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جملة ف�صلية منوعة ت�صدر عن بلدية مدينة ال�شارقة

الثاني من ديسمبر..
ذكرى صناعة األمجاد
بلدية الشارقة تكشف عن شعارها الجديدفي إحتفالية كبرى

الحفاظ على المنجزات

كم ��ا ي�سعد بلدية ال�شارق ��ة �أن ت�شارك الوطن فرحته بهذه املنا�سبة الغالية م ��ن خالل �سل�سلة من الفعاليات
الوطنية والرتاثية التي تعك�س الرتاث العظيم واالجناز الكبري لذي حققه الآباء والأجداد .
فالي ��وم الوطني يعد �أغلى و�أغز املنا�سبات الوطنية عل ��ى قلوبنا جميعا ،فقد �أثبت احتاد دولتنا احلبيبة �أنه
�أعظ ��م احت ��اد �شهده الع ��امل يف الع�صر احلديث ،بعد �أن �أ�صب ��ح جتربة رائدة يف الوح ��دة والتعا�ضد والألفة
والتع ��اون ب�ي�ن �أبنائه ،وا�ستطاعت دول ��ة االمارات بف�ضل اهلل عز وج ��ل ثم الوالد امل�ؤ�س� ��س املغفور له ال�شيخ
زاي ��د بن �سلطان �آل نهيان و�إخوانه احلكام �أن يجعلوا من الإمارات منارة للعامل يف العطاء والإبداع والتقدم
والرقي ،وبهذه املنا�سبة الغالية جندد العهد والوالء لقيادتنا الر�شيدة ببذل املزيد من العطاء من �أجل رفعة
وطننا الغايل ليبقى دائمة يف الطليعة.

االفتتاحية

ي�س ��عدين �أن ارفع �أ�س ��مى �آيات التهاين والتربيكات �إىل مقام �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان
رئي�س الدولة -حفظه اهلل -و�أخيه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل� ��س الوزراء حاكم دب ��ي و�أخيه �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان ب ��ن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س
الأعل ��ى لالحتاد حاكم ال�شارقة و�إخوانهم حكام االم ��ارات و�شعب االمارات مبنا�سبة اليوم الوطني احلادي
والأربعني.

فق ��د جنحت بلدية ال�شارقة على مدار ال�سنوات �أن ت�ساهم بفاعلي ��ة يف االنطالقة التطويري ال�شاملة لأمارة
ال�شارقة وماحققته من نه�ضة عمرانية وح�ضارية وعززت من م�سرية التنمية االقت�صادية واالجتماعية.
بالإ�ضاف ��ة �إىل الدور الكبري الذي تق ��وم به يف املجال االقت�صادي واالجتماعي وال�صحي والبيئي وغريها من
اخلدمات الأخرى .
وبه ��ذه املنا�سبة جتدد البلدية العهد والوالء للقي ��ادة الر�شيدة على موا�صلة درب النجاح والتميز والإبداع يف
كل الأعمال من �أجل رفعة الوطن واحلفاظ على منجزاته �صون مكت�سباته.
المهندس  /سلطان عبداهلل المعال
مدير عام بلدية الشارقة
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ملـــف العــدد
الثاني من ديسمبر ذكرى صناعة األمجاد

اتحاد دولة اإلمارات تاريخ تفخر به األجيــــــــــــــال وتجربة رائدة في الوحدة والبنــاء
بلدية الشارقة تنظم عدد من الفعاليات المتنوعة احتفا ًال
باليوم الوطني
الشارقة-المدينة الباسمة

يف �إط ��ار احتفاالتها باليوم الوطني ت�شارك بلدية مدينة ال�شارقة يف هذه
املنا�سب ��ة بعدة فعالي ��ات متنوعة ت�شم ��ل �إقامة امل�سابق ��ات بني املوظفني
و�أقام ��ة املعار� ��ض الرتاثية الت ��ي تعرب عن ه ��ذه املنا�سب ��ة وتزيني مباين
البلدية وغريها من االعمال التي ت�أتي يف �إطار حر�ص البلدية على تعزيز
الهوية الوطنية ،
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حي ��ث تع ��د ه ��ذه الذكرى مبثاب ��ة تاريخ بن ��اء و�صناع ��ة االجم ��اد واالجنازات
وحتقيق املعجزات احل�ضارية التي و�ضعت الإمارات يف م�صاف الدول املتقدمة
عاملي ��ا ،وق ��د حتققت هذه االجنازات ع�ب�ر م�سرية ورحل ��ة املغفورله ب�إذن اهلل
تع ��اىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهي ��ان القائد امل�ؤ�س�س لدولة
الإم ��ارات العربية املتح ��دة ،الذي �أقام دول ��ة احتادية متط ��ورة ومتقدمة بكل
املقايي� ��س وجعله ��ا يف م�ص ��اف الدول الأك�ث�ر تقدما يف العامل .وال ت ��كاد ُتذ َكر
ال ��دول ذات الدخل الفردي املرتف ��ع ورفاهية العي�ش �إال وتك ��ون دولة الإمارات
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ملـــف العــدد
م ��ن بينه ��ا .كل هذا و�أك�ث�ر بف�ضل جهود �صاح ��ب ال�سمو ال�شيخ زاي ��د و�إميانه
العمي ��ق ب� ��أن الإن�سان هو الرثوة احلقيقية لل�شع ��وب و�أن ل�شعبه ولبالده القدرة
على حتقيق امل�ستحيالت.
فق ��د عم ��ل زاي ��د و�إخوانه احلكام بكل جه ��د فجمع يف �شخ�صيت ��ه كل �صفات
القي ��ادة و�أدرك قواعد لعبة التوازنات القبلية و�أ�ص ��ول حل اخلالفات النا�شئة
ب�ي�ن الأطراف املختلفني فيما بينهم .و�أيق ��ن بحكمته املعروفة �أن �صراع البقاء
�سيبق ��ى هاج�س جميع القبائل وان النزاعات الناجمة عن ذلك لن تنتهي حتى
يتغ�ي�ر املحيط والو�ضع العام .وملع جنمه �إب ��ان املحادثات اخلا�صة بحل النزاع
حول منطقة الربميي احلدودية فنظر
�إليه النا�س باحرتام و�إعجاب �شديدين.
ت ��وىل ال�شي ��خ زاي ��د حك ��م الع�ي�ن ع ��ام  1946ومل تكن ن ��درة املاء وامل ��ال وقلة
الإمكاني ��ات حجر عرثة �أمام تطوير مدينة العني .فو�ضع خطة دقيقة ال�ستثمار
�إمكانات املدينة وعمل بد�أب على حتقيق تلك اخلطة.
وبف�ض ��ل تلك التوجهات فقد افتتحت يف ع ��ام � 1959أول مدر�سة بالعني حملت
ا�سم «املدر�س ��ة النهيانية» كما مت �إن�شاء �أول �سوق جتارية و�شبكة طرق وم�شفى
طبي ليج�سد ال�شيخ زايد ما كان يحلم به �إىل حقيقة واقعة .ولعل �أبرز ما حتقق
يف تل ��ك الف�ت�رة ال�صعبة من تاري ��خ مدينة العني القرار ال ��ذي �أ�صدره �صاحب
ال�سمو ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان والقا�ضي ب�إعادة النظر يف ملكية املياه
وجعله ��ا على ندرتها متوفرة للجميع بالإ�ضافة �إىل ت�سخريها لزيادة امل�ساحات
الزراعية.
وم�ض ��ى زايد على طريق الإ�صالح فلم يرتك ميدانا دون �أن يطرقه حتى عرف
ب�أن ��ه «رجل الإ�ص�ل�اح الكبري» .وكانت كل تلك الإ�صالح ��ات واالجنازات تب�شر
ب�أن زايد هو الرجل املوعود حلكم �إمارة �أبوظبي.
يف ال�ساد� ��س من �أغ�سط�س  1966توىل �صاحب ال�سم ��و ال�شيخ زايد بن �سلطان
�آل نهيان مقاليد احلكم يف �أبوظبي فو�ضع برناجم ًا �ضخم ًا لعملية االمناء وبد�أ
بدفع ابناء �شعب ��ه للم�ساهمة بكل طاقاتهم يف هذه العملية ،كما دعا الكفاءات
الأجنبية لدعم هذه امل�سرية باخلربات .ومل مت�ض �أيام على ت�سلمه احلكم حتى
�أعل ��ن زايد عن �إقام ��ة حكومة ر�سمية ذات �إدارات ودوائ ��ر و�أ�سند �إليها املهام
الالزمة لت�سيري الدولة.
يق ��ول زاي ��د�« :إن عملية التنمية والبناء والتطوي ��ر التعتمد على من هم يف
مواق ��ع امل�س�ؤولي ��ة فقط ب ��ل حتتاج �إىل ت�ضافر كل اجله ��ود لكل مواطن على
�أر�ض هذه الدولة»
اجلدير ذكره �أن بناء املوارد الب�شرية والبنية التحتية واالهتمام بالبيئة مل تكن
هي االجنازات الوحيدة التي قام بها �صاحب ال�سمو ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل
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قيام االتحاد

نهي ��ان يف ال�ستينيات فقد نذر نف�سه للتعاون مع جريانه من القبائل والإمارات
لأن ��ه �أيقن �أن التطور ال ��ذي ت�شهده �أبوظبي لن يتوقف عن ��د حدودها ويف هذا
الإط ��ار كان لقا�ؤه مع حاك ��م دبي حينها املغفور له ب� ��إذن اهلل ال�شيخ را�شد بن
�سعيد �آل مكتوم حلل نزاع طويل على احلدود بني �أبوظبي ودبي وجاء بعد ذلك
توقيع اتفاقيات مماثلة مع كل من عمان وقطر.
عندم ��ا �أعل ��ن الربيطاني ��ون رغبته ��م يف االن�سح ��اب من منطق ��ة اخلليج بعد
 150عام� � ًا من ال�سيط ��رة التامة اغتنم زايد الفر�ص ��ة لري�سم بحكمته وذكائه
امل�ستقبل ال�سيا�سي للمنطقة ف�أقنع ال�شيخ را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي
حينها باالن�ضمام اليه يف بناء دولة احتادية من ت�سع �إمارات هي �أبوظبي ودبي
وعجم ��ان والفجرية ور�أ�س اخليمة وال�شارقة و�أم القيوين �إ�ضافة اىل البحرين
وقطر .غري ان البحرين وقطر ف�ضلتا العمل للح�صول على ا�ستقالل كامل مما
دفع زايد اىل م�ضاعفة جهوده لإقامة االحتاد مع الإمارات املتبقية.
بعد جملة من االتفاقات متكن املغفور له �صاحب ال�سمو ال�شيخ زايد بن �سلطان
�آل نهي ��ان م ��ن ترجمة حلمه الكب�ي�ر �إىل حقيق ��ة واقعة ف�أقام دول ��ة الإمارات
العربية املتحدة يف دي�سمرب  ،1971ومل يتوقف زايد يوم ًا عن اداء دوره الداعم
للإم ��ارات الأخ ��رى .و�أر�سى زايد مفهوم� � ًا مهم ًا يقوم عل ��ى ان ا�ستمرارية كل
�إمارة تعتمد بالدرجة الأوىل على ا�ستمرار االحتاد وان �أي خلل يف بنية الدولة
الواحدة �سينعك�س �سلب ًا على بناء كل �إمارة.

كثف �صاحب ال�سمو ال�شيخ زايد بن �سلطان
�آل نهيان جهود البناء بعد قيام االحتاد ورفع
م ��ن وترية العمل يف �سائر امل�شاريع احليوية
واملهم ��ة .وبان ��ت النتائج للعي ��ان فازدادت
امل�ساح ��ات اخل�ض ��راء وكذل ��ك الأرا�ض ��ي
الزراعية فباتت املحا�صيل الزراعية للدولة
تع ��م الأ�س ��واق وتناف�س بجودته ��ا املنتجات
امل�ستوردة .وتذك ��ر وزارة البيئة واملياه التي
كان يطلق عليه ��ا يف ال�سابق وزارة الزراعة
وال�ث�روة ال�سمكية على موقعه ��ا على �شبكة
االنرتن ��ت �أن �إجم ��ايل امل�ساحات اخل�ضراء
يف الدول ��ة و�صل يف عام � 1998إىل نحو 1,2
ملي ��ون دومن بينم ��ا و�صل �إجم ��ايل م�ساحة
الأرا�ضي الزراعية اىل ما يقارب � 617ألف
دومن م ��ن بينها � 591أل ��ف دومن خم�ص�صة
لزراع ��ة النخيل والزالت امل�ساحة يف ازدياد
م�ستمر.
كذل ��ك �أوىل ال�شي ��خ زاي ��د م�شاري ��ع املي ��اه
والطاق ��ة �أهمية بالغ ��ة لإميانه ب�أن توفريها
ي�سه ��م يف دف ��ع عجل ��ة النم ��و ال�صناع ��ي
والزراع ��ي قدم ��ا يف الب�ل�اد .وعلي ��ه فق ��د
امتدت �شب ��كات املياه والكهرب ��اء يف �أنحاء
الدول ��ة لت�ؤم ��ن احتياج ��ات املواطن�ي�ن من
املي ��اه العذبة وتف ��ي باالحتياجات الزراعية
وت�ش�ي�ر �إح�صائي ��ات وزارة الطاق ��ة اىل �أن
�إجم ��ايل ا�ستهالك املياه يوميا و�صل اىل ما
ب�ي�ن  250مليون جال ��ون يوميا و  300مليون
جال ��ون .واجلدي ��ر ذك ��ره هن ��ا �أن م�شروع
الربط الكهربائي املوحد بني �إمارات الدولة
�ساهم يف �سد احتياجات االمارات كافة من
الطاق ��ة و�أ�صب ��ح يوج ��د يف دول ��ة الإمارات
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ملـــف العــدد
الي ��وم واحدة م ��ن �أك�ب�ر ال�شب ��كات الكهربائية و�أكرثه ��ا تطورا يف
املنطقة.
وعل ��ى ال�صعيد ال�صناعي �شهدت الدولة حتت قيادة �صاحب ال�سمو
ال�شي ��خ زاي ��د بن �سلطان �آل نهي ��ان رئي�س الدول ��ة رحمه اهلل نه�ضة
�صناعية كب�ي�رة ف�أقيمت املناط ��ق ال�صناعية وامل�ؤ�س�س ��ات امل�شرفة
عل ��ى �إدارة ال�ش� ��ؤون ال�صناعية بالدولة وا�ستثم ��رت مبالغ كبرية يف
عملية النهو� ��ض بال�صناعة الوطنية لت�أمني م�ص ��ادر بديلة للدخل.
وال بد من الوقوف هنا عند النه�ضة التي �شهدتها �صناعة امل�شتقات
البرتولي ��ة م�ستفي ��دة من ث ��ورة اكت�شاف النفط يف الب�ل�اد .وتو�ضح
الإح�صائي ��ات �أن �إجمايل عدد املن�ش�آت ال�صناعية يف الدولة بلغ يف
الع ��ام  2003نحو � 2795شركة وم�صنع ��ا .كما �شهدت �أعمال البنية
التحتي ��ة نه�ضة حقيقية �شق ��ت خاللها الطرق ��ات و�شيدت اجل�سور
لت�ص ��ل �أوا�صر البالد ويبلغ �إجمايل طول �شبكة الطرقات يف الدولة
الي ��وم �إيل م ��ا يناهز ال�سبع ��ة �آالف كيلوم�ت�ر من الط ��رق ال�سريعة
املعبدة.
وعل ��ى ال�صعيد الطبي تربز الإجنازات التي حتققت يف ظل القيادة
احلكيمة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان من خالل
ارتف ��اع ع ��دد امل�ؤ�س�س ��ات الطبية العامل ��ة بالدولة م ��ن م�ست�شفيات
حكومي ��ة وخا�صة ومراكز �صحية حكومية و�صيدليات ت�ؤمن الرعاية
ال�صحي ��ة للمواطنني واملقيم�ي�ن على �أر�ض الإم ��ارات� .إن احلا�ضر
الذي نعي�شه الآن عل ��ى هذه الأر�ض الطيبة هو انت�صار على املا�ضي
وق�س ��وة ظروفه» تلك مقولة اخت�ص ��ر بها �صاحب ال�سمو ال�شيخ زايد
ب ��ن �سلطان �آل نهيان رئي�س دولة الإم ��ارات العربية املتحدة م�سرية
العمل يف �سبيل رفع �ش�أن دولة الإمارات و�شعبها.
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وبا�ستغالل الفر�صة التي �أوجدتها عائدات الرثوة النفطية؛ مل يدخر
زاي ��د �أية فر�صة مل�ضاعفة م�سرية الإمناء والتنمية لبناء الدولة .ويف
�أق ��ل من ثالثة عقود متكن من حتقيق حلم البناء الكبري ،بناء دولة
التقدم والتطور والرفاهية والأحالم الطموحة التي ر�سمها ب�أفكاره
الفري ��دة و�أجنزه ��ا بت�سخري جمي ��ع الإمكانيات الالزم ��ة� .إن زايد
الإن�سان ب�أف ��كاره واجنازاته �سيبقى رمز ًا لأجي ��ال مقبلة فهو �سبب
النه�ضة الثقافي ��ة واحل�ضارية والإن�ساني ��ة والعمرانية التي عرفتها
دولة الإمارات ب�شكل عام.
�إن ر�ؤي ��ة املغفور له �صاح ��ب ال�سمو ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان
كان ��ت تقوم على �أ�سا� ��س التعاون واالبتعاد ع ��ن الفردية وقد جتلت
هذه الر�ؤي ��ة يف �إجنازاته التي ال حت�صى يف منطقة اخلليج العربية
ال�سيم ��ا يف �إط ��ار امل�ساهم ��ة يف قيام جمل�س التع ��اون اخلليجي ويف
الهيئات واملنظم ��ات االقت�صادية والإن�ساني ��ة واالجتماعية العربية
والإ�سالمية .وعلى امل�ستوى العاملي ك�سب رئي�س الدولة احرتام قادة
الع ��امل ومل يتوقف يوم ًا عن دعوتهم لإقرار ال�سالم والعدل ورفعهما
فوق امل�صالح ال�ضيقة.
ت�سل ��م املغفور له �صاحب ال�سم ��و ال�شيخ زايد بن �سلط ��ان �آل نهيان
يف ع ��ام  1985الوثيقة الذهبية التي منحتها ل�سموه املنظمة الدولية
للأجان ��ب ومقره ��ا جنيف ،تقدي ��را منها على جه ��وده يف املجاالت
الإن�ساني ��ة املختلفة ،ورعاية اجلالي ��ات الأجنبية العاملة يف الدولة.
ويف ع ��ام  1988اخت ��ارت �إح ��دى الهيئ ��ات الدولية الت ��ي تتخذ من
باري� ��س مقر ًا لها �صاح ��ب ال�سمو ال�شيخ زايد ب ��ن �سلطان �آل نهيان
ك�أب ��رز �شخ�صي ��ة �سيا�سية لذلك العام وكذلك ل ��دور �سموه يف وقف
احلرب العراقية الإيرانية ،و�إعادة العالقات بني الدول العربية.

