالإطالع 

على جتربة بلدية �ل�شارقة يف �إ�شد�ر �ملخالفات �اللكرتونية.

ورح���ب عب���د �هلل �لقاي���دي مدي���ر �إد�رة �ملالي���ة و�ل�ش���وؤون �الإد�رية 

يف بلدي���ة �ل�شارقة بالوف���د �لز�ئر، كما قدمت �إد�رت���ا �ملالية وتقنية 

�ملعلوم���ات يف بلدية �ل�شارق���ة �شرحًا مف�شاًل  للوفد �لز�ئر حول �آلية 

�إ�ش���د�ر �ملخالفات �اللكرتوني���ة و�الإجر�ء�ت �لتي تق���وم بها �لبلدية 

لتفعيل �لرقابة و�ل�شيطرة على عملية دفع �ملخالفات بكافة �أنو�عها.

و��شتم���ع وفد بلدية دبي �إىل نظ���ام عمل خمالفات �ل�شيار�ت وكذلك 

خمالف���ات �لرخ����س وخدمة �ال�شتع���الم عن �ملخالف���ات عرب �ملوقع 

�اللك���رتوين لبلدية مدينة �ل�شارقة و�لت�شهيالت �لتي تقدمها �لبلدية 

للمر�جعني �إلكرتونيًا.

وقدم عبد �هلل �لقايدي عر�س حول بد�ية �لعمل �اللكرتوين يف بلدية 

�ل�شارق���ة ب�شاأن �ملخالفات منذ نهاي���ة �لت�شعينيات يف �لقرن �ملا�شي 

وحت���ى �لي���وم و�لتطور �لذي ط���ر�أ على �خلدمات �ملقدم���ة للجمهور 

و�آلي���ات �لرب���ط مع �لدو�ئ���ر و�جله���ات �حلكومية �الأخ���رى، موؤكد� 

�أن ه���ذه �لزيارة تاأت���ي يف �إطار �لتو��شل و�لتفاع���ل مع كافة �لدو�ئر 

و�ملوؤ�ش�ش���ات �حلكومي���ة لال�شتفادة م���ن �لرب�م���ج و�مل�شاريع �ملميزة 

لتعميم �لفائدة على �جلميع.

ومن جانبه عرب �لوفد �لز�ئر عن �شكره ملا قدمته بلدية �ل�شارقة من 

معلومات وجتارب وما حققته من �إجناز�ت يف هذ� �ملجال موؤكدً� �أن 

بلدية دبي حري�شة على �ال�شتفادة من �لتجارب �لناجحة و�لتو��شل 

م���ع كافة �لدو�ئر للو�ش���ول باخلدمات �ملقدمة للجمه���ور �إىل �أف�شل 

�لنتائج.
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بالتعاون والتنسيق مع الدفاع المدني
البلدية تعزز إجراءات األمن والسالمة في المباني

إلزام مالك العقارات بعمل عقود صيانة دورية للمصاعد

�أك���دت بلدي���ة �ل�شارقة حر�شها عل���ى �تخاذ كافة �الإج���ر�ء�ت �لالزمة �لتي 

ت�شمن �شالمة �ملباين وتوفري كافة عنا�شر �الأمن و�ل�شالمة وذلك من خالل 

�لتعاون و�لتن�شيق مع �إد�رة �لدفاع �ملدين و�جلهات �ملعنية.

وق���ال �شع���ادة �ملهند����س �شلط���ان عب���د �هلل �ملعال مدي���ر عام بلدي���ة مدينة 

�ل�شارق���ة �أن���ه مت �التفاق بني �لبلدي���ة و�لدفاع �ملدين على  �ش���رورة �عتماد 

�ملخطط���ات �خلا�شة بامل�شاري���ع �لعقارية من قب���ل �إد�رة �لدفاع �ملدين قبل 

�إ�شد�ر �إجازة �لبناء و�عتماد �ملخططات من �لبلدية، كذلك ال تقوم �لبلدية 

باإ�شد�ر �شهادة �إجن���از مبنى من �ملباين قيد �الإن�شاء �إال بعد مو�فاة �لبلدية 

مبو�فقة من �لدفاع �ملدين توؤكد �أن �ملبنى م�شتويف ل�شروط �الأمن و�ل�شالمة.

وذك���ر �أن �لبلدي���ة ال تق���وم باإ�ش���د�ر ت�شاري���ح �شيانة الأي مبن���ى جتاري �أو 

�شناعي �إال بعد تقدمي �شهادة عدم ممانعة من �لدفاع �ملدين وال يتم �إ�شد�ر 

�شه���ادة �إنهاء �أعمال �شيانة من �لبلدي���ة دون مو�فقة �لدفاع �ملدين على �أن 

�ملن�شاأة م�شتوفيه ل�شروط �الأمن و�ل�شالمة.

و�أف���اد �شعادت���ه �أن �الإجر�ء�ت �ملتع���ددة �لتي تقوم بها بلدي���ة مدينة �ل�شارقة 

ته���دف �إىل  �لو�ش���ول بكاف���ة �ملب���اين يف �الإم���ارة �إىل �أعل���ى معاي���ري �الأم���ن 

و�ل�شالم���ة وتطبيق �ال�شرت�طات �لعاملية �ملعمول بها يف هذ� �ملجال.موؤكدً� �أن 

�لبلدي���ة ال تق���وم باإ�شد�ر �إج���ازة �لبناء و�عتماد �ملخطط���ات �إال بعد �لتدقيق 

عل���ى �ملخططات �ملعماري���ة و�الإن�شائية و�ل�شحي���ة ومطابقتها مع �ملخططات 

�ملعتم���دة م���ن قبل �لدو�ئر �خلدمي���ة ذ�ت �ل�شلة وذلك حفاظ���ا على �شالمة 

�ملب���اين، كما يقوم مفت�ش���و �لبلدية  بجوالت تفقدية عل���ى �ملو�قع قيد �الإن�شاء 

للتحق���ق من ��شتيفاء �إجر�ء�ت �الأمن و�ل�شالم���ة ويف حال عدم حتقيقها يتم 

�تخاذ �الإجر�ء�ت �لقانونية �ملتبعة جتاه �ملقاول و�ال�شت�شاري.

و�أ�شار �ملدير �لعام �إىل �أن �لبلدية تقوم كذلك بحمالت تفتي�شية بعد �إ�شد�ر 

�شه���ادة �جناز �ملبنى يف �إطار متابعته���ا �مل�شتمرة على �ملباين ويف حال تبني 

وجود مبنى يحتاج �إىل �شيانة تتم معاينته عن طريق جلنة فنية متخ�ش�شة 

م���ن ق�ش���م �ل�شيانة و�لهدم للنظ���ر يف �حلالة �الإن�شائية للمبن���ى للتاأكد من 

جدوى �أعمال �ل�شيانة ونوع �ل�شيانة �ملطلوبة.

�نطالق���ا م���ن حر�شه���ا على تطبي���ق �أعلى معاي���ري �الأمن �ل�شالم���ة  يف كافة 

�ملباين �لتجارية و�ل�شكنية قررت بلدية مدينة �ل�شارقة �إلز�م مالك �لعقار�ت 

باإح�ش���ار عقد �شيان���ة �شنوي للم�شاعد من �شركة معتم���دة من �إد�رة �لدفاع 

�مل���دين، وكذلك عمل �شهادة �شالمة �ملبنى بعد تفتي����س �لعقار من قبل �إد�رة 

�لتفتي�س �لطارئ يف �لبلدية للتاأكد من تطبيق �إجر�ء�ت �الأمن و�ل�شالمة �لتي 

تطبقها �لبلدية على جميع �مل�شاريع �ل�شكنية.

وقال �شعادة �ملهند�س �شلطان عبد �هلل �ملعال مدير عام بلدية مدينة �ل�شارقة 

�إن �لتفتي����س عل���ى �ملباين �شوف يتم م���ن خالل عدة جلان يت���م ت�شكيلها من 

ق�شم �ل�شيانة و�لهدم و�إد�رة �لتفتي�س �لطارئ يف �لبلدية باالإ�شافة �إىل �إد�رة 

�لدف���اع �ملدين، م�شريً� �إىل �أن �لبلدية تعتزم �تخاذ �الإجر�ء�ت �لقانونية �شد 

�أ�شحاب �لعق���ار�ت �ملخالفة و�لغري ملتزمة بتطبي���ق معايري �الأمن و�ل�شالمة 

، حي���ث �شيتم وقف معامالت ت�شديق عقود �الإيج���ار ومعامالت وز�رة �لعمل 

وغريها من �ملعامالت �خلا�شة باملالك �ملخالفني.

و�أك���د �شعادته �أن �لبلدية حري�شة على تطبي���ق �أعلى �ملعايري �خلا�شة باالأمن 

و�ل�شالم���ة وفقًا ملا هو معمول به يف معظ���م دول �لعامل وذلك من �أجل �شمان 

�شالم���ة �ل�شكان وحتقي���ق �أعلى معايري �الأمان، الفت���ًا �إىل �أن �الإجر�ء�ت �لتي 

يجب تطبيقها ل�شيانة �مل�شاعد ت�شمل �ل�شيانة �لدورية و�لوقائية و�ل�شيانة 

�لطارئ���ة وغريه���ا من �ال�شرت�طات �لفني���ة �لتي يتم متابعتها م���ن قبل �إد�رة 

�لتفتي�س �لطارئ يف �لبلدية.

و�أو�ش���ح �ملدير �لع���ام �أن �لغالبية �لعظمى من �مل���الك يحر�شون على تطبيق 

�أعلى معايري �الأمن و�ل�شالمة وعمل عقود �ل�شيانة مع �ل�شركات �ملتخ�ش�شة 

ل�شم���ان �تخ���اذ �الإج���ر�ء�ت �لوقائية �ش���د �أي �أعطال ميك���ن �أن تتعر�س لها 

�مل�شاع���د وت�شبب م�ش���اكل لل�ش���كان، موؤكد� �أن جه���ود �لبلدي���ة �ملتو��شلة يف 

هذ� �ملجال ته���دف �إىل �حلفاظ على �ل�شكان وتوفري �أعلى معايري �جلودة يف 

�مل�شاريع �لعقارية وتوفري �خلدمات �ملميزة لل�شكان.

بلدية الشارقة تستقبل وفد من جائزة المدن العربية

��شتقب���ل �شعادة �ملهند�س �شلطان �ملعال مدير ع���ام بلدية مدينة �ل�شارقة 

�شب���اح �أم����س وفد م���ن جائزة منظمة �مل���دن �لعربية يف قط���ر ومت خالل 

�للقاء بحث �لتعاون �مل�شرتك بني بلدية �ل�شارقة و�جلائزة و�آليات �لرت�شح 

للفوز بجو�ئز �ملدن �لعربية و�لدور �لذي تقوم به مدينة �ل�شارقة يف �إثر�ء 

�جلائزة من خالل م�شاركتها �ملتميزة.

و�ش���م �لوف���د �لز�ئر �شع���ادة �ملهند�س حمم���د �أحمد �ل�شي���د مدير بلدية 

�لدوحة بدولة قطر ويعقوب يو�شف �ملا�س مدير موؤ�ش�شة �جلائزة وعي�شى 

ر��شد حمد رئي�س ق�شم �لعالقات �لعامة و�الت�شال باجلائزة، كما ح�شر 

�للق���اء من بلدية مدينة �ل�شارق���ة �شعادة �ملهند�س عبد �لعزيز �ملن�شوري 

م�شاع���د �ملدي���ر �لع���ام لل�شوؤون �لفني���ة و�ملهند����س يعقوب عب���د �لرحيم 

حممود مدير �الإد�رة �لفنية و�ملهند�س ح�شن �لتفاق مدير �إد�رة �ل�شرف 

�ل�شحي وندى �شعيد �ل�شويدي مدير �إد�رة �الت�شال �ملوؤ�ش�شي.

و�أثن���ى �لوفد �لز�ئر عل���ى �جلهود �لتي تق���وم بها بلدية مدين���ة �ل�شارقة 

يف �حلف���اظ عل���ى �لرت�ث �ملعم���اري وتخ�شري وجتميل �ملدين���ة موؤكد� �أن 

جائ���زة �ملدن �لعربي���ة ت�شعى الإب���ر�ز وتتويج �الأعم���ال و�مل�شاريع �ملتميزة 

عل���ى م�شتوى �ملدن �لعربية ،كما قدم �لوفد �لز�ئر �شرحا م�شتفي�شا حول 

�آلي���ات �مل�شاركة يف �جلو�ئز �ملختلفة و�الإج���ر�ء�ت �ملتبعة يف هذ� �ل�شاأن، 

الفتًا �إىل �أن مدينة �ل�شارقة تتمتع بكافة �ملقومات �لتي جتعلها يف م�شاف 

�ملدن �ملتميزة بكافة مكوناتها و�إجناز�تها �ملتعددة.

وق���ال �شعادة �ملهند����س �شلطان عب���د �هلل �ملعال مدير ع���ام بلدية مدينة 

�ل�شارق���ة �أن �لبلدية حري�ش���ة على �مل�شاركة يف كل ما ي�شاهم يف �لتطوير 

و�الرتق���اء بالعم���ل �لبل���دي لتبق���ى �ل�شارقة مدين���ة متمي���زة مب�شاريعها 

وتر�ثه���ا، موؤكد� �أن �ل�شارقة كانت من �أو�ئل �مل���دن �لعربية �لتي �شاركت 

وتوج���ت بالف���وز يف ه���ذه �جلائ���زة، لذلك حتر����س �لبلدية عل���ى �لدعم 

و�لت�شجيع على �مل�شاركة يف هذه �جلائزة �لر�ئدة نظر� لتاأثريها �اليجابي 

وتعزيز روح �لتناف�س و�الإبد�ع بني �ملدن �لعربية.
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بعد التدقيق على جميع اإلجراءات التي يقوم بها المختبر
هيئة االعتماد البريطانية تجدد الثقة وتشيد بمختبر 

األغذية في بلدية الشارقة
 ج����ددت هيئة �العتماد �لربيطاني����ة »�ليوكا�س« �لثقة يف خمترب بلدية 

�ل�شارق����ة ،م�شيدة بالتطور �لذي ي�شهده �ملخترب ودقة �لتحليل وتطبيق 

�أح����د�ث �لرب�م����ج �لعملية يف هذ� �ل�شاأن وذلك بع����د �لزيارة �لتي قام 

بها وفد من �لهيئة �لربيطانية العتماد �خلدمات �ملخربية �إىل �ملخترب 

�ملرك����زي للرقابة و�ال�شت�شار�ت �لغذ�ئية ببلدية مدينة �ل�شارقة خالل 

�شه����ر مايو �ملا�شي وتفقد خاللها �شري �لعم����ل و�الإجر�ء�ت �لتي يقوم 

بها �ملخترب.

و�أو�شح����ت  جنالء عل����ي �ملعال  رئي�س ق�شم خمت����رب �الأغذية �ملركزي  

يف بلدي����ة �ل�شارق����ة �أن �لوفد �لز�ئر �لذي �ش����م جمموعة من �خلرب�ء 

يف �لهيئ����ة �لربيطانية العتماد �خلدمات �ملخربي����ة �أطلع على مر�حل 

�لعم����ل د�خل �ملخت����رب و��شتم����ع �إىل �ش����رح مف�شل عن �آلي����ات وطرق 

�لرقابة �ملطبقة من قبل �لبلدية، كما �شاهد �الأنظمة �لتقنية �ملوجودة 

باملخت����رب وغريها م����ن �الإمكانيات �ملتع����ددة �لتي يتمت����ع بها �ملخترب، 

باالإ�شاف����ة �إىل �ملورد �لب�شري����ة �ملدربة و�ملوؤهل����ة و�حلا�شلة على �رفع 

�ل�شهاد�ت �لعلمية يف هذ� �ملجال.

و�أكدت �ملعال �أن خرب�ء �لهيئة �لربيطانية العتماد �خلدمات �ملخربية 

ج����ددو�  ثقتهم للمرة �خلام�شة ع�شر على �لتو�يل يف �ملخترب �ملركزي 

للرقاب����ة و�ال�شت�شار�ت �لغذ�ئية يف بلدية �ل�شارقة، وذلك بعد قيامهم 

باإجر�ء تقومي �شامل لالأنظمة 

�ملخت����رب  يف  به����ا  �ملعم����ول 

�لتي  �ملعايري  و�الطالع عل����ى 

و�الأجه����زة  تطبيقه����ا  يت����م 

و�ملع����د�ت �مل�شتخدمة وطرق 

و�لتدقي����ق  �لعين����ات،  �أخ����ذ 

عل����ى �لك����و�در �لفني����ة د�خل 

�ملخترب.

خمت����رب  �أن  �إىل  و�أ�ش����ارت 

�ل�شارقة  بلدي����ة  �الأغذي����ة يف 

يع����د �أول خمت����رب يف منطقة 

يح�ش����ل  �الأو�ش����ط  �ل�ش����رق 

على �شه����ادة جودة �لتحاليل و�ملعايرة �لعاملية م����ن �لهيئة �لربيطانية 

ع����ام 1999، موؤكدة �أنها تعد �أرقى �شهادة عاملية ت�شعى لك�شبها جميع 

�ملخترب�ت الإثبات جودتها و�العرت�ف دوليا بنتائج �لتحاليل �ل�شادرة 

عنها.

و�أ�ش����ارت �إىل �أن �لوف����د �أ�شاد باجله����ود �لتي يبذله����ا �ملخترب وتفرده 

ب����ني �ملخت����رب�ت وجناح����ه يف �حل�شول عل����ى �لعديد م����ن �ل�شهاد�ت 

و�العرت�فات �لعلمية �لدولية و�لتي جاءت نتيجة �جلهود �لكبرية �لتي 

تبذله����ا �لبلدية يف ه����ذ� �جلانب لالرتقاء ب����اأد�ء خمترب�تها، م�شرية 

�إىل �أن خمت����رب بلدية �ل�شارقة �أ�شبح من����وذج مميز يف �ملنطقة و�أحد 

�ملخترب�ت �لتي تتمتع ب�شمعة عاملية مميزة.

و�أف����ادت �ملعال �أن �حل�شول عل����ى �العرت�فات �لدولية وخا�شة �شهادة 

�ليوكا�����س متنح خمترب بلدية �ل�شارقة �لعدي����د من �ملز�يا منها تاأهيل 

�ل�شه����اد�ت �ل�شحية �مل�شاحبة ل�شحن����ات �الأغذية لالعرت�ف �لدويل 

بنتائ����ج �لتحاليل دون تعقي����د�ت، وترقي����ة �الأد�ء باملخترب�ت �الأخرى 

ال�شيم����ا �لتي تعتمد عليه����ا �مل�شانع �ملنتجة للغ����ذ�ء يف �شبط �جلودة 

مما ي����وؤدى �إىل تطوير �ل�شناع����ات �لغذ�ئية ب�شفة عام����ة. يذكر �أنه 

يت����م جتديد �عتماد تلك �ل�شهادة كل ث����الث �شنو�ت بعد �جتياز جميع 

متطلبات و��شرت�طات �لهيئة.

بلدية الشارقة تطلق حملة 
»لتبقى مدرستي خضراء” 

�أطلق���ت بلدية �ل�شارق���ة حملة �لت�شجري باملد�ر�س حت���ت �شعار “ لتبقى مدر�شت���ي خ�شر�ء “ و�لتي 

ته���دف لزر�ع���ة وت�شجري عدد م���ن �ملد�ر�س �حلكومية و�ملناط���ق �ملحيطة بها للحف���اظ على �لبيئة 

وتوعية �لطلبة باأهمية �لزر�عة وقيمتها يف حياتنا. 

وقامت �شعادة �لدكتورة ر�شا �أحمد �شلطان �لقا�شمي م�شاعد �ملدير ل�شوؤون �ل�شحة و�لبيئة و�جلودة 

يف بلدي���ة �ل�شارق���ة وير�فقها مدي���ر �إد�رة �ل�شحة �لعامة ببلدية �ل�شارق���ة ، وعدد من �مل�شوؤولني يف 

�لبلدية ،بزر�عة وت�شجري حديقة مدر�شة ر�بعة �لعدوية للطالبات، حيث مت زر�عة عدد من �الأ�شجار 

ونبات���ات �لزين���ة بحديقة �ملدر�ش���ة، مب�شاركة طالبات �ملدر�ش���ة حلثهم على قيمة ه���ذه �ملزروعات 

وكيفية �حلفاظ عليها باعتبارها �شرورة مهمة لتوفري بيئة وحياة �شحية لكافة �أبناء �ملجتمع. 

وقال���ت �شع���ادة �لدكتورة ر�ش���ا �لقا�شم���ي �إن هذه �حلمل���ة �لتي ينظمه���ا مكتب �جل���ودة و�لتثقيف 

�ل�شح���ي و�إد�رة �لزر�ع���ة بالبلدية تهدف �إىل توعية �لطلبة ببع�س �الأم���ور �لفنية �ملتعلقة بالزر�عة 

وط���رق �لعناية باالأ�شجار و�لنباتات وكيفية �حلفاظ عليه���ا، وزيادة �مل�شاحات �خل�شر�ء يف �الإمارة 

ككل وخا�ش���ة يف �ملد�ر����س لرتبية �لن�سء وتوعيته من���ذ مر�حل �لطفول���ة �الأويل بقيمة و�أهمية هذه 

�ملزروعات و�شرورية وجودها يف حياتنا وكيفية �حلفاظ عليها ورعايتها. 

و�أ�شاف����ت �أن �حلملة ت�شتهدف �لعمل على خلق روح �لعم����ل �جلماعي و�لتطوعي لدى �لطالب و�أهمية 

�إ�شر�كه����م بامل�شاريع �لبيئية، موؤكدة �أن �حلملة تت�شمن عددً� م����ن �لفعاليات و�الأن�شطة �ملتنوعة منها 

�إلقاء حما�شر�ت للطلبة عن �أهمية �لت�شجري وزيادة �مل�شاحات �خل�شر�ء ودورها يف مكافحة �لت�شحر 

و�ملحافظ����ة عل����ى �لبيئ����ة و�لق�شاء على �لتل����وث، وغريها من �لفعالي����ات �مل�شاحبة �الأخ����رى، بجانب 

عمليات �لزر�عة و�لت�شجري �لتي تتم د�خل �ملد�ر�س وخارجها مب�شاركة �لطلبة يف �ملد�ر�س �ملختلفة. 

طلبة كلية العلوم 
يزرون البلدية

ز�ر وف���د من كلية �لعل���وم بجامعة �ل�شارق���ة �إد�رة �ل�شرف 

�ل�شح���ي يف بلدي���ة مدين���ة �ل�شارقة �شباح �أم����س وذلك يف 

�إطار حر����س �لبلدية على تقدمي خرب�ته���ا وتدريب وتاأهيل 

�لكو�در �لب�شرية �لوطنية. ويف بد�ية �لزيارة رحب �ملهند�س 

ح�ش���ن �لتف���اق مدي���ر �إد�رة �ل�ش���رف �ل�شح���ي يف �لبلدية 

بالوفد �لذي �شم جمموعة م���ن �لطلبة و�لطالبات ب�شحبة 

عدد من �الأ�شاتذة.

 وح���ث مدي���ر �إد�رة �ل�شرف �ل�شحي �لطلب���ة على �شرورة 

�ال�شتف���ادة من هذه �لزيار�ت �مليد�ني���ة �لتي تثقل قدر�تهم 

�لعلمي���ة و�لعملي���ة وت�شاه���م يف تخري���ج جي���ل م���ن �مل���و�رد 

�لب�شري���ة �ملو�طن���ة �ملوؤهلة و�لق���ادرة عل���ى مو��شلة م�شرية 

�لتقدم و�الإبد�ع �لتي تعي�شها دولة �الإمار�ت.