ال�ش���ك �أن �صاحب ال�سمو ال�شي���خ زايد بن �سلط���ان �آل نهيان وعلى
امت���داد م�سريته احلافلة قد �أدخل تغي�ي�رات جذرية و�إيجابية على
م�ست���وى حياة املاليني �س���واء يف بالده �أو خارجه���ا� .أما فيما يتعلق
بدول���ة الإمارات العربية املتحدة ف�إن مقارنة ب�صرية ب�سيطة ل�صور
م���ا كانت عليه قبل قيام الإحتاد وما �أ�صبحت عليه اليوم ت�ؤكد �أنها
م���ا كانت �ستحظى مبا حظيت به لوال وجود ه���ذه الر�ؤية الثاقبة له

كحاك���م وقائد و�سيا�سي حمنك .لقد ا�ستط���اع املغفور له ب�إذن اهلل
تع���اىل �صاحب ال�سم���و ال�شيخ زايد ب���ن �سلطان �آل نهي���ان �أن ي�ضع
ب�ل�اده على اخلريطتني العاملية والإقليمي���ة و�أن يكر�س ا�سمه كقائد
عرب���ي فريد متتع باحرتام العامل �أجم���ع وان يجعل من احتاد دولة
االم���ارات العربي���ة املتح���دة جتربة وحدوي���ة قلما يج���د العامل لها
مثي ً
ال.
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ملـــف العــدد
بحضور الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي وعدد من المسؤولين

بلدية الشارقة توقع على وثيقة العهد
والوالء للقيادة الرشيدة

نظم ��ت بلدي ��ة ال�شارق ��ة احتفالي ��ة كربى �ضم ��ن �سل�سلة م ��ن الفعاليات
الوطني ��ة والرتاثي ��ة املتنوعة احتفاء بالي ��وم الوطني ال� �ـ  ، 41مبقر �إدارة
التنظي ��م االيج ��اري بح�ضور ال�شي ��خ �سلطان ب ��ن �أحم ��د القا�سمي رئي�س
م�ؤ�س�س ��ة ال�شارقة للإعالم و�سعادة املهند�س �سلطان عبد اهلل املعال مدير
عام بلدية مدينة ال�شارقة وعدد من كبار امل�س�ؤولني يف الدوائر وامل�ؤ�س�سات
احلكومية.
ويف بداي ��ة االحتفاالت رفع �سعادة املهند� ��س �سلطان عبد اهلل املعال مدير
ع ��ام بلدي ��ة ال�شارقة �أ�سمى �آي ��ات التهاين والتربي ��كات �إىل مقام �صاحب
ال�سم ��و ال�شي ��خ خليفة بن زاي ��د �آل نهيان رئي�س الدول ��ة حفظه اهلل و�أخيه
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
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جمل�س الوزراء حاكم دبي و �أخيهما �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان
ب ��ن حمم ��د القا�سم ��ي ع�ضو املجل� ��س الأعلى حاك ��م ال�شارق ��ة و�إخوانهم
�أع�ض ��اء املجل�س الأعلى حكام الإم ��ارات مبنا�سبة احتفاالت الدولة باليوم
الوطن ��ي ،م�ؤكد ًا �أن البلدي ��ة تنظم جمموعة متنوعة م ��ن الفعاليات بهذه
املنا�سب ��ة العزي ��زة عل ��ى قلوبنا جميع� � ًا ،والتي ت�أتي بع ��د �أن حقق االحتاد
امليمون جناحات متعددة يف كافة املجاالت.
و�أ�ش ��ار �سعادته خالل االحتفاالت التي �شهدها �سعادة حممد خوري مدير
عام م�ؤ�س�سة ال�شي ��خ خليفة لالعمال االن�ساني ��ة واخلريية و�سعادة ريا�ض
بن عي�ل�ان نائب رئي�س البلدية وعدد من امل�س�ؤول�ي�ن بالإ�ضافة �إىل مدراء
ور�ؤ�س ��اء الأق�سام وح�ش ��د من املوظف�ي�ن واملراجعني �أن ه ��ذه االحتفاالت

تعك� ��س روح االحتاد التي يتحلى بها �أبناء الوطن ،كما تبعث بر�سالة الوالء
واالنتم ��اء للقيادة الر�شي ��دة وجتديد العهد على موا�صل ��ة م�سرية العطاء
واالجناز.
كم ��ا ت�ضمنت االحتف ��االت توقيع املدي ��ر العام
لبلدي ��ة مدين ��ة ال�شارق ��ة وكب ��ار امل�س�ؤول�ي�ن
واملوظف�ي�ن التوقي ��ع عل ��ى وثيقة العه ��د والوالء
واالنتماء للقيادة الر�شيدة .
وم ��ن جانبه ق ��ال خالد ال�شام�س ��ي مدير �إدارة
التنظيم االيجاري �أن الفعاليات ت�ضمنت عر�ض
لل�سيارات الكال�سيكية القدمية ذات الطرازات
املمي ��زة  ،كم ��ا ت�ضمن ��ت �إقامة معر� ��ض تراثي
يحتوي على ركن للطب ال�شعبي واملطوعة وبيت
العرو�سة وركن لل�صغار وعر�ض لل�صقور .
و�أ�ش ��ار �إىل �أن برنام ��ج احلف ��ل ت�ضم ��ن تقدمي
عر� ��ض م�سرح ��ي بقي ��ادة فنان الإم ��ارات فهد
اب ��و عابد مع نخبة من الفنانني املحليني ،وقدم
العر� ��ض امل�سرح ��ي فق ��رات ممي ��زة ع ��ن �أهم
العادات والتقاليد الإماراتية  ،كما قدم ال�شاعر
�سعي ��د ب ��ن غليظ ��ة جمموع ��ة م ��ن الق�صائ ��د
ال�شعرية املميزة التي حظيت باعجاب اجلميع،
كذل ��ك �شه ��د العر� ��ض تق ��دمي ع ��دة عرو� ��ض
فلكلورية مب�شاركة جمموع ��ة من طلبة مدر�سة
رابعة العدوية ومدر�سة �أم خالد للبنات.
و�أكد مدي ��ر �إدارة التنظيم االيجاري �أن ال�شيخ
�سلط ��ان ب ��ن �أحم ��د �شه ��د عر�ض ح ��ول نظام
عق ��د االيج ��ار االلك�ت�روين ال ��ذي ي�ساه ��م يف
تخفي ��ف االعباء عن املراجع�ي�ن واجناز عملية
ت�صدي ��ق العقود االيجاري ��ة بي�سر و�سهولة بعيد
ع ��ن االنتظ ��ار و�ضي ��اع االوقات .كم ��ا ت�ضمنت
الفعاليات عر�ض للم�أك ��والت الرتاثية مبختلف
�أنواعه ��ا وكذل ��ك جن ��اح للمنتج ��ات الرتاثي ��ة
القدمية التي تظهر تاريخ الآباء وتعك�س اجلهد
والعط ��اء ال ��ذي بذل ��وه م ��ن �أجل تق ��دم ورفعة
الإمارات.

كذل ��ك �أقي ��م معر�ض لل�صور ورك ��ن للرتاث ال�شعب ��ي يف �صالة املراجعني
يت ��م فيه عر�ض الرتاث الإماراتي و�إب ��رازه �أمام الزوار واملراجعني بجانب
تقدمي عرو�ض لليولة وغريها.
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�أخبار الـدار
بلدية الشارقة ودائرة المعلومات يوقعان مذكرة تفاهم
لتعزيز الدعم الفني
وقع ��ت بلدي ��ة مدين ��ة ال�شارقة ودائ ��رة املعلومات واحلكوم ��ة االلكرتونية
بال�شارق ��ة مذكرة تفاهم ت�ستهدف تقدمي الدع ��م الفني والتقني للبلدية
يف جمال �إن�شاء وت�شغي ��ل البوابات االلكرتونية والتعاون يف تطبيق امليكنة
االلكرتونية و�إن�شاء الأنظمة.
ووق ��ع االتفاقية عن بلدي ��ة مدينة ال�شارقة �سع ��ادة املهند�س �سلطان عبد
اهلل املع�ل�ا مدير عام البلدية وعن دائرة املعلومات واحلكومة االلكرتونية
�سعادة ال�شيخ خالد بن �أحمد بن �سلطان القا�سمي املدير العام للدائرة،
بح�ضور عدد من امل�س�ؤولني يف الدائرتني.
وق ��ال �سعادة ال�شيخ خال ��د القا�سمي �أن هذه املذك ��رة تهدف �إىل حتقيق
املزي ��د من التفعي ��ل لالتفاقيات املوحدة حلكوم ��ة ال�شارقة مبا يعزز من
�أداء ودور الهيئ ��ات والدوائ ��ر وامل�ؤ�س�س ��ات احلكومي ��ة وت�سهي ��ل عمليات
التوا�صل مع اجلمهور واال�ستفادة من الربامج والتقنيات احلديثة يف تلك
اجلهات وفى مقدمتها دائرة البلدية باعتبارها من الدوائر الرائدة التي
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تق ��وم بدور ه ��ام وفعال يف خدمة املجتمع ،م�ش�ي� ً
را �إىل �أن املذكرة تهدف
�إىل اال�ستف ��ادة م ��ن خط ��وط ال�شبكة املوح ��دة حلكوم ��ة ال�شارقة ومركز
ال�شارق ��ة لالت�ص ��ال  8008000وموق ��ع خورفكان للك ��وارث واال�سرتجاع
وتقدمي اال�ست�شارات واحللول البديلة عند ح�صول �أي خلل معلوماتي.
وذكر �أن املذكرة تت�ضمن ت�شكيل جلنة م�شرتكة بني دائرة البلدية ودائرة
املعلوم ��ات واحلكومة االلكرتونية تك ��ون مهمتها و�ضع خطة عمل لتحقيق
الأهداف التي يتطلع �إليها الطرفان.
ومن جانبه �أكد �سعادة املهند�س �سلطان عبد اهلل املعال مدير عام البلدية
�أن دائرة املعلومات �سوف تقوم بتوفري خدمات الدعم اللوج�ستي للبلدية
و�أعمال ال�صيانة العامة واخلدمات وامل�شاركة يف الفعاليات بالإ�ضافة �إىل
اال�ستف ��ادة م ��ن الدعاية والإعالن يف �شتى املج ��االت ،م�ؤكدا على حر�ص
بلدية ال�شارقة عل ��ى اال�ستفادة من التقنية احلديثة وت�سخريها يف خدمة
املراجعني ل�سرعة �إجناز معامالتهم.

بلدية دبي تطلع على تجربة بلدية الشارقة في إصدار
المخالفات االلكترونية
ا�ستقبل ��ت بلدية مدينة ال�شارقة وفد من بلدي ��ة دبي وذلك للإطالع
على جتربة بلدية ال�شارقة يف �إ�صدار املخالفات االلكرتونية.
ورح ��ب عب ��د اهلل القاي ��دي مدي ��ر �إدارة املالي ��ة وال�ش� ��ؤون الإدارية
يف بلدي ��ة ال�شارقة بالوف ��د الزائر ،كما قدمت �إدارت ��ا املالية وتقنية
املعلوم ��ات يف بلدية ال�شارق ��ة �شرح ًا مف�ص ًال للوفد الزائر حول �آلية
�إ�ص ��دار املخالفات االلكرتوني ��ة والإجراءات التي تق ��وم بها البلدية
لتفعيل الرقابة وال�سيطرة على عملية دفع املخالفات بكافة �أنواعها.
وا�ستم ��ع وفد بلدية دبي �إىل نظ ��ام عمل خمالفات ال�سيارات وكذلك
خمالف ��ات الرخ� ��ص وخدمة اال�ستع�ل�ام عن املخالف ��ات عرب املوقع
االلك�ت�روين لبلدية مدينة ال�شارقة والت�سهيالت التي تقدمها البلدية
للمراجعني �إلكرتوني ًا.
وقدم عبد اهلل القايدي عر�ض حول بداية العمل االلكرتوين يف بلدية

ال�شارق ��ة ب�ش�أن املخالفات منذ نهاي ��ة الت�سعينيات يف القرن املا�ضي
وحت ��ى الي ��وم والتطور الذي ط ��ر�أ على اخلدمات املقدم ��ة للجمهور
و�آلي ��ات الرب ��ط مع الدوائ ��ر واجله ��ات احلكومية الأخ ��رى ،م�ؤكدا
�أن ه ��ذه الزيارة ت�أت ��ي يف �إطار التوا�صل والتفاع ��ل مع كافة الدوائر
وامل�ؤ�س�س ��ات احلكومي ��ة لال�ستفادة م ��ن الربام ��ج وامل�شاريع املميزة
لتعميم الفائدة على اجلميع.
ومن جانبه عرب الوفد الزائر عن �شكره ملا قدمته بلدية ال�شارقة من
معلومات وجتارب وما حققته من �إجنازات يف هذا املجال م�ؤكد ًا �أن
بلدية دبي حري�صة على اال�ستفادة من التجارب الناجحة والتوا�صل
م ��ع كافة الدوائر للو�ص ��ول باخلدمات املقدمة للجمه ��ور �إىل �أف�ضل
النتائج.
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�أخبار الـدار
بلدية الشارقة تستقبل وفد من جائزة المدن العربية
ا�ستقب ��ل �سعادة املهند�س �سلطان املعال مدير ع ��ام بلدية مدينة ال�شارقة
�صب ��اح �أم� ��س وفد م ��ن جائزة منظمة امل ��دن العربية يف قط ��ر ومت خالل
اللقاء بحث التعاون امل�شرتك بني بلدية ال�شارقة واجلائزة و�آليات الرت�شح
للفوز بجوائز املدن العربية والدور الذي تقوم به مدينة ال�شارقة يف �إثراء
اجلائزة من خالل م�شاركتها املتميزة.
و�ض ��م الوف ��د الزائر �سع ��ادة املهند�س حمم ��د �أحمد ال�سي ��د مدير بلدية
الدوحة بدولة قطر ويعقوب يو�سف املا�س مدير م�ؤ�س�سة اجلائزة وعي�سى
را�شد حمد رئي�س ق�سم العالقات العامة واالت�صال باجلائزة ،كما ح�ضر
اللق ��اء من بلدية مدينة ال�شارق ��ة �سعادة املهند�س عبد العزيز املن�صوري
م�ساع ��د املدي ��ر الع ��ام لل�ش�ؤون الفني ��ة واملهند� ��س يعقوب عب ��د الرحيم
حممود مدير الإدارة الفنية واملهند�س ح�سن التفاق مدير �إدارة ال�صرف
ال�صحي وندى �سعيد ال�سويدي مدير �إدارة االت�صال امل�ؤ�س�سي.
و�أثن ��ى الوفد الزائر عل ��ى اجلهود التي تق ��وم بها بلدية مدين ��ة ال�شارقة