و��شطح���ب مهند�ش���ي حمط���ة �ل�ش���رف �ل�شح���ي ببلدية 

�ل�شارقة �لطلب���ة و�لطالبات يف جولة ميد�نية د�خل �ملحطة 

مت خاللها �طالعه���م على جميع مر�ح���ل عمليات �ملعاجلة 

و�إع���ادة تدوي���ر �ملياه منذ �ش���خ مياه �ل�ش���رف �ل�شحي يف 

�ملحط���ة و�ش���واًل �إىل ع���زل كافة �مل�شتق���ات و�مل���و�د �ل�شامة 

و�حل�ش���ول على �لنفاي���ات �ل�شلب���ة وحتويله���ا �إىل م�شنع 

�ل�شماد �لتابع للبلدي���ة ومعاجلة �ملياه ب�شكل علمي حتى يتم 

�ال�شتفادة منها يف عمليات �لزر�عة وغريها من �الحتياجات 

�الأخرى بعد خ�شوعها للمعاجلات �لكيماوية �لالزمة
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�أك���دت بلدي���ة �ل�شارقة حر�شه���ا على تعزي���ز �لدور 

�لرقاب���ي عل���ى �ملن�ش���اآت �لغذ�ئية من خ���الل زيادة 

�لفرق �لتفتي�شية للتاأكد من �شالحية �ملو�د �لغذ�ئية 

�لتي ق���د تتعر�س للتلف نتيجة �رتفاع درجة �حلر�رة 

وذلك يف �إطار حر�شها على �شحة و�شالمة �ل�شكان.

وقال �شعادة �ملهند�س �شلط���ان عبد �هلل �ملعال مدير 

ع���ام بلدية �ل�شارق���ة �أن  ق�ش���م رقاب���ة �الغذية قام 

خالل �شهر �أغ�شط����س بتحرير 522 خمالفة للمو�قع 

�لغري ملتزم���ة باالإ�شرت�طات �ل�شحي���ة �ملطلوبة من 

قب���ل �لبلدية تعمل عل���ى تكثيف �لدور �لرقابي  خ���الل ف�شل �ل�شيف عرب 

تخ�شي�س عدد م���ن �ملفت�شني للتفتي�س على �لثالجات و�لرب�د�ت �خلا�شة 

بامل���و�د �لغذ�ئي���ة للتاأكد من حف���ظ  �ملنتجات �لغذ�ئي���ة يف درجات حر�رة 

منا�شب���ة، م�شريً� �إىل �أن �ملفت�شني �شيكون دوره���م �الأ�شا�شي �لتفتي�س على 

�لثالج���ات و�ل���رب�د�ت للتاأكد من كفاءة عملها وف�ش���ل �ملو�د �ملوجودة بها 

ع���ن بع�شه���ا �لبع�س وعدم وج���ود خلط بني �مل���و�د �لغذ�ئي���ة وغريها من 

�مل���و�د �الأخرى �لتي قد حتمل مو�د كيماوية يف تكوينها، و�أن �ملو�د �لغذ�ئية 

�ملحفوظ���ة بحالة جيدة وعملي���ة �لتجميد تتم وف���ق �ال�شرت�طات �ل�شحية 

و�ملعاي���ري �ملطلوب���ة، باالإ�شاف���ة �إىل �لتاأكد م���ن عدم �إع���ادة جتميد بع�س 

�ملو�د �لغذ�ئية مرة �أخرى نتيجة لف�شل �لتيار �لكهربائي عن �لثالجات �أو 

غريها من �الأ�شباب �الأخرى.

و�أو�ش���ح �شعادت���ه �أن �ملفت�شني �شيقوم���ون بالتفتي�س على �أجه���زة �لتكييف 

�ملوج���ودة للتاأكد من �أنها تعمل ب�شكل فعال، موؤك���د� �أن �إجر�ء�ت �لتفتي�س 

تت���م ب�ش���كل دوري وعلى م���د�ر �لعام ولك���ن مع قدوم 

ف�ش���ل �ل�شي���ف حتر����س �لبلدي���ة عل���ى زي���ادة فرق 

�لتفتي�س وتكثيف �لدور �لرقابي يف هذ� �ملجال.

وذك���ر �شعادت���ه �أن بلدي���ة �ل�شارق���ة �أ�ش���درت 1120 

خمالف���ة خ���الل �لربع �الأول م���ن �لعام �جل���اري �شد 

�ش���ركات وموؤ�ش�شات تعمل يف جم���ال �الأغذية يف �إطار 

حر�س �لبلدية على �إلز�م جميع �ل�شركات و�ملوؤ�ش�شات 

�لعاملة يف قطاع �الأغذية بتطبيق �أعلى معايري �جلودة 

و�ال�شرت�ط���ات �ل�شحية �لو�جب���ة حفاظًا على �شالمة 

و�شحة جميع �ل�شكان.

و�أو�ش���ح مدير ع���ام �لبلدي���ة �أن ق�شم رقاب���ة �الأغذية 

�شينظم حم���الت تفتي�شية م�شتمرة عل���ى �ملن�شاآت 

�لغذ�ئي���ة خالل ف�ش���ل �ل�شيف تبد�أ م���ن �ل�شاعة 

�ل�شاد�ش���ة �شباح���ًا للتاأك���د م���ن �لت���ز�م �أ�شحاب 

�ملن�شاآت �لغذ�ئية بعدم ف�شل �لتيار �لكهربائي عن 

�لثالجات وت�شغيلها على مد�ر �لوقت.

وذك���ر �أن���ه يف حالة ��شتب���اه �ملفت�ش���ني يف �أي منتج 

يتم �أخ���ذ عينات منه لفح�ش���ه يف خمترب �الأغذية 

وبن���اء على نتيجة �لفح�س يت���م �تخاذ �الإجر�ء�ت 

�لالزم���ة ، �أم���ا يف ح���ال �لعثور على م���و�د غذ�ئية 

منتهي���ة �ل�شالحية ف���اإن �ملفت�شني يقومون مب�شادرته���ا وفر�س �لغر�مات 

�لقانونية على �ملن�شاأة.

و�شمن ��شتعد�د�تها لف�شل �ل�شي���ف قامت بلدية �ل�شارقة بتوزيع ن�شر�ت 

توعية الإر�شاد �ل�شكان و�أ�شحاب �ملن�شاآت بالطرق �ل�شحيحة للحفاظ على 

�ملو�د �لغذ�ئية حتى ال تتعر�س للتلف �أو فقد�ن قيمتها �لغذ�ئية، كما دعت 

�مل�شتهلك���ني �إىل قر�ءة �لبيانات �ملدونة عل���ى �ملنتجات �لغذ�ئية و�الت�شال 

باخل���ط �ل�شاخن عرب �لرقم 993 يف حال���ة �كت�شاف �أي مو�د غري �شاحلة 

�أو منتهية �ل�شالحية �أو قيام  �إحدى �ملن�شاآت بف�شل �لتيار �لكهربائي عن 

�ملنتجات �لغذ�ئية.

و�أك���دت بلدية �ل�شارقة �أن حمالت �لتفتي����س �لدورية م�شتمرة من �ل�شابعة 

و�لن�ش���ف �شباح���ًا وحت���ى �لعا�شرة م�ش���اء على م���د�ر جميع �أي���ام �لعمل 

�الأ�شبوعي���ة، باالإ�شافة �إىل وجود مناوبات د�ئمة من �ملفت�شني بق�شم رقابة 

�الأغذية خالل �الأجاز�ت وعطالت نهاية �الأ�شبوع.

بلدية الشارقة تنظم برامج تدريبية للموظفين في الضبطية القضائية وفن 
التعامل مع الجمهور 

كما نظمت بلدي����ة مدينة �ل�شارقة دورة تدريبية ملوظفيها حول �ل�شبطية �لق�شائية 

وذل����ك �شم����ن برناجمها �لتدريب����ي �جلديد للع����ام �حلايل يف �إط����ار حر�شها على 

تطوير مو�ردها �لب�شرية و�شواًل �إىل �أعلى  معايري �جلودة يف �الأد�ء.

وقال حمد �حلمادي مدير �إد�رة �ملو�رد �لب�شرية يف بلدية مدينة �ل�شارقة �إن �لدورة 

تهدف �إىل تعريف �ملوظفني مبفهوم و�أهمية �ل�شبطية �لق�شائية وحتديد �مل�شكالت 

�لت����ي تو�ج����ه �لقائمني عليها يف �إط����ار �لقو�عد �لقانونية باالإ�شاف����ة �إىل �لفرق بني 

�لنو�حي �جلنائية و�الإد�رية و�لتعامل مع كل منهما.

كم����ا ت�شمن����ت �لدورة تعري����ف �مل�شارك����ني مبهامه����م و�أدو�رهم يف �شب����ط �الأفعال 

�ملخالفة للقانون يف �إطار �الخت�شا�شات �ملمنوحة لهم.

و�أ�شار �إىل �أن �لدورة تهدف �إىل �الرتقاء باملو�رد و�لكو�در �لب�شرية من �أجل تقدمي 

خدم����ات تتمي����ز بال�شفافي����ة و�لعدل يف ه����ذ� �ملجال وحتقي����ق �أعلى ق����در من ر�شا 

�لعمالء.

و��شتمرت �لدورة على مد�ر ثالثة �أيام و�شارك فيها �أكر من 25موظف من �لكو�در 

�لب�شري����ة �ملو�طنة �لعامل����ة يف �لبلدية  يف �إط����ار �إ�شرت�تيجية �لبلدي����ة �لر�مية �إىل 

�لتطوير �مل�شتمر للكو�در �لب�شرية. 

و�أ�ش����اف �إىل �أن �لبلدية نظمت برنامج تدري����ب �آخر خالل �الأيام �ملا�شية حول فن 

�لتعامل م����ع �جلمهور لعدد من موظفي �خلطوط �الأمامي����ة �ملتعاملني مع �جلمهور 

وذل����ك يف �إط����ار ت�عزي����ز مه����ار�ت �ملوظف����ني وتدريبه����م عل����ى �أف�شل ط����رق تقدمي 

�خلدم����ات، م�ش����ريً� �إىل �أن �لبلدية تنظم برنامج �شهري ب�ش����كل منتظم منذ بد�ية 

�لع����ام يف فن �لتعامل م����ع �جلمهور ملنح �لفر�شة الأكرب ع����دد من �ملوظفني وتدريب 

وتاأهي����ل جميع موظف����ي �خلطوط �الأمامية يف كاف����ة �الإد�ر�ت و�الأق�شام على �أف�شل 

بر�مج �لتو��شل و�لتفاعل مع �جلمهور. 

نظم���ت بلدية مدينة �ل�شارق���ة برنامج تدريبي عن فن �لتح���دث و�ملو�جهة يف 

�إط���ار برناجمه���ا �لتدريبي �له���ادف �إىل �الرتقاء بامل���و�رد �لب�شرية و�لو�شول 

بكو�درها �إىل �رقي �ملعايري �ملعمول بها يف هذ� �ملجال لتقدمي �أف�شل �خلدمات 

وتطوير منظومة �الأد�ء يف �لد�ئرة.

وق���ال �شعادة �ملهند�س �شلطان عبد �هلل �ملعال مدير عام بلدية مدينة �ل�شارقة 

�أن ه���ذه �لدورة تاأتي �شمن �لربنام���ج �لتدريبي �ملتكامل لبلدية �ل�شارقة �لذي 

ي�شتهدف �الإطالع على �أحد�ث �لرب�مج �لعلمية �ملتخ�ش�شة و�الرتقاء بالكو�در 

�لب�شري���ة وتعزي���ز �لدور �ل���ذي تقوم به �لبلدي���ة يف خدمة �ملجتم���ع و�حلفاظ 

عل���ى �مل�شتوى �ملتميز للخدمات �لتي تقدمه���ا �لبلدية للجمهور، م�شريً� �إىل �أن 

برنامج  فن �لتحدث و�ملو�جهة �شارك فيه �أكر من 25 موظف.

وذكر �شعادته �أن �لربنامج ��شتمل على تعريف �مل�شاركني بطرق و�آلية �لتحدث 

و�ملو�جه���ة �شو�ء مع �لعمالء �خلارجي���ني �أو جمهور �لد�ئرة �لد�خلي  من �جل 

حتقي���ق �أهد�ف �لد�ئ���رة و�الرتقاء بها، موؤكدً� �أن بلدي���ة �ل�شارقة تتبنى خطة 

��شرت�تيجية متميزة وقائمة على �أ�ش�س علمية و�إد�رية حديثة ت�شاهم يف حتقيق 

�لتط���ور �مل�شتمر ومو�جهة �لتحدي���ات �لتي يفر�شها �لنم���و و�لتو�شع �لعمر�ين 

و�ل�شكني.

و�أكد  �أن �لربنامج يهدف �إىل �الرتقاء مبنظومة �لعمل وتعزيز �لقيم �اليجابية 

وحتقي���ق �أعلى معدالت �لر�شا �لوظيفي و�لنهو�س مب�شتوى �خلدمة و�لتخل�س 

من �الإجر�ء�ت �لروتينية وحتقيق �لنمو و�لرخاء.

باالإ�شاف���ة �إىل �لتعرف على م�شادر �لق���وة و�ل�شعف ومعاجلة كافة �مل�شكالت 

وحتقيق �لطموحات �مل�شتقبلية للد�ئرة.

1120 مخالفة خالل 3 أشهر
تعزيز الدور الرقابي على المواد الغذائية في الشارقة

اأخبار الـدار

المعال: فرق متخصصة 
للتفتيش والتأكد 

من جودة المنتجات 
وحفظها بشكل صحيح
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برعاية وحضور الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي

بلدية الشارقة تكشف عن شعارها 
الجديدفي إحتفالية كبرى

 ك�شفت بلدي����ة �ل�شارقة عن �شعارها �جلديد �لذي 

يجمع ب����ني �الأ�شال����ة و�ملعا�ش����رة ويعك�����س �لتقدم 

و�لتطور �ل����ذي ت�شه����ده �ل�شارقة ودول����ة �الإمار�ت 

ككل، كم����ا �أعلن����ت �لبلدي����ة ع����ن �إط����الق موقعها 

�اللكرتوين �جلديد على �شبكة �النرتنت.

ج����اء ذلك خ����الل �ملوؤمتر �ل�شحفي �ل����ذي عقدته 

�لبلدي����ة �شب����اح �لي����وم يف فن����دق ردي�ش����ون بلو يف 

�ل�شارقة برعاية وح�ش����ور �شمو �ل�شيخ  �شلطان بن 

�أحمد �لقا�شم����ي  رئي�س موؤ�ش�شة �ل�شارقة لالإعالم 

و�شعادة كل من �شلطان بن بطي �ملهريي �أمني عام 

�ملجل�س �لتنفيذي و�شلطان بن هده �ل�شويدي رئي�س 

د�ئ����رة �لتنمي����ة �القت�شادي����ة وخمي�����س �ل�شويدي 

رئي�س د�ئ����رة �شوؤون �ل�شو�ح����ي و�لقرى وعدد من 

كب����ار �مل�شوؤول����ني وم����در�ء �لدو�ئ����ر و�ملوؤ�ش�شات يف 

�ل�شارقة.

وق����ال �شعادة �ملهند�س �شلط����ان عبد �هلل �ملعال مدير 

ع����ام بلدية  مدينة �ل�شارق����ة �إن �ل�شعار �جلديد ياأتي 

مع����ربً� عن �لتط����ور و�حلد�ثة و�لتقدم �ل����ذي تعي�شه 

�إم����ارة �ل�شارقة ودولة �الإمار�ت، كم����ا يعك�س �ل�شعار 

�جلدي����د �ل����رت�ث و�الأ�شال����ة  �للذي����ن تتمت����ع بهم����ا 

�ل�شارقة.

كما ج����اء �ل�شعار �جلديد متو�فقا ومعربً� عن �لروؤية 

�لثاقب����ة ل�شاحب �ل�شمو �ل�شي����خ �لدكتور �شلطان بن 

حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �الأعلى لالحتاد حاكم 

�ل�شارقة وتوجيهات �شمو �ل�شيخ �شلطان بن حممد بن 

�شلطان �لقا�شمي ويل �لعهد رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي 

ب�شرورة �جلمع بني �الأ�شالة و�حلد�ثة.

متمني����ا �أن يك����ون �ل�شعار �جلديد مع����ربً� عن �لتطور 

و�لتق����دم �ل����ذي ت�شه����ده �الإم����ارة، و�أن يك����ون �ملوقع 

�اللكرتوين �جلديد �لناف����ذة �ملثلى �لتي تلبي رغبات 

المعال: الشعار الجديد 
يتميز باألصالة 

والمعاصرة ويعكس 
تطور المدينة
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�لهو�ت����ف �لذكي����ة وذل����ك يف �إطار �شع����ى �لبلدية 

�ملتو��ش����ل لال�شتفادة من �لتقني����ة �حلديثة. علما 

باأن �خلدم����ات �اللكرتونية �لت����ي تقدمها �لبلدية 

للجمه����ور يف تز�يد م�شتمر متهي����د� لتغطية كافة 

�خلدمات. 

وم����ن جانبه����ا قالت ن����دى �شعيد �ل�شوي����دي مدير 

�إد�رة �الت�ش����ال �ملوؤ�ش�شي �أن �ملوقع �شيكون نافذة 

�شاملة ومع����ربة عن �أد�ء وجه����ود �لبلدية و�أحدى 

قن����و�ت �لتو��شل و�لتفاعل بني �لبلدية وعمالئها، 

موؤك����دة �أن �ملوق����ع �جلدي����د يتمي����ز باجلاذبية يف 

�ل�ش����كل �لع����ام، حيث حر�ش����ت �لبلدي����ة على �أن 

يتمت����ع �ملوقع بروؤية ب�شري����ة تعك�س جمال مدينة 

�ل�شارقة، باالإ�شافة �إىل �شهولة �لت�شفح، وتقدمي 

باقة متنوعة من �خلدمات �ملختلفة �لتي تقدمها 

�لبلدي����ة بجان����ب �خلدم����ات �اللكرتوني����ة �لت����ي 

يتج����اوز عدده����ا حت����ى �الآن 50 خدم����ة  وغريها 

م����ن �لفعالي����ات و�خلدمات �ملتنوع����ة �لتي جتعل 

�جلمه����ور حري�����س عل����ى �لتو��ش����ل و�لتفاعل مع 

�لبلدية.

�ال�شتف����ادة  �لبلدي����ة  �أه����د�ف  م����ن  �أن  و�أك����دت 

م����ن �لتقني����ة �حلديث����ة لت�شهيل �الإج����ر�ء�ت على 

�ملر�جع����ني وفت����ح �ملزي����د م����ن قن����و�ت �لتو��ش����ل 

ع����رب  ب�ش����كل مبا�ش����ر  م����ع �جلمه����ور  و�لتفاع����ل 

�شبكات �لتو��شل �الجتماع����ي، الفتًا �إىل �أن موقع 

�لبلدي����ة عل����ى �لفي�����س ب����وك و�لتوي����رت و�جلوجل 

بل�����س و�ليوتيوب ي�شهد تفاع����ل و�إقبال متميز من 

�جلمهور.

كما قامت �لبلدية  باإن�ش����اء �شفحة خا�شة �شمن 

موق����ع �لبلدية على �شب����كات �لتو��شل �الجتماعي 

للمدي����ر �لع����ام بحي����ث يكون عل����ى تو��ش����ل د�ئم 

وتفاع����ل م����ع �جلمهور لل����رد عل����ى ��شتف�شار�تهم 

ب�ش����كل مبا�شر وذلك تاأكيدً� عل����ى حر�س �لبلدية 

على تعدد قنو�ت �لتو��شل مع �جلمهور وفتح كافة 

�الأبو�ب �أمامهم للتفاعل مع �مل�شوؤولني.

الجروان: الموقع الجديد 
نافذة متميزة وباقة 
شاملة من الخدمات 

والمعلومات

 السويدي: الموقع يقدم 
أكثر من 50  خدمة 

للمراجعين عبر شبكة 
االنترنت والهواتف 

الذكية 

�جلميع وتخفف عن �ملر�جعني.

وق����ال �شع����ادة �شامل �جل����رو�ن م�شاع����د مدير عام 

بلدي����ة مدينة �ل�شارقة للدع����م �ملوؤ�ش�شي �ن �إطالق 

�لبلدي����ة ملوقعها �اللك����رتوين �جلديد ياأتي �نطالقا 

من �إمياننًا باأن �لعمل �لبلدي يجب �أن يو�كب خطى 

�لتنمية �ملت�شارعة �لت����ي ت�شهدها دولة �الإمار�ت، و 

تاأكي����دً� من بلدية �ل�شارقة عل����ى �أن تكون يف طليعة 

�لدو�ئ����ر �حلكومية �لتي تعم����ل على تطبيق برنامج 

�حلكوم����ة �اللكرتونية وت�شخري �لتقنية �حلديثة يف 

خدمة �ملر�جعني.

و�أ�شار �إىل �أن �إط����الق �ملوقع �جلديد ياأتي متز�منًا 

م����ع  �الإعالن عن �شعار �لبلدية �جلديد مما يعك�س 

حر�س �لبلدي����ة على �لتجدي����د و�لتطوير ومو��شلة 

م�شرية �الإبد�ع  و�لتقدم يف ظل قيادتنا �لر�شيدة .

 و�أك����د �أن �ملوقع �اللكرتوين �جلدي����د لبلدية مدينة 

�ل�شارقة يحقق  قفزة نوعية على م�شتوى �خلدمات 

�لت����ي تقدمها �لبلدي����ة للعميل، حيث  يق����دم �ملوقع  

باق����ة متنوع����ة م����ن �خلدم����ات �الإلكرتوني����ة مما 

يوف����ر �لكثري من �لوقت و�جله����د على �ملر�جعني، 

كم����ا  يتيح �ملزيد من قن����و�ت �لتو��شل مع �لعمالء 

م����ن �أفر�د و�شركات وموؤ�ش�ش����ات ويعزز من جهود 

�لبلدية وتو��شلها مع كافة �لقطاعات.

كما ياأتي �إط����الق �ملوقع �شمن باقة من �خلدمات 

�اللكرتوني����ة �لت����ي تقدمها �لبلدي����ة للجمهور عرب 

�لتو��ش����ل  و�شب����كات  ب����ريي  و�لب����الك  �الأيف����ون  

�الجتماع����ي، كم����ا يعت����رب  �ملوق����ع �جلدي����د بو�بة 

�إلكرتونية �شاملة وناف����ذة متميزة  تقدم للجمهور 

كاف����ة �الأح����د�ث و�الأن�شط����ة و�لفعالي����ات و يتي����ح 

للمر�جع����ني �لفر�شة الجناز �أعماله����م ومهامهم 

يف �أي وق����ت على م����د�ر �ل�شاعة، بي�ش����ر و�شهولة، 

حيث يتميز �ملوق����ع ب�شهولة �لت�شفح و�لو�شول �إىل 

�ملعلومات �ملطلوبة بي�شر و�شهولة.

وتق����دمي �لبلدي����ة حالي����ا �أكر م����ن 50 خدمة عرب 

موقعها �اللكرتوين على �شبكة �النرتنت وتطبيقات 
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الشارقة- المدينة الباسمة

�شاحب  �ل�شمو  �شاحب  من  حر�شًا 

بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو 

�الأعلى  �ملجل�س  �لقا�شمي ع�شو  حممد 

على  �هلل-   حفظه  �ل�شارقة-  حاكم 

�لتي  �مل�شاريع  جميع  ومتابعة  دعم 

�ملقدمة  �خلدمات  تطوير  �إىل  تهدف 

�إىل �جلمهور و�إىل تطوير بيئة �لعمل يف 

كافة �لدو�ئر و�لهيئات �حلكومية ، قام 

خاللها  تفقد  ميد�نية  بزيارة   ، �شموه 

جمريات �شري �لعمل يف بع�س �مل�شاريع 

�حليوية و�خلدمية �لتي تنفذها د�ئرة 

ل�شالح  �ل�شارقة  يف  �لعامة  �الأ�شغال 

�جلبيل  �شوق  �جلولة  �شملت  �لبلدية، 

و�شوق  و�ل�شمك  و�لفو�كه  للخ�شار 

�ملو��شي و�لطيور ومبنى �لبلدية .

عبيد  �شامل  �شعادة  �شموه  ر�فق 

�ل�شام�شي رئي�س �ملجل�س �لبلدي ملدينة 

�شقر  بن  خالد  و�ملهند�س  �ل�شارقة 

�لقا�شمي رئي�س د�ئرة �الأ�شغال �لعامة 

يف �ل�شارقة ع�شو �ملجل�س �لتنفيذي، و�ملهند�س �شالح بن بطي رئي�س د�ئرة 

�لتخطيط و�مل�شاحة، و�ملهند�س �شلطان �ملعال مدير عام �لبلدية .

�ملحطة �الأوىل يف جولة �شاحب �ل�شمو �حلاكم –حفظه �هلل- كانت �ل�شوق 

�جلديد لل�شمك و�خل�شار و�لفو�كه يف منطقة �جلبيل حيث تفقد �شموه �شري 

�لعمل ووجه ب�شرعة �إجناز �مل�شروع كما وجه باإ�شافة مرفق جديد يف �ل�شوق 

وهو ��شرت�حة للمت�شوقني على �أن يتم تزويدها بكافة �خلدمات �ل�شرورية  

مبدئية  در��شة  و�إعد�د  �جلبيل،  �شوق  وخمارج  مد�خل  بتطوير  وجه  كما 

لزيادة عدد �ملو�قف وم�شاعفتها، و�لتي يرتو�ح عددها حاليًا ما بني 700 

�إىل 800 موقف، كما وجه �شموه بزيادة �مل�شاحة �خل�شر�ء فيه و�الإ�شر�ع يف 

ربطه بكورني�س قلب �ل�شارقة وكورني�س �لبحرية كونه يعد �إ�شافة للمر�فق 

�خلدمية كمنفذ بيع للحوم و�خل�شار و�الأ�شماك و�لفاكهة، كذلك م�شاعفة 

م�شاحة �مل�شجد �لد�خلي لل�شوق ال�شتيعاب عدد �أكرب من �مل�شلني، على �أن 

يكون جزء منه خم�ش�شًا للرجال و�آخر للن�شاء، �إ�شافة �إىل �ملو�قع  �لثالثة 

�خلارجية �ملخ�ش�شة لبناء م�شاجد .

يذكر �أن تكلفة هذ� �مل�شروع  تبلغ 173 مليون درهم ويعد من �أكرب جممعات 

�لطر�ز  على  معمارية  وهو حتفة جمالية  و�ل�شمك،  و�لفاكهة  بيع �خل�شار 

�الإ�شالمي، يتنا�شب مع �لدو�ئر �حلكومية، ميتد على م�شاحة 35 �ألف مرت 

مربع، موؤلف من طابقني يحتوي �لطابق �الأر�شي على 91 حماًل لبيع �ل�شمك 

و67 للحوم، و212 لبيع �خل�شر�و�ت و�لفاكهة، و3 غرف لالإ�شعافات �الأولية 

ومقهى و6 غرف �شالة يف �لطابق �الأول .

حاكم الشارقة يتفقد سوق السمك بالجبيل 
ومبنى البلدية الجديد

كما  يحتوي هذ� �ل�شوق على �أنظمة ملعاجلة �لرو�ئح ونظام الإعادة تدوير 

�لنفايات ونظم �لتغليف �ملقرتحة، مما ي�شمح ملرتاديه باال�شتمتاع باآلية 

�ل�شر�ء، كما توجد بع�س �ملقاهي �ملطلة على �لبحر لتكون هناك متعة 

ترفيهية و�شياحية و�شر�ئية لهم. 

�إد�رته  �لبلدية  بتويل  �جلبيل  ل�شوق  زيارته  خالل  �شموه   وجه  كما 

بالكامل، وال يتبع نظام �لكفالة، لي�شبح لديها �شالحية �لكفالة و�إد�رة 

�لن�شاط ومنح �لرت�خي�س كونها �جلهة �ملعنية باملر�قبة

�ملحطة �لثانية يف �جلولة كانت �ل�شوق �حلايل للمو��شي و�لطيور حيث 

تفقد �شموه �أق�شام �ل�شوق ثم وجه بنقل �شوق �ملو��شي و�مل�شلخ و�ملز�د�ت 

�الأ�شبوعية للمو��شي و�لعياد�ت �لبيطرية �خلا�شة وجزء من حمال بيع 

�الأعالف �إىل �ملوقع �جلديد �لذي حدده �شموه  و�لذي تبلغ م�شاحته 6 

�أ�شعاف �ل�شوق �حلايل لت�شبح مليوين قدم مربعة .

وبعد �لدر��شات �لتي �أجريت يف �ل�شابق مع �ملجال�س �لبلدية و�ملقاولني 

للمو�قع �لتي مت تر�شيحها ، وقع �الختيار على �ملوقع �لو�قع على �لطريق 

�ل�شكنية  �ملناطق  عن  وبعده  �لبطائح،  مدينة  �شكان  من  لقربه  �لعابر 

وخروج  دخول  �شهولة  وتوفري  لقاطنيها،  �إزعاج  يف  يت�شبب  ال  حتى 

�ل�شاحنات �لقادمة عرب �ملو�نئ على مد�ر �ل�شاعة

للبلدية يف منطقة �مل�شلى حيث  �لثالثة كانت �ملبنى �جلديد   �ملحطة 

�طلع �شموه على �شري �لعمل ووجه بالتايل �أن ي�شمل �ملبنى �جلديد مقر 

خا�س باملجل�س �لبلدي ملدينة �ل�شارقة على �أن  يكون �ملقر م�شتقل بذ�ته 

ومف�شول عن �إد�ر�ت و�أق�شام �لبلدية و�أن يتحول �ملبنى �حلايل لبلدية 

مدينة �ل�شارقة �إىل د�ئرتي �الأ�شغال �لعامة و�الإ�شكان.  

�ل�شمو �حلاكم حفظه �هلل  �ل�شام�شي زيارة  �شاحب  وقد ثمن �شعادة 

�لتي تاأتي يف �إطار حر�شه على دعم �مل�شاريع  �خلدمية �حليوية �لتي 

ت�شب يف م�شلحة جميع �ملو�طنني و�ملقيمني يف �الإمارة موؤكدً� �أن �إمارة 

�ل�شارقة ت�شري بخطو�ت ثابتة نحو مزيد من �لتقدم و�الزدهار يف كافة 

و�حت�شانه  �حلاكم  �ل�شمو  ل�شاحب  �حلكيمة  �لنظرة  بف�شل  �مليادين 

تطورً�  �الأكر  �ملدن  �الإمارة يف م�شاف  �لتي جتعل  للم�شاريع �حليوية 

ورقيًا على م�شتوى �ملنطقة و�لعامل.  

 الشامسي:  دعم المشاريع الخدمية يجعل الشارقة أكثر المدن تطورًا

�لثاقبة  بالنظرة  يقينًا  نزد�د   ، دي�شمرب  من  �لثاين  حلول  ومع   ، عام  كل  يف 

يف  متثلت  �لتي  ثر�ه  �هلل  طيب  نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�يد  �ل�شيخ  له  للمغفور 

جمع �شمل �الإمار�ت يف �حتاد �شكل و�حدة من �أعظم �لدول �لعربية. �إن �لثاين 

من دي�شمرب هو �أكر من جمرد تاريخ  لقيام �الحتاد ، �إنه �إرث وطني �نبثق 

من خالل �لروؤيا �ال�شرت�تيجية ملوؤ�ش�شي �لدولة  وحافظ عليه �شاحب �ل�شمو 

�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة و�إخو�نه �أ�شحاب �ل�شمو حكام 

�الإمار�ت  حفظهم �هلل وتو�رثته �الأجيال لي�شكل هوية �ملو�طن �الإمار�تي �لذي 

يزد�د �عتز�ز�ً يوماً بعد يوم بهذه �لهوية. 

وال �شك �أن ما و�شلنا �إليه �ليوم هو ثمرة ما غر�شه �الأجد�د ، هذ� �لغر�س �لذي 

�ل�شيخ ز�يد من خالل  �لو�لد  �أكد عليه �ملغفور له  �أبدً� وهو ما  مل يكن �شهاًل 

الأن  �شبقه.  �لذي  قا�شى �جليل  يعرف كم  �أن  قوله” �إن �جليل �جلديد يجب 

ذلك يزيده �شالبة و�شربً� وجهادً� ملو��شلة �مل�شرية �لتي بد�أها �الآباء و�الأجد�د 

من  طويلة  فرتة  بعد  �لقومية  �الأماين  �لنهاية  يف  ج�شدت  �لتي  �مل�شرية  وهي 

�ملعاناة �شد �لتجزئة و�لتخلف و�حلرمان.” وهو ما يدفعنا لنتحمل  كل من 

م�شرية  متابعة  خالل  من  �لعظيم  �الإرث  هذ�  على  �حلفاظ  م�شوؤولية  موقعه 

�الحتاد بكل عزم و�إر�دة. 

�لبلدي  �ملجل�س   �أع�شاء  �إخو�ين  وبالنيابة عن جميع   ، نف�شي  فباالأ�شالة عن 

ملدينة �ل�شارقة ، وجميع �لعاملني فيه، �أرفع �أ�شمى �آيات  �لتهاين و�لتربيكات 

�إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة  و�أخوه �شاحب 

�ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �الأعلى حاكم 

و�شعب  �الإمار�ت  حكام   لالحتاد  �الأعلى  �ملجل�س  �أع�شاء  و�إخو�نه  �ل�شارقة 

�الإمار�ت �لويف  مبنا�شبة �ليوم �لوطني �لو�حد و�الأربعني .

                             �ضامل عبيد احل�ضان ال�ضام�ضي 

                          رئي�س �ملجل�س �لبلدي ملدينة �ل�شارقة 

 ثمرة غرس األجداد
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 – �هلل  -حفظه  �حلاكم  �ل�شمو  ل�شاحب  �ل�شامية  �ملكرمة  على  بناًء 

وتنفيذ�  �ل�شارقة،  �إمارة  الأبناء  و�شناعية  جتارية  �أر��شي  منح  ب�شاأن 

للتوجيهات �ل�شامية ل�شموه، قام �ملجل�س �لبلدي ملدينة �ل�شارقة باإن�شاء 

ق�شم خا�س ال�شتالم طلبات �الأر��شي حيث يتوىل هذ� �لق�شم ��شتقبال 

ثم  ومن   . �شناعية  وجتارية  �شكنية  �أر��شي   على  للح�شول  �لطلبات 

يقوم موظفو �لق�شم بفرز �لطلبات بح�شب �ملعايري و�ال�شرت�طات للتاأكد 

�إىل  �لطلبات  �لطلبات ثم حتّول جميع  �لو�ردة يف  �لبيانات  من جميع 

�للجنة  وتتاألف   . �ملنا�شبة  �لتو�شيات  و�إ�شد�ر  لدر��شتها  خا�شة  جلنة 

د�ئرة  من  وموظفني  �ل�شارقة  ملدينة  �لبلدي  �ملجل�س  من  �أع�شاء  من 

�لتخطيط و�مل�شاحة. وبعد �أن ت�شدر �للجنة تو�شياتها ب�شاأن �لطلبات، 

تر�شل �أ�شماء �مل�شتحقني �إىل د�ئرة �لتخطيط و�مل�شاحة لتتوىل بدورها 

تخ�شي�س �الأر��شي �لتجارية و�ل�شناعية و�ل�شكنية. 

وقد بد�أ �لق�شم عمله يف �لر�بع من نوفمرب 2012،و�شي�شتمر يف ��شتقبال 

�لطلبات ودر��شتها دون حتديد مهلة . 

بع�س  تخوف  نتيجة  كبري  �زدحام  �لق�شم  ،�شهد  �الأوىل  �الأيام  وخالل 

عرب  �أكد  �لبلدي  �ملجل�س  باأن  �لعلم  مع  �ملدة  �نتهاء  من  �ملر�جعني 

�لو�شائل �الإعالمية �أن �ملهلة مل حتدد و�شيبقى �ملجال متاحًا �أمام جميع 

�أبناء مدينة �ل�شارقة دون حتديد مهلة للتوقف عن �ال�شتالم.

وت�شهياًل يف �إجناز �ملعامالت ، ويف خطوة متميزة وفريدة  من نوعها ، 

�شارك عدد من  �أع�شاء �ملجل�س �لبلدي ملدينة �ل�شارقة وجميع �ملوظفني 

يف ��شتالم طلبات �الأر��شي حيث حتولت جميع �ملكاتب يف �ملجل�س �إىل 

قاعات ال�شتقبال �ملر�جعني و��شتالم طلباتهم وذلك �نطالقًا من ح�س 

�مل�شوؤولية وحر�شًا من �ملجل�س على عدم �نتظار �ملر�جعني فرتة طويلة 

من �لوقت . 

و��شتكمااًل الآلية �لعمل، �أطلق �ملجل�س �لبلدي ملدينة �ل�شارقة بالتعاون 

مع �إد�رة تقنية �ملعلومات يف بلدية �ل�شارقة �خلدمة �الإلكرتونية لطلبات  

من  �لطلبات   طباعة  �ملر�جعني  �أمام  متاحاً  �أ�شبح  بحيث  �الأر��شي 

وتاأتي هذه �خلطوة  �لبلدي  باملجل�س  �الإلكرتوين �خلا�س  �ملوقع  خالل 

�أمام  �إطار حر�س �ملجل�س على تب�شيط �الإجر�ء�ت وت�شهيل �الأمور  يف 

بحكم  بعيدة  �أماكن  يف  يقطنون  �لذين  لالأ�شخا�س  خا�شة  �ملر�جعني 

عملهم .

اجتماع تنسيقي بين بلدي الشارقة ودائرة التخطيط والمساحةبلدي الشارقة ينشئ قسم خاص الستالم طلبات األراضي

�لتخطيط  ود�ئرة  �ل�شارقة  ملدينة  �لبلدي  �ملجل�س  بني  �لتن�شيق  �إطار  يف 

و�مل�شاحة  �لتخطيط  د�ئرة  مع  تن�شيقيًا  �جتماعًا  �ملجل�س  عقد  و�مل�شاحة، 

بن  �شامل  �شعادة  �لتخطيط   د�ئرة  جانب  من  ح�شره  �ملجل�س  مقر  يف 

�الإمارة،  يف  �الأر��شي  لتخ�شي�س  �لد�ئمة  �للجنة  رئي�س  �ل�شويدي  �شامل 

حمد  م.  و�شعادة  �ملليحي  علي  �بر�هيم  و�شعادة  دملوك  بن  �شامل  و�شعادة 

جمعة �ل�شام�شي و �شعادة عبد �لعزيز �حمد �ل�شام�شي  و�شعادة عبد�هلل 

مطر ترمي، ومن جانب �ملجل�س �لبلدي �شعادة �شامل عبيد �ل�شام�شي رئي�س 

�ملجل�س و�شعادة �الأع�شاء  ر��شد �شلطان بن طليعة و ثاين هزمي �ل�شويدي 

و حمدة �لعقروبي �أع�شاء �ملجل�س �لبلدي و�شعادة ثابت �لطريفي �أمني �شر  

�ملجل�س �لبلدي ملدينة �ل�شارقة   . 

الئحة  �إقر�ر  حول  د�رت  �لتي  �لنقا�شات  من  �لعديد  �الجتماع  تناول  وقد 

معايري و��شرت�طات تخ�شي�س �الأر��شي يف �الإمارة.

�ملجل�س  قبل  من  �لطلبات  ��شتالم  و�آلية  �لالئحة  بنود  �حل�شور  ناق�س   

�لبلدي لكل مدينة وفق قر�ر �ملجل�س �لتنفيذي رقم 29 ل�شنة2012م، كما 

مت تزويد �ملجل�س �لبلدي باالإ�شتمار�ت �ملتعلقة بطلبات �الأر��شي �ل�شكنية 

و�ال�شتثمارية يف كل من �لتجاري و�ل�شناعي، على �أن يتم ��شتالم �لطلبات 

من �ملجال�س �لبلدية و�إحالتها للجان �ملخت�شة، حيث مت ت�شكيل فرق عمل 

من موظفي �لد�ئرة و�ملجال�س �لبلدية للنظر يف �لطلبات وتزويد �ملجل�س 

بك�شوف �ال�شتعالم ملنح �الأر��شي حتى يتم �تخاذ �لقر�ر �ملنا�شب لكل حالة 

على �أن تعطى �الولوية يف �لتخ�شي�س لطلبات �ملتزوجني كمرحلة �أوىل.

�ل�شابقة  �لطلبات  يخ�س  فيما  �أنه  �الجتماع  خالل  �ل�شويدي  و�أو�شح 

�ملحالة من �لديو�ن �الأمريي، �شيتم �لتن�شيق مع �ملجل�س �لبلدي با�شتالم 

مطابقة  من  �لتاأكد  بعد  �لتخ�شي�س  يف  �الأولوية  و�إعطائهم  طلباتهم 

باب  �أن  على  موؤكد�  عليها،  �ملتعارف  و�ملعايري  �لتخ�شي�س  ��شرت�طات 

�لتقدمي جلميع �لفئات متاح على مد�ر �لعام باملجال�س �لبلدية جميعها وال 

يقت�شر على توقيت معني، كما ثمن دور �ملجل�س �لبلدي على جهودهم يف 

تلقي �لطلبات، م�شري� �إىل �أنه مت تزويدهم با�شتمار�ت �لطلبات �لتجارية 

و�ل�شناعية .

بني   دورية  �جتماعات  �شت�شهد  �لقادمة  �لفرت�ت  �أن  �ملجتمعون  و�أكد 

�ملجال�س �لبلدية  ود�ئرة �لتخطيط ملتابعة وتن�شيق �آليات ��شتالم �لطلبات 

من طريقهم، م�شريً� �إىل �أن �لالئحة �لتنظيمية و�لتي ت�شتمل على �لعديد 

لعملية  تنظيمًا  �كر  �شتكون  حيث  �الوىل  للمرة  تطبيقها  يتم  �لبنود  من 

و�الأحكام  �ملنحة،  �الأر�س  ورهن  �ملنح  �شحب  و�آلية  �الأر��شي  تخ�شي�س 

�لعامة �ملتعلقة مبنح �الأر��شي و�أولوية �لتخ�شي�س ومدة �ملنحة.

اأخبــار املجل�س



29 2828

الشارقة-المدينة الباسمة
�ل�شارقة  ملدينة  �لبلدي  �ملجل�س  رئي�س  �ل�شام�شي  عبيد  �شامل  �شعادة  تر�أ�س 

�لبلدي بح�شور �شعادة  للمجل�س  �لثامن  �ل�شنوي  �لف�شل  �لثاين من  �الجتماع 

�ملهند�س �أحمد عمر�ن ترمي نائب رئي�س �ملجل�س و�الأع�شاء و�ملهند�س �شلطان 

عبد �هلل �ملعال مدير عام �لبلدية وثابت �لطريفي �أمني �شر �ملجل�س. 

�طلع  �الأخرى،  �حلكومية  و�لهيئات  �لبلدية  �ملجال�س  بني  �لتن�شيق  �إطار  يف 

�ملجل�س �لبلدي ملدينة �ل�شارقة من �شعادة �أحمد بن �شامل �ل�شويدي مدير �إد�رة 

�ل�شارقة على عر�س مرئي عن �لتق�شيمات  �مل�شاحة مبكتب �شمو �حلاكم  يف 

�الإد�رية للمجال�س �لبلدية و�لتي من �شاأنها تنظيم �لعمل بني �ملجال�س وجتنب 

�لتد�خل يف �ل�شالحيات و�الخت�شا�شات بني مدن ومناطق �ل�شارقة وقد �شكر 

�لتق�شيمات  الإجناز  �مل�شاحة  �إد�رة  من  �ملبذول  على �جلهد  �ل�شويدي  �ملجل�س 

من  �النتهاء  �أجل  من  �لبلدية   �ملجال�س  مع  تعاونهم  على  �شكره  كما  �الإد�رية 

ت�شمية �ملناطق .  

ناق�س �ملجتمعون خالل �الجتماع م�شروع قر�ر ب�شاأن تنظيم وتربية �حليو�نات 

�لوحد�ت  يف  �حليو�نات  تربية  مو�شوع  ينظم  �أن  �شاأنه  من  و�لذي  �ملنازل  يف 

�لد�جنة وقد  و�لطيور وغريها من �حليو�نات  و�لقطط  �لكالب  �ل�شكنية مثل 

ميز �لقر�ر بني �حليو�نات �لتي ي�شمح برتبيتها يف �ل�شقق و�لفلل و�الأخرى �لتي 

ي�شمح فقط برتبيته يف �ملز�رع كما ت�شمن �لقر�ر مو�د خا�شة ب�شرورة �إ�شد�ر 

باالإ�شافة  �ملنزل  يف  حيو�ن  القتناء  �لبلدية  يف  �ملعنية  �جلهة  من  ترخي�س  

�ملجل�س  و�فق  وقد  لها.  �لدورية  �لفحو�شات  و�إجر�ء  حت�شينها  �شرورة  �إىل 

�لبلدية با�شتكمال الئحته  على م�شودة م�شروع �لقر�ر ووجه �جلهة �ملعنية يف 

�لتنظيمية  متهيدً� لرفعه �إىل �جلهات �لعليا . 

�آلية عمل  تطوير  ب�شاأن  �ملجل�س على مقرتح  �طلع  �أي�شًا،  �ل�شحي  �ل�شاأن  ويف 

�لتفتي�س �لرقابي على �ملن�شاآت �لغذ�ئية من م�شانع ومطاعم و�شركات �ألبان  

وتوزيع �ملياه و�لتاأكد من مطابقتها ال�شرت�طات �ل�شحة �لعامة .

الشارقة- المدينة الباسمة
عقد �ملجل�س �لبلدي ملدينة �ل�شارقة �جتماعه �الأول لدور �النعقاد �لعادي �الأول 

�ل�شام�شي  �حل�شان  عبيد  �شامل  �شعادة  برئا�شة  �لثامن  �ل�شنوي  �لف�شل  من 

و�ملهند�س  �ملجل�س  �أع�شاء  بح�شور  و  �ل�شارقة  ملدينة  �لبلدي  �ملجل�س  رئي�س 

�شلطان عبد �هلل �ملعال مدير عام �لبلدية وثابت �لطريفي �أمني �شر �ملجل�س . 