يف احلف ��اظ عل ��ى الرتاث املعم ��اري وتخ�ضري وجتميل املدين ��ة م�ؤكدا �أن
جائ ��زة املدن العربي ��ة ت�سعى لإب ��راز وتتويج الأعم ��ال وامل�شاريع املتميزة
عل ��ى م�ستوى املدن العربية ،كما قدم الوفد الزائر �شرحا م�ستفي�ضا حول
�آلي ��ات امل�شاركة يف اجلوائز املختلفة والإج ��راءات املتبعة يف هذا ال�ش�أن،
الفت ًا �إىل �أن مدينة ال�شارقة تتمتع بكافة املقومات التي جتعلها يف م�صاف
املدن املتميزة بكافة مكوناتها و�إجنازاتها املتعددة.
وق ��ال �سعادة املهند� ��س �سلطان عب ��د اهلل املعال مدير ع ��ام بلدية مدينة
ال�شارق ��ة �أن البلدية حري�ص ��ة على امل�شاركة يف كل ما ي�ساهم يف التطوير
واالرتق ��اء بالعم ��ل البل ��دي لتبق ��ى ال�شارقة مدين ��ة متمي ��زة مب�شاريعها
وتراثه ��ا ،م�ؤكدا �أن ال�شارقة كانت من �أوائل امل ��دن العربية التي �شاركت
وتوج ��ت بالف ��وز يف ه ��ذه اجلائ ��زة ،لذلك حتر� ��ص البلدية عل ��ى الدعم
والت�شجيع على امل�شاركة يف هذه اجلائزة الرائدة نظرا لت�أثريها االيجابي
وتعزيز روح التناف�س والإبداع بني املدن العربية.

بالتعاون والتنسيق مع الدفاع المدني

البلدية تعزز إجراءات األمن والسالمة في المباني
�أك ��دت بلدي ��ة ال�شارقة حر�صها عل ��ى اتخاذ كافة الإج ��راءات الالزمة التي
ت�ضمن �سالمة املباين وتوفري كافة عنا�صر الأمن وال�سالمة وذلك من خالل
التعاون والتن�سيق مع �إدارة الدفاع املدين واجلهات املعنية.
وق ��ال �سع ��ادة املهند� ��س �سلط ��ان عب ��د اهلل املعال مدي ��ر عام بلدي ��ة مدينة
ال�شارق ��ة �أن ��ه مت االتفاق بني البلدي ��ة والدفاع املدين على �ض ��رورة اعتماد
املخطط ��ات اخلا�صة بامل�شاري ��ع العقارية من قب ��ل �إدارة الدفاع املدين قبل
�إ�صدار �إجازة البناء واعتماد املخططات من البلدية ،كذلك ال تقوم البلدية
ب�إ�صدار �شهادة �إجن ��از مبنى من املباين قيد الإن�شاء �إال بعد موافاة البلدية
مبوافقة من الدفاع املدين ت�ؤكد �أن املبنى م�ستويف ل�شروط الأمن وال�سالمة.
وذك ��ر �أن البلدي ��ة ال تق ��وم ب�إ�ص ��دار ت�صاري ��ح �صيانة لأي مبن ��ى جتاري �أو
�صناعي �إال بعد تقدمي �شهادة عدم ممانعة من الدفاع املدين وال يتم �إ�صدار
�شه ��ادة �إنهاء �أعمال �صيانة من البلدي ��ة دون موافقة الدفاع املدين على �أن
املن�ش�أة م�ستوفيه ل�شروط الأمن وال�سالمة.
و�أف ��اد �سعادت ��ه �أن الإجراءات املتع ��ددة التي تقوم بها بلدي ��ة مدينة ال�شارقة

ته ��دف �إىل الو�ص ��ول بكاف ��ة املب ��اين يف الإم ��ارة �إىل �أعل ��ى معاي�ي�ر الأم ��ن
وال�سالم ��ة وتطبيق اال�شرتاطات العاملية املعمول بها يف هذا املجال.م�ؤكد ًا �أن
البلدي ��ة ال تق ��وم ب�إ�صدار �إج ��ازة البناء واعتماد املخطط ��ات �إال بعد التدقيق
عل ��ى املخططات املعماري ��ة والإن�شائية وال�صحي ��ة ومطابقتها مع املخططات
املعتم ��دة م ��ن قبل الدوائر اخلدمي ��ة ذات ال�صلة وذلك حفاظ ��ا على �سالمة
املب ��اين ،كما يقوم مفت�ش ��و البلدية بجوالت تفقدية عل ��ى املواقع قيد الإن�شاء
للتحق ��ق من ا�ستيفاء �إجراءات الأمن وال�سالم ��ة ويف حال عدم حتقيقها يتم
اتخاذ الإجراءات القانونية املتبعة جتاه املقاول واال�ست�شاري.
و�أ�شار املدير العام �إىل �أن البلدية تقوم كذلك بحمالت تفتي�شية بعد �إ�صدار
�شه ��ادة اجناز املبنى يف �إطار متابعته ��ا امل�ستمرة على املباين ويف حال تبني
وجود مبنى يحتاج �إىل �صيانة تتم معاينته عن طريق جلنة فنية متخ�ص�صة
م ��ن ق�س ��م ال�صيانة والهدم للنظ ��ر يف احلالة الإن�شائية للمبن ��ى للت�أكد من
جدوى �أعمال ال�صيانة ونوع ال�صيانة املطلوبة.

إلزام مالك العقارات بعمل عقود صيانة دورية للمصاعد
انطالق ��ا م ��ن حر�صه ��ا على تطبي ��ق �أعلى معاي�ي�ر الأمن ال�سالم ��ة يف كافة
املباين التجارية وال�سكنية قررت بلدية مدينة ال�شارقة �إلزام مالك العقارات
ب�إح�ض ��ار عقد �صيان ��ة �سنوي للم�صاعد من �شركة معتم ��دة من �إدارة الدفاع
امل ��دين ،وكذلك عمل �شهادة �سالمة املبنى بعد تفتي� ��ش العقار من قبل �إدارة
التفتي�ش الطارئ يف البلدية للت�أكد من تطبيق �إجراءات الأمن وال�سالمة التي
تطبقها البلدية على جميع امل�شاريع ال�سكنية.
وقال �سعادة املهند�س �سلطان عبد اهلل املعال مدير عام بلدية مدينة ال�شارقة
�إن التفتي� ��ش عل ��ى املباين �سوف يتم م ��ن خالل عدة جلان يت ��م ت�شكيلها من
ق�سم ال�صيانة والهدم و�إدارة التفتي�ش الطارئ يف البلدية بالإ�ضافة �إىل �إدارة
الدف ��اع املدين ،م�شري ًا �إىل �أن البلدية تعتزم اتخاذ الإجراءات القانونية �ضد
�أ�صحاب العق ��ارات املخالفة والغري ملتزمة بتطبي ��ق معايري الأمن وال�سالمة
 ،حي ��ث �سيتم وقف معامالت ت�صديق عقود الإيج ��ار ومعامالت وزارة العمل
وغريها من املعامالت اخلا�صة باملالك املخالفني.
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و�أك ��د �سعادته �أن البلدية حري�صة على تطبي ��ق �أعلى املعايري اخلا�صة بالأمن
وال�سالم ��ة وفق ًا ملا هو معمول به يف معظ ��م دول العامل وذلك من �أجل �ضمان
�سالم ��ة ال�سكان وحتقي ��ق �أعلى معايري الأمان ،الفت� � ًا �إىل �أن الإجراءات التي
يجب تطبيقها ل�صيانة امل�صاعد ت�شمل ال�صيانة الدورية والوقائية وال�صيانة
الطارئ ��ة وغريه ��ا من اال�شرتاطات الفني ��ة التي يتم متابعتها م ��ن قبل �إدارة
التفتي�ش الطارئ يف البلدية.
و�أو�ض ��ح املدير الع ��ام �أن الغالبية العظمى من امل�ل�اك يحر�صون على تطبيق
�أعلى معايري الأمن وال�سالمة وعمل عقود ال�صيانة مع ال�شركات املتخ�ص�صة
ل�ضم ��ان اتخ ��اذ الإج ��راءات الوقائية �ض ��د �أي �أعطال ميك ��ن �أن تتعر�ض لها
امل�صاع ��د وت�سبب م�ش ��اكل لل�س ��كان ،م�ؤكدا �أن جه ��ود البلدي ��ة املتوا�صلة يف
هذا املجال ته ��دف �إىل احلفاظ على ال�سكان وتوفري �أعلى معايري اجلودة يف
امل�شاريع العقارية وتوفري اخلدمات املميزة لل�سكان.
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�أخبار الـدار
بلدية الشارقة تطلق حملة
«لتبقى مدرستي خضراء”

�أطلق ��ت بلدية ال�شارق ��ة حملة الت�شجري باملدار�س حت ��ت �شعار “ لتبقى مدر�ست ��ي خ�ضراء “ والتي
ته ��دف لزراع ��ة وت�شجري عدد م ��ن املدار�س احلكومية واملناط ��ق املحيطة بها للحف ��اظ على البيئة
وتوعية الطلبة ب�أهمية الزراعة وقيمتها يف حياتنا.
وقامت �سعادة الدكتورة ر�شا �أحمد �سلطان القا�سمي م�ساعد املدير ل�ش�ؤون ال�صحة والبيئة واجلودة
يف بلدي ��ة ال�شارق ��ة ويرافقها مدي ��ر �إدارة ال�صحة العامة ببلدية ال�شارق ��ة  ،وعدد من امل�س�ؤولني يف
البلدية ،بزراعة وت�شجري حديقة مدر�سة رابعة العدوية للطالبات ،حيث مت زراعة عدد من الأ�شجار
ونبات ��ات الزين ��ة بحديقة املدر�س ��ة ،مب�شاركة طالبات املدر�س ��ة حلثهم على قيمة ه ��ذه املزروعات
وكيفية احلفاظ عليها باعتبارها �ضرورة مهمة لتوفري بيئة وحياة �صحية لكافة �أبناء املجتمع.
وقال ��ت �سع ��ادة الدكتورة ر�ش ��ا القا�سم ��ي �إن هذه احلمل ��ة التي ينظمه ��ا مكتب اجل ��ودة والتثقيف
ال�صح ��ي و�إدارة الزراع ��ة بالبلدية تهدف �إىل توعية الطلبة ببع�ض الأم ��ور الفنية املتعلقة بالزراعة
وط ��رق العناية بالأ�شجار والنباتات وكيفية احلفاظ عليه ��ا ،وزيادة امل�ساحات اخل�ضراء يف الإمارة
ككل وخا�ص ��ة يف املدار� ��س لرتبية الن�شء وتوعيته من ��ذ مراحل الطفول ��ة الأويل بقيمة و�أهمية هذه
املزروعات و�ضرورية وجودها يف حياتنا وكيفية احلفاظ عليها ورعايتها.
و�أ�ضاف ��ت �أن احلملة ت�ستهدف العمل على خلق روح العم ��ل اجلماعي والتطوعي لدى الطالب و�أهمية
�إ�شراكه ��م بامل�شاريع البيئية ،م�ؤكدة �أن احلملة تت�ضمن عدد ًا م ��ن الفعاليات والأن�شطة املتنوعة منها
�إلقاء حما�ضرات للطلبة عن �أهمية الت�شجري وزيادة امل�ساحات اخل�ضراء ودورها يف مكافحة الت�صحر
واملحافظ ��ة عل ��ى البيئ ��ة والق�ضاء على التل ��وث ،وغريها من الفعالي ��ات امل�صاحبة الأخ ��رى ،بجانب
عمليات الزراعة والت�شجري التي تتم داخل املدار�س وخارجها مب�شاركة الطلبة يف املدار�س املختلفة.
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طلبة كلية العلوم
يزرون البلدية
زار وف ��د من كلية العل ��وم بجامعة ال�شارق ��ة �إدارة ال�صرف
ال�صح ��ي يف بلدي ��ة مدين ��ة ال�شارقة �صباح �أم� ��س وذلك يف
�إطار حر� ��ص البلدية على تقدمي خرباته ��ا وتدريب وت�أهيل
الكوادر الب�شرية الوطنية .ويف بداية الزيارة رحب املهند�س
ح�س ��ن التف ��اق مدي ��ر �إدارة ال�ص ��رف ال�صح ��ي يف البلدية
بالوفد الذي �ضم جمموعة م ��ن الطلبة والطالبات ب�صحبة
عدد من الأ�ساتذة.
وح ��ث مدي ��ر �إدارة ال�صرف ال�صحي الطلب ��ة على �ضرورة
اال�ستف ��ادة من هذه الزيارات امليداني ��ة التي تثقل قدراتهم
العلمي ��ة والعملي ��ة وت�ساه ��م يف تخري ��ج جي ��ل م ��ن امل ��وارد
الب�شري ��ة املواطن ��ة امل�ؤهلة والق ��ادرة عل ��ى موا�صلة م�سرية
التقدم والإبداع التي تعي�شها دولة الإمارات.
وا�صطح ��ب مهند�س ��ي حمط ��ة ال�ص ��رف ال�صح ��ي ببلدية
ال�شارقة الطلب ��ة والطالبات يف جولة ميدانية داخل املحطة
مت خاللها اطالعه ��م على جميع مراح ��ل عمليات املعاجلة
و�إع ��ادة تدوي ��ر املياه منذ �ض ��خ مياه ال�ص ��رف ال�صحي يف
املحط ��ة و�ص ��و ًال �إىل ع ��زل كافة امل�شتق ��ات وامل ��واد ال�سامة
واحل�ص ��ول على النفاي ��ات ال�صلب ��ة وحتويله ��ا �إىل م�صنع
ال�سماد التابع للبلدي ��ة ومعاجلة املياه ب�شكل علمي حتى يتم
اال�ستفادة منها يف عمليات الزراعة وغريها من االحتياجات
الأخرى بعد خ�ضوعها للمعاجلات الكيماوية الالزمة

بعد التدقيق على جميع اإلجراءات التي يقوم بها المختبر

هيئة االعتماد البريطانية تجدد الثقة وتشيد بمختبر
األغذية في بلدية الشارقة
ج ��ددت هيئة االعتماد الربيطاني ��ة «اليوكا�س» الثقة يف خمترب بلدية
ال�شارق ��ة ،م�شيدة بالتطور الذي ي�شهده املخترب ودقة التحليل وتطبيق
�أح ��داث الربام ��ج العملية يف هذا ال�ش�أن وذلك بع ��د الزيارة التي قام
بها وفد من الهيئة الربيطانية العتماد اخلدمات املخربية �إىل املخترب
املرك ��زي للرقابة واال�ست�شارات الغذائية ببلدية مدينة ال�شارقة خالل
�شه ��ر مايو املا�ضي وتفقد خاللها �سري العم ��ل والإجراءات التي يقوم
بها املخترب.
و�أو�ضح ��ت جنالء عل ��ي املعال رئي�س ق�سم خمت�ب�ر الأغذية املركزي
يف بلدي ��ة ال�شارق ��ة �أن الوفد الزائر الذي �ض ��م جمموعة من اخلرباء
يف الهيئ ��ة الربيطانية العتماد اخلدمات املخربي ��ة �أطلع على مراحل
العم ��ل داخل املخت�ب�ر وا�ستم ��ع �إىل �ش ��رح مف�صل عن �آلي ��ات وطرق
الرقابة املطبقة من قبل البلدية ،كما �شاهد الأنظمة التقنية املوجودة
باملخت�ب�ر وغريها م ��ن الإمكانيات املتع ��ددة التي يتمت ��ع بها املخترب،
بالإ�ضاف ��ة �إىل املورد الب�شري ��ة املدربة وامل�ؤهل ��ة واحلا�صلة على ارفع
ال�شهادات العلمية يف هذا املجال.
و�أكدت املعال �أن خرباء الهيئة الربيطانية العتماد اخلدمات املخربية
ج ��ددوا ثقتهم للمرة اخلام�سة ع�شر على التوايل يف املخترب املركزي
للرقاب ��ة واال�ست�شارات الغذائية يف بلدية ال�شارقة ،وذلك بعد قيامهم
ب�إجراء تقومي �شامل للأنظمة
املعم ��ول به ��ا يف املخت�ب�ر
واالطالع عل ��ى املعايري التي
يت ��م تطبيقه ��ا والأجه ��زة
واملع ��دات امل�ستخدمة وطرق
�أخ ��ذ العين ��ات ،والتدقي ��ق
عل ��ى الك ��وادر الفني ��ة داخل
املخترب.
و�أ�ش ��ارت �إىل �أن خمت�ب�ر
الأغذي ��ة يف بلدي ��ة ال�شارقة
يع ��د �أول خمت�ب�ر يف منطقة
ال�ش ��رق الأو�س ��ط يح�ص ��ل

على �شه ��ادة جودة التحاليل واملعايرة العاملية م ��ن الهيئة الربيطانية
ع ��ام  ،1999م�ؤكدة �أنها تعد �أرقى �شهادة عاملية ت�سعى لك�سبها جميع
املختربات لإثبات جودتها واالعرتاف دوليا بنتائج التحاليل ال�صادرة
عنها.
و�أ�ش ��ارت �إىل �أن الوف ��د �أ�شاد باجله ��ود التي يبذله ��ا املخترب وتفرده
ب�ي�ن املخت�ب�رات وجناح ��ه يف احل�صول عل ��ى العديد م ��ن ال�شهادات
واالعرتافات العلمية الدولية والتي جاءت نتيجة اجلهود الكبرية التي
تبذله ��ا البلدية يف ه ��ذا اجلانب لالرتقاء ب� ��أداء خمترباتها ،م�شرية
�إىل �أن خمت�ب�ر بلدية ال�شارقة �أ�صبح من ��وذج مميز يف املنطقة و�أحد
املختربات التي تتمتع ب�سمعة عاملية مميزة.
و�أف ��ادت املعال �أن احل�صول عل ��ى االعرتافات الدولية وخا�صة �شهادة
اليوكا� ��س متنح خمترب بلدية ال�شارقة العدي ��د من املزايا منها ت�أهيل
ال�شه ��ادات ال�صحية امل�صاحبة ل�شحن ��ات الأغذية لالعرتاف الدويل
بنتائ ��ج التحاليل دون تعقي ��دات ،وترقي ��ة الأداء باملختربات الأخرى
ال�سيم ��ا التي تعتمد عليه ��ا امل�صانع املنتجة للغ ��ذاء يف �ضبط اجلودة
مما ي� ��ؤدى �إىل تطوير ال�صناع ��ات الغذائية ب�صفة عام ��ة .يذكر �أنه
يت ��م جتديد اعتماد تلك ال�شهادة كل ث�ل�اث �سنوات بعد اجتياز جميع
متطلبات وا�شرتاطات الهيئة.
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�أخبار الـدار
بلدية الشارقة تنظم برامج تدريبية للموظفين في الضبطية القضائية وفن
التعامل مع الجمهور
نظم ��ت بلدية مدينة ال�شارق ��ة برنامج تدريبي عن فن التح ��دث واملواجهة يف
�إط ��ار برناجمه ��ا التدريبي اله ��ادف �إىل االرتقاء بامل ��وارد الب�شرية والو�صول
بكوادرها �إىل ارقي املعايري املعمول بها يف هذا املجال لتقدمي �أف�ضل اخلدمات
وتطوير منظومة الأداء يف الدائرة.
وق ��ال �سعادة املهند�س �سلطان عبد اهلل املعال مدير عام بلدية مدينة ال�شارقة
�أن ه ��ذه الدورة ت�أتي �ضمن الربنام ��ج التدريبي املتكامل لبلدية ال�شارقة الذي
ي�ستهدف الإطالع على �أحداث الربامج العلمية املتخ�ص�صة واالرتقاء بالكوادر
الب�شري ��ة وتعزي ��ز الدور ال ��ذي تقوم به البلدي ��ة يف خدمة املجتم ��ع واحلفاظ
عل ��ى امل�ستوى املتميز للخدمات التي تقدمه ��ا البلدية للجمهور ،م�شري ًا �إىل �أن
برنامج فن التحدث واملواجهة �شارك فيه �أكرث من  25موظف.
وذكر �سعادته �أن الربنامج ا�شتمل على تعريف امل�شاركني بطرق و�آلية التحدث
واملواجه ��ة �سواء مع العمالء اخلارجي�ي�ن �أو جمهور الدائرة الداخلي من اجل
حتقي ��ق �أهداف الدائ ��رة واالرتقاء بها ،م�ؤكد ًا �أن بلدي ��ة ال�شارقة تتبنى خطة
ا�سرتاتيجية متميزة وقائمة على �أ�س�س علمية و�إدارية حديثة ت�ساهم يف حتقيق
التط ��ور امل�ستمر ومواجهة التحدي ��ات التي يفر�ضها النم ��و والتو�سع العمراين
وال�سكني.
و�أكد �أن الربنامج يهدف �إىل االرتقاء مبنظومة العمل وتعزيز القيم االيجابية
وحتقي ��ق �أعلى معدالت الر�ضا الوظيفي والنهو�ض مب�ستوى اخلدمة والتخل�ص
من الإجراءات الروتينية وحتقيق النمو والرخاء.
بالإ�ضاف ��ة �إىل التعرف على م�صادر الق ��وة وال�ضعف ومعاجلة كافة امل�شكالت
وحتقيق الطموحات امل�ستقبلية للدائرة.
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كما نظمت بلدي ��ة مدينة ال�شارقة دورة تدريبية ملوظفيها حول ال�ضبطية الق�ضائية
وذل ��ك �ضم ��ن برناجمها التدريب ��ي اجلديد للع ��ام احلايل يف �إط ��ار حر�صها على
تطوير مواردها الب�شرية و�صو ًال �إىل �أعلى معايري اجلودة يف الأداء.
وقال حمد احلمادي مدير �إدارة املوارد الب�شرية يف بلدية مدينة ال�شارقة �إن الدورة
تهدف �إىل تعريف املوظفني مبفهوم و�أهمية ال�ضبطية الق�ضائية وحتديد امل�شكالت
الت ��ي تواج ��ه القائمني عليها يف �إط ��ار القواعد القانونية بالإ�ضاف ��ة �إىل الفرق بني
النواحي اجلنائية والإدارية والتعامل مع كل منهما.
كم ��ا ت�ضمن ��ت الدورة تعري ��ف امل�شارك�ي�ن مبهامه ��م و�أدوارهم يف �ضب ��ط الأفعال
املخالفة للقانون يف �إطار االخت�صا�صات املمنوحة لهم.
و�أ�شار �إىل �أن الدورة تهدف �إىل االرتقاء باملوارد والكوادر الب�شرية من �أجل تقدمي
خدم ��ات تتمي ��ز بال�شفافي ��ة والعدل يف ه ��ذا املجال وحتقي ��ق �أعلى ق ��در من ر�ضا
العمالء.
وا�ستمرت الدورة على مدار ثالثة �أيام و�شارك فيها �أكرث من 25موظف من الكوادر
الب�شري ��ة املواطنة العامل ��ة يف البلدية يف �إط ��ار �إ�سرتاتيجية البلدي ��ة الرامية �إىل
التطوير امل�ستمر للكوادر الب�شرية.
و�أ�ض ��اف �إىل �أن البلدية نظمت برنامج تدري ��ب �آخر خالل الأيام املا�ضية حول فن
التعامل م ��ع اجلمهور لعدد من موظفي اخلطوط الأمامي ��ة املتعاملني مع اجلمهور
وذل ��ك يف �إط ��ار تـعزي ��ز مه ��ارات املوظف�ي�ن وتدريبه ��م عل ��ى �أف�ضل ط ��رق تقدمي
اخلدم ��ات ،م�ش�ي� ً
را �إىل �أن البلدية تنظم برنامج �شهري ب�ش ��كل منتظم منذ بداية
الع ��ام يف فن التعامل م ��ع اجلمهور ملنح الفر�صة لأكرب ع ��دد من املوظفني وتدريب
وت�أهي ��ل جميع موظف ��ي اخلطوط الأمامية يف كاف ��ة الإدارات والأق�سام على �أف�ضل
برامج التوا�صل والتفاعل مع اجلمهور.
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تعزيز الدور الرقابي على المواد الغذائية في الشارقة
�سينظم حم�ل�ات تفتي�شية م�ستمرة عل ��ى املن�ش�آت
�أك ��دت بلدي ��ة ال�شارقة حر�صه ��ا على تعزي ��ز الدور
الغذائي ��ة خالل ف�ص ��ل ال�صيف تبد�أ م ��ن ال�ساعة
الرقاب ��ي عل ��ى املن�ش� ��آت الغذائية من خ�ل�ال زيادة المعال :فرق متخصصة
ال�ساد�س ��ة �صباح� � ًا للت�أك ��د م ��ن الت ��زام �أ�صحاب
الفرق التفتي�شية للت�أكد من �صالحية املواد الغذائية
للتفتيش والتأكد
املن�ش�آت الغذائية بعدم ف�صل التيار الكهربائي عن
التي ق ��د تتعر�ض للتلف نتيجة ارتفاع درجة احلرارة
الثالجات وت�شغيلها على مدار الوقت.
وذلك يف �إطار حر�صها على �صحة و�سالمة ال�سكان.
من جودة المنتجات
وذك ��ر �أن ��ه يف حالة ا�شتب ��اه املفت�ش�ي�ن يف �أي منتج
وقال �سعادة املهند�س �سلط ��ان عبد اهلل املعال مدير
ع ��ام بلدية ال�شارق ��ة �أن ق�س ��م رقاب ��ة االغذية قام وحفظها بشكل صحيح يتم �أخ ��ذ عينات منه لفح�ص ��ه يف خمترب الأغذية
وبن ��اء على نتيجة الفح�ص يت ��م اتخاذ الإجراءات
خالل �شهر �أغ�سط� ��س بتحرير  522خمالفة للمواقع
الالزم ��ة � ،أم ��ا يف ح ��ال العثور على م ��واد غذائية
الغري ملتزم ��ة بالإ�شرتاطات ال�صحي ��ة املطلوبة من
منتهي ��ة ال�صالحية ف� ��إن املفت�شني يقومون مب�صادرته ��ا وفر�ض الغرامات
قب ��ل البلدية تعمل عل ��ى تكثيف الدور الرقابي خ�ل�ال ف�صل ال�صيف عرب
القانونية على املن�ش�أة.
تخ�صي�ص عدد م ��ن املفت�شني للتفتي�ش على الثالجات والربادات اخلا�صة
و�ضمن ا�ستعداداتها لف�صل ال�صي ��ف قامت بلدية ال�شارقة بتوزيع ن�شرات
بامل ��واد الغذائي ��ة للت�أكد من حف ��ظ املنتجات الغذائي ��ة يف درجات حرارة
توعية لإر�شاد ال�سكان و�أ�صحاب املن�ش�آت بالطرق ال�صحيحة للحفاظ على
منا�سب ��ة ،م�شري ًا �إىل �أن املفت�شني �سيكون دوره ��م الأ�سا�سي التفتي�ش على
املواد الغذائية حتى ال تتعر�ض للتلف �أو فقدان قيمتها الغذائية ،كما دعت
الثالج ��ات وال�ب�رادات للت�أكد من كفاءة عملها وف�ص ��ل املواد املوجودة بها
امل�ستهلك�ي�ن �إىل قراءة البيانات املدونة عل ��ى املنتجات الغذائية واالت�صال
ع ��ن بع�ضه ��ا البع�ض وعدم وج ��ود خلط بني امل ��واد الغذائي ��ة وغريها من
باخل ��ط ال�ساخن عرب الرقم  993يف حال ��ة اكت�شاف �أي مواد غري �صاحلة
امل ��واد الأخرى التي قد حتمل مواد كيماوية يف تكوينها ،و�أن املواد الغذائية
�أو منتهية ال�صالحية �أو قيام �إحدى املن�ش�آت بف�صل التيار الكهربائي عن
املحفوظ ��ة بحالة جيدة وعملي ��ة التجميد تتم وف ��ق اال�شرتاطات ال�صحية
املنتجات الغذائية.
واملعاي�ي�ر املطلوب ��ة ،بالإ�ضاف ��ة �إىل الت�أكد م ��ن عدم �إع ��ادة جتميد بع�ض
و�أك ��دت بلدية ال�شارقة �أن حمالت التفتي� ��ش الدورية م�ستمرة من ال�سابعة
املواد الغذائية مرة �أخرى نتيجة لف�صل التيار الكهربائي عن الثالجات �أو
ً
والن�ص ��ف �صباح� �ا وحت ��ى العا�شرة م�س ��اء على م ��دار جميع �أي ��ام العمل
غريها من الأ�سباب الأخرى.
الأ�سبوعي ��ة ،بالإ�ضافة �إىل وجود مناوبات دائمة من املفت�شني بق�سم رقابة
و�أو�ض ��ح �سعادت ��ه �أن املفت�شني �سيقوم ��ون بالتفتي�ش على �أجه ��زة التكييف
الأغذية خالل الأجازات وعطالت نهاية الأ�سبوع.
املوج ��ودة للت�أكد من �أنها تعمل ب�شكل فعال ،م�ؤك ��دا �أن �إجراءات التفتي�ش
تت ��م ب�ش ��كل دوري وعلى م ��دار العام ولك ��ن مع قدوم
ف�ص ��ل ال�صي ��ف حتر� ��ص البلدي ��ة عل ��ى زي ��ادة فرق
التفتي�ش وتكثيف الدور الرقابي يف هذا املجال.
وذك ��ر �سعادت ��ه �أن بلدي ��ة ال�شارق ��ة �أ�ص ��درت 1120
خمالف ��ة خ�ل�ال الربع الأول م ��ن العام اجل ��اري �ضد
�ش ��ركات وم�ؤ�س�سات تعمل يف جم ��ال الأغذية يف �إطار
حر�ص البلدية على �إلزام جميع ال�شركات وامل�ؤ�س�سات
العاملة يف قطاع الأغذية بتطبيق �أعلى معايري اجلودة
واال�شرتاط ��ات ال�صحية الواجب ��ة حفاظ ًا على �سالمة
و�صحة جميع ال�سكان.
و�أو�ض ��ح مدير ع ��ام البلدي ��ة �أن ق�سم رقاب ��ة الأغذية

19

بقعـة �ضــوء
برعاية وحضور الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي

بلدية الشارقة تكشف عن شعارها
الجديدفي إحتفالية كبرى
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ك�شفت بلدي ��ة ال�شارقة عن �شعارها اجلديد الذي
يجمع ب�ي�ن الأ�صال ��ة واملعا�ص ��رة ويعك� ��س التقدم
والتطور ال ��ذي ت�شه ��ده ال�شارقة ودول ��ة الإمارات
ككل ،كم ��ا �أعلن ��ت البلدي ��ة ع ��ن �إط�ل�اق موقعها
االلكرتوين اجلديد على �شبكة االنرتنت.
ج ��اء ذلك خ�ل�ال امل�ؤمتر ال�صحفي ال ��ذي عقدته
البلدي ��ة �صب ��اح الي ��وم يف فن ��دق ردي�س ��ون بلو يف
ال�شارقة برعاية وح�ض ��ور �سمو ال�شيخ �سلطان بن
�أحمد القا�سم ��ي رئي�س م�ؤ�س�سة ال�شارقة للإعالم
و�سعادة كل من �سلطان بن بطي املهريي �أمني عام
املجل�س التنفيذي و�سلطان بن هده ال�سويدي رئي�س
دائ ��رة التنمي ��ة االقت�صادي ��ة وخمي� ��س ال�سويدي
رئي�س دائ ��رة �ش�ؤون ال�ضواح ��ي والقرى وعدد من
كب ��ار امل�س�ؤول�ي�ن وم ��دراء الدوائ ��ر وامل�ؤ�س�سات يف
ال�شارقة.