وقد ��شتهل �ل�شام�شي �الجتماع بكلمة رفع  فيها �أ�شمى �آيات �ل�شكر و�لتقدير 

�ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب 

�الأعلى حاكم �ل�شارقة و�إىل �شمو �ل�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان �لقا�شمي 

ويل �لعهد ونائب �حلاكم- حفظها �هلل - لدعمهما  �مل�شتمر للمجال�س �لبلدية 

و�لعمل �لبلدي يف �إمارة �ل�شارقة.

دوري  بني  �لعمل  تابعت  �لتي  �للجان  جميع  �إىل  بال�شكر  �شعادته  توجه  كما 

�ملو��شيع  �لنظر يف طلبات و�شكاوى �ملر�جعني ودر��شة  ،  من خالل  �النعقاد 

�لتي �أحيلت �إىل �ملجل�س و�إ�شد�ر �لقر�ر�ت �لتو�شيات �ملنا�شبة وهو ما يعك�س 

�لبلدية  �ملجال�س  �أن�شئت  �أجله  من  �لذي  �لهدف  حتقيق  على  �ملجل�س  حر�س 

حت�شني  �إىل   �لد�ئم  و�ل�شعي  �أبنائها  و�شوؤون  �الإمارة  �شوؤون  مبتابعة  و�ملتمثل 

�لظروف �حلياتية. و�ل�شكر مو�شول �إىل مدير عام �لبلدية ونائبه وم�شاعدي 

�ملدير ومدر�ء �الإد�ر�ت وجميع �لعاملني معهم و�إىل �أمانة �شر �ملجل�س �لبلدي  

وجميع �ملوظفني �لذين يحر�شون د�ئمًا على متابعة تنفيذ جميع �لقر�ر�ت من 

خالل �لتن�شيق �مل�شتمر بني �للجان و�جلهاز �لتنفيذي يف �لبلدية.

و�أ�شاف  �ل�شام�شي �أن �ملجل�س ي�شتلهم خطة عمله من �لنهج �حلكيم  ل�شاحب 

�لد�ئم مع   �لتو��شل  –�لذي يحر�س على  �ل�شارقة -حفظه �هلل  �ل�شمو حاكم 

�أفر�د �ملجتمع من خالل �ال�شتماع �إىل مالحظاتهم، ومن �لتوجيهات �ل�شامية  

و�لتي ت�شب يف م�شلحة جميع �ملو�طنني و�ملقيمني يف �ل�شارقة .

�أهمية  �لتن�شيق و�لتو��شل مع كافة �ملوؤ�ش�شات و�لدو�ئر و�لهيئات  و�شدد على 

�جلهات،  هذه  مقدمة  ويف  �ملن�شود  �لهدف  لتحقيق  �ل�شارقة  يف  �حلكومية 

�جلهاز �لتنفيذي يف بلدية مدينة �ل�شارقة �ملتمثل يف جميع �إد�رته و�أق�شامه.

بال�شاأن  �ملتعلقة  �ملو��شيع  من  عددً�   ، �الأول  �جتماعه  خالل  �ملجل�س  وناق�س 

�لبلدي منها متابعة �شكن �لعز�ب يف مدينة �ل�شارقة حيث �أكد �ملجتمعون على 

�شرورة �ملحافظة على خ�شو�شية �ملناطق �ل�شكنية �ملخ�ش�شة ل�شكن �لعائالت 

وناق�س �ملجل�س م�شودة م�شروع قر�ر ب�شاأن تنظيم �شكن �لعز�ب و�لذي يت�شمن 

و�لتجارية  �ل�شكنية  �ملناطق  يف  �ل�شكنية  �لعقارية  �لوحد�ت  تنظيم  �آلية 

و�ل�شناعية �شمن �ل�شو�بط �لتي من �شاأنها �أن حتافظ على خ�شو�شية �ل�شكن 

�لعائلي يف مدينة  �ل�شارقة. ووجه �ملجل�س باإحالة م�شروع �لقر�ر �إىل �للجان 

�ملخت�شة  لدر��شته ومر�جعته . 

كما �طلع �ملجل�س على مقرتح خا�س باإن�شاء مو�قف حلافالت �لنقل �لربي يف 

�ملنطقة �ل�شناعية �ل�شاد�شة بحيث يتم توفري مو�قف جمهزة بكافة �خلدمات 

من مكاتب خا�شة ب�شركات �لنقل �لربي وكافيرتيا وغريها من �خلدمات �لتي 

ت�شاهم يف تنظيم هذ�  �لن�شاط .و�أثنى �ملجتمعون على �ملقرتح و�أو�شو� بتقدمي 

عر�س  مرئي يت�شمن خمططات �مل�شروع .

بلدي الشارقة يستلهم خطة عمله من نهج حاكم الشارقة في 
التواصل مع أفراد المجتمع 

المجلس البلدي يناقش مشروع قرار بشأن تنظيم تربية 
الحيوانات المنزلية

�ملجل�س  خا�س  �شعادة رئي�س  �الأع�شاء على تقرير مقدم من  كما �طلع 

�هلل-   –حفظه  �حلاكم  �ل�شمو  �شاحب  بها  قام  �لتي  �مليد�نية   باجلولة 

�شموه  من  بتوجيهات  تطويرها  يتم  �لتي  �حليوية  �مل�شاريع   من   لعدد 

يف  �لعمل  بيئة  وتطوير  �جلمهور  �إىل  �ملقدمة  �خلدمات  تطوير  بهدف 

للخ�شار  �شوق �جلبيل  �شملت �جلولة  و�لدو�ئر �حلكومية حيث  �لهيئات 

و�لفو�كه و�ل�شمك و�شوق �ملو��شي و�لطيور ومبنى �لبلدية .

ناق�س �ملجتمعون مقرتح تطوير  �شوق   جديد  للدو�جن و�لطيور يف مدينة 

�لدو�جن  بيع  �لذبح عن حمالت  يتم  ف�شل  حمالت  �أن  على  �ل�شارقة 

كل  خ�شو�شية  على  وحفاظًا  �ل�شحية  باملعايري  �لتز�مًا  �حلية  و�لطيور 

على  �لبلدية  يف  �ملعنية  �جلهة  من  در��شة  باإعد�د  �ملجل�س  ووجه  ن�شاط 

�أن تت�شمن �لدر��شة مقرتحات الأماكن منا�شبة الإن�شاء �ملق�شب   خارج 

مبو��شفات  وذلك  �ل�شكانية  و�لتجمعات  �الحياء  عن  وبعيدة  �ملدينة  

تر�عي �ل�شروط �ل�شحية وتلبي �الحتياجات �القت�شادية  . 

ل�شنة 2013 �خلا�شة  �لتقديرية  �ملو�زنة  م�شروع  على  �ملجل�س  �طلع  كما 

باإدر�جها  �ملجل�س  ووجه  �عتمادها  ومت  �ل�شارقة  ملدينة  �لبلدي  باملجل�س 

�شمن �ملو�زنة �لعامة للبلدية لرفعها �إىل �جلهات �لعليا لالإقر�ر. 

�إ�شافة مميز�ت  ناق�س �ملجتمعون مقرتح   ، �لعمل  �آلية  �إطار تطوير  ويف 

جلميع  بالن�شبة  �إلز�مية  �أ�شبحت  و�لتي  �ملالك  بطاقة  �إىل  �لكرتونية 

�إلكرتونية،  ت�شبح مبثابة  �إىل بطاقة  �ملالك بحيث يف حال مت حتويلها 

مرجع تام حل�شر جميع ممتلكات �شاحب �لعالقة مع �إمكانية �لدخول 

�إىل �لربنامج يف �الإنرتنت عن طريق كود �لبطاقة و�لرقم �ل�شري بحيث 

ميكن �ال�شتعالم عن �لعقود �خلا�شة ل�شاحب �لعالقة وتزويده بك�شوفات 

�أن  للمالك  ميكن  كما  لديه  م�شجلة  �شكنية  وحدة  �أو  �شقة  كل  حالة  عن 

�شو�ًء  معامالته  على  تتم  �لتي  �مل�شتجد�ت  بجميع  �الطالع  د�ئم  يكون 

�أكانت يف �لدولة �أو خارجها مع �إمكانية �إ�شافة تنبيه عن �نتهاء �لعقود 

�خلا�شة به من خالل �لر�شائل �لن�شية. 

.. يناقش مقترح تطوير  سوق الطيور والدواجن

اأخبــار املجل�س
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الشارقة-المدينة الباسمة
تذهب �إليه �لنا�س للبحث عن �مل�شكن يف �ل�شباح وي�شطفون خلفه لل�شالة يف 

�مل�شاء بف�شل �شوته �لعذب يف قر�ءة �لقر�آن �أنه �ملهند�س خليفة �لطنيجي رئي�س 

�لعذبة  وتالوته  �ملتميز  �أد�ئه  بف�شل   �لنا�س  قلوب  �شكن  �لذي  �الإ�شكان  د�ئرة 

لكتاب �هلل.

 فقد حفظ �لقر�آن يف �شن مبكرة وتتلمذ على يد عدد من �ل�شيوخ و�لفقهاء يف 

�لعلمي و�حل�شول على  �لتفوق  �ملنورة كل ذلك مل مينعه من  �ملدينة  ثم  �لذيد 

�أرفع �لدرجات، بل كان د�فع له على مو��شلة �لدر��شة و�لتفوق، حيث تخرج يف 

�أن �شدر قر�ر  �إىل  كلية �لهند�شة عام 2001 وثم ترقى يف �لدرجات �لوظيفية 

�شمو حاكم �ل�شارقة يف عام 2010 بتعينه رئي�شا لد�ئرة �الإ�شكان.

��شتطاع خالل �لفرتة �ملا�شية �أن يلفت �إليه �الأنظار  بف�شل حفظه لكتاب �هلل 

و�إمامة �لنا�س يف �ل�شالة ف�شوته �لعذب جعل �مل�شلني يحر�شون على مر�فقته 

لال�شتمتاع بالقر�آن �أثناء �ل�شالة وخا�شة يف �شهر رم�شان، يف �لوقت نف�شه كان 

متميزً� يف عمله بف�شل حر�شه على �مل�شارعة �ىل ق�شاء حو�ئج �لنا�س و�حت�شاب 

عند  �شيان  فكالهما  �لذم  �أو  للمدح  �الكرت�ث  وعدم  �لعاملني  رب  عند  �الأجر 

�شاحب �لعقيدة �ل�شافية.

�لبا�شمة« على حماوره �شعادة �ملهند�س خليفة �لطنيجي   لذ� حر�شت »�ملدينة 

رئي�س د�ئرة �الإ�شكان بال�شارقة وفيما يلي ن�س �حلو�ر:

بن  �ضلطان  الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  مكرمات  تعددت 

حممد القا�ضمي ع�ضو املجل�ض االعلى لالحتاد حاكم   ال�ضارقة 

خالل الفرتة االخرية، فكم بلغ عدد امل�ضتفيدين من هذه املكارم 

�ضواء كانت منح او قرو�ض وغريها؟

الإمارة �ل�شارقة �شجل م�شرف يف جمال �لتطوير �ل�شكني حيث بلغ جمموع 

حكومي  م�شكن   10.000 قر�بة  �ملا�شية  �شنة   30 خالل  �المارة  مانفذته 

بقيمة 4.5 مليار درهم، �إ�شافة �إىل توجيهات �شاحب �ل�شمو حاكم �إمارة 

�ل�شارقة –حفظة �هلل ورعاه- خالل �لفرته �ملا�شية بزيادة �أعد�د �مل�شاكن 

فقد بلغ عدد �مل�شاعد�ت �ل�شكنية �ملعتمدة خالل 9 �أ�شهر �إىل �أكر من 1500 

م�شاعدة �شكنية، �إ�شافة �إىل مكرمة �الإ�شكان �لطارئ بقيمة 20.000.000 

درهم متجددة و�لتي ��شتفادت منها حتى �الآن قر�بة مائة �أ�شرة.

اأطلقت الدائرة العديد من املبادرات املميزة منها مبادرة اال�ضكان 

املرن وغريها نرجو اإلقاء ال�ضوء على هذه املبادرات وطيبيعتها 

ودورها يف حل م�ضكلة اال�ضكان يف اإمارة ال�ضارقة؟

من  نتلقاه  �لذي  �لالحمدود  �لدعم  بف�شل  ثم  وتعاىل  �شبحانه  �هلل  بف�شل 

�شاحب �ل�شمو حاكم �لبالد حفظة �هلل ورعاه و�ملتابعة �حلثيثه ل�شمو ويل 

�لعهد رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي رعاه �هلل، فقد متكنت �لد�ئرة خالل �لفرتة 

�ملا�شية من �إطالق عدد من �ملبادر�ت �ملتميزة 

كان �أولها: توقيع �أول �إتفاقية �شر�كة 

�لقطاع  من نوعها يف �خلليج مع 

�مل�شريف لتمويل م�شاريع �الإ�شكان 

�حلكومي وكان ذلك مع م�شرف 

تبعتها  �ال�شالمي.  �الم��ار�ت 

�إ�����ش����ت����ح����د�ث �ل���الئ���ح���ه 

�أك��ر  ب�����ش��ورة  �لتنفيذية 

�إ���ش��ت��ي��ع��اب��ي��ه ل��ل��ح��االت 

�لنقاط  ونظام  �ال�شكانية 

لت�شنيف �الأولويات.

بلدية الشارقة نموذج 
متميز في التعاون وتقديم 

الخدمة للجمهور

الطنيجي..  الشارقة قدمت 10 آالف مسكن 
حكومي للمواطنين بقيمة 4,5 مليار درهم

حـــــوار
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كذلك �أتت مبادرة »�مل�شكن �ملرن« حلل 

م�شكلة تاأخر ترخي�س �ملخططات يف 

ت�شاميم  وت�شمل  �خلدمية  �لدو�ئر 

وم�شبقة  م�شتقباًل  للتو�شع  قابلة 

تلبية  وذلك  و�جهات  وبعدة  �العتماد 

لرغبات �جلمهور �لكرمي. 

تطبقها  التي  االآلية  ماهي 

على  امل�ضاكن  توزيع  يف  الدائرة 

املواطنني؟

متطورً�  �إلكرتونيًا  نظامًا  �لد�ئرة  تتبع 

و�لذي  �لنقاط  نظام  با�شتخد�م  الحقًا  وفرزها  �ال�شكانية  �لبيانات  لت�شجيل 

يحدد �الولوية من �مل�شاعد�ت �ل�شكنية ح�شب �ملعدل �لرت�كمي ملجموع �لنقاط، 

�مل�شاكن  و�أ�شحاب  �لطارئة  �الجتماعية  �حلاجة  ذ�ت  �لطلبات  تتقدم  بحيث 

�ملتهالكة و��شحاب �الأقدمية يف �لطلبات.

نود من �ضعادتكم احلديث عن طبيعة التعاون والتن�ضيق مع 

الدوائر احلكومية االخرى وخا�ضة بلدية ال�ضارقة؟

قامت د�ئرة �الإ�شكان خالل �لعامني �ملا�شيني ومنذ تاأ�شي�شها بعقد �ل�شر�كات 

مع �جلهات �حلكومية و�خلا�شة لتطوير بنية �الأعمال بالد�ئرة، ومن �جلهات 

�لتي تقوم بتقدمي خدمات منوذجية لد�ئرة �ال�شكان » بلدية 

د�ئرة  مقر  ت�شت�شيف  �لبلدية  �أن  حيث  �ل�شارقة«،  مدينة 

�ال�شكان يف �ل�شارقة، كما يقوم �لكادر �لهند�شي بالبلدية 

لل�شوؤون  �ملدير  وم�شاعد  �لعام  �ملدير  �شعادة  يف  ممثاًل 

من  للم�شتفيدين  �مل�شتجدة  �الحتياجات  بتلبية  �لهند�شية 

و�عفاء�ت  تف�شيلية  خدمة  وتقدمي  �ل�شكنية،  �مل�شاعد�ت 

من �لر�شوم للم�شتفيدين.

من  كثري  �إجناح  يف  كبري  دور  �ل�شارقة  لبلدية  كان  كما 

�لبلدية  مع  �اليجابي  �لتعاون  �آلية  وتعترب  �مل�شرتكة،  و�ملقرتحات  �ملبادر�ت 

منودخًا مميزً� للتعاون و�ل�شر�كة �ال�شرت�تيجية بني �لدو�ئر �خلدمية.

يف  ودورها  وامل�ضتقبلية  احلالية  وم�ضاريعكم  خططكم  ماهي 

معاجلة طلبات اال�ضكان؟

�لوثائق  بطلب  �لد�ئرة  قامت  2010/5/15م  يف  �لد�ئرة  تاأ�شي�س  بعد 

باالعمال  ت�شطلع  كانت  حمليه  جهه   11 من  �ال�شكانية  و�لطلبات 

�ال�شكانية وتر�كمت �كر من 18500 

من  البد  كان  لذ�  �إ�شكاين،  طلب 

�إعد�د خطة عمل لفرز هذه �لطلبات 

�لكرتونيا  �مل�شتحقني  �أولوية  وحتديد 

عمليه  تكن  ومل  �لنقاط،  نظام  عرب 

�لكبري  �ل�شغط  حتت  ال�شيما  �شهله 

من جمهور �مل�شتفيدين.

فرز  من  �حلمد  وهلل  �نتهينا 

�العتماد�ت �ل�شابقة بد�ئرة �ال�شغال 

كما  �عتماد،   5000 وعددها  �لعامة 

طلبات  بفرز  �أ�شهر  عدة  منذ  بد�أنا 

�لو�شطى  باملنطقة  �لبلدية  �ملجال�س 

مل�شاعفة  �مل�شارف  مع  �لتمويلية  �ل�شيا�شة  تطوير  ونحاول  و�ل�شرقية. 

�أعد�د �مل�شتفيدين قدر �المكان.

تقوم الدائرة بدور هام يف توفري مواد البناء باأ�ضعار متميزة 

هذا  طبيعة  فما  املواطنني  ودعم  مل�ضاعدة  براجمها  �ضمن 

الدور واآلية احل�ضول على هذه اخلدمات؟

�شمن �خلطط �لطموحة للد�ئرة بتي�شري �إجر�ء�ت بناء �مل�شكن �حلكومي، 

قامت �لد�ئرة بعقد �تفاقيات مع كربى �شركات وم�شانع 

تقدمي  لغر�س  �ل�شكنية  و�لتجهيز�ت  �لبناء  مو�د 

تخفي�شات و��شعار تف�شيلية للم�شتفيدين من �مل�شاعد�ت 

�ل�شكنية وذلك لتخفيف �العباء عن �ملو�طنني و�مكانية 

حتقيق ��شتفاده �كرب من قيمة �مل�شاعدة �ل�شكنية .

طبيعية التعاون بينكم وبني اجلهات االإ�ضكانية 

م�ضاكن  دعم  يف  البنوك  مع  ودوركم  االخرى 

املواطنني؟

قامت د�ئرة �ال�شكان خالل عمرها �لق�شري بزيادة جماالت �لتعاون �مل�شرتك 

برنامج  �لعامة،  �ال�شغال  وز�رة  مثل)  بالدولة  �ال�شكانية  �جلهات  جميع  بني 

قرو�س  هيئة  لال�شكان،  ر��شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة   ، لال�شكان  ز�يد  �ل�شيخ 

�جلهات  لروؤ�شاء  دورية  �جتماعات  يف  �لتعاون  هذ�  جتلى  وقد  �بوظبي( 

من  �مل�شرتكة  و�ال�شتفادة  �لتن�شيق  �ليات  وتطوير  �جلهود  لتوحيد  �ال�شكانية 

�ملبادر�ت �لنوعية جلميع �الطر�ف.

ويتوىل معايل �ل�شيخ حمد�ن بن مبارك 

�ل نهيان – وزير �ال�شغال �لعامة- رئي�س 

لالإ�شكان  ز�يد  �ل�شيخ  برنامج  جمل�س 

�مل�شرتك  �ال�شكاين  �لعمل  تطوير  جهود 

مع  �تفاقية  توقيع  عن  �ثمر  و�لذي 

�مل�شرف �ملركزي لتطوير �آليات �لتمويل 

�مل�شريف مل�شاريع �ال�شكان �حلكومي.

تقومون  التي  اجلهود  ماهي 

بها بالتعاون مع بلدية ال�ضارقة 

يف  التحتية  البنية  لتوفري 

املناطق اجلديدة؟

د�ئرة  فاإن  و�لهيئات �حلكومية  �لدو�ئر  و�مل�شتمر مع  �لد�ئم  �لتعاون  �إطار  يف 

�ال�شكان تقوم بالتعاون �لد�ئم مع بلدية مدنية �ل�شارقة من �جل توفري و�شائل 

د�ئرة  قيام  �جلهود  هذه  ومن   . �لتحتية  �لبنية  ومتطلبات  و�ل�شالمة  �المن 

�لطرق  توفري  �جل  من  �ل�شارقة  مدينة  بلدية  مع  �لد�ئم  بالتو��شل  �ال�شكان 

�خلدمية للو�شول للمو�قع �جلديدة مثل منطقة �لرحمانية و�ل�شيوح. باال�شافة 

�لغري  �الر��شي  قطع  لبع�س  و�لت�شويات  �لردم  �عمال  �جل  من  �لتعاون  �ىل 

قابلة للعمل بها نتيجة لعدم ت�شويتها م�شبقًا. ود�ئما نلقى �لتعاون و�لرتحيب 

باملقرتحات للو�شول حللول جمدية يف جميع �مل�شكالت.

�ضريتكم  على  ال�ضوء  اإلقاء  �ضعادتكم  من  نود 

ا�ضتطعتم  وكيف  الوظيفي  وتدرجكم  الذاتية 

التغلب على حتديات العمل؟

عام  �المار�ت  بجامعة  �ملدنية  �لهند�شة  كلية  من  تخرجت 

تعييني  مت  ثم  �إ�شر�ف،  كمهند�س  بعدها  وعملت  2001م، 

الد�رة  مدير�  ثم  �ملباين،  باد�رة  �ال�شر�ف  لق�شم  رئي�شًا 

�ملباين وقد �شدر قر�ر �ملجل�س �لتنفيذي بتعييني مديرً� لد�ئرة �ال�شغال �لعامة 

�شنة 2006.

ثم �شدر مر�شوم من �شاحب �ل�شمو حاكم �المارة حفظه �هلل ورعاه بتعييني 

رئي�شًا لد�ئرة �ال�شكان باالمارة عام 2010.

خالل تلك �ملدة تعر�شت �إىل طيف و��شع من �ملدر�ء) عدد 4 مدر�ء عموم( 

مما �ك�شبني خربة يف فهم �آليات �لعمل و�تخاذ �لقر�ر، كما تطلب مني �لعمل 

مقابلة �جلمهور و�يجاد حلول للمنازعات �لتي تن�شب بني �ملالك و�ملقاولني مما 

�أك�شبني مهار�ت �لتفاو�س و�القناع و��شتنباط �حللول للم�شكالت �لتعاقدية.

من هو القدوة واملثل التي تقتدون 

اأحالمكم  وماهي  عملكم  يف  به 

وطموحاتكم امل�ضتقبلية؟

ر�شولنا  �الأعلى  ومثلي  �الأوىل  قدوتي 

و�شلم-،  عليه  �هلل  –�شلى  �مل�شطفى 

�أن  �لثابت  و�مياين  �لر��شخة  وقناعتي 

عليه  �هلل  �مل�شطفى-�شلى  �أحاديث 

د�شتور  �أف�شل  هي  �لتعامل  يف  و�شلم- 

و�شعة  �خللق  وح�شن  �الر�س،  وجه  على 

حو�ئج  ق�شاء  �ىل  و�مل�شارعة  �ل�شدر 

�لنا�س و�حت�شاب �الجر عند رب �لعاملني 

�لذم فكالهما  �أو  للمدح  �الكرت�ث  وعدم 

�شيان عند �شاحب �لعقيدة �ل�شافية، كلها �مور دنيوية �حاول تروي�س نف�شي 

عليها ما��شتطعت.

�لقا�شمي  �لدكتور �شلطان بن حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �لثانية �شاحب  ثم قدوتي 

ع�شو �ملجل�س �العلى حاكم �ل�شارقة حفظه �هلل ورعاه- حيث هذه �ل�شخ�شية 

و�لتو��شع،  و�لتخطيط و�حلكمة  و�ل�شيا�شة  و�لدين  و�الأدب  �لعلم  �ملتكاملة يف 

�شاحب  على  بها  �هلل  �أنعم  �لتي  �لوقت  بركة  �شر  عن  نف�شي  �أ�شاأل  والزلت 

�لليل  �أنها بركة تقوى �هلل عزوجل وقيام  �ل�شمو، فيجيبنا بنف�شه حفظه �هلل 

ومناجاة �الأ�شحار. �أ�شاأل �هلل �أن يبارك لنا يف عمره ويجزيه خري ماجزى به 

�إماما عن رعيته.

القراآن الكرمي وتاأثريه يف حياتكم وكيف كانت 

بدايتكم مع كتاب اهلل منذ الن�ضاأة حتى اليوم؟

حفظ �لقر�آن �لكرمي هي �أكرب نعمة من �هلل بها علي بعد 

�الإ�شالم، وهي �شبب �لتوفيق و�ملحبة �لتي �أر�ها يف عيون 

�لنا�س، ويكفي �أننا من�شي مثقلني مب�شاكل �لدنيا وهمومها 

وي�شحن  �لتعب  عنا  فيجلو�  �هلل  كتاب  �إىل  وناأتي  �ليومية 

�الإميان يف �لقلب ويعيد �ل�شفاء للنف�س �ملتعبة. 

�شنة   13 وعمري  �لكرمي  �لقر�آن  لتحفيظ  �لذيد  مركز  يف  �لقر�آن  حفظت 

و�أجزت على يد �ل�شيخ/ غالم ح�شني �إمام م�شجد يف �لذيد باإمارة �ل�شارقة، 

ثم در�شت يف �ملدينة �ملنورة على يد �ل�شيخ �إبر�هيم �الأخ�شر �شيخ قر�ء �مل�شجد 

�لنبوي �ل�شريف و�أجازين يف رو�ية حف�س عن عا�شم. ثم قر�أت قر�ءة نافع 

و�ل�شو�شي  �لدوري  برو�ييه  �لب�شري  عمرو  �أبي  وقر�ءة  وقالون  ور�س  برو�ييه 

على يد �ل�شيخ �لدكتور حممد ع�شام �لق�شاة و�أجازين يف �أن �أقر�أ و�أقرئ. 

بصوته العذب في 
الصالة وحرصه على 
قضاء الحوائج سكن 

قلوب الناس

حفظه لكتاب اهلل 
في سن مبكرة 

ساعده على التفوق 
الدراسي
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�لعمارة  فيها  تتجلى  معمارية  بهند�شة  �ت�شم  فريد يف طر�زه حيث   �حل�شن 

كما  و�أتر�حهم  �أفر�حهم  يف  �إليه  يفدون  �ل�شارقة  �أهل  ملتقى  وكان  �لعربية، 

�عتربوه رمز عزتهم وماأمن خوفهم. كان بيت �شمو �حلاكم بجو�ر �حل�شن ال 

يف�شله عنه �إال �لطريق �ملوؤدية �إىل د�خل �ملدينة، وقد �عتاد �شمو �ل�شيخ حممد 

بن �شقر �لقا�شمي و�لد �شمو حاكم �ل�شارقة �حلايل �أن ياأخذه و�أ�شقاءه لزيارة 

�شقيقه �ل�شيخ �شلطان بن �شقر �لقا�شمي يف �حل�شن. 

باأن  �أبلغ  �لقاهرة،  ويف عام 1969 عندما كان �شمو �حلاكم طالبًا يف جامعة 

�ل�شارقة  �إىل  وعاد  در��شته  قطع  �أن  �إال  �شموه  من  كان  فما  يهدم،  �حل�شن 

و�أوقف �لهدم و�حتفظ مبا تبقى من �حل�شن ملدة ثمانية وع�شرين عامًا �إىل 

�أن مت ترميمه كال�شابق.

املوقع: يقع �ملتحف �حل�شن �لذي ي�شم بني جدر�نه كنوز تاريخية ومعارف 

�ثرية هامة  يف �شاحية �لربج يف ميد�ن �حل�شن على بعد كيلومرت و�حد من 

مركز �ملدينة

ي�شم �لطابق �الأر�شي للح�شن جمموعة من �لغرف �أهمها: 

غرفة التوقيف : حتولت هذه �لغرفة �إىل غرفة خا�شة للعر�س �لتلفزيوين 

لعر�س فيلم يحكي تاريخ �ل�شارقة و�حل�شن.

غرفة اأحداث جرت يف اإمارة ال�سارقة: وهي ت�شرح �الأحد�ث �لتي وقعت 

1924م  عام  �لقا�شمي  �شقر  بن  �شلطان  �ل�شيخ  حكم  بد�ية  منذ  �ل�شارقة  يف 

�أهايل  معاهدة  �أهمها  و�لر�شائل  �لوثائق  بع�س  حتتوي  كما  وفاته،  وحتى 

�ل�شارقة و�للية و�حلرية الإح�شار �أوالد �ل�شيخ �شقر بن خالد �لقا�شمي حلكم 

�ل�شارقة، وت�شم �أي�شًا �أحد�ثًا �أخرى جرت يف تلك �لفرتة مثل �نت�شار مر�س 

�جلدري وو�شول �أول طائرة لل�شارقة.

غرفة التعليم: وحتكي بد�يات �لتعليم �لنظامي يف �ل�شارقة وبع�س �ل�شور 

لعدد  و�إح�شائية عامة  �ل�شارقة-  –�أول مدر�شة نظامية يف  �الإ�شالح  ملدر�شة 

�ملد�ر�س و�لد�ر�شني فيها وعدد �لف�شول �لدر��شية يف �لعام �لدر��شي 1962-

1963م. غرفة املقتنيات: تعر�س فيها جميع �ملقتنيات �لرجالية و�لن�شائية 

و�ل�شاعة  و�ل�شكني  و�ملحزم  �لع�شا  هي  تعر�س  �لتي  �لرجالية  �ملقتنيات  ومن 

وغريها من م�شتلزمات �لرجال. �أما �ملقتنيات �لن�شائية فهي �حللي �لذهبية 

و�لف�شية باأ�شكالها و�أنو�عها �ملتعددة باالإ�شافة �إىل �ل�شناديق �لتي حتفظ بها 

�لعطور و�الأدو�ت �خلا�شة بزينة �ملر�أة وغريها �لعديد. 

غرفة وجوه من �ل�شارقة: هناك جمموعة من �ل�شور لرجال و�شيد�ت و�أطفال 

من �أهايل �ملدينة.

موقع  حتدد  قدمية  خريطة  على  وحتتوي  ال�سارقة:  مدينة  غرفة 

�ملدينة، و�شورً� لها بتف�شيالتها �لكاملة و�لطبيعية وتطور �لنه�شة �لعمر�نية 

و�القت�شادية.

غرفة التجارة: يف هذه �لقاعة تطالع �لز�ئر �الأدو�ت �لتي كان ي�شتخدمها 

�لتجار يف �ملا�شي وهي عبارة عن جمموعة من �الأوز�ن �لقدمية وبع�س �لنقود 

�لورقية و�ملعدنية �لتي كانت ر�ئجة يف �ملدينة يف ذلك �لوقت، �إ�شافة �إىل �شور 

لالأ�شو�ق �لقدمية.

�لتجارة  بهذه  �ملتعلقة  �الأدو�ت  فيها  �لز�ئر  يطالع  اللوؤلوؤ:  جتارة  غرفة 

�لتي كانت تعترب �لعماد �القت�شادي يف مدينة �ل�شارقة، كما يف مدن �الإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة كلها، �إىل جانب هذ� تعر�س بع�س �أ�شكال �للوؤلوؤ و�ملحار. 

اأما الطابق الأول من احل�سن فقد �سم: غرفة الأ�سلحة:وحتتوي هذه 

و�أم  �شمعا،  )�أم  مثل  قدمية  ومب�شميات  �الأ�شكال  متعددة  بنادق  على  �لغرفة 

قمعة، و�أم فتيلة.. �إلخ(، باالإ�شافة �إىل وجود مد�فع باأحجام خمتلفة. و�أي�شًا 

�ل�شيوف  �ملتعددة من  �الأنو�ع  تعر�س من خالله  �الأبي�س  لل�شالح  توجد غرفة 

و�خلناجر و�لع�شي وكلها ذ�ت زخارف �إ�شالمية متنوعة وجميلة   

غرفة ال�سيخ:وبها �شرير قدمي و�شندوق �أو�رق و�آخر خا�س بال�شيخ �شلطان 

�لف�شة،  من  قدمي  وخنجر  قدمي  م�شحف  على  يحتوي  �لقا�شمي،  �شقر  بن 

و�شال، وغرفة �ل�شرفة )��شرت�حة �ل�شيخ(. 

كما ي�شتمل �حل�شن على ثالثة �أبر�ج وهي برج �ملحلو�شة وبرج �لكب�س ومربعة 

�الأمامية  �ل�شاحة  على  تطل  �لتي  �لرئي�شة  �ل�شرفة  �إىل  باالإ�شافة  م�شرف، 

للح�شن حيث توجد بها حطبة �لتوبة و�لتي كانت ت�شتخدم الإقامة �حلدود.

وي�شم ح�شن �ل�شارقة �ملكتبة �لقا�شمية �لتي تقع يف �لطابق �الأر�شي وحتتوي 

على كتب لل�شيخ �شلطان بن �شقر �لقا�شمي ومكتب وكر�شي قيم وت�شم �ملكتبة 

خمت�شرً� خا�شًا للحاكم يحتوي على )400( �شورة متثل عددً� من �ملنا�شبات 

�لهامة لتاريخ �ل�شارقة وهي من مقتنيات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان 

بن حممد �لقا�شمي

أهل الشارقة اعتبروه رمز عزتهم ومأمن خوفهم

حصن الشارقة معلم تراثي يحكي تاريخ الوطن
بني بأوامر الشيخ سلطان بن صقر األول 

عام 1820
الشارقة-المدينة الباسمة

 يعترب ح�سن ال�سارقة اأحدى القالع التاريخية التي تبقى �ساهدة على الرتاث والأحداث التي عا�ستها ال�سارقة يف زمان الآباء والأجداد 

فقد بني ح�سن ال�سارقة عام 1820م باأوامر من ال�سيخ �سلطان بن �سقر الأول، وكان كل حاكم ياأتي بعده ي�سيف اإليه �سيئًا حتى بلغ اأوج 

ازدهاره يف عهد ال�سيخ �سلطان بن �سقر الثاين الذي توىل احلكم بالفرتة 1924-1951م.

�ضـعبيــات
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م�ضاريع البلدية

 وجاء �الإعالن عن �إطالق �ملوقع يف ثوبه �جلديد متز�منًا مع �الإعالن 

�لتجديد  على  �لبلدية  حر�س  يعك�س  مما  �جلديد  �لبلدية  �شعار  عن 

�لر�شيدة  قيادتنا  ظل  يف  و�لتقدم  �الإبد�ع  م�شرية  ومو��شلة  و�لتطوير 

�ملوقع  �أن  �لبلدية  يف  �ملعلومات  تقنية  �إد�رة  مدير  �شهيل  فهد  و�أكد   .

على  نوعية  قفزة  يحقق  �ل�شارقة  مدينة  لبلدية  �جلديد  �اللكرتوين 

م�شتوى �خلدمات �لتي تقدمها �لبلدية للعميل، حيث يقدم �ملوقع باقة 

متنوعة من �خلدمات �الإلكرتونية مما يوفر �لكثري من �لوقت و�جلهد 

من  �لعمالء  مع  �لتو��شل  قنو�ت  من  �ملزيد  يتيح  كما  �ملر�جعني،  على 

�أفر�د و�شركات وموؤ�ش�شات ويعزز من جهود �لبلدية وتو��شلها مع كافة 

�لقطاعات. كما ياأتي �إطالق �ملوقع �شمن باقي من �خلدمات �اللكرتونية 

و�شبكات  بريي  و�لبالك  �الأيفون  عرب  للجمهور  �لبلدية  تقدمها  �لتي 

�إلكرتونية �شاملة  بو�بة  �ملوقع �جلديد  �لتو��شل �الجتماعي، كما يعترب 

و  و�لفعاليات  و�الأن�شطة  �الأحد�ث  كافة  للجمهور  تقدم  متميزة  ونافذة 

يتيح للمر�جعني �لفر�شة الجناز �أعمالهم ومهامهم يف �أي وقت على مد�ر 

و�لو�شول  �لت�شفح  ب�شهولة  �ملوقع  يتميز  و�شهولة، حيث  بي�شر  �ل�شاعة، 

�إىل �ملعلومات �ملطلوبة بي�شر و�شهولة. وتقدمي �لبلدية حاليا �أكر من 60 

خدمة عرب موقعها �اللكرتوين على �شبكة �النرتنت وتطبيقات �لهو�تف 

�لتقنية  من  لال�شتفادة  �ملتو��شل  �لبلدية  �شعى  �إطار  يف  وذلك  �لذكية 

�حلديثة. علما �أن �خلدمات �اللكرتونية �لتي تقدمها �لبلدية للجمهور 

يف تز�يد م�شتمر متهيد� لتغطية كافة �خلدمات.

 ومن جانبها قالت ندى �شعيد �ل�شويدي مدير �إد�رة �الت�شال �ملوؤ�ش�شي 

يف �لبلدية �أن �ملوقع �شيكون نافذة �شاملة ومعربة عن �أد�ء وجهود �لبلدية 

و�أحد قنو�ت �لتو��شل و�لتفاعل بني �لبلدية وعمالئها، موؤكدة �أن �ملوقع 

�لبلدية على  �لعام، حيث حر�شت  �جلديد يتميز باجلاذبية يف �ل�شكل 

�أن يتمتع �ملوقع بروؤية ب�شرية تعك�س جمال مدينة �ل�شارقة، باالإ�شافة 

�إىل �شهولة �لت�شفح، وتقدمي باقة متنوعة من �خلدمات �ملختلفة �لتي 

تقدمها �لبلدية بجانب �خلدمات �اللكرتونية �لتي يتجاوز عددها حتى 

�لتي جتعل  �ملتنوعة  و�خلدمات  �لفعاليات  �الآن 60 خدمة وغريها من 

من  �أن  و�أكدت  �لبلدية.  مع  و�لتفاعل  �لتو��شل  على  حري�س  �جلمهور 

�أهد�ف �لبلدية �ال�شتفادة من �لتقنية �حلديثة لت�شهيل �الإجر�ء�ت على 

�ملر�جعني وفتح �ملزيد من قنو�ت �لتو��شل و�لتفاعل مع �جلمهور ب�شكل 

�لبلدية  موقع  �أن  �إىل  الفتًا  �الجتماعي،  �لتو��شل  �شبكات  عرب  مبا�شر 

على �لفي�س بوك و�لتويرت و�جلوجل بل�س و�ليوتيوب ت�شهد تفاعل و�إقبال 

�شمن  خا�شة  �شفحة  باإن�شاء  �لبلدية  قامت  كما  �جلمهور.  من  متميز 

موقع �لبلدية على �شبكات �لتو��شل �الجتماعي للمدير �لعام بحيث يكون 

ب�شكل  ��شتف�شار�تهم  للرد على  وتفاعل مع �جلمهور  تو��شل د�ئم  على 

مبا�شر وذلك تاأكيدً� على حر�س �لبلدية على تعدد قنو�ت �لتو��شل مع 

�جلمهور وفتح كافة �الأبو�ب �أمامهم للتفاعل مع �مل�شوؤولني.  

كما يقدم �ملوقع خدمات مميزة للجمهور الإنهاء معامالتهم باأ�شرع وقت 

ممكن وفعالية �أكر  مما يوؤدي �إىل توفري �لوقت و�لتقليل من �الزدحام 

�لذي قد ين�شاأ عن �لروتني �لذي ينتج عن  زيارة �لعميل ملقر �لبلدية.

كما �أ�شبح باإمكان �جلمهور ��شتخد�م خدمة �خلط �ل�شاخن حيث ميكن 

للجمهور تقدمي �قرت�حاتهم و�أر�ئهم و�شكاويهم من خالل �لدخول على 

�شفحة �خلط �ل�شاخن وتعبئة �لبيانات �لالزمة و�ل�شكوي.

ويقدم �ملوقع على �شفحته �لرئي�شية رو�بط �إخبارية وحكومية متعددة 

مع  �لتو��شل  تعزيز  يف  �الأخبار  هذه  وت�شاهم  �ل�شارقة  ببلدية  متعلقة 

هذه  ومن  �لبلدية  بها  �شتقوم  �لتي  �الأن�شطة  بيان  خالل  من  �جلمهور 

بها  تقوم  �لتي  و�لندو�ت  للموؤمتر�ت  �الإعالمية  �لتغطيات  �الأخبار: 

يقدم أكثر من 60 خدمة متنوعة

الموقع اإللكتروني الجديد للبلدية 
نافذة شاملة في الخدمة والتوعية

�لبلدية. كما يوجد ر�بط خا�س باأر�شيف �الأخبار �لذي 

�لبلدية  بها  قامت  �لتي  و�لفعاليات  �الأن�شطة  يت�شمن 

�ملوقع  على  �الأخبار  هذه  وتوفري  �ملا�شية  �الأ�شهر  يف 

�الإلكرتوين يوؤدي �إىل تكوين معرفة كاملة لديهم عن 

�الأعمال �لتي تقوم بها �لبلدية.

وهناك �أي�شا ر�بط خا�س باالإعالنات �لتي ت�شدر عن 

و�إر�شاد  وتو�شيح  �إعالنات تذكري  �شو�ء كانت  �لبلدية 

وتوعية مثل: ت�شديق عقد �الإيجار �أو �إعالنات حتذير 

�أو  �ل�شائبة  �لعمالة  �إيو�ء  من  �جلمهور  حتذير  مثل: 

�ملت�شولني وغريها.

للبلدية  �جلديد  �الإلكرتوين  باملوقع  �جلمهور  �أ�شاد  و 

تقوم بخدمتهم  يت�شمن خيار�ت عديدة  �أنه  موؤكدين 

ب�شكل مبا�شر و�شريع وفعال.حيث قال حممود �شليمان 

�خلا�س  �لعمالء  خدمة  لكاونرت  مر�جعته  �أثناء 

�الت�شال  الإد�رة  و�لتابع  �خلارجية  باالإعالنات 

�ملوؤ�ش�شي �أن �خلدمة جيدة و�ملوقع �أ�شبح �أكر �شهولة 

من  �لكثري  �ملر�جع  على  ويوفر  متعددة  وخدماته 

�لوقت.

كما عرب �ملر�جعون عن �رتياحهم للموقع �الإلكرتوين 

مرن  �ملوقع  �أن  حممد  وليد   قال  حيث  عام   ب�شكل 

يف  �لتو�شع  و�قرتح  �ال�شتخد�م  حيث  من  معقد  وغري 

�ملوقع  �ملعامالت عن طريق  تقدمي �خلدمات و�جناز 

�الإلكرتوين لي�شبح �أكر تفاعاًل.

مبجرد  تظهر  �إعالنات  توفري  جمال  حممد  و�أقرتح   

ن�شر  تت�شمن  للبلدية  �الإلكرتوين  �ملوقع  على  �لدخول 

�الإعالنات  هذه  وتكون  للجمهور  و�لتثقيف  �لتوعية 

باللغات �لعربية و�الإجنليزية و�الأوردو.

الموقع الجديد يتميز بسهولة التصفح وتعدد 
الخدمات ويوفر الوقت والجهد على المراجعين 

ويجعلهم على تواصل دائم مع البلدية

الشارقة-المدينة الباسمة
د�سنت بلدية مدينة ال�سارقة موقعها اجلديد على �سبكة النرتنت والذي يعترب نافذة تتميز بالرثاء والتنوع يف تقدمي اخلدمات 

اأهم  اإىل تو�سيل  والإجابة على ا�ستف�سارات الزوار وتلقي ال�سكاوي والطالع على الفعاليات والتي تنظمها البلدية  بالإ�سافة 

الأخبار التي تهم اجلمهور من فعاليات واأن�سطة مما ي�سهم يف تكوين معرفة كاملة لدى اجلمهور عن البلدية.

فهد �ضهيل مدير اإدارة تقنية املعلومات
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 1- كن أفضل ما يمكن أن تكونه 
لن جتد ن�شخة منك �ف�شل منك فال تقلد . �ليوم هو �لوقت �المثل لتكون 

�ف�شل ما ميكن �ن تكونه 

2- األسوار الخفية 
 �ثناء نهجنا نتبنى معتقد�ت �شلبية و�فرت��شات خاطئة وخماوف مدمرة 

عن �لعامل من حولنا ...وت�شبح هذه هي �أ�شو�رنا �خلفية. 

3- قوة البساطة
 ع�س �حلا�شر و�نظر �ىل �حلياه على �نها مغامرة ... �لنجاح ياأتي من 

�لب�شاطة 

4- كن بارعا لدرجة أنهم ال يستطيعون تجاهلك. 

 �حلياه حتابي �ملخل�شني ، فكلما ز�د عطاوؤك للحياة. ز�د عطاوؤها لك .. 

�حلياه عادله يف �لنهاية ، ثق بهذ� . 

5- مبدأ امتداد النجاح  
 على �جلانب �الخر من كل باب من �أبو�ب �خلوف تنتظرك هد�يا ر�ئعة 

6-انتعل حذاء المعًا  
�د�ئك  ... عن طريقة  بالكثري  تنباأ  �لب�شيطة  لالأمور  �د�ئك   �ي طريقة 

لالأمور �ملهمة 

٧-انصت جيدا. 
؛فال  �نت  تعرفه  ال  �القل  و�حد� على  �أمر�  يعرف  به  تلتقي  �شخ�س   كل 

ترتكه يغادر قبل �ن تتعلمه 

 إحدى روائع روبين شارما  لالرتقاء باألداء

» دليل العظمة «
تجارب ومعارف تجعل عملك أفضل 

وحياتك أجمل

8- احلم مثل ديفيد 
�شمعة  ت�شعل  �و   ، �لظالم  تلعن  �ن   باإمكانك 

وت�شرق كقائد 

٩-  ابدأ اآلن  
 ملاذ� توؤجل �ال�شتمتاع بحياتك حتى يتقدم بك 

�لعمر ؟ 

10- فقط كن لطيفا. 
عليه  تقوم  �لذي  �الأ�شا�س  هو  �ملعاملة   ح�شن 

�العمال �لر��شخة 

11- ال توجد أخطاء 
و�شره-  خريه   - حياتك  يف  به  م��ررت  ما   كل 

�نت  �لتي  �ل�شخ�شية  لت�شبح  �شروريا  ك��ان 

عليها �الن. 