وق ��ال �سعادة املهند�س �سلط ��ان عبد اهلل املعال مدير
ع ��ام بلدية مدينة ال�شارق ��ة �إن ال�شعار اجلديد ي�أتي
مع�ب� ً
را عن التط ��ور واحلداثة والتقدم ال ��ذي تعي�شه
�إم ��ارة ال�شارقة ودولة الإمارات ،كم ��ا يعك�س ال�شعار
اجلدي ��د ال�ت�راث والأ�صال ��ة اللذي ��ن تتمت ��ع بهم ��ا
ال�شارقة.
كما ج ��اء ال�شعار اجلديد متوافقا ومعرب ًا عن الر�ؤية
الثاقب ��ة ل�صاحب ال�سمو ال�شي ��خ الدكتور �سلطان بن
حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى لالحتاد حاكم
ال�شارقة وتوجيهات �سمو ال�شيخ �سلطان بن حممد بن
المعال :الشعار الجديد �سلطان القا�سمي ويل العهد رئي�س املجل�س التنفيذي
يتميز باألصالة
ب�ضرورة اجلمع بني الأ�صالة واحلداثة.
والمعاصرة ويعكس متمني ��ا �أن يك ��ون ال�شعار اجلديد مع�ب� ً
را عن التطور
والتق ��دم ال ��ذي ت�شه ��ده الإم ��ارة ،و�أن يك ��ون املوقع
تطور المدينة
االلكرتوين اجلديد الناف ��ذة املثلى التي تلبي رغبات
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بقعـة �ضــوء

اجلميع وتخفف عن املراجعني.
وق ��ال �سع ��ادة �سامل اجل ��روان م�ساع ��د مدير عام
بلدي ��ة مدينة ال�شارقة للدع ��م امل�ؤ�س�سي ان �إطالق
البلدي ��ة ملوقعها االلك�ت�روين اجلديد ي�أتي انطالقا
من �إميانن ًا ب�أن العمل البلدي يجب �أن يواكب خطى
التنمية املت�سارعة الت ��ي ت�شهدها دولة الإمارات ،و
ت�أكي ��د ًا من بلدية ال�شارقة عل ��ى �أن تكون يف طليعة
الدوائ ��ر احلكومية التي تعم ��ل على تطبيق برنامج
احلكوم ��ة االلكرتونية وت�سخري التقنية احلديثة يف
خدمة املراجعني.
و�أ�شار �إىل �أن �إط�ل�اق املوقع اجلديد ي�أتي متزامن ًا
م ��ع الإعالن عن �شعار البلدية اجلديد مما يعك�س
حر�ص البلدي ��ة على التجدي ��د والتطوير وموا�صلة
م�سرية الإبداع والتقدم يف ظل قيادتنا الر�شيدة .
و�أك ��د �أن املوقع االلكرتوين اجلدي ��د لبلدية مدينة
ال�شارقة يحقق قفزة نوعية على م�ستوى اخلدمات
الت ��ي تقدمها البلدي ��ة للعميل ،حيث يق ��دم املوقع
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باق ��ة متنوع ��ة م ��ن اخلدم ��ات الإلكرتوني ��ة مما
يوف ��ر الكثري من الوقت واجله ��د على املراجعني،
كم ��ا يتيح املزيد من قن ��وات التوا�صل مع العمالء
م ��ن �أفراد و�شركات وم�ؤ�س�س ��ات ويعزز من جهود
البلدية وتوا�صلها مع كافة القطاعات.
كما ي�أتي �إط�ل�اق املوقع �ضمن باقة من اخلدمات
االلكرتوني ��ة الت ��ي تقدمها البلدي ��ة للجمهور عرب
الأيف ��ون والب�ل�اك ب�ي�ري و�شب ��كات التوا�ص ��ل
االجتماع ��ي ،كم ��ا يعت�ب�ر املوق ��ع اجلدي ��د بوابة
�إلكرتونية �شاملة وناف ��ذة متميزة تقدم للجمهور
كاف ��ة الأح ��داث والأن�شط ��ة والفعالي ��ات و يتي ��ح
للمراجع�ي�ن الفر�صة الجناز �أعماله ��م ومهامهم
يف �أي وق ��ت على م ��دار ال�ساعة ،بي�س ��ر و�سهولة،
الجروان :الموقع الجديد
حيث يتميز املوق ��ع ب�سهولة الت�صفح والو�صول �إىل
نافذة متميزة وباقة املعلومات املطلوبة بي�سر و�سهولة.
شاملة من الخدمات وتق ��دمي البلدي ��ة حالي ��ا �أكرث م ��ن  50خدمة عرب
موقعها االلكرتوين على �شبكة االنرتنت وتطبيقات
والمعلومات

الهوات ��ف الذكي ��ة وذل ��ك يف �إطار �سع ��ى البلدية
املتوا�ص ��ل لال�ستفادة من التقني ��ة احلديثة .علما
ب�أن اخلدم ��ات االلكرتونية الت ��ي تقدمها البلدية
للجمه ��ور يف تزايد م�ستمر متهي ��دا لتغطية كافة
اخلدمات.
وم ��ن جانبه ��ا قالت ن ��دى �سعيد ال�سوي ��دي مدير
�إدارة االت�ص ��ال امل�ؤ�س�سي �أن املوقع �سيكون نافذة
�شاملة ومع�ب�رة عن �أداء وجه ��ود البلدية و�أحدى
قن ��وات التوا�صل والتفاعل بني البلدية وعمالئها،
م�ؤك ��دة �أن املوق ��ع اجلدي ��د يتمي ��ز باجلاذبية يف
ال�ش ��كل الع ��ام ،حيث حر�ص ��ت البلدي ��ة على �أن
يتمت ��ع املوقع بر�ؤية ب�صري ��ة تعك�س جمال مدينة
ال�شارقة ،بالإ�ضافة �إىل �سهولة الت�صفح ،وتقدمي
باقة متنوعة من اخلدمات املختلفة التي تقدمها
البلدي ��ة بجان ��ب اخلدم ��ات االلكرتوني ��ة الت ��ي
يتج ��اوز عدده ��ا حت ��ى الآن  50خدم ��ة وغريها
م ��ن الفعالي ��ات واخلدمات املتنوع ��ة التي جتعل

اجلمه ��ور حري� ��ص عل ��ى التوا�ص ��ل والتفاعل مع
البلدية.
و�أك ��دت �أن م ��ن �أه ��داف البلدي ��ة اال�ستف ��ادة
م ��ن التقني ��ة احلديث ��ة لت�سهيل الإج ��راءات على
املراجع�ي�ن وفت ��ح املزي ��د م ��ن قن ��وات التوا�ص ��ل
والتفاع ��ل م ��ع اجلمه ��ور ب�ش ��كل مبا�ش ��ر ع�ب�ر
�شبكات التوا�صل االجتماع ��ي ،الفت ًا �إىل �أن موقع
البلدي ��ة عل ��ى الفي� ��س ب ��وك والتوي�ت�ر واجلوجل
بل� ��س واليوتيوب ي�شهد تفاع ��ل و�إقبال متميز من
اجلمهور.
كما قامت البلدية ب�إن�ش ��اء �صفحة خا�صة �ضمن
السويدي :الموقع يقدم موق ��ع البلدية على �شب ��كات التوا�صل االجتماعي
للمدي ��ر الع ��ام بحي ��ث يكون عل ��ى توا�ص ��ل دائم
أكثر من  50خدمة
وتفاع ��ل م ��ع اجلمهور لل ��رد عل ��ى ا�ستف�ساراتهم
للمراجعين عبر شبكة ب�ش ��كل مبا�شر وذلك ت�أكيد ًا عل ��ى حر�ص البلدية
على تعدد قنوات التوا�صل مع اجلمهور وفتح كافة
االنترنت والهواتف
الأبواب �أمامهم للتفاعل مع امل�س�ؤولني.
الذكية
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�أخبــار املجل�س
حاكم الشارقة يتفقد سوق السمك بالجبيل
ومبنى البلدية الجديد
الشارقة -المدينة الباسمة

حر�ص ًا من �صاحب ال�سمو �صاحب
ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن
حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ال�شارقة -حفظه اهلل -على
دعم ومتابعة جميع امل�شاريع التي
تهدف �إىل تطوير اخلدمات املقدمة
�إىل اجلمهور و�إىل تطوير بيئة العمل يف
كافة الدوائر والهيئات احلكومية  ،قام
�سموه  ،بزيارة ميدانية تفقد خاللها
جمريات �سري العمل يف بع�ض امل�شاريع
احليوية واخلدمية التي تنفذها دائرة
الأ�شغال العامة يف ال�شارقة ل�صالح
البلدية� ،شملت اجلولة �سوق اجلبيل
للخ�ضار والفواكه وال�سمك و�سوق
املوا�شي والطيور ومبنى البلدية .
رافق �سموه �سعادة �سامل عبيد
ال�شام�سي رئي�س املجل�س البلدي ملدينة الشامسي :دعم المشاريع الخدمية يجعل الشارقة أكثر المدن تطورًا
ال�شارقة واملهند�س خالد بن �صقر
القا�سمي رئي�س دائرة الأ�شغال العامة
اخلدمية كمنفذ بيع للحوم واخل�ضار والأ�سماك والفاكهة ،كذلك م�ضاعفة
يف ال�شارقة ع�ضو املجل�س التنفيذي ،واملهند�س �صالح بن بطي رئي�س دائرة
م�ساحة امل�سجد الداخلي لل�سوق ال�ستيعاب عدد �أكرب من امل�صلني ،على �أن
التخطيط وامل�ساحة ،واملهند�س �سلطان املعال مدير عام البلدية .
يكون جزء منه خم�ص�ص ًا للرجال و�آخر للن�ساء� ،إ�ضافة �إىل املواقع الثالثة
املحطة الأوىل يف جولة �صاحب ال�سمو احلاكم –حفظه اهلل -كانت ال�سوق
اخلارجية املخ�ص�صة لبناء م�ساجد .
اجلديد لل�سمك واخل�ضار والفواكه يف منطقة اجلبيل حيث تفقد �سموه �سري
يذكر �أن تكلفة هذا امل�شروع تبلغ  173مليون درهم ويعد من �أكرب جممعات
العمل ووجه ب�سرعة �إجناز امل�شروع كما وجه ب�إ�ضافة مرفق جديد يف ال�سوق
بيع اخل�ضار والفاكهة وال�سمك ،وهو حتفة جمالية معمارية على الطراز
وهو ا�سرتاحة للمت�سوقني على �أن يتم تزويدها بكافة اخلدمات ال�ضرورية
الإ�سالمي ،يتنا�سب مع الدوائر احلكومية ،ميتد على م�ساحة � 35ألف مرت
كما وجه بتطوير مداخل وخمارج �سوق اجلبيل ،و�إعداد درا�سة مبدئية
مربع ،م�ؤلف من طابقني يحتوي الطابق الأر�ضي على  91حم ًال لبيع ال�سمك
لزيادة عدد املواقف وم�ضاعفتها ،والتي يرتواح عددها حالي ًا ما بني 700
و 67للحوم ،و 212لبيع اخل�ضراوات والفاكهة ،و 3غرف للإ�سعافات الأولية
�إىل  800موقف ،كما وجه �سموه بزيادة امل�ساحة اخل�ضراء فيه والإ�سراع يف
ومقهى و 6غرف �صالة يف الطابق الأول .
ربطه بكورني�ش قلب ال�شارقة وكورني�ش البحرية كونه يعد �إ�ضافة للمرافق
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كما يحتوي هذا ال�سوق على �أنظمة ملعاجلة الروائح ونظام لإعادة تدوير
النفايات ونظم التغليف املقرتحة ،مما ي�سمح ملرتاديه باال�ستمتاع ب�آلية
ال�شراء ،كما توجد بع�ض املقاهي املطلة على البحر لتكون هناك متعة
ترفيهية و�سياحية و�شرائية لهم.
كما وجه �سموه خالل زيارته ل�سوق اجلبيل بتويل البلدية �إدارته
بالكامل ،وال يتبع نظام الكفالة ،لي�صبح لديها �صالحية الكفالة و�إدارة
الن�شاط ومنح الرتاخي�ص كونها اجلهة املعنية باملراقبة
املحطة الثانية يف اجلولة كانت ال�سوق احلايل للموا�شي والطيور حيث
تفقد �سموه �أق�سام ال�سوق ثم وجه بنقل �سوق املوا�شي وامل�سلخ واملزادات
الأ�سبوعية للموا�شي والعيادات البيطرية اخلا�صة وجزء من حمال بيع
الأعالف �إىل املوقع اجلديد الذي حدده �سموه والذي تبلغ م�ساحته 6
�أ�ضعاف ال�سوق احلايل لت�صبح مليوين قدم مربعة .
وبعد الدرا�سات التي �أجريت يف ال�سابق مع املجال�س البلدية واملقاولني
للمواقع التي مت تر�شيحها  ،وقع االختيار على املوقع الواقع على الطريق
العابر لقربه من �سكان مدينة البطائح ،وبعده عن املناطق ال�سكنية
حتى ال يت�سبب يف �إزعاج لقاطنيها ،وتوفري �سهولة دخول وخروج
ال�شاحنات القادمة عرب املوانئ على مدار ال�ساعة
املحطة الثالثة كانت املبنى اجلديد للبلدية يف منطقة امل�صلى حيث
اطلع �سموه على �سري العمل ووجه بالتايل �أن ي�شمل املبنى اجلديد مقر
خا�ص باملجل�س البلدي ملدينة ال�شارقة على �أن يكون املقر م�ستقل بذاته
ومف�صول عن �إدارات و�أق�سام البلدية و�أن يتحول املبنى احلايل لبلدية
مدينة ال�شارقة �إىل دائرتي الأ�شغال العامة والإ�سكان.
وقد ثمن �سعادة ال�شام�سي زيارة �صاحب ال�سمو احلاكم حفظه اهلل
التي ت�أتي يف �إطار حر�صه على دعم امل�شاريع اخلدمية احليوية التي
ت�صب يف م�صلحة جميع املواطنني واملقيمني يف الإمارة م�ؤكد ًا �أن �إمارة
ال�شارقة ت�سري بخطوات ثابتة نحو مزيد من التقدم واالزدهار يف كافة
امليادين بف�ضل النظرة احلكيمة ل�صاحب ال�سمو احلاكم واحت�ضانه
للم�شاريع احليوية التي جتعل الإمارة يف م�صاف املدن الأكرث تطور ًا
ورقي ًا على م�ستوى املنطقة والعامل.