12- الغد صفحة بيضاء  
طو�ل  حتيا  �ن  من  و�قفا  مت��وت  �ن  لك   خري 

عمرك جاثيا على ركبتيك 

العرفان  في  عظيما  كن   -13
بالفضل. 

 ما تعلى قيمته يف حياتك تزد�د قيمته 

14- بادر بتحمل المسؤولية 
 يبدو �المر جليا ولكن �لقيادة تت�شح فعال يف 

حلظات �لتحدي ، ولي�س يف �أوقات �لي�شر

15-األفكار عديمة الجدوى. 
 يعج عاملنا هذ� باملفكرين �لعظماء �لذين مل 

يدركو� عظمتهم قط . 

16- افتح عينك. 
�الن�شغال  عجلة  و�شط  نعلق  �ن  �ل�شهل   من 

�ل�شرورة  نن�شى  حتى  حياتنا  وند�ء�ت  روتني 

�مللحة للوعي باالأمور �لتي نفعلها . 

1٧- رموز المجد  
 ما �لعالمات �لد�لة  على �لتميز �لتي ت�شتطيع 

�لعثور عليها لتعينك على �لعودة �ىل �أولوياتك 

عندما يعلو �شجيج �الحد�ث �ليومية  لي�شو�س 

على �نتباهك؟ 

18- ال تكن عقالنيا 
روؤى  م��ن  ���ش��خ��رو�  ط��امل��ا  �ل��ن��ق��اد  �ن   تذكر 

�مل��ف��ك��ري��ن �جل�����ش��وري��ن و�أ���ش��ح��اب �الح���الم 

�ملتميزة ... جتاهلهم 

1٩- ليس كل القادة سواء 
 باإمكان كل �ن�شان �ن يبدي �شلوكا قياديا ولكن 

هذ� ال يعني �ن �جلميع �شيقودون �ملوؤ�ش�شة 

20- أتعلم من أخطائي احيانا  
 �ذ� مل حتاول ، فلن تعرف �لنتيجة �أبد� 

21- اطرح أسئلة قوية. 
�الأد�ء  ����ش��ح��اب  يتقن  �الع��م��ال  جم���ال   يف 

ذلك  �ل�شحيح.  �ل�شوؤ�ل  �ىل  �لتو�شل  �ملتميز 

�لذي  �ملكان  �شوب  بهم  ي�شرع  �ل��ذي  �ل�شوؤ�ل 

يريدون �لو�شول �ليها . 

22- كن مذهال في تواضعك  
 �لتو��شع . عن�شر ال غنى عنه عندما ترغب 

يف ترك جميل بعدك 

23- كن ماركة مميزه 
 مالذي ينق�شك لت�شبح مثل �ي �ن�شان مميز 

وعالمة يف عمله �و حياته 

24- قدر الخالف  
وتو��شل  �كرب  لنمو  فر�شة  �ال  ماهو   �خلالف 

�شخ�شي �أعمق 

25- عداد المسؤولية  
 �حلياه قو�مها �لتو�زن . و�إحدى نقاط �لتو�زن 

�حلرية  بني  تقع  �لتي  تلك  هي  حيوية  �الك��ر 

و�مل�شئولية

26- التلهف على النمو. 
 �ع�شق فكرة �لنمو برمتها، و�آمن بان هذ� هو 

�لهدف من وجودنا يف �حلياة 

2٧-اليهم من ينسب اليه الفضل. 
 ، �ل��ف�����ش��ل  �ل��ي��ه  ين�شب  مب��ن  ت��ه��ت��م  مل   �ذ� 

فبمقدورك �ن تنجز �ي �شي يف �حلياه 

28- روعة القبول. 
�يام ع�شيبة  الآخر  بنا جميعا من �حلني  متر 

وف�شول عا�شفة ، وذلك الأنني و�إياكم تالميذ 

يف مدر�شة �لعظمة .

2٩- كن مفكرا جميال. 
جتول  فكرة  كل  تكون  �ن  على  نف�شك    عاهد 

بخاطرك �آية من �جلمال 

30- اآلراء ال تهم. 
 �لنجاح لي�س م�شابقة لل�شهرة 

31- هل تستمتع بالمزاح؟. 
 متى �خر مره جعلك فيها �شخ�س ما ت�شحك 

ب�شدة حتى �شالت �لدموع على خديك؟ 

32-  كيف تحظى بالسلطة. 
�ن  ه��و  بال�شلطة  لتحظى  �ل��وح��ي��د   �ل�شبيل 

متنحها ملن حولك 

اإعداد: عبد اهلل الربميي

دلي����ل العظم����ة اإح����دى روائ����ع الكاتب العامل����ي روبني �ض����ارما  والذي يقدم 

من خالله  و�ض����فات النجاح والتخل�ض من امللل وال�ض����جر الذي ت�ض����لل 

اإىل حياة الكثري من االأ�ض����خا�ض، فاإذا كنت عزيزي القارئ ت�ض����عر باأن 

الوقت قد حان الكت�ضاف عبقريتك ال�ضخ�ضية وذاتك الداخلية  ويف 

حاج����ة اإىل معرف����ة جت����ارب جناح حقيقي����ة  فهذا الكت����اب  يقدم لك 

بي����ان  ي�ض����رح م����ن خالله كيف ميكن����ك اأن حتقق التمي����ز يف العمل  

واالإتقان يف االأداء وا�ضتغالل الطاقات الكامنة يف النف�ض الب�ضرية 

، كم����ا يق����دم الكتاب  ع�ض����ارة جتارب ميكنها اأن ت�ض����اعدك يف  اأن 

تعي�ض حياة اأف�ض����ل ويف هذه ال�ض����طور نقدم و�ض����فاً خمت�ض����راً 

الأهم ما جاء فيه.
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33- العادات مهمة  
 �لعاد�ت هي ما مييز �شفوة �لنا�س عن بقيتهم 

34- ابحث عن لحظات مثالية. 
غري  �ال���ش��ي��اء  بع�س  دوم���ا  �شتجد   بالتاأكيد 

�ن  تعني  �ل�شعادة  ولكن  �حل��ي��اة،  يف  �ملثالية 

ت�شع �ال�شياء يف حجمها ومنظورها �ل�شحيح.

35- مفارقة الثناء 
يكونون  – عندما  حولك  من  كل  على   �لثناء 

جديرين به حقا – يرفع قدرك. ويرتقي بك. 

يجعلك تبدو بطال.

36- الحظ مقابل القانون. 
باأفعال  يقومون  مل��ن  �لطيبة  �الم���ور   حتدث 

ي�شعك �ال  �ل�شحيحة ولن  �فعل �المور  طيبة. 

ترى �لنتائج �ل�شحيحة.

3٧-  متالزمة ظهر البعير. 
 �الخفاق �لذي ي�شيب �لبع�س يحدث كنتيجة 

ل�شل�شلة من �لت�شرفات �ليومية �لب�شيطة �لتي 

�لوقت  مبرور  ترت�كم  و�لتي  �الهمال  عن  تنم 

لتوؤدي �ىل �شربة قا�شية، ثم �نهيار.

بالمائة  ال��واح��د  اح���رق   -38
اإلضافية  

 �ن ن�شبة 1% �الأخرية من �لطاقة �لتي يوفرها 

�لن�شبة  نف�س  ه��ي  �حتياطا  �ل��ن��ا���س  معظم 

على  �جل���ر�أة  �الب��ط��ال  ميلك  �لتي  �ال�شافية 

حرقها.

3٩- تذكر رد الصنيع  
م�شاعدة  يف  نرغب  �ن  �لب�شرية  طبيعتنا   من 

الن  ��شيل  ظماأ  منا  كل  فعند  �شاعدونا.  من 

نعامل �الخرين مثلما يعاملوننا.

40- عبر عن شعورك
هم  �حل��ب  �ك��رب  لهم  نكن  �لذين  �ال�شخا�س 

�كر من نعترب وجودهم يف حياتنا �مر� م�شلما 

به.

41 - ريتشارد برانسون وتفاؤل 
بال حدود

عندما ت�شبح �الن�شان �الكر تفاوؤال يف �لقاعة، 

�شتفوق �جلميع. وت�شل �ىل �ملكانة �لتي طاملا 

متنيتها.

42- احذر تقمص دور الضحية
م��ه��م��ا ك���ان م��ا ت��ر���ش��ل��ه ل��ن��ا �حل���ي���اة، فنحن 

م�شئولون عن طريقة ��شتجابتنا له.

43- انا ايضا أوسع آفاقي
�حالمك  �ن  �ب��د�  يخربك  �شخ�س  �ي  تدع  ال 

لن تتحقق. ففي �لنهاية، �شخ�س ما �شيحقق 

هذ�  �نت  تكون  ال  فلماذ�  بتحقيقه.  حتلم  ما 

�ل�شخ�س؟

نفسك  إره���اق  ع��ن  ك��ف   -  44
بالمحاولة

�شتقودك �حلياة د�ئما �ىل مكان �ف�شل.

45 - اختبار المرآه
�المر  “ما  �لتايل:  �ل�شوؤ�ل  نف�شك  على  �طرد 

�لو�حد �لذي �إذ� قمت به �ليوم و�شلت حياتي 

من  �لتايل  �مل�شتوى  �ىل  و�ل�شخ�شية  �ملهنية 

�لعظمة؟”

ال  أص��دق��اء  ع��ن  اب��ح��ث   -  46
يشرونك بالراحة 

�لعمل  يف  لك  زم��الء  مع  �لوقت  تق�شي  مل��اذ� 

ذوي �د�ء متو�شط ؟ ملاذ� ت�شادق ��شخا�شا يف 

حياتك يقبلون بامل�شتوى �لعادي؟

4٧ - ابتكر حيثما كنت
لت�شل �ىل �مل�شتوى �لعاملي من �ل�شروري قطعا 

�ن تتميز يف �البتكار.

48 - الفخر باألبوة
لي�س �ملال �هم �شورة للروة.

4٩ - اآللية المستترة
�ل��ن��اب��غ��ون ي��ج��ع��ل��ون ك��ل ���ش��يء ي��ب��دو �شديد 

ي��وؤدون  تاألقا  �الك��ر  �لنا�س  نخبة  �لب�شاطة. 

وب��اأن��اق��ة  ت��ع��ب  غ���ريه  يف  ب�����ش��ه��ول��ة  مهنتهم 

يبدو  �المر  �القل، يجعلون  �و على  ��شتثنائية، 

كذلك يف �عيننا �نا و�نت.

50 - ال تنتظر التغيير 
�حيانا عندما ينتظر كل �ن�شان غريك �ن يقوم 

�شخ�س غريه باخلطوة �الوىل، فعليك �ن تكون 

هذ� �ل�شخ�س �لذي يحدث �لتغيري.

لعالقات  االول��ى  المبادئ   -  51
عظيمة

ال تفوت �لفر�شة �بد� لتثني على �شخ�س �خر 

وترفع روحة �ملعنوية.

52 - القلق مقابل التأمل 
ول��ك��ن �أل��ي�����س ه��ن��اك ف��ائ��دة م��ن �ل��ع��ودة �ىل 

خالل  مرت  �لتي  �ل�شعادة  وحلظات  �ملا�شي 

�لرحلة حتى �الن؟

53 - اإليمان باآلخرين
باالأخرين  �المي��ان  على  كليا  تعتمد  �لقيادة 

)وبنف�شك ( عندما ال يوؤمن بهم �حد �شو�ك.

هي  م��م��ارس��ة  أف��ض��ل   -  54
التدريب

�لنتائج �ملذهلة ال تتحقق م�شادفة �ن خري �المور 

يف �حلياة تتطلب �شرب� وتركيز� وت�شحية.

55 - االلم يخدمك كثيرا 
�لتي  �لتي تفطر قلوبنا هي نف�شها  لعل �المور 

ت�شاعدنا على فتحها.

بنفس  سيكون  فريقك   -  56
مستواك

�نك ت�شع �ملعيار �لذي ميكنكم جميعا �الرتقاء 

�لية. فكل ��شبع يف �ليد توؤثر على قوتها.

5٧ - الموسيقى تجعل الحياة 
افضل

�شتعيننا �ملو�شيقى. كثري� . �شتجعل كل حلظة 

�جمل. �نها نغم �حلياة �ملتاألقة.

58 - ال تدافع عن اعذارك
من  ����ش��ا���س  على  ق��ط  عظيمة  ح��ي��اة  تقم  مل 

�العذ�ر. فكف عن �ختالقها.

5٩ - كن على اتصال دائم
�عر على �شبل للتو��شل. مع زمالئك يف �لعمل 

. مع �حبابك �لذين تعي�س معهم. ومع �لغرباء 

�لذين ت�شاركهم هذ� �لرحلة �لتي نطلق عليها 

��شم �حلياة.

60 - ما الذي يلزمك ؟
ع��ل��ي��ك �ن ت��ع��ل��م م���ا مي��ي��زك ع���ن �الخ��ري��ن 

تعلم ما مييز عملك،  تكن  ف��اإذ� مل  جميعهم. 

فكيف �شتخرب به �الخرين.

61 - يمضي الوقت سريعا 
�بذل جهد� ��شافيا يف كل �شيء تقوم به. قل 

�ملرح.  ببع�س  �نعم   . ب�شرف  ع�س   . �ل�شدق 

النه يوما ما �شينفد منك �لوقت.

62 - اين ذهب الهدوء ؟
حتول �ل�شو�شاء �ل�شديدة دون �حللم و �جر�ء 

�حلو�ر�ت �ملفيدة ومت�شية �لوقت �لذي ت�شبح 

فيه ذ�تك.

63 - شخصية من فوالذ ال يصدأ

�ن  بو�شعنا  لالختيار.  فر�شة  د�ئما  “�مامنا 
نختار د�ئما بني �خلطاأ و�ل�شو�ب”.

64 - أطلق يد اآلخرين
لهم  ت�شمح  ملوؤ�ش�شة  �الن�شمام  �لنا�س  يريد 

ينب�شو�  وب���اأن  �لعمل  يف  مو�هبهم  ب��اإظ��ه��ار 

باحلياة.

65 - يوم لإلنصات
�ن لكل �شخ�س �شوتا وكل منا يتوق الن ي�شمع 

�شوته.

66 - الشركات الذكية تتنافس 
على العاطفة

نقود”  “حافظة  على  لي�شت  �لرئي�شية  �ملناف�شة 

عمالئك. ال . و�منا �ملناف�شة تكون على قلوب زبائنك.

6٧ - ستعرف عندما تعرف 
تقوم  �حلياة  و�ترك  بو�شعك  ما  �ق�شى  �بذل 

بالباقي.

68 - كن بطال
�ن �لعظمة تكمن بد�خل كل منا. وهذ� حقيقي 

مو�شكو،  يف  ع�شاميا  �عمال  رجل  كنت  �شو�ء 

�و   ، بوجوتا  �و طالبا يف   ، معلما يف م�شر  �و 

مدير� يف مانيلال.

6٩ - ما الداعي الى التخطيط 
�منح نف�شك هدية: �خرج ورقة بي�شاء جميلة. 

بالكتابة  �ب��د�  ث��م  �لر�شا�س.  قلمك  ��شحذ 

ترغب يف  �لتي  و�لبيت  �لعمل  مكانتك يف  عن 

�لو�شول �ليها.

٧0 - اطلب لتحصل
�لذين  – ه��وؤالء  تاألقا  �الكر  �لنا�س  نخبة  �ن 

– يطلبون  يعي�شون حياة جميدة لها �هميتها 

كاملجانني.

٧1 - افعل اشياء جديدة
ت�شتمع عادة  �ذ� كنت  باجو،  بوزو  �يل  ��شتمع 

كنت  �د�   ، �ملاليزي  �لطعام  تناول  بات�س.  �ىل 

جملة  �ف��ر�  و�لبطاط�س.  �للحم  تتناول  ع��ادة 

دويل، �ذ� كنت م�شرتكا يف جملة فور�شن.

٧2 - عن التفوق على الذات
لت�شقل  لتتاألق  يومية  فر�شا  �حلياة  لك  تتيح 

ملكاتك. لتحرر من قيودك لتحقق �لتفوق على 

ذ�تك.

٧3 - كن متفردا 
�ن  حت��اول  �لتي  �ل�شركة  تهمنا:  �لتى  �لفكرة 

تكون كل �شيء بالن�شبة لكل �لنا�س ينتهي بها 

�حلال لت�شبح ال �شيء يف نظر �جلميع.

٧4 - احظ بالعظمة 
خملوقون  باأنهم  يذكرهم  مل��ن  �لنا�س  مي��ن 

ز�ئدين  �ف��ر�د�  لي�شو�  باأنهم  بعظمة.  ليعملو� 

باأن  �لكوكب.  هذ�  �ل�شطح  على  �حلاجة  عن 

هناك هدفا ور�ء وجود كل حياة.

٧5 - كن مثل فرقة كولدبالي 
�جتذب جمهور� و�متعه. و�فعل �ي �شيء يجعله 

يعود طالبا �ملزيد.

٧6 - ال تنم لفترات طويلة
ما �أخ�شاه هو �ل�شبات �لطويل جد�. ذلك �لنوع 

�لذي يجعل �ال�شخا�س �لعظماء عاديني. �لنوع 

�لذي يكبح جماح �حلياة.

٧٧ - ابحر في العمق 
من �مل�شتحيل �ن تكت�شف حميطات جديدة ما 

مل ترغب يف �ن يغيب �ل�شاطئ عن ناظريك
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من مكتبة املدينة

٧8 - اد دورك في الحياة 
�ن �حلياة �ملتميزة تنبع من حياة حقيقية

٧٩ - اعط لتأخذ
�ن �لعطاء هو بحق بد�ية عملية �لتلقي.

80 - كن مثل جيه كيه
�حلاملني:  عندما �حتدث عن  �أعنيه  ما  هو  هذ� 

حولهم.  من  �غلب  ير�ها  ال  فر�شة  ي��رون  �نهم 

تخيل هذ�. �غلب �لنا�شرين رف�شو� كتاب هاري 

بوتر.

81 - ماذا حل بااللتزام ؟
تاأخذ  �ن  تتوقع  ال  ف���ر�غ.  م��ن  ي��ح��دث  ���ش��يء  ال 

�شيئا بال مقابل. فخري �المور يف �حلياة تتطلب 

ت�شحية و تفانيًا.

82 - اشعر باإلثارة او بالضيق 
تتاح �مامنا كل يوم فر�شة لنختار و�لطريقة �لتي 

نختار بها حتدد م�شرينا.

83 - انشئ جسورا ال اسوارًا 
نتوق جميعا الن ن�شعر باالنتماء. الن نعرف �ننا 

جزء من كيان �كرب.

84 - سارع باإلخفاق
ال نحاج بال ف�شل. �نه جزي من �لعملية ... يجب 

�ن تف�شل لرتبح.

85 - مالئكة تساعدك على التطور
�شر�عا  و  �شغطا  ل��ك  ي�شببون  م��ن  ك��ل  ل��ع��ل 

وحتديا يف حياتك مالئكة من نوع ما ... ياأتونك 

بالدرو�س �لتي حتتاج �ىل �ن تتعلمها. 

86 - كن قائدا بالقدوة
�لتي  تلك  ه��ي  روب��ني  ي��ا  فاحلياة  عظة  �عظم 

تر�ها. 

8٧ - كن مصنعا لألفكار
ت�شتطيع فكرة عظيمة و�حدة �ن حتدث �نقالبا 

يف حياتك،  بل ويف �لعامل �ملحيط بك. �ن فكرة 

عبقرية و�حدة هي كل ما يلزم لقلب كافة �المور.

88 - قل الصدق 
�حد �المور �لتي متيز �لقادة عن �لتابعني هو �ن 

�لقادة يتحدثون ب�شر�حه و�شدق و�شجاعة.

8٩ - القيادة تبدأ من المنزل 
 ، �ب���د�  �شجرتها  ع��ن  بعيد�  ت�شقط  ال  �ل��ث��م��رة 

فاأطفالك ي�شبهونك �كر مما تتخيل.

٩0 - احترم القواعد 
�جعل مهمتك �الوىل هي �ن ت�شعر �ع�شاء فريق 

عملك بتميزهم.

جيه  م��اي��ك��ل  م��ن  تعلم   -  ٩1
فوكس

حياة كل منا حمطة. ومهما طال عمرنا، ننتهي 

جميعا �ىل نف�س �مل�شري.

٩2 - الرحلة مهمة كغايتها 
�ظن �ن ما �دعوك �ىل تدبرة هو �ن �لت�شلق قيم 

وجمز �كر مبر�حل من �لو�شول �ىل �لقمة.

٩3 - ما النجاح ؟
�لنجاح ، بالن�شبة يل ، هو �النخر�ط يف �لعملية 

�ملمتعة الإيجاد حياة تعك�س ��شمى قيمك ، و�قوى 

معتقد�تك و�عظم �حالمك.

٩4- أسمى حرياتك
�عظم  عد�  فيما  �شيء  �ي  �الن�شان  ي�شلب  “قد 
من  موقفه  �ختيار  حرية  وهي  �لب�شرية  حرياته 

ظروف معينة �ختيار �شبيلة”.

٩5 - كن كاهل هوليود
و�ل�شخ�شية  �ملهنية  رغباتنا  من  �لكثري  تتحقق 

فعال �ذ� كتبنا �ل�شيناريو.

٩6 - حول عبء العظمة
�ل�شيء �لوحيد �لذي يبقى عندما ت�شارف حياتنا 

�لذي  و�ل��ف��ارق   ، �شخ�شيتنا  هو  �النتهاء  على 

�شكلناه و�حلب �لذي منحناه.

٩٧ - عش حياة ثرية 
 ، نوعه  م��ن  ن��ادر  ب�شغف  ذل��ك  تفعل  �ن  عليك 

ذلك  كل  و�فعل  عينيك.  يف  وبربيق   ، ب�شجاعة 

بر�ء.

٩8 - اترك بصمتك
�ذ� م ت�شتغل كل يوم لتفل ولو �شيئا و�حد� لترتك 

ب�شمتك ، وترتقي بروؤيتك، وحتقق تاألقك ، فقد 

يفوتك �ل�شيء �ملهم �حلقيقي يف �حلياة.

٩٩ - أنجز مجموعة من االعمال
�لعظمة تن�شاأ عندما حتقق يف حياتك �شيئا لي�س 

بعد  يدوم  �شيئا  �ي�شا  ولكن  منك،  �عظم  فقط 

رحيلك.

100 - كبير مثل مانديلال
�لتي  �لقمم  على  ح��ي  مثل  مانديلال  نيل�شون 

ي�شتطيع �الن�شان �الرتقاء �ليها.

101 - هل ستصبح عظيما اليوم ؟
تو�شل �ىل �حلقيقة: يف مقدورك �ن تقدم �د�ء 

ممتاز� يف �حلياة.
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�الأمر��س  من  و�ملعاجلة  �لوقاية  منها  عديدة  �شحية  فو�ئد  للغذ�ء 

و�مل�شاعدة على �لنمو �ل�شليم وبناء على ذلك ال بد من �الهتمام بالتغذية 

و�ملر�هقة  �لطفولة  مرحلتي  و�أهمها  �لعمر،  مر�حل  كل  يف  �ل�شليمة 

�لبناء  مر�حل  �أهم  من  تعترب�ن  �لتي  �لطالب  جميع  بهما  مير  �للتان 

�ل�شكل  يف  و�لتغري  و�لذهني  �لبدين  �لن�شاط  يف  بزيادة  وتتميز  و�لنمو 

وتركيب �جل�شم، لذلك فهي حتتاج �إىل �لتغذية �ل�شليمة �ملتو�زنة لتلبية 

�حتياجاتها ومتطلباتها.

�ملتو�زنة  �لتغذية  �أو   ) �ملتو�زن  بالغذ�ء   ( ي�شمى  ما  ن�شمع عن  ما  د�ئمًا 

�لغذ�ئية  �لعنا�شر  جميع  على  حتتوي  �أغذية  تناول   : بهما  و�ملق�شود 

�لرئي�شية ل�شالمة �لنمو و�إمد�د �جل�شم بالطاقة ومقاومة �الأمر��س وال 

تناول  يجب  لذ�   ، �لرئي�شية  �لغذ�ئية  �لعنا�شر  يف  متكامل  غذ�ء  يوجد 

جمموعة متنوعة من �الأغذية يف �لوجبة �لو�حدة ل�شمان �حل�شول على 

�لعنا�شر �لغذ�ئية �لرئي�شية ومن هنا ياأتي �لتفكري يف �لتخطيط للتغذية 

�ملتو�زنة .

الفطار ال�سحي: 

يحتاج �لطالب �ىل تناول �لكربوهيد�ت و�لربوتني يف وجبة �الفطار ويكون 

ذلك بتوفري وجبة من �حلبوب و�حلليب �و تقدمي �خلبز �و �لتو�شت )م�شنوع 

من �لقمح �لكامل( يدهن بزبدة �لفول �ل�شود�ين �و عمل بي�س خمفوق.

�حلليب  من  �الفطار  يتكون  عادة  �الختيار�ت،  من  �لعديد  هناك  وعموما   

و�لبي�س و�جلنب وقد ي�شاف �ملربى �و �لع�شل وهذ� �لنوع من �الفطار يحتوي 

�الفطار  يف  �لربوتني  ��شافة  يف  و�ل�شبب  �لربوتني  من  جيدة  كمية  على 

�ل�شباحي هو �ملحافظة على طاقة �جل�شم يف �لدم لفرتة �طول من �ملو�د 

تناول  بعد  �ل�شكر  م�شتوى  �ن  حيث  و�حلبوب(  )�خلبز  �لكربوهيد�تية 

و�لرغبة  و�لتعب  باخلمول  ب�شعور  �لتلميذ  يجعل  �شاعتني  بفرتة  �ل�شكريات 

يف �لنوم.

 وعمومًا يجب عدم �الكثار من تناول �للحوم �مل�شنعة مثل �ل�شجق و�ملرتدال، 

و�لنقانق و�لربجر �لتي تكون يف �لعادة عالية يف حمتو�ها من �مللح و�لدهون. 

زيادة  يف  وم�شاهمتها  �لغذ�ئية  بقيمتها  فقرية  الأنها  منها  باحلد  وين�شح 

�لوزن و�رتفاع ن�شبة �لدهون �لتي توؤثر على �شحة �لطالب.

وجبة اإلفطار الصحية...
           الطريق لالستمتاع بصحة دائمة 

كبري  دور  للغذ�ء  �حلال  بطبيعة 

يف  �لطالب  قدر�ت  على  �لتاأثري  يف 

�لتعلم و�لتح�شيل و�لن�شاط �لذهني، 

�لغذ�ئية  �لوجبة  وقيمة  كمية  ولكن 

وخا�شة وجبة �الفطار لها تاثري كبري 

على ن�شاط �لطالب.  وتعترب �لوجبة 

�لغذ�ئية غري كافية �ذ� كانت:-

�وال: كمية �لغذ�ء غري �لكافية، عدم 

تناول �لطعام وخا�شة وجبة �الفطار 

و�شلوكيات.  �لتعليم  على  تاأثري  له 

للطعام  �ن  نعلم  �ن  يجب  ولكن 

و�أع�شاب  كيمياء  يف  تاأثريً�  و�لغذ�ء 

�لدماغ وكذلك يف تطوير وتكامل �لنظام �لع�شبي عند �الأطفال و�لتالميذ. 

وقد �أ�شارت بع�س �لدر��شات �ن عدم �الهتمام بتوفري �لطعام بكميات كافية 

�مل�شاكل  بع�س  حدوث  طريق  عن  �شحتهم  على  يوؤثر  وللتالميذ  لالأطفال 

مقارنة  �لتح�شيلية  �لناحية  يف  وكذلك  �لنف�شية  و�ل�شلوكيات  �ل�شحية 

بالتالميذ و�الأطفال �لذين يح�شلون على طعام جيد وخا�شة عند �الفطار 

ولالأ�شف �ل�شديد �ن هناك ن�شبة من �الأطفال ال تتوفر لديهم كميات منا�شبة 

خالل �ليوم لتناولها وقد �أ�شارت �لدر��شات �ن حو�يل 4% من فئة �الأطفال 

يعانون من عدم تناول �لكمية �لكافية من �لطعام لديهم لذلك يجب على 

�الأم و�الأب مر�عاة هذه �لنقطة وتوفري �لغذ�ء ب�شكل جيد وبكميات منا�شبة 

الأن �لطفل يف هذ� �لعمر يبني ويحتاج �إىل غذ�ء وخا�شة وجبة �الفطار �لتي 

ترتبط ب�شكل كبري يف �لتح�شيل �لعلمي و�لتعليم. 

ثانيا: ال حتتوي �لوجبة على �لعنا�شر �لغذ�ئية �ل�شرورية �لالزمة، قد يعتقد 

�لوحيدة  �لطريقة  هو  كبرية  بكميات  �لغذ�ء  توفري  �ن  �الأمور  �أولياء  بع�س 

لتغذية �شليمة لالأطفال و�حل�شول على �شلوك تعليمي جيد وحت�شيل م�شتمر 

خالل مر�حل �لتعليم �ملختلفة.

لبع�س  �الأطفال  وجبات  نق�س  بذلك  ونعني  �لتغذية  �شوء  �ن  لوحظ  ولقد   

�لدهنية  و�الأحما�س  و�لزنك  �حلديد  مثل  �الأ�شا�شية  �لغذ�ئية  �لعنا�شر 

على  للح�شول  و�لتح�شيل.  و�لفهم  �الدر�ك  تطور  على  تاأثري  له  �الأ�شا�شية 

و�حليوية  �لن�شاط  لزيادة  و�لدماغ  للج�شم  و�ل�شرورية  �الأ�شا�شية  �لعنا�شر 

و�ال�شتيعاب البد للطالب من �حلر�س على زيادة �ل�شو�ئل مثل �ملاء و�لع�شري 

و�حلليب و�البتعاد عن �ملنبهات مثل �لقهوة و�ل�شاي وم�شروبات �لطاقة �لتي 

تعترب من �أكر �مل�شاكل يف تغذية �لطلبة.

ومبا �ن تغذية �الن�شان �ال�شا�شية تبد� من طفولته لذ� يجب على �الأمهات 

�ملعرفة بان للر�شاعة �لطبيعية دورً� مهًما يف توفر هذه �الأحما�س �لدهنية 

�الأ�شا�شية مقارنة ببع�س �أنو�ع �حلليب �ل�شناعي ولذلك فاإن تغذية �لر�شع 

مهمة يف �شالمة �جلهاز �لع�شبي لديهم و�لذي يلعب دور يف �شالمة �لدماغ 

وزيادة ن�شاطه.

 لذلك فاإنه يجب �حلر�س على تقدمي بع�س �الأغذية لالأطفال خا�شة يف هذه 

�لفرتة �حلرجة وهي مرحلة �لبناء الأن�شجة �جلهاز �لع�شبي ودعم �لغذ�ء 

لديهم بالفاكهة و�خل�شار وعدم �همال ذلك. 

مما �شبق يت�شح �ن للتغذية �ل�شليمة وعدم �همال �لوجبة 

�الأغذية  عن  �لبعد  على  و�حلر�س  �ملتو�زنة 

دور  له  يكون  �شوف  و�ملنبهات  �خلاوية 

كبري يف �حلد من �لت�شوي�س عند �لطلبة 

�ملنا�شب  �لطعام  هذ�  لتوفري  �ن  كما 

على  �لقدرة  زيادة  يف  دورً�  و�ملتكامل 

جيد  ب�شكل  و�ملذ�كرة  و�لرتكيز  �لتفكري 

و�حل�شول على �لدرجات �جليدة.

ما يجب جتنبه يف وجبات �لطالب:

- �ل�شب�س و�لبفك.

�لوجبات �ل�شريعة )�لتقليل منها قدر �المكان(.

�ملرطبات و�مل�شروبات �لغازية وم�شروبات �لطاقة.

�ملنبهات كال�شاي و�لقهوة )�لتقليل منها(.

ال�ضحة واحلياة
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من هنا وهناك

األمثال اإلماراتية ... جواهر صالحة لكل زمان

تتمتع دولة االإمارات مبو�ضوعة وا�ضعة من احلكم واالأمثال ال�ضعبية التي تعك�ض تراث وتاريخ االأجداد ،

فاالأمثال تعترب مناذج احلكمة وجتارب الكبار الإدراك ما غاب عن االأب�ضار واالأ�ضماع وجوهرة لكل زمان.

�ل�شعبية و�حلكم حتى �شارت مبثابة  باالأمثال  �لعرب �هتماما كبري  و�ل�شجع، وقد �هتم  و�لكناية  و�الإيجاز و�ال�شتعارة  بالبالغة  �الأمثال يف كل مكان  وتتميز 

�لالآيلء و�لدرر وخا�شة  �أمثال �شليمان �حلكيم ولقمان  �حلكيم �لتي ماز�لت تتد�ول حتى �الآن  بل �أ�شبحت �أكر ثر�ء بالرغم من مرور �ملئات من �ل�شنني، يف 

هذه �مل�شاحة نعر�س الأهم �الأمثال و�حلكم �ل�شعبية �لتي تتميز بها �المار�ت مع تقدمي �شرح خمت�شر لها:

اذا �سادق القط الفار خربت الديار  

مبعنى �ذ� ت�شادق �حلار�س مع �لل�س تعر�س للخطر �ملكان �لذي يحر�س �حلار�س .

كرث الدق يفك اللحام   

�ي زيادة �مل�شاجر�ت و�ال�شر�ر يف �لكالم يوؤدي �ىل �لفر�ق و�مل�شاكل

ماعندك تاكل ، عندك ماتغرم....  

ي�شار لل�شخ�س �لذي يرتكب �ملخالفة غري �ملح�شوبة �لتي تودي �ىل �خل�شاره 

عليك بالدرب ولو طال  

يعني �ن �اللتز�م بال�شلوك �لطيب و�ملعاملة �حل�شنة و�لطريق �ل�شحيح يف �حلياه 

راعي اخلرب يعرف راعي اللحم   

ي�شري هذ� �ملثل �ن ��شحاب �ملهن على تو��شل وعالقة مرت�بطة ومعرفة ببع�شهم �لبع�س .

اذا فات الفوت ماينفع ال�سوت   

��شارة �ىل �همية �خذ �حلذر قبل وقوع ماال يحمد عقباه ، حيث �ن �لندم ال يفيد

العني ب�سرية واليد ق�سرية   

ي�شرب هذ� �ملثل لل�شخ�س �يل الي�شتطيع حتقيق رغباته ب�شبب عدم تو�فر �ملادة 

اقطع �سبعي ول اودر طبعي   

�ي �ن �طباع و�شلوك �الن�شان ال تتغري وال ميكن تركها مهما ح�شل

اتق �سر من اح�سنت اليه   

وي�شر �ملثل �ىل �حلذر من بع�س �لنا�س �لتي تقابل �الح�شان بال�شكر بالنكر�ن 

الزبيبه مات�سبع ولكن تطيب اخلاطر  

ويعني �ن �قل �لقليل ميكن �ن ميثل للبع�س �ل�شي �لكر 

خادم القوم �سيدهم   

ي�شار �ىل �الن�شان �خلدوم طيب �الخالق يت�شيد �لقوم بطيب خلفة و�طباعة 

خري تعمل �سر تلقى   

يعني �ن �الن�شان �لذي يقدم �خلري للنا�س يف بع�س �الحيان ميكن �ن يالقي 

�جلهود و�لنكر�ن

طار الطري ومت الري�س  

��شار �ىل �ال�شياء �لثمينة �لتي تذهب قيمتها وتبقى دون قيمة  

تاكل عند ريلها وتدعي ملطلقها    

ين�شب  ولكن  �شخ�س  من  عليه  وي�شرف  وي�شرب  ياكل  ملن  �ملثل  ي�شرب 

�لف�شل ل�شخ�س �خر 

ايل مايطيع ي�سيع..  

��شارة �ىل �همية �ال�شت�شارة و�طاعة �المور �ل�شحيحة و�لتي تكون ل�شالح 

�ل�شخ�س 

اإذن من طني واأذن من عجني    

ي�شرب �ملثل لل�شخ�س �لذي ال ي�شمع �لن�شيحة  

اعطي اخلباز خبزك لو كل ن�سه    

�ي �عطي �شاحب �ل�شنعه �جر مرتفع ال نه �شيعطي �ل�شنعه حقها  

ال�ساكت ماأكول حقه.   

ن�شبة �ىل �ل�شخ�س �لذي ال يطالب بحقوقه وال يحر�س عليها ال نها �شت�شيع  

انت عقرب رمل ا�سفر    

ن�شبه �ىل �ل�شخ�س �ملاكر و�خلبيث. 

القطو العود ما يرتبى    

ن�شبة �ىل �ن �الن�شان �ذ� كرب ال ميكن تعويده وتربيتة على �شيء جديد. 
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العمل بروح الفريق أساس النجاح 

بن هده: البلدية تعمل على االستفادة المثلى من الطاقات 
البشرية لتقديم أفضل الخدمات

بالرغم من �لتحاقه بالعمل يف �لبلدية خالل فرتة ق�شرية �إال �أنه ��شتطاع 

�أن يو��ش���ل م�شرية �لتطوير و�لتحديث يف �لعمل مب���ا يتو�كب مع تطلعات 

�ملر�جع���ني  م�شتفيد� من خرب�ته يف �لعديد من �ملوؤ�ش�شات �لكربى. فبعد 

تخرج���ه يف �جلامع���ة �الأمريكي���ة بال�شارق���ة ع���ام 2003  �لتح���ق ب�شركة 

�أدن���وك وخالل ثالث �شنو�ت ق�شاه���ا يف �ل�شركة ��شتطاع �أن يكون مدير� 

للم�شاري���ع، وبعده���ا �أر�د �أن يخو����س جترب���ة جديدة ت���ري عمله وتثقل 

خرب�ت���ه فانتق���ل للعم���ل يف �لقطاع �حلكوم���ي يف دبي حي���ث كان �لقطاع 

�لعق���اري ي�شهد طفرة كربى يف ذلك �لوق���ت و�أ�شبح م�شوؤول عن م�شاريع 

تتجاوز 700 مليون درهم .

ويف عام 2010 �لتحق بالعمل يف بلدية �ل�شارقة يف ظل حر�س �لبلدية على 

��شتقط���اب �لكفاء�ت و�لكو�در �لب�شري���ة �لوطنية ليو��شل م�شرية �لعطاء 

يف خدمة �لوطن وخا�شة �أن خرب�ته تنوعت بني عدة مد�ر�س هند�شية من 

خالل �حتكاكه بالعديد من �خلرب�ء �لعاملني يف هذ� �ملجال.

مل يكت���ِف خليفة بن هده بالدر��شة �جلامعي���ة و�خلرب�ت �لعملية بل عمل 

عل���ى مو��شلة �لتح�شي���ل �لدر��ش���ي و�لعلمي عرب �اللتح���اق بالعديد من 

�ل���دور�ت �لتدريبية  وح�ش���ور �ملوؤمتر�ت �لدولية و�ملحلي���ة لالإطالع على 

�أحد�ث �لتجارب و�لعلوم يف جمال �لهند�شة و�لبناء.

الشارقة- المدينة الباسمة
الهند�ضة يف وقت  التحق بكلية  ميلك طموحات كبرية واأحالم كثرية 

كان االإقبال على الدرا�ضة العلمية قليل ولكنه اختار التحدي والدرا�ضة 

ال�ضويدي  بن هده  املهند�ض خليفة  اإنه  الوطن  فيما يحتاجه  والعمل 

مدير اإدارة ال�ضوؤون الفنية يف بلدية ال�ضارقة.

البلدية تعتزم إنشاء 

قسم للمباني الخضراء 

لتوفير الطاقة والحفظ 

على البيئة

ويوؤك���د �أن �لبلدي���ة حتر����س عل���ى توظي���ف 

�لطاق���ات �لب�شري���ة �ملوجودة لديه���ا وتنمية 

كو�دره���ا �لوطني���ة ب�ش���كل م�شتم���ر ملو�جهة 

حتدي���ات �لعمل وتقدمي �أف�شل �خلدمات لذ� 

حر�س بن هده على �الرتقاء بخدمة �لعمالء 

يف �الإد�رة �لفني���ة ، موؤك���دً� �أن ر�ش���ا �لعميل 

يعد �ل�شبب �لرئي�شي �لذي ت�شعى �إليه �الإد�رة 

�لناجحة ولكي يتحق���ق هذ� �لنجاح البد من 

مقوم���ات �أ�شا�شية يف مقدمته���ا �لعمل بروح 

�لفريق و�الحرت�ف يف �أد�ء �ملهام و�لو�جبات 

بال�ش���كل  و�لك���و�در  �لكف���اء�ت  و��شتخ���د�م 

�الأمثل.يف �لوقت نف�شه يوؤكد �أن ر�حة �لعميل 

من ر�حة �ملوظف.

و�أفاد مدي���ر �الإد�رة �لفنية �أن���ه قام بتطبيق 

مقومات �لنجاح من خالل �لتدريب و�لتاأهيل 

وخل���ق روح �لتناف����س ب���ني �لعامل���ني و�لعمل 

ب���روح �لفري���ق وتهيئ���ة بيئ���ة �لعم���ل باأف�شل 

�شكل ممكن حتى غ���دت �لبلدية �لبيت �الأول 

للموظفني ولي�س �لبيت �لثاين .

وحول �خلدمات �لت���ي تقدمها �إد�رة �ل�شوؤون 

�لفني���ة للمر�جع���ني �أو�ش���ح �أن �لبلدية تقدم 

خدمات متنوعة ومتعددة من بينها �خلدمات 

�لفنية �خلا�شة بقطاع �لت�شييد و�لبناء د�عيا 

م���ن �خلدم���ات  �ال�شتف���ادة  �إىل  �ملو�طن���ني 

و�ملع���ارف و�الإر�شاد�ت �لت���ي تقدمها �لبلدية 

مل�شاع���دة �أي مو�ط���ن يرغ���ب يف �لبن���اء من 

خ���الل تق���دمي �ملعلوم���ات �ل�شحيح���ة ع���ن 

�ملقاول���ني و�ال�شت�شاريني،موؤك���د� �أن �لبلدية 

تقوم حالي���ا باالإعد�د لتنفيذ م�شروع �لنقاط 

�ل���ذي  و�ال�شت�شاري���ني  باملقاول���ني  �خلا����س 

يهدف �إىل �الرتقاء بالعاملني يف هذ� �ملجال 

حيث مين���ح �لنظ���ام تقييم �أعل���ى لل�شركات 

بتطبي���ق  �مللتزم���ة  �ال�شت�شاري���ة  و�ملكات���ب 

�الإج���ر�ء�ت و�ل�ش���روط  �لالزم���ة  و�ش���وف 

ي�شهم ه���ذ� �لربنامج يف خل���ق روح �ملناف�شة 

ب���ني �ل�ش���ركات وتعزي���ز �جل���ودة يف تق���دمي 

�خلدمات. 

ويق���ول بن هده �إن �لبلدي���ة ت�شعى لفتح ق�شم 

جدي���د لالأبني���ة �خل�ش���ر�ء لتوف���ري �لطاقة 

وحماية �لبيئ���ة موؤك���د� �أن �الأبنية �خل�شر�ء 

هى بناء �مل�شتقبل  حيث تعد �قل تكلفة نظر� 

العتماده���ا على �لطاق���ة �ل�شم�شي���ة متوقعا 

�أن ت�شه���د �الأبنية �خل�ش���ر�ء  �إقبال كبري من 

�لر�غبني يف �لبناء بعد �طالعهم ومعرفتهم 

على �ملز�يا �ملتع���ددة �لتي توفرها هذ� �لنوع 

من �لبناء.

و�أك���د �أن �لبلدية حري�ش���ة على تطبيق �أعلى 

�ملعاي���ري �لت���ي ت�شم���ن �شالم���ة �ملب���اين كما 

حتر����س �لبلدي���ة على متابع���ة �شالمة 

�ملباين من خالل حمالت �لتفتي�س �مل�شتمرة.

كم���ا تعتزم �لبلدي���ة �إ�شد�ر �شه���ادة �شالمة للمباين 

�شنوي���ا بحي���ث تل���زم �شاحب �لعق���ار بتطبي���ق كافة 

�الإج���ر�ء�ت �خلا�ش���ة باالأم���ن و�ل�شالم���ة ومعاي���ري 

�لبناء و�إذ� مل يتم �اللتز�م �شوف تتخذ �لبلدية �شده 

�الإج���ر�ء�ت �لالزم���ة ومن���ع معامالته م���ن ت�شديق 

عق���ود �الإيجار وغريه���ا، الفتا �إىل �أن ه���ذه �خلطوة 

تاأت���ي �شمن حر�س �لبلدية على تطبيق �أعلى �ملعايري 

يف قطاع �لعقار.
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منوعــــات

منوعات

دروس من االتحاد
يف تاريخ االأمم وقفات بارزة وم�ضاهد م�ضيئة فاز وربح من ا�ضت�ضف منها املعاين العظيمة والدرو�ض القيمة واأخذ منها الِعرب والعظات واملُثل، فاإذا 

ما نظرنا اإىل املا�ضي بعني العاقل املتدبر وقّلبنا �ضفحات التاريخ جند بها من البطوالت الرائعة واالنت�ضارات الفذة ما نتعلم منه ونهتدي به اإىل 

م�ضالك النجاح، وجند بها اأي�ضاً من االنك�ضارات والعرثات التي اإذا ما در�ضنا اأ�ضبابها وبواعثها ميكننا تفادي الوقوع يف براثنها وجمانبة تكرارها 

يف حا�ضرنا وم�ضتقبلنا. 

ويف هذه �الأيام، تطل علينا ذكرى �ليوم �لوطني 41 لدولة �الإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة، تلك �ملنا�شبة �لعظيمة �لتي حتمل من �لدرو�س و�ملبادئ و�لفو�ئد 

�آمال  �جلمة ما ن�شتزيد منه ونت�شلح به ل�شنع �إجناز�ت حا�شرنا وحتقيق 

م�شتقبلنا �شريً� على درب �لقادة �لعظام بناة هذ� �لوطن �لذين و�جهو� من 

�ل�شعاب و�لتحديات وحتملو� يف �شبيل حتقيق حلم �الحتاد ما تنوء بحمله 

�جلبال �لر��شخات.