ثمرة غرس األجداد
يف كل عام  ،ومع حلول الثاين من دي�سمرب  ،نزداد يقين ًا بالنظرة الثاقبة
للمغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان طيب اهلل ثراه التي متثلت يف
جمع �شمل الإمارات يف احتاد �شكل واحدة من �أعظم الدول العربية� .إن الثاين
من دي�سمرب هو �أكرث من جمرد تاريخ لقيام االحتاد � ،إنه �إرث وطني انبثق
من خالل الر�ؤيا اال�سرتاتيجية مل�ؤ�س�سي الدولة وحافظ عليه �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة و�إخوانه �أ�صحاب ال�سمو حكام
الإمارات حفظهم اهلل وتوارثته الأجيال لي�شكل هوية املواطن الإماراتي الذي
يزداد اعتزازاً يوماً بعد يوم بهذه الهوية.
وال �شك �أن ما و�صلنا �إليه اليوم هو ثمرة ما غر�سه الأجداد  ،هذا الغر�س الذي
مل يكن �سه ًال �أبد ًا وهو ما �أكد عليه املغفور له الوالد ال�شيخ زايد من خالل
قوله” �إن اجليل اجلديد يجب �أن يعرف كم قا�سى اجليل الذي �سبقه .لأن
ذلك يزيده �صالبة و�صرب ًا وجهاد ًا ملوا�صلة امل�سرية التي بد�أها الآباء والأجداد
وهي امل�سرية التي ج�سدت يف النهاية الأماين القومية بعد فرتة طويلة من
املعاناة �ضد التجزئة والتخلف واحلرمان ”.وهو ما يدفعنا لنتحمل كل من
موقعه م�س�ؤولية احلفاظ على هذا الإرث العظيم من خالل متابعة م�سرية
االحتاد بكل عزم و�إرادة.
فبالأ�صالة عن نف�سي  ،وبالنيابة عن جميع �إخواين �أع�ضاء املجل�س البلدي
ملدينة ال�شارقة  ،وجميع العاملني فيه� ،أرفع �أ�سمى �آيات التهاين والتربيكات
�إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة و�أخوه �صاحب
ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم
ال�شارقة و�إخوانه �أع�ضاء املجل�س الأعلى لالحتاد حكام الإمارات و�شعب
الإمارات الويف مبنا�سبة اليوم الوطني الواحد والأربعني .
�سامل عبيد احل�صان ال�شام�سي
رئي�س املجل�س البلدي ملدينة ال�شارقة
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�أخبــار املجل�س
بلدي الشارقة ينشئ قسم خاص الستالم طلبات األراضي

الشارقة-المدينة الباسمة

بنا ًء على املكرمة ال�سامية ل�صاحب ال�سمو احلاكم -حفظه اهلل –
ب�ش�أن منح �أرا�ضي جتارية و�صناعية لأبناء �إمارة ال�شارقة ،وتنفيذا
للتوجيهات ال�سامية ل�سموه ،قام املجل�س البلدي ملدينة ال�شارقة ب�إن�شاء
ق�سم خا�ص ال�ستالم طلبات الأرا�ضي حيث يتوىل هذا الق�سم ا�ستقبال
الطلبات للح�صول على �أرا�ضي �سكنية وجتارية �صناعية  .ومن ثم
يقوم موظفو الق�سم بفرز الطلبات بح�سب املعايري واال�شرتاطات للت�أكد
من جميع البيانات الواردة يف الطلبات ثم حت ّول جميع الطلبات �إىل
جلنة خا�صة لدرا�ستها و�إ�صدار التو�صيات املنا�سبة  .وتت�ألف اللجنة
من �أع�ضاء من املجل�س البلدي ملدينة ال�شارقة وموظفني من دائرة
التخطيط وامل�ساحة .وبعد �أن ت�صدر اللجنة تو�صياتها ب�ش�أن الطلبات،
تر�سل �أ�سماء امل�ستحقني �إىل دائرة التخطيط وامل�ساحة لتتوىل بدورها
تخ�صي�ص الأرا�ضي التجارية وال�صناعية وال�سكنية.
وقد بد�أ الق�سم عمله يف الرابع من نوفمرب ،2012و�سي�ستمر يف ا�ستقبال
الطلبات ودرا�ستها دون حتديد مهلة .
وخالل الأيام الأوىل �،شهد الق�سم ازدحام كبري نتيجة تخوف بع�ض
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املراجعني من انتهاء املدة مع العلم ب�أن املجل�س البلدي �أكد عرب
الو�سائل الإعالمية �أن املهلة مل حتدد و�سيبقى املجال متاح ًا �أمام جميع
�أبناء مدينة ال�شارقة دون حتديد مهلة للتوقف عن اال�ستالم.
وت�سهي ًال يف �إجناز املعامالت  ،ويف خطوة متميزة وفريدة من نوعها ،
�شارك عدد من �أع�ضاء املجل�س البلدي ملدينة ال�شارقة وجميع املوظفني
يف ا�ستالم طلبات الأرا�ضي حيث حتولت جميع املكاتب يف املجل�س �إىل
قاعات ال�ستقبال املراجعني وا�ستالم طلباتهم وذلك انطالق ًا من ح�س
امل�س�ؤولية وحر�ص ًا من املجل�س على عدم انتظار املراجعني فرتة طويلة
من الوقت .
وا�ستكما ًال لآلية العمل� ،أطلق املجل�س البلدي ملدينة ال�شارقة بالتعاون
مع �إدارة تقنية املعلومات يف بلدية ال�شارقة اخلدمة الإلكرتونية لطلبات
الأرا�ضي بحيث �أ�صبح متاحاً �أمام املراجعني طباعة الطلبات من
خالل املوقع الإلكرتوين اخلا�ص باملجل�س البلدي وت�أتي هذه اخلطوة
يف �إطار حر�ص املجل�س على تب�سيط الإجراءات وت�سهيل الأمور �أمام
املراجعني خا�صة للأ�شخا�ص الذين يقطنون يف �أماكن بعيدة بحكم
عملهم .

اجتماع تنسيقي بين بلدي الشارقة ودائرة التخطيط والمساحة

يف �إطار التن�سيق بني املجل�س البلدي ملدينة ال�شارقة ودائرة التخطيط
وامل�ساحة ،عقد املجل�س اجتماع ًا تن�سيقي ًا مع دائرة التخطيط وامل�ساحة
يف مقر املجل�س ح�ضره من جانب دائرة التخطيط �سعادة �سامل بن
�سامل ال�سويدي رئي�س اللجنة الدائمة لتخ�صي�ص الأرا�ضي يف الإمارة،
و�سعادة �سامل بن دملوك و�سعادة ابراهيم علي املليحي و�سعادة م .حمد
جمعة ال�شام�سي و �سعادة عبد العزيز احمد ال�شام�سي و�سعادة عبداهلل
مطر ترمي ،ومن جانب املجل�س البلدي �سعادة �سامل عبيد ال�شام�سي رئي�س
املجل�س و�سعادة الأع�ضاء را�شد �سلطان بن طليعة و ثاين هزمي ال�سويدي
و حمدة العقروبي �أع�ضاء املجل�س البلدي و�سعادة ثابت الطريفي �أمني �سر
املجل�س البلدي ملدينة ال�شارقة .
وقد تناول االجتماع العديد من النقا�شات التي دارت حول �إقرار الئحة
معايري وا�شرتاطات تخ�صي�ص الأرا�ضي يف الإمارة.
ناق�ش احل�ضور بنود الالئحة و�آلية ا�ستالم الطلبات من قبل املجل�س
البلدي لكل مدينة وفق قرار املجل�س التنفيذي رقم  29ل�سنة2012م ،كما
مت تزويد املجل�س البلدي بالإ�ستمارات املتعلقة بطلبات الأرا�ضي ال�سكنية
واال�ستثمارية يف كل من التجاري وال�صناعي ،على �أن يتم ا�ستالم الطلبات
من املجال�س البلدية و�إحالتها للجان املخت�صة ،حيث مت ت�شكيل فرق عمل

من موظفي الدائرة واملجال�س البلدية للنظر يف الطلبات وتزويد املجل�س
بك�شوف اال�ستعالم ملنح الأرا�ضي حتى يتم اتخاذ القرار املنا�سب لكل حالة
على �أن تعطى االولوية يف التخ�صي�ص لطلبات املتزوجني كمرحلة �أوىل.
و�أو�ضح ال�سويدي خالل االجتماع �أنه فيما يخ�ص الطلبات ال�سابقة
املحالة من الديوان الأمريي� ،سيتم التن�سيق مع املجل�س البلدي با�ستالم
طلباتهم و�إعطائهم الأولوية يف التخ�صي�ص بعد الت�أكد من مطابقة
ا�شرتاطات التخ�صي�ص واملعايري املتعارف عليها ،م�ؤكدا على �أن باب
التقدمي جلميع الفئات متاح على مدار العام باملجال�س البلدية جميعها وال
يقت�صر على توقيت معني ،كما ثمن دور املجل�س البلدي على جهودهم يف
تلقي الطلبات ،م�شريا �إىل �أنه مت تزويدهم با�ستمارات الطلبات التجارية
وال�صناعية .
و�أكد املجتمعون �أن الفرتات القادمة �ست�شهد اجتماعات دورية بني
املجال�س البلدية ودائرة التخطيط ملتابعة وتن�سيق �آليات ا�ستالم الطلبات
من طريقهم ،م�شري ًا �إىل �أن الالئحة التنظيمية والتي ت�شتمل على العديد
من البنود يتم تطبيقها للمرة االوىل حيث �ستكون اكرث تنظيم ًا لعملية
تخ�صي�ص الأرا�ضي و�آلية �سحب املنح ورهن الأر�ض املنحة ،والأحكام
العامة املتعلقة مبنح الأرا�ضي و�أولوية التخ�صي�ص ومدة املنحة.
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�أخبــار املجل�س
المجلس البلدي يناقش مشروع قرار بشأن تنظيم تربية
الحيوانات المنزلية
الشارقة-المدينة الباسمة

تر�أ�س �سعادة �سامل عبيد ال�شام�سي رئي�س املجل�س البلدي ملدينة ال�شارقة
االجتماع الثاين من الف�صل ال�سنوي الثامن للمجل�س البلدي بح�ضور �سعادة
املهند�س �أحمد عمران ترمي نائب رئي�س املجل�س والأع�ضاء واملهند�س �سلطان
عبد اهلل املعال مدير عام البلدية وثابت الطريفي �أمني �سر املجل�س.
يف �إطار التن�سيق بني املجال�س البلدية والهيئات احلكومية الأخرى ،اطلع
املجل�س البلدي ملدينة ال�شارقة من �سعادة �أحمد بن �سامل ال�سويدي مدير �إدارة
امل�ساحة مبكتب �سمو احلاكم يف ال�شارقة على عر�ض مرئي عن التق�سيمات
الإدارية للمجال�س البلدية والتي من �ش�أنها تنظيم العمل بني املجال�س وجتنب
التداخل يف ال�صالحيات واالخت�صا�صات بني مدن ومناطق ال�شارقة وقد �شكر
املجل�س ال�سويدي على اجلهد املبذول من �إدارة امل�ساحة لإجناز التق�سيمات
الإدارية كما �شكره على تعاونهم مع املجال�س البلدية من �أجل االنتهاء من
ت�سمية املناطق .

ناق�ش املجتمعون خالل االجتماع م�شروع قرار ب�ش�أن تنظيم وتربية احليوانات
يف املنازل والذي من �ش�أنه �أن ينظم مو�ضوع تربية احليوانات يف الوحدات
ال�سكنية مثل الكالب والقطط والطيور وغريها من احليوانات الداجنة وقد
ميز القرار بني احليوانات التي ي�سمح برتبيتها يف ال�شقق والفلل والأخرى التي
ي�سمح فقط برتبيته يف املزارع كما ت�ضمن القرار مواد خا�صة ب�ضرورة �إ�صدار
ترخي�ص من اجلهة املعنية يف البلدية القتناء حيوان يف املنزل بالإ�ضافة
�إىل �ضرورة حت�صينها و�إجراء الفحو�صات الدورية لها .وقد وافق املجل�س
على م�سودة م�شروع القرار ووجه اجلهة املعنية يف البلدية با�ستكمال الئحته
التنظيمية متهيد ًا لرفعه �إىل اجلهات العليا .
ويف ال�ش�أن ال�صحي �أي�ض ًا ،اطلع املجل�س على مقرتح ب�ش�أن تطوير �آلية عمل
التفتي�ش الرقابي على املن�ش�آت الغذائية من م�صانع ومطاعم و�شركات �ألبان
وتوزيع املياه والت�أكد من مطابقتها ال�شرتاطات ال�صحة العامة .

 ..يناقش مقترح تطوير سوق الطيور والدواجن
كما اطلع الأع�ضاء على تقرير مقدم من �سعادة رئي�س املجل�س خا�ص
باجلولة امليدانية التي قام بها �صاحب ال�سمو احلاكم –حفظه اهلل-
لعدد من امل�شاريع احليوية التي يتم تطويرها بتوجيهات من �سموه
بهدف تطوير اخلدمات املقدمة �إىل اجلمهور وتطوير بيئة العمل يف
الهيئات والدوائر احلكومية حيث �شملت اجلولة �سوق اجلبيل للخ�ضار
والفواكه وال�سمك و�سوق املوا�شي والطيور ومبنى البلدية .
ناق�ش املجتمعون مقرتح تطوير �سوق جديد للدواجن والطيور يف مدينة
ال�شارقة على �أن يتم ف�صل حمالت الذبح عن حمالت بيع الدواجن
والطيور احلية التزام ًا باملعايري ال�صحية وحفاظ ًا على خ�صو�صية كل
ن�شاط ووجه املجل�س ب�إعداد درا�سة من اجلهة املعنية يف البلدية على
�أن تت�ضمن الدرا�سة مقرتحات لأماكن منا�سبة لإن�شاء املق�صب خارج
املدينة وبعيدة عن االحياء والتجمعات ال�سكانية وذلك مبوا�صفات
تراعي ال�شروط ال�صحية وتلبي االحتياجات االقت�صادية .
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كما اطلع املجل�س على م�شروع املوازنة التقديرية ل�سنة  2013اخلا�صة
باملجل�س البلدي ملدينة ال�شارقة ومت اعتمادها ووجه املجل�س ب�إدراجها
�ضمن املوازنة العامة للبلدية لرفعها �إىل اجلهات العليا للإقرار.
ويف �إطار تطوير �آلية العمل  ،ناق�ش املجتمعون مقرتح �إ�ضافة مميزات
الكرتونية �إىل بطاقة املالك والتي �أ�صبحت �إلزامية بالن�سبة جلميع
املالك بحيث يف حال مت حتويلها �إىل بطاقة �إلكرتونية ،ت�صبح مبثابة
مرجع تام حل�صر جميع ممتلكات �صاحب العالقة مع �إمكانية الدخول
�إىل الربنامج يف الإنرتنت عن طريق كود البطاقة والرقم ال�سري بحيث
ميكن اال�ستعالم عن العقود اخلا�صة ل�صاحب العالقة وتزويده بك�شوفات
عن حالة كل �شقة �أو وحدة �سكنية م�سجلة لديه كما ميكن للمالك �أن
يكون دائم االطالع بجميع امل�ستجدات التي تتم على معامالته �سوا ًء
�أكانت يف الدولة �أو خارجها مع �إمكانية �إ�ضافة تنبيه عن انتهاء العقود
اخلا�صة به من خالل الر�سائل الن�صية.

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

الشارقة -المدينة الباسمة

عقد املجل�س البلدي ملدينة ال�شارقة اجتماعه الأول لدور االنعقاد العادي الأول
من الف�صل ال�سنوي الثامن برئا�سة �سعادة �سامل عبيد احل�صان ال�شام�سي
رئي�س املجل�س البلدي ملدينة ال�شارقة و بح�ضور �أع�ضاء املجل�س واملهند�س
�سلطان عبد اهلل املعال مدير عام البلدية وثابت الطريفي �أمني �سر املجل�س .
وقد ا�ستهل ال�شام�سي االجتماع بكلمة رفع فيها �أ�سمى �آيات ال�شكر والتقدير
ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س
الأعلى حاكم ال�شارقة و�إىل �سمو ال�شيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي
ويل العهد ونائب احلاكم -حفظها اهلل  -لدعمهما امل�ستمر للمجال�س البلدية
والعمل البلدي يف �إمارة ال�شارقة.
كما توجه �سعادته بال�شكر �إىل جميع اللجان التي تابعت العمل بني دوري
االنعقاد  ،من خالل النظر يف طلبات و�شكاوى املراجعني ودرا�سة املوا�ضيع
التي �أحيلت �إىل املجل�س و�إ�صدار القرارات التو�صيات املنا�سبة وهو ما يعك�س
حر�ص املجل�س على حتقيق الهدف الذي من �أجله �أن�شئت املجال�س البلدية
واملتمثل مبتابعة �ش�ؤون الإمارة و�ش�ؤون �أبنائها وال�سعي الدائم �إىل حت�سني
الظروف احلياتية .وال�شكر مو�صول �إىل مدير عام البلدية ونائبه وم�ساعدي
املدير ومدراء الإدارات وجميع العاملني معهم و�إىل �أمانة �سر املجل�س البلدي
وجميع املوظفني الذين يحر�صون دائم ًا على متابعة تنفيذ جميع القرارات من
خالل التن�سيق امل�ستمر بني اللجان واجلهاز التنفيذي يف البلدية.
و�أ�ضاف ال�شام�سي �أن املجل�س ي�ستلهم خطة عمله من النهج احلكيم ل�صاحب