درو�ض نتعلمها من االحتاد:

ت�شوده  ال��ع��زمي��ة: يف ع�شر  وق��وة  ب��اهلل  االإمي���ان  م��ع  ال يوجد م�ضتحيل 

تو�جهه  �الحت��اد  دول��ة  تكوين  حلم  كان  �الأجنبي  و�ال�شتعمار  �ل�شر�عات 

عند  �لعزمية  وقوة  �الإر�دة  �شالبة  ولوال  و�ل�شعب،  �لتحديات  من  �لكثري 

�لقادة �لعظام بناة هذ� �لوطن مع �إميانهم �لر��شخ باهلل ما كان لهذ� �لبناء 

�ل�شامخ �أن يرى �لنور ويتاألق يف �شماء �ملجد و�لعزة.

التم�ضك بالرتاث احل�ضاري العربي واالإ�ضالمي: مل تتاأثر دولة �الإمار�ت 

�لوليدة كما تاأثرت غريها من �لدول �لتي حتررت حديثا بثقافة �مل�شتعمر 

�الأجنبي وعاد�ته وتقاليده، بل مت�شكت  بعاد�تها وتقاليدها �الأ�شيلة وتر�ثها 

�لثقايف و�الجتماعي �لنابع من �حل�شارتني �لعربية و�الإ�شالمية.

منذ  �الإم����ار�ت  دول��ة  تعتز  عليها:  واحل��ف��اظ  ال��ع��رب��ي��ة  باللغة  االع���ت���زاز 

ن�شاأتها باللغة �لعربية كلغة ر�شمية لها وعملت على �إثر�ئها و�ملحافظة علي 

و�لتعليمية  �لثقافية  �ملر�كز  �لعديد من  و�أن�شاأت  و�الأدبي،  �لثقايف  موروثها 

لتعليم �للغة �لعربية لغري �لناطقني بها، وكذلك �أقامت �مل�شابقات �الأدبية 

و�ل�شعرية من �أجل �شقل �للغة �لعربية و�إثر�ئها.

�أن كانت �الإم��ار�ت �ل�شبع جمرد دوي��الت �شغرية  فبعد  يف االحت��اد ق��وة: 

متناثرة يطمع فيها �لطامعني �أ�شبحت بف�شل �الحتاد قوة �إقليمية موؤثرة 

قادرة على ردع �ملعتدين على �أر�شها و�شعبها.

و�للغة  �لعقيدة  وح��دة  جانب  ف��اإىل  ال��وط��ن:  ح��ب  على  القلوب  ائ��ت��الف 

و�النت�شاب �إىل �الأ�شول �لعربية �لعريقة، �أ�شاف قيام دولة �الحتاد ر�بطة 

ي�شتظلون  و�حد  كيان  �شقف  حتت  �الإم��ار�ت  �أبناء  لتحتوي  جامعة  �أخ��رى 

بظله وتعزز من �أو��شر �ل�شلة و�ملحبة بينهم �أال وهي ر�بطة �ملو�طنة �لتي 

جمعتهم جميعًا على حب هذ� �لوطن �لعزيز على قلوب �أبنائه.

�الإم��ار�ت  حر�شت دول��ة  االأ���ض��ق��اء:  ب��ني  ال��ت��ع��اون والتعا�ضد وال��رتاب��ط 

�لعربية �ملتحدة منذ �الأيام �الأوىل لقيام دولة �الحتاد على تعميق وتوثيق 

�لرو�بط و�ل�شالت و�أوجه �لتعاون مع �لدول �ل�شقيقة ال �شيما دول �خلليج 

�لعربي، حيث كان كل من �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان و�أخيه �ل�شيخ 

جابر �الأحمد �ل�شباح - رحمهما �هلل – هما �أ�شحاب فكرة �إن�شاء جمل�س 

�لتن�شيق و�لتكامل و�لرت�بط بني �لدول  �أجل حتقيق  �لتعاون �خلليجي من 

�الأع�شاء و�شوال �إىل وحدتها �ل�شاملة.

منذ  �الإم��ار�ت  دول��ة  �أول��ت  �لب�شري:  �لعن�شر  وتنمية  بالتعليم  �الهتمام   

�حلديثة  �ملد�ر�س  فاأ�ش�شت  وتربيته  �لن�سء  بتعليم  خا�شا  �هتماما  ن�شاأتها 

هذ�  يف  �ملتقدمة  �لدول  جتارب  على  و�طلعت  �لتعليمية  �ملنظومة  وطورت 

�ملجال وزودت �ملد�ر�س بالكو�در �لب�شرية �ملاهرة وو�شائل �لتقنية �حلديثة، 

م�شوؤولية  حتمل  على  ق��ادرون  وتربويا  علميا  متميزة  �أجيال  يتخرج  حتى 

�لوطن ودفع عجلة �لتقدم �إىل �الأمام.

منذ  �لدولة  �هتمت  العمراين:  والتو�ضع  والتخ�ضري  بالزراعة  االهتمام 

ن�شاأتها بالزر�عة وتخ�شري �لطرق و�مليادين �لعامة، كما �أنها �شهدت طفرة 

عمر�نية هائلة يف فرتة وجيزة �أبهرت �لعامل، كما حر�شت على �ملحافظة 

على �لبيئة وحمايتها.

مل يكن حلم  االإم����ارات:  اأب��ن��اء  ل��دى  الوطن  اإىل  ال��والء واالنتماء  تعزيز 

حياة  توفري  على  وحر�شهم  ووالئهم  �لقادة  �إخال�س  لوال  ليتحقق  �الحتاد 

كرمية الأبناء �شعبهم، فعملو� على غر�س قيم �لوالء وحب �لوطن يف نفو�س 

و�شون  رفعته  �أجل  من  و�لنفي�س  �لغايل  يبذلو�  حتى  �شعبهم  �أبناء  جميع 

كر�مته.

حب اخلري والعطاء ومد يد العون اإىل املحتاج: لقد مثل �ل�شيخ ز�يد رحمه 

�خل�شال  هذه  و�أورث  و�لبذل  و�لعطاء  �خلري  حب  يف  فريد�  منوذجا  �هلل 

وب��ادرت  جميعا،  و�أبنائه  �لوطن  ه��ذ�  ق��ادة  من  �أبنائه  نفو�س  يف  �لطيبة 

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة منذ ن�شاأتها �إىل م�شاعدة �ل�شعوب �لفقرية 

وتقدمي �مل�شاعد�ت �الإن�شانية �إىل �ملحتاجني و�شحايا �لكو�رث �لطبيعية يف 

�شتى بقاع �الأر�س، مما �أك�شبها �إعجاب و�حرت�م �لعامل �أجمع. 

�إعد�د: �أحمد نعيم

5050



53 5252

روؤى اإداريةقف�ضات

  النظافة واجب وطني

يف �لوقت �لذي تبذل فيه �لبلدية جهود كبرية للحفاظ على نظافة �ملدينة جند �لبع�س يقوم 

�ل�شيار�ت مما  �أو مو�قف  �الأطعمة يف �حلد�ئق  وبقايا  �لفارغة  و�لزجاجات  �الأكو�ب  باإلقاء 

ي�شوه �ملدينة وي�شيع �جلهود �لكبرية �لتي تبذلها موؤ�ش�شات �لدولة وخا�شة �لبلدية لذ� يجب 

�أن يعلم �جلميع �أن �لنظافة و�حلفاظ على �لوجهة �حل�شاري للمدينة م�شوؤولية وطنية وو�جب 

يجب �أن يلتزم به �جلميع و�أن �لدين يحثنا على �ل�شلوك �لنبيل ولي�س �الإهمال و�إلقاء �ملهمالت 

يف غري �أماكنها.

  ال تؤذى النباتات

قطف  مثل  �خلاطئة  �ل�شلوكيات  بع�س  ممار�شة  �إىل  و�ملتنزهات  �حلد�ئق  رو�د  بع�س  يلجاأ 

تتاأمل  و�لنباتات  �لزهور  �أن  مدركني  غري  �خل�شر�ء  �مل�شاحات  ��شتخد�م  و�إ�شاءة  �لزهور 

من هذه �ل�شلوكيات  كما يتم حرمان �الآخرين من �ال�شتمتاع بها ، فال تكن قدوة �شيئة الن 

�أن نتعاون معا للحفاظ على  �الأطفال ي�شاهدون هذه �لت�شرفات وتلك �ملمار�شات لذ� يجب 

م�شاحاتنا �خل�شر�ء يانعة و�أزهارها با�شقة ي�شتمتع بها �جلميع  يف �أجو�ء من �ملرح  وحتى 

نكون قدوة ح�شنة الأبنائنا .

  بعض المقاولين ال يلتزمون 

�لتي  �مل�شكالت  عن  �لكثري  ي�شمع  منه  �ل�شكني  �شيما  ال  �لعقاري  �ل�شوق  لو�شع  �مل��ر�ق��ب 

و�ل�شحية  �لكهربائية  �لتمديد�ت  يف  �شيما  ال  �مل�شتثمر  من  ��شتالمه  بعد  �لبناء  يف  ظهرت 

على  �ملبا�شر،  �ل�شر�ء  م��ن  و�خل���وف  �الرت��ب��اك��ات  م��ن  �لكثري  �وج��د  �ل��ذي  �الأم���ر  وغ��ريه��ا 

�لفنية  �الأم����ور  تغطي جميع  وه��ي  و�مل��و����ش��ف��ات  و�ل�����ش��روط  �ل��ق��و�ن��ني  وج���ود  م��ن  �ل��رغ��م 

بها. �ملقاولني  و�ل��ت��ز�م  �لتطبيق  يف  تبقى  �مل�شكلة  لكن  �لعامة،  بال�شالمة  �ملتعلقة   وتلك 

ويظهر هنا ت�شاوؤل مفاده .. هل يجب على �ل�شخ�س �لر�غب يف �شر�ء �أي عقار �أن يجلب معه 

مهند�شا ؟ �أو هناك �شروط ومعايري عامة تطبق عند �لتنفيذ ت�شمن للم�شتهلك حقه و�لتز�م 

�ملقاول باملخططات و�ملو��شفات �ملدرجة فيها، خ�شو�شا تلك �ملتعلقة بال�شالمة �لعامة؟

�لبع�س  للقيادة ميتلكها  باأن هناك جينات  �العتقاد  �الأ�شاطري هي  �أخطر 

ويفتقدها �الآخرون، هذه �الأ�شاطري تزعم �أن بع�س �لنا�س ميلكون �ل�شفات 

�ملحفزة للقيادة دون غريهم من �لب�شر، و�حلقيقة هي �أن �لقيادة �شناعة 

وتربية �أكر من000ها والدة وفطره.

لقد مت �كت�شاف �شر �لقيادة يف �أكرب در��شة عن �ملمار�شات �لقيادية و�شفات 

�لقادة على م�شتوى �لعامل من 1982 �إىل 2012م قام بها �لعاملان )جيم�س 

كوزم ( و)باري بو�شرن( ، الأكرب  �شريحة من �لب�شر حيث مت حتليل ثالثة 

�لعامل، ومت  م�شتوى  �لفكر على  و�شناع  �ملوؤثرين  للقادة  ��شتق�شاء  ماليني 

ن�شر �أربع نتائج  خالل ثالثني �شنه كان �آخرها عام 2012م ، وتو�شلو� بعد 

�شنني من �لبحث و�لدر��شة �ملعمقة �إىل �أن �أهم خم�س �شفات ملمار�شة �شر 

�لقيادة لدى �لب�شر هي :

)�ل�شادق  ر�شولنا  بها  حتلى  �لتي  �ل�شفات  من  وهي  �مل�شد�قية  أواًل  
رحمة  تاأديبه  فاأح�شن  ربه  �أدبه  فقد  و�شلم(  عليه  �هلل  )�شلى  �الأمني( 

باأن �لتز�م �ملرء مب�شتوى رفيع  �أجمع �مل�شاركون يف �لدر��شة  للعاملني، لقد 

من �الأمانة و�الإن�شاف و�ل�شدق هو ما ي�شتوجب �الحرت�م و�لتاأثري وقيادة 

�الآخرين.

�لقائد  �متالك   ، للم�شتقبل  �ملن�شود  �لنظر  وهي  �لروؤية  و�شوح  ثانيًا 
للنظرة �مل�شتقبلية �ل�شاملة �مللهمة هي جوهر �لقيادة وقوة �لتاأثري، �إذ� مل 

ت�شتطع قيادة نف�شك ورغباتك فال حتاول قيادة �الآخرين.

ثالثًا  �مللهم �ملغامر، �إحدى مهام �لقائد �مللهم هي �أن يبقي جذوة �الأمل 

�لذي  �لتغيري  �أنت  كن   ، و�ملوظفني من حوله  �الأتباع  متقدة يف  د�ئمًا حية 

تود �أن تر�ه يف �لعامل ، و�لقائد �ملغامر يخاطر بالتقدم �إىل �الأمام ويعرف 

�إىل �أي مدى ميكن �أن ت�شل �لنجاحات ، �لقائد �مللهم قادر على بث روح 

�حلما�س يف نفو�س من حوله .

بال�شكل  يلزم  مبا  �لقيام  على  �ملقدرة  وهي  �لقيادية،  �لكفاءة  رابعًا 
�ل�شحيح يف �لوقت �ل�شحيح، وهي �إمكانيات ثقافية ومعرفية و�لتي يجب 

�أن ميتلكها �لقائد من معارف وعلوم ومهار�ت �شلوكية  و�جتماعية وخرب�ت 

يف �الت�شال و�لتو��شل �الإيجابي مع من حوله.

طريقة  وهناك  �لناجح  �لقائد  �شفات  من  و�لفطنة  �لذكاء  خامسًا 
ال  لذلك   ، به  �ملحيطني  �الأ�شخا�س  �إىل  تنظر  �أن  �لقائد هي  ذكاء  لتقييم 

ت�شتطيع قيادة �لنا�س بال�شرب على روؤو�شهم تلك �إهانة ولي�شت قيادة.

يبدو يل �أن �أكر �لقادة �ملوؤثرين هم �أولئك �لذين ال يقولون )�أنا( د�ئمًا ، 

لي�س ذلك الأنهم دربو� �أنف�شهم على ذلك، �إمنا الأنهم ال يفكرون باأنف�شهم بل 

يفكرون مبن يعمل معهم، هم يدركون �أن و�جبهم هو تفعيل عمل �ملجموعة ، 

)فريق �لعمل( على �لرغم من حتملهم �مل�شوؤولية وال يتهربون منها �إال �أنهم 

ين�شبون �لنجاح �إىل �جلميع ، وهذ� ما يبني �لثقة .

وأخيرًا ..ال يكون �ملرء قائدً� ملجرد �شخ�شيته �جلذ�بة ول�شانه �لعذب، 
فالقيادة لي�شت ك�شبًا لالأ�شدقاء ، و�إمنا هي تو�شيع مد�رك �الآخرين وتطوير 

�أد�ئهم و�لنهو�س بهم �إىل مر�تب عليا مل ي�شلو� �إليها من قبل.

رسائل قادة المستقبل
عبداهلل القايدي

رئيس مشروع قادة المستقبل
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معأربح             المدينة الباسمة

“ أبتسم أنت في الشارقة “  
يعك����س  �شع���ار “�بت�ش���م �أنت يف �ل�شارق���ة “ �لو�قع �جلمايل و�لبع���د �لرت�ثي �لذي تتميز ب���ه �ل�شارقة، كما تتميز 

�ل�شارق���ة بجم���ال معمارها �لنابع من �لرت�ث فقد روعي ذلك بدق���ة يف �لدو�ئر �حلكومية �لتي مت �إن�شاوؤها حديثا  

مث���ل د�ر �حلكوم���ة و�لربيد �ملرك���زي ود�ر �لق�شاء و�لقي���ادة �لعامة لل�شرط���ة و�ل�شوق �ملرك���زي و�شوق �خل�شار 

و�لفاكهة و�شوق �ملجرة و�ملبنى �لعام لالحتاد �لن�شائي ومبنى مطار �ل�شارقة �لدويل ومركز �لثقافة وكذلك قاعة 

�ملدينة ومركز �لرت�ث ومبنى �لبلدية �جلديد وغريها.

�نطالقا من هذ� �لتميز �حل�شاري و�لرت�ثي و�ملعماري

 تنظم �أ�شرة جملة �ملدينة �لبا�شمة م�شابقة ت�شوير الإبر�ز معامل مدينة �ل�شارقة �لرت�ثية �لقدمية 

فمن يرغب بامل�شاركة �إر�شال �ل�شور على �لربيد �الإلكرتوين �لتايل:-

) r.alabbasi@shjmun.gov.ae(

 مو�شحًا فيه ��شم �مل�شارك ورقم هاتفه �ملتحرك

على �أن تتوفر يف �ل�شور �ملعايري �لتالية:-

�أن تكون معربة عن �لرت�ث �لذي تتمتع به �ل�شارقة  	•  

�أن تربز معامل �إمارة �ل�شارقة �لقدمية 	•  

) JPG ( أن تكون �ل�شورة بدقة عالية� 	•  

�أن تكون �ل�شورة �أ�شلية �لتقطها �مل�شارك بنف�شه 	•  

يجب �أن ال حتتوي �ل�شورة على �أي �إطار�ت، �أو توقيعات ،  	•  

�أو قد مت حت�شينها رقميًا ولكن ي�شمح فقط باملو�زنة �لعادية لل�شور   

يعترب �إر�شال �ل�شور للد�ئرة مبثابة �أذن ر�شمي من �مل�شارك مينح “بلدية مدينة �ل�شارقة ” �حلق 

يف ��شتعمالها.

�لنا�س،  و�قع  يف  �ليوم  و�لبارزة  �لظاهرة  �الأعمال  من  بات  �لتطوع 

و�شارت �الأمم و�ل�شعوب �أفر�د� وجماعات يت�شابقون �إليه، وقامت من 

�لنا�س  من  �لكثري  �إحجام  من  وبالرغم  و�جلمعيات  �ملوؤ�ش�شات  �أجله 

�المار�ت  �أن  �إال  �لتطوعية  �الأعمال  ممار�شة  عن  �لعربي  �لعامل  يف 

كانت �شباقة يف هذ� �لعمل وحملت لو�ء �لريادة و�لتقدم يف �الأعمال 

�لتي  �أحمد  مرمي  �ل�شيدة  كانت  هوؤالء  بني  ومن  �خلريية  �الإن�شانية 

قررت �أن ت�شارك �لوطن فرحته وتن�شر �البت�شامة يف كل ربوع �ل�شارقة 

وتعلى علم �الإمار�ت فوق �جلدر�ن .

�إىل �شناعة  �أبادر  �لر�شيدة جعلني  وقيادتي  لوطني  تقول حبي  حيث 

لكي  �ل�شارقة  حد�ئق  يف  جمانا  �جلمهور  على  وتوزيعها  �الأعالم 

بل  بذلك  �أحمد  تكتِف مرمي  �لوطن، مل  لهذ�  �جلميل  رد  �أ�شاهم يف 

قامت باإن�شاء  علم ي�شل �إىل 600 مرت وك�شت به حديقة �لفيحاء يف 

�ل�شارقة باالإ�شافة �إىل توزيع �الأعالم يف �ل�شاحات �لد�خلية للحديقة 

لتجعل منها �شورة جميلة وت�شفي �ملزيد من �لبهاء على �حلديقة يف 

�حتفاالت �ليوم �لوطني.

وتوؤكد �أنها قامت بحياكة �لعلم بنف�شها مب�شاعدة ودعم من عدد من 

�لعمال �لذين يعملون يف م�شغلها �خلا�س موؤكدة �أن حياكة هذ� �لعلم 

�ل�شخم ��شتغرق ع�شرة �يام .

�إىل  �جلمهور  �أحمد  مرمي  ودعت 

�لتطوعية  �الأعمال  ممار�شة 

رد  �أجل  من  �جلاد  و�لعمل 

و�لقيادة  للوطن  �جلميل 

�لر�شيدة.

صنعت علم طوله  أكثر من 600 متر 
مريم أحمد متطوعة تكسو حديقة الفيحاء بعلم الوطن

م�ضابقة

املجلة



الثاني من ديسمبر  .. ميالد المجد

�لثاين من دي�شمرب يوٌم م�شرق بد�أت به م�شرية �خلري ، فيه توحدت �الإمار�ت و�أ�شبح �حللم حقيقة، ذلك 

�حلل���م �ل���ذي مل يكن ليتحقق �إال باأيدي رجال عظم���اء ذوي همة عالية وطموح ال حدود له ، قادة ميلكون 

قلوبًا قوية م�شبعة باالإميان ، قادة عرفو� كيف يوحدون وال يفرقون، ال تعيقهم كرة �ل�شعاب و�لتحديات 

يف زمٍن متلوؤه �ل�شر�عات و�الحتالالت.

وق���ام �الحتاد على �شو�عد هوؤالء �لعظماء، و�شاء �هلل �أن يك���ون �حتادً� ال مثيل له باملنطقة يج�شد �أ�شالة 

�ملا�شي وعر�قة �حلا�شر ، وي�شنع �أجمادً� ت�شدو بها كتب �لتاريخ �حلديث و�ملعا�شر، وي�شهد بها �لقا�شي 

و�لد�ين يف �شتى �أنحاء �ملعمورة.

  ول���وال �شالب���ة �الإر�دة وقوة �لعزمية �لتي متيز بها قادتنا بناة هذ� �لوطن ، ما كان لهذ� �الحتاد �أن يولد 

به���ذه �لقوة وهذ� �لعنف���و�ن، ففي نهاية �شتينيات �لق���رن �ملا�شي و�أو�ئل �ل�شبعيني���ات كانت �ل�شر�عات 

�ملتاأجج���ة و�الأح���د�ث �ملتالحقة ت�شود هذه �ملنطقة و�أنحاَءً �شتى من �لعامل ، ولكن �شاء �هلل �أن يبزغ جنم 

ه���ذ� �الحتاد و�أن يتوهج بريقه نتاجًا للجهود �جلبارة �لت���ي بذلها �لقادة �لبناة لتحقيق هدفهم �ل�شامي 

و�لنبي���ل �لذي و�شعوه ن�شب �أعينهم �أال وهو توحيد �ل�شعب حتت مظلة وطٍن و�حٍد متحد، و�إزلة �لعقبات 

�لتي تكبل حركة �لتنمية، فتكاتفت �الأيدي و�ئتلفت �لقلوب لت�شييد هذ� �لبناء �ل�شامخ، ذلك �لبناء �لذي 

بل���غ عنان �ل�شم���اء، و�أ�شبح بف�شل �هلل ومنته منارًة للح�شارة و�لتقدم عل���ى كافة �ملت�شويات �الجتماعية 

و�القت�شادية و�لثقافية، وحظيت �لزر�عة و�لت�شييد �لعمر�ين بن�شيب كبري من هذه �لتنمية.

ويف ذكرى �ليوم �لوطني 41 لدولة �الإمار�ت �أتقدم بالتهنئة لكل �إمار�تي ولكل من حمل �أمانة هذ� �لوطن 

وحتمل م�شوؤوليته، و�إننا �إذ نحتفل بهذه �لذكرى �لعطرة ن�شت�شعر �أهمية �لعمل على غر�س حب �لوطن يف 

نفو�س �لن�سء و�الأجيال �ملتعاقبة وتعزيز م�شاعر �النتماء لديهم لهذه �الأر�س �لطاهرة وحتفيزهم وحثهم 

على �لبناء و�لتطوير و�البتكار.

�شيبق���ى �ليوم �لوطني- بف�ش���ل �هلل - عالمة م�شيئة يف تاريخ دولتنا �حلبيبة، ون�شاأل �ملوىل عز وجل �أن 

يدمي علينا نعمة �الأمن و�الأمان.
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ندى سعيد السويدي 
مدير إدارة اإلتصال المؤسسي