ال�سمو حاكم ال�شارقة -حفظه اهلل –الذي يحر�ص على التوا�صل الدائم مع
�أفراد املجتمع من خالل اال�ستماع �إىل مالحظاتهم ،ومن التوجيهات ال�سامية
والتي ت�صب يف م�صلحة جميع املواطنني واملقيمني يف ال�شارقة .
و�شدد على �أهمية التن�سيق والتوا�صل مع كافة امل�ؤ�س�سات والدوائر والهيئات
احلكومية يف ال�شارقة لتحقيق الهدف املن�شود ويف مقدمة هذه اجلهات،
اجلهاز التنفيذي يف بلدية مدينة ال�شارقة املتمثل يف جميع �إدارته و�أق�سامه.
وناق�ش املجل�س خالل اجتماعه الأول  ،عدد ًا من املوا�ضيع املتعلقة بال�ش�أن
البلدي منها متابعة �سكن العزاب يف مدينة ال�شارقة حيث �أكد املجتمعون على
�ضرورة املحافظة على خ�صو�صية املناطق ال�سكنية املخ�ص�صة ل�سكن العائالت
وناق�ش املجل�س م�سودة م�شروع قرار ب�ش�أن تنظيم �سكن العزاب والذي يت�ضمن
�آلية تنظيم الوحدات العقارية ال�سكنية يف املناطق ال�سكنية والتجارية
وال�صناعية �ضمن ال�ضوابط التي من �ش�أنها �أن حتافظ على خ�صو�صية ال�سكن
العائلي يف مدينة ال�شارقة .ووجه املجل�س ب�إحالة م�شروع القرار �إىل اللجان
املخت�صة لدرا�سته ومراجعته .
كما اطلع املجل�س على مقرتح خا�ص ب�إن�شاء مواقف حلافالت النقل الربي يف
املنطقة ال�صناعية ال�ساد�سة بحيث يتم توفري مواقف جمهزة بكافة اخلدمات
من مكاتب خا�صة ب�شركات النقل الربي وكافيرتيا وغريها من اخلدمات التي
ت�ساهم يف تنظيم هذا الن�شاط .و�أثنى املجتمعون على املقرتح و�أو�صوا بتقدمي
عر�ض مرئي يت�ضمن خمططات امل�شروع .
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حـــــوار
الطنيجي ..الشارقة قدمت  10آالف مسكن
حكومي للمواطنين بقيمة  4,5مليار درهم

الشارقة-المدينة الباسمة

تذهب �إليه النا�س للبحث عن امل�سكن يف ال�صباح وي�صطفون خلفه لل�صالة يف
امل�ساء بف�ضل �صوته العذب يف قراءة القر�آن �أنه املهند�س خليفة الطنيجي رئي�س
دائرة الإ�سكان الذي �سكن قلوب النا�س بف�ضل �أدائه املتميز وتالوته العذبة
لكتاب اهلل.
فقد حفظ القر�آن يف �سن مبكرة وتتلمذ على يد عدد من ال�شيوخ والفقهاء يف
الذيد ثم املدينة املنورة كل ذلك مل مينعه من التفوق العلمي واحل�صول على
�أرفع الدرجات ،بل كان دافع له على موا�صلة الدرا�سة والتفوق ،حيث تخرج يف
كلية الهند�سة عام  2001وثم ترقى يف الدرجات الوظيفية �إىل �أن �صدر قرار
�سمو حاكم ال�شارقة يف عام  2010بتعينه رئي�سا لدائرة الإ�سكان.
ا�ستطاع خالل الفرتة املا�ضية �أن يلفت �إليه الأنظار بف�ضل حفظه لكتاب اهلل
و�إمامة النا�س يف ال�صالة ف�صوته العذب جعل امل�صلني يحر�صون على مرافقته
لال�ستمتاع بالقر�آن �أثناء ال�صالة وخا�صة يف �شهر رم�ضان ،يف الوقت نف�سه كان
متميز ًا يف عمله بف�ضل حر�صه على امل�سارعة اىل ق�ضاء حوائج النا�س واحت�ساب
الأجر عند رب العاملني وعدم االكرتاث للمدح �أو الذم فكالهما �سيان عند
�صاحب العقيدة ال�صافية.
لذا حر�صت «املدينة البا�سمة» على حماوره �سعادة املهند�س خليفة الطنيجي
رئي�س دائرة الإ�سكان بال�شارقة وفيما يلي ن�ص احلوار:

تعددت مكرمات �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن
حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س االعلى لالحتاد حاكم ال�شارقة
خالل الفرتة االخرية ،فكم بلغ عدد امل�ستفيدين من هذه املكارم
�سواء كانت منح او قرو�ض وغريها؟

درهم متجددة والتي ا�ستفادت منها حتى الآن قرابة مائة �أ�سرة.

�أطلقت الدائرة العديد من املبادرات املميزة منها مبادرة اال�سكان
املرن وغريها نرجو �إلقاء ال�ضوء على هذه املبادرات وطيبيعتها
ودورها يف حل م�شكلة اال�سكان يف �إمارة ال�شارقة؟

بف�ضل اهلل �سبحانه وتعاىل ثم بف�ضل الدعم الالحمدود الذي نتلقاه من
�صاحب ال�سمو حاكم البالد حفظة اهلل ورعاه واملتابعة احلثيثه ل�سمو ويل
العهد رئي�س املجل�س التنفيذي رعاه اهلل ،فقد متكنت الدائرة خالل الفرتة
املا�ضية من �إطالق عدد من املبادرات املتميزة
كان �أولها :توقيع �أول �إتفاقية �شراكة
من نوعها يف اخلليج مع القطاع
امل�صريف لتمويل م�شاريع الإ�سكان
احلكومي وكان ذلك مع م�صرف
االم��ارات اال�سالمي .تبعتها
�إ� � �س � �ت � �ح� ��داث ال�ل�ائ��ح��ه
التنفيذية ب���ص��ورة �أك�ثر
�إ� �س �ت �ي �ع��اب �ي��ه ل �ل �ح��االت
اال�سكانية ونظام النقاط
لت�صنيف الأولويات.

لإمارة ال�شارقة �سجل م�شرف يف جمال التطوير ال�سكني حيث بلغ جمموع
مانفذته االمارة خالل � 30سنة املا�ضية قرابة  10.000م�سكن حكومي
بقيمة  4.5مليار درهم� ،إ�ضافة �إىل توجيهات �صاحب ال�سمو حاكم �إمارة
ال�شارقة –حفظة اهلل ورعاه -خالل الفرته املا�ضية بزيادة �أعداد امل�ساكن
فقد بلغ عدد امل�ساعدات ال�سكنية املعتمدة خالل � 9أ�شهر �إىل �أكرث من 1500
م�ساعدة �سكنية� ،إ�ضافة �إىل مكرمة الإ�سكان الطارئ بقيمة 20.000.000

بلدية الشارقة نموذج
متميز في التعاون وتقديم
الخدمة للجمهور
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حـــــوار
كذلك �أتت مبادرة «امل�سكن املرن» حلل
م�شكلة ت�أخر ترخي�ص املخططات يف
الدوائر اخلدمية وت�شمل ت�صاميم
قابلة للتو�سع م�ستقب ًال وم�سبقة
االعتماد وبعدة واجهات وذلك تلبية
لرغبات اجلمهور الكرمي.

ماهي الآلية التي تطبقها
الدائرة يف توزيع امل�ساكن على
املواطنني؟

تتبع الدائرة نظام ًا �إلكرتوني ًا متطور ًا
لت�سجيل البيانات اال�سكانية وفرزها الحق ًا با�ستخدام نظام النقاط والذي
يحدد االولوية من امل�ساعدات ال�سكنية ح�سب املعدل الرتاكمي ملجموع النقاط،
بحيث تتقدم الطلبات ذات احلاجة االجتماعية الطارئة و�أ�صحاب امل�ساكن
املتهالكة وا�صحاب الأقدمية يف الطلبات.

نود من �سعادتكم احلديث عن طبيعة التعاون والتن�سيق مع
الدوائر احلكومية االخرى وخا�صة بلدية ال�شارقة؟

قامت دائرة الإ�سكان خالل العامني املا�ضيني ومنذ ت�أ�سي�سها بعقد ال�شراكات

اال�سكانية وتراكمت اكرث من 18500
طلب �إ�سكاين ،لذا كان البد من
�إعداد خطة عمل لفرز هذه الطلبات
وحتديد �أولوية امل�ستحقني الكرتونيا
عرب نظام النقاط ،ومل تكن عمليه
�سهله ال�سيما حتت ال�ضغط الكبري
من جمهور امل�ستفيدين.
انتهينا وهلل احلمد من فرز
االعتمادات ال�سابقة بدائرة اال�شغال
العامة وعددها  5000اعتماد ،كما
بد�أنا منذ عدة �أ�شهر بفرز طلبات
املجال�س البلدية باملنطقة الو�سطى
وال�شرقية .ونحاول تطوير ال�سيا�سة التمويلية مع امل�صارف مل�ضاعفة
�أعداد امل�ستفيدين قدر االمكان.

تقوم الدائرة بدور هام يف توفري مواد البناء ب�أ�سعار متميزة
�ضمن براجمها مل�ساعدة ودعم املواطنني فما طبيعة هذا
الدور و�آلية احل�صول على هذه اخلدمات؟

�ضمن اخلطط الطموحة للدائرة بتي�سري �إجراءات بناء امل�سكن احلكومي،
مع اجلهات احلكومية واخلا�صة لتطوير بنية الأعمال بالدائرة ،ومن اجلهات
قامت الدائرة بعقد اتفاقيات مع كربى �شركات وم�صانع
التي تقوم بتقدمي خدمات منوذجية لدائرة اال�سكان « بلدية
مدينة ال�شارقة» ،حيث �أن البلدية ت�ست�ضيف مقر دائرة بصوته العذب في مواد البناء والتجهيزات ال�سكنية لغر�ض تقدمي
تخفي�ضات وا�سعار تف�ضيلية للم�ستفيدين من امل�ساعدات
اال�سكان يف ال�شارقة ،كما يقوم الكادر الهند�سي بالبلدية
ممث ًال يف �سعادة املدير العام وم�ساعد املدير لل�ش�ؤون الصالة وحرصه على ال�سكنية وذلك لتخفيف االعباء عن املواطنني وامكانية
الهند�سية بتلبية االحتياجات امل�ستجدة للم�ستفيدين من قضاء الحوائج سكن حتقيق ا�ستفاده اكرب من قيمة امل�ساعدة ال�سكنية .

قلوب الناس

امل�ساعدات ال�سكنية ،وتقدمي خدمة تف�ضيلية واعفاءات
من الر�سوم للم�ستفيدين.
كما كان لبلدية ال�شارقة دور كبري يف �إجناح كثري من
املبادرات واملقرتحات امل�شرتكة ،وتعترب �آلية التعاون االيجابي مع البلدية
منودخ ًا مميز ًا للتعاون وال�شراكة اال�سرتاتيجية بني الدوائر اخلدمية.

ماهي خططكم وم�شاريعكم احلالية وامل�ستقبلية ودورها يف
معاجلة طلبات اال�سكان؟
بعد ت�أ�سي�س الدائرة يف 2010/5/15م قامت الدائرة بطلب الوثائق
والطلبات اال�سكانية من  11جهه حمليه كانت ت�ضطلع باالعمال
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املواطنني؟

طبيعية التعاون بينكم وبني اجلهات الإ�سكانية
االخرى ودوركم مع البنوك يف دعم م�ساكن

قامت دائرة اال�سكان خالل عمرها الق�صري بزيادة جماالت التعاون امل�شرتك
بني جميع اجلهات اال�سكانية بالدولة مثل( وزارة اال�شغال العامة ،برنامج
ال�شيخ زايد لال�سكان  ،م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد لال�سكان ،هيئة قرو�ض
ابوظبي) وقد جتلى هذا التعاون يف اجتماعات دورية لر�ؤ�ساء اجلهات
اال�سكانية لتوحيد اجلهود وتطوير اليات التن�سيق واال�ستفادة امل�شرتكة من
املبادرات النوعية جلميع االطراف.

ويتوىل معايل ال�شيخ حمدان بن مبارك
ال نهيان – وزير اال�شغال العامة -رئي�س
جمل�س برنامج ال�شيخ زايد للإ�سكان
جهود تطوير العمل اال�سكاين امل�شرتك
والذي اثمر عن توقيع اتفاقية مع
امل�صرف املركزي لتطوير �آليات التمويل
امل�صريف مل�شاريع اال�سكان احلكومي.

ماهي اجلهود التي تقومون
بها بالتعاون مع بلدية ال�شارقة
لتوفري البنية التحتية يف
املناطق اجلديدة؟

يف �إطار التعاون الدائم وامل�ستمر مع الدوائر والهيئات احلكومية ف�إن دائرة
اال�سكان تقوم بالتعاون الدائم مع بلدية مدنية ال�شارقة من اجل توفري و�سائل
االمن وال�سالمة ومتطلبات البنية التحتية  .ومن هذه اجلهود قيام دائرة
اال�سكان بالتوا�صل الدائم مع بلدية مدينة ال�شارقة من اجل توفري الطرق
اخلدمية للو�صول للمواقع اجلديدة مثل منطقة الرحمانية وال�سيوح .باال�ضافة
اىل التعاون من اجل اعمال الردم والت�سويات لبع�ض قطع االرا�ضي الغري
قابلة للعمل بها نتيجة لعدم ت�سويتها م�سبق ًا .ودائما نلقى التعاون والرتحيب
باملقرتحات للو�صول حللول جمدية يف جميع امل�شكالت.

من هو القدوة واملثل التي تقتدون
به يف عملكم وماهي �أحالمكم
وطموحاتكم امل�ستقبلية؟

قدوتي الأوىل ومثلي الأعلى ر�سولنا
امل�صطفى –�صلى اهلل عليه و�سلم،-
وقناعتي الرا�سخة وامياين الثابت �أن
�أحاديث امل�صطفى�-صلى اهلل عليه
و�سلم -يف التعامل هي �أف�ضل د�ستور
على وجه االر�ض ،وح�سن اخللق و�سعة
ال�صدر وامل�سارعة اىل ق�ضاء حوائج
النا�س واحت�ساب االجر عند رب العاملني
وعدم االكرتاث للمدح �أو الذم فكالهما
�سيان عند �صاحب العقيدة ال�صافية ،كلها امور دنيوية احاول تروي�ض نف�سي
عليها ماا�ستطعت.
ثم قدوتي الثانية �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي
ع�ضو املجل�س االعلى حاكم ال�شارقة حفظه اهلل ورعاه -حيث هذه ال�شخ�صية
املتكاملة يف العلم والأدب والدين وال�سيا�سة والتخطيط واحلكمة والتوا�ضع،
والزلت �أ�س�أل نف�سي عن �سر بركة الوقت التي �أنعم اهلل بها على �صاحب
ال�سمو ،فيجيبنا بنف�سه حفظه اهلل �أنها بركة تقوى اهلل عزوجل وقيام الليل
ومناجاة الأ�سحار� .أ�س�أل اهلل �أن يبارك لنا يف عمره ويجزيه خري ماجزى به
�إماما عن رعيته.

حفظه لكتاب اهلل
نود من �سعادتكم �إلقاء ال�ضوء على �سريتكم
في سن مبكرة
الذاتية وتدرجكم الوظيفي وكيف ا�ستطعتم
ساعده على التفوق حفظ القر�آن الكرمي هي �أكرب نعمة من اهلل بها علي بعد
التغلب على حتديات العمل؟
الإ�سالم ،وهي �سبب التوفيق واملحبة التي �أراها يف عيون
الدراسي
تخرجت من كلية الهند�سة املدنية بجامعة االمارات عام

القر�آن الكرمي وت�أثريه يف حياتكم وكيف كانت
بدايتكم مع كتاب اهلل منذ الن�ش�أة حتى اليوم؟

2001م ،وعملت بعدها كمهند�س �إ�شراف ،ثم مت تعييني
رئي�س ًا لق�سم اال�شراف بادارة املباين ،ثم مديرا الدارة
املباين وقد �صدر قرار املجل�س التنفيذي بتعييني مدير ًا لدائرة اال�شغال العامة
�سنة .2006
ثم �صدر مر�سوم من �صاحب ال�سمو حاكم االمارة حفظه اهلل ورعاه بتعييني
رئي�س ًا لدائرة اال�سكان باالمارة عام .2010
خالل تلك املدة تعر�ضت �إىل طيف وا�سع من املدراء( عدد  4مدراء عموم)
مما اك�سبني خربة يف فهم �آليات العمل واتخاذ القرار ،كما تطلب مني العمل
مقابلة اجلمهور وايجاد حلول للمنازعات التي تن�شب بني املالك واملقاولني مما
�أك�سبني مهارات التفاو�ض واالقناع وا�ستنباط احللول للم�شكالت التعاقدية.

النا�س ،ويكفي �أننا من�سي مثقلني مب�شاكل الدنيا وهمومها
اليومية ون�أتي �إىل كتاب اهلل فيجلوا عنا التعب وي�شحن
الإميان يف القلب ويعيد ال�صفاء للنف�س املتعبة.
حفظت القر�آن يف مركز الذيد لتحفيظ القر�آن الكرمي وعمري � 13سنة
و�أجزت على يد ال�شيخ /غالم ح�سني �إمام م�سجد يف الذيد ب�إمارة ال�شارقة،
ثم در�ست يف املدينة املنورة على يد ال�شيخ �إبراهيم الأخ�ضر �شيخ قراء امل�سجد
النبوي ال�شريف و�أجازين يف رواية حف�ص عن عا�صم .ثم قر�أت قراءة نافع
برواييه ور�ش وقالون وقراءة �أبي عمرو الب�صري برواييه الدوري وال�سو�سي
على يد ال�شيخ الدكتور حممد ع�صام الق�ضاة و�أجازين يف �أن �أقر�أ و�أقرئ.
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�شـعبيــات
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�صن ال�شارقة �أحدى القالع التاريخية التي تبقى �شاهدة على الرتاث والأحداث التي عا�شتها ال�شارقة يف زمان الآباء والأجداد
فقد بني ح�صن ال�شارقة عام 1820م ب�أوامر من ال�شيخ �سلطان بن �صقر الأول ،وكان كل حاكم ي�أتي بعده ي�ضيف �إليه �شيئ ًا حتى بلغ �أوج
ازدهاره يف عهد ال�شيخ �سلطان بن �صقر الثاين الذي توىل احلكم بالفرتة 1951-1924م.

احل�صن فريد يف طرازه حيث ات�سم بهند�سة معمارية تتجلى فيها العمارة
العربية ،وكان ملتقى �أهل ال�شارقة يفدون �إليه يف �أفراحهم و�أتراحهم كما
اعتربوه رمز عزتهم وم�أمن خوفهم .كان بيت �سمو احلاكم بجوار احل�صن ال
يف�صله عنه �إال الطريق امل�ؤدية �إىل داخل املدينة ،وقد اعتاد �سمو ال�شيخ حممد
بن �صقر القا�سمي والد �سمو حاكم ال�شارقة احلايل �أن ي�أخذه و�أ�شقاءه لزيارة
�شقيقه ال�شيخ �سلطان بن �صقر القا�سمي يف احل�صن.
ويف عام  1969عندما كان �سمو احلاكم طالب ًا يف جامعة القاهرة� ،أبلغ ب�أن
احل�صن يهدم ،فما كان من �سموه �إال �أن قطع درا�سته وعاد �إىل ال�شارقة
و�أوقف الهدم واحتفظ مبا تبقى من احل�صن ملدة ثمانية وع�شرين عام ًا �إىل
�أن مت ترميمه كال�سابق.
املوقع :يقع املتحف احل�صن الذي ي�ضم بني جدرانه كنوز تاريخية ومعارف
اثرية هامة يف �ضاحية الربج يف ميدان احل�صن على بعد كيلومرت واحد من
مركز املدينة
ي�ضم الطابق الأر�ضي للح�صن جمموعة من الغرف �أهمها:
غرفة التوقيف  :حتولت هذه الغرفة �إىل غرفة خا�صة للعر�ض التلفزيوين
لعر�ض فيلم يحكي تاريخ ال�شارقة واحل�صن.
غرفة �أحداث جرت يف �إمارة ال�شارقة :وهي ت�شرح الأحداث التي وقعت
يف ال�شارقة منذ بداية حكم ال�شيخ �سلطان بن �صقر القا�سمي عام 1924م
وحتى وفاته ،كما حتتوي بع�ض الوثائق والر�سائل �أهمها معاهدة �أهايل
ال�شارقة واللية واحلرية لإح�ضار �أوالد ال�شيخ �صقر بن خالد القا�سمي حلكم
ال�شارقة ،وت�ضم �أي�ض ًا �أحداث ًا �أخرى جرت يف تلك الفرتة مثل انت�شار مر�ض
اجلدري وو�صول �أول طائرة لل�شارقة.
غرفة التعليم :وحتكي بدايات التعليم النظامي يف ال�شارقة وبع�ض ال�صور
ملدر�سة الإ�صالح –�أول مدر�سة نظامية يف ال�شارقة -و�إح�صائية عامة لعدد
املدار�س والدار�سني فيها وعدد الف�صول الدرا�سية يف العام الدرا�سي -1962

غرفة التجارة :يف هذه القاعة تطالع الزائر الأدوات التي كان ي�ستخدمها
التجار يف املا�ضي وهي عبارة عن جمموعة من الأوزان القدمية وبع�ض النقود
الورقية واملعدنية التي كانت رائجة يف املدينة يف ذلك الوقت� ،إ�ضافة �إىل �صور
للأ�سواق القدمية.
غرفة جتارة الل�ؤل�ؤ :يطالع الزائر فيها الأدوات املتعلقة بهذه التجارة
التي كانت تعترب العماد االقت�صادي يف مدينة ال�شارقة ،كما يف مدن الإمارات
العربية املتحدة كلها� ،إىل جانب هذا تعر�ض بع�ض �أ�شكال الل�ؤل�ؤ واملحار.
�أما الطابق الأول من احل�صن فقد �ضم :غرفة الأ�سلحة:وحتتوي هذه
الغرفة على بنادق متعددة الأ�شكال ومب�سميات قدمية مثل (�أم �صمعا ،و�أم
قمعة ،و�أم فتيلة� ..إلخ) ،بالإ�ضافة �إىل وجود مدافع ب�أحجام خمتلفة .و�أي�ض ًا
توجد غرفة لل�سالح الأبي�ض تعر�ض من خالله الأنواع املتعددة من ال�سيوف
واخلناجر والع�صي وكلها ذات زخارف �إ�سالمية متنوعة وجميلة
غرفة ال�شيخ:وبها �سرير قدمي و�صندوق �أوارق و�آخر خا�ص بال�شيخ �سلطان
بن �صقر القا�سمي ،يحتوي على م�صحف قدمي وخنجر قدمي من الف�ضة،
و�شال ،وغرفة ال�شرفة (ا�سرتاحة ال�شيخ).
كما ي�شتمل احل�صن على ثالثة �أبراج وهي برج املحلو�سة وبرج الكب�س ومربعة
م�شرف ،بالإ�ضافة �إىل ال�شرفة الرئي�سة التي تطل على ال�ساحة الأمامية
للح�صن حيث توجد بها حطبة التوبة والتي كانت ت�ستخدم لإقامة احلدود.
وي�ضم ح�صن ال�شارقة املكتبة القا�سمية التي تقع يف الطابق الأر�ضي وحتتوي
على كتب لل�شيخ �سلطان بن �صقر القا�سمي ومكتب وكر�سي قيم وت�ضم املكتبة
خمت�صر ًا خا�ص ًا للحاكم يحتوي على (� )400صورة متثل عدد ًا من املنا�سبات
الهامة لتاريخ ال�شارقة وهي من مقتنيات �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان
بن حممد القا�سمي

1963م .غرفة املقتنيات :تعر�ض فيها جميع املقتنيات الرجالية والن�سائية
ومن املقتنيات الرجالية التي تعر�ض هي الع�صا واملحزم وال�سكني وال�ساعة
وغريها من م�ستلزمات الرجال� .أما املقتنيات الن�سائية فهي احللي الذهبية
والف�ضية ب�أ�شكالها و�أنواعها املتعددة بالإ�ضافة �إىل ال�صناديق التي حتفظ بها
العطور والأدوات اخلا�صة بزينة املر�أة وغريها العديد.
غرفة وجوه من ال�شارقة :هناك جمموعة من ال�صور لرجال و�سيدات و�أطفال
من �أهايل املدينة.
غرفة مدينة ال�شارقة :وحتتوي على خريطة قدمية حتدد موقع
املدينة ،و�صور ًا لها بتف�صيالتها الكاملة والطبيعية وتطور النه�ضة العمرانية
واالقت�صادية.
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م�شاريع البلدية
يقدم أكثر من  60خدمة متنوعة

الموقع الجديد يتميز بسهولة التصفح وتعدد
الخدمات ويوفر الوقت والجهد على المراجعين
ويجعلهم على تواصل دائم مع البلدية

الموقع اإللكتروني الجديد للبلدية
نافذة شاملة في الخدمة والتوعية
الشارقة-المدينة الباسمة

د�شنت بلدية مدينة ال�شارقة موقعها اجلديد على �شبكة االنرتنت والذي يعترب نافذة تتميز بالرثاء والتنوع يف تقدمي اخلدمات
والإجابة على ا�ستف�سارات الزوار وتلقي ال�شكاوي واالطالع على الفعاليات والتي تنظمها البلدية بالإ�ضافة �إىل تو�صيل �أهم
الأخبار التي تهم اجلمهور من فعاليات و�أن�شطة مما ي�سهم يف تكوين معرفة كاملة لدى اجلمهور عن البلدية.
وجاء الإعالن عن �إطالق املوقع يف ثوبه اجلديد متزامن ًا مع الإعالن
عن �شعار البلدية اجلديد مما يعك�س حر�ص البلدية على التجديد
والتطوير وموا�صلة م�سرية الإبداع والتقدم يف ظل قيادتنا الر�شيدة
 .و�أكد فهد �شهيل مدير �إدارة تقنية املعلومات يف البلدية �أن املوقع
االلكرتوين اجلديد لبلدية مدينة ال�شارقة يحقق قفزة نوعية على
م�ستوى اخلدمات التي تقدمها البلدية للعميل ،حيث يقدم املوقع باقة
متنوعة من اخلدمات الإلكرتونية مما يوفر الكثري من الوقت واجلهد
على املراجعني ،كما يتيح املزيد من قنوات التوا�صل مع العمالء من
�أفراد و�شركات وم�ؤ�س�سات ويعزز من جهود البلدية وتوا�صلها مع كافة
القطاعات .كما ي�أتي �إطالق املوقع �ضمن باقي من اخلدمات االلكرتونية
التي تقدمها البلدية للجمهور عرب الأيفون والبالك بريي و�شبكات
التوا�صل االجتماعي ،كما يعترب املوقع اجلديد بوابة �إلكرتونية �شاملة
ونافذة متميزة تقدم للجمهور كافة الأحداث والأن�شطة والفعاليات و
يتيح للمراجعني الفر�صة الجناز �أعمالهم ومهامهم يف �أي وقت على مدار
ال�ساعة ،بي�سر و�سهولة ،حيث يتميز املوقع ب�سهولة الت�صفح والو�صول
�إىل املعلومات املطلوبة بي�سر و�سهولة .وتقدمي البلدية حاليا �أكرث من 60
خدمة عرب موقعها االلكرتوين على �شبكة االنرتنت وتطبيقات الهواتف
الذكية وذلك يف �إطار �سعى البلدية املتوا�صل لال�ستفادة من التقنية
احلديثة .علما �أن اخلدمات االلكرتونية التي تقدمها البلدية للجمهور
يف تزايد م�ستمر متهيدا لتغطية كافة اخلدمات.
ومن جانبها قالت ندى �سعيد ال�سويدي مدير �إدارة االت�صال امل�ؤ�س�سي
يف البلدية �أن املوقع �سيكون نافذة �شاملة ومعربة عن �أداء وجهود البلدية
و�أحد قنوات التوا�صل والتفاعل بني البلدية وعمالئها ،م�ؤكدة �أن املوقع
اجلديد يتميز باجلاذبية يف ال�شكل العام ،حيث حر�صت البلدية على
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�أن يتمتع املوقع بر�ؤية ب�صرية تعك�س جمال مدينة ال�شارقة ،بالإ�ضافة
�إىل �سهولة الت�صفح ،وتقدمي باقة متنوعة من اخلدمات املختلفة التي
تقدمها البلدية بجانب اخلدمات االلكرتونية التي يتجاوز عددها حتى
الآن  60خدمة وغريها من الفعاليات واخلدمات املتنوعة التي جتعل
اجلمهور حري�ص على التوا�صل والتفاعل مع البلدية .و�أكدت �أن من
�أهداف البلدية اال�ستفادة من التقنية احلديثة لت�سهيل الإجراءات على
املراجعني وفتح املزيد من قنوات التوا�صل والتفاعل مع اجلمهور ب�شكل
مبا�شر عرب �شبكات التوا�صل االجتماعي ،الفت ًا �إىل �أن موقع البلدية
على الفي�س بوك والتويرت واجلوجل بل�س واليوتيوب ت�شهد تفاعل و�إقبال
متميز من اجلمهور .كما قامت البلدية ب�إن�شاء �صفحة خا�صة �ضمن
موقع البلدية على �شبكات التوا�صل االجتماعي للمدير العام بحيث يكون
على توا�صل دائم وتفاعل مع اجلمهور للرد على ا�ستف�ساراتهم ب�شكل
مبا�شر وذلك ت�أكيد ًا على حر�ص البلدية على تعدد قنوات التوا�صل مع
اجلمهور وفتح كافة الأبواب �أمامهم للتفاعل مع امل�س�ؤولني.
كما يقدم املوقع خدمات مميزة للجمهور لإنهاء معامالتهم ب�أ�سرع وقت
ممكن وفعالية �أكرث مما ي�ؤدي �إىل توفري الوقت والتقليل من االزدحام
الذي قد ين�ش�أ عن الروتني الذي ينتج عن زيارة العميل ملقر البلدية.
كما �أ�صبح ب�إمكان اجلمهور ا�ستخدام خدمة اخلط ال�ساخن حيث ميكن
للجمهور تقدمي اقرتاحاتهم و�أرائهم و�شكاويهم من خالل الدخول على
�صفحة اخلط ال�ساخن وتعبئة البيانات الالزمة وال�شكوي.
ويقدم املوقع على �صفحته الرئي�سية روابط �إخبارية وحكومية متعددة
متعلقة ببلدية ال�شارقة وت�ساهم هذه الأخبار يف تعزيز التوا�صل مع
اجلمهور من خالل بيان الأن�شطة التي �ستقوم بها البلدية ومن هذه
الأخبار :التغطيات الإعالمية للم�ؤمترات والندوات التي تقوم بها

فهد �شهيل مدير �إدارة تقنية املعلومات
البلدية .كما يوجد رابط خا�ص ب�أر�شيف الأخبار الذي
يت�ضمن الأن�شطة والفعاليات التي قامت بها البلدية
يف الأ�شهر املا�ضية وتوفري هذه الأخبار على املوقع
الإلكرتوين ي�ؤدي �إىل تكوين معرفة كاملة لديهم عن
الأعمال التي تقوم بها البلدية.
وهناك �أي�ضا رابط خا�ص بالإعالنات التي ت�صدر عن
البلدية �سواء كانت �إعالنات تذكري وتو�ضيح و�إر�شاد
وتوعية مثل :ت�صديق عقد الإيجار �أو �إعالنات حتذير
مثل :حتذير اجلمهور من �إيواء العمالة ال�سائبة �أو
املت�سولني وغريها.
و �أ�شاد اجلمهور باملوقع الإلكرتوين اجلديد للبلدية
م�ؤكدين �أنه يت�ضمن خيارات عديدة تقوم بخدمتهم
ب�شكل مبا�شر و�سريع وفعال.حيث قال حممود �سليمان
�أثناء مراجعته لكاونرت خدمة العمالء اخلا�ص
بالإعالنات اخلارجية والتابع لإدارة االت�صال
امل�ؤ�س�سي �أن اخلدمة جيدة واملوقع �أ�صبح �أكرث �سهولة
وخدماته متعددة ويوفر على املراجع الكثري من
الوقت.
كما عرب املراجعون عن ارتياحهم للموقع الإلكرتوين
ب�شكل عام حيث قال وليد حممد �أن املوقع مرن
وغري معقد من حيث اال�ستخدام واقرتح التو�سع يف
تقدمي اخلدمات واجناز املعامالت عن طريق املوقع
الإلكرتوين لي�صبح �أكرث تفاع ًال.
و�أقرتح حممد جمال توفري �إعالنات تظهر مبجرد
الدخول على املوقع الإلكرتوين للبلدية تت�ضمن ن�شر
التوعية والتثقيف للجمهور وتكون هذه الإعالنات
باللغات العربية والإجنليزية والأوردو.
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من مكتبة املدينة
إحدى روائع روبين شارما لالرتقاء باألداء

« دليل العظمة »
تجارب ومعارف تجعل عملك أفضل
وحياتك أجمل
�إعداد :عبد اهلل الربميي
دلي ��ل العظم ��ة �إح ��دى روائ ��ع الكاتب العامل ��ي روبني �ش ��ارما والذي يقدم
من خالله و�ص ��فات النجاح والتخل�ص من امللل وال�ض ��جر الذي ت�س ��لل
�إىل حياة الكثري من الأ�ش ��خا�ص ،ف�إذا كنت عزيزي القارئ ت�ش ��عر ب�أن
الوقت قد حان الكت�شاف عبقريتك ال�شخ�صية وذاتك الداخلية ويف
حاج ��ة �إىل معرف ��ة جت ��ارب جناح حقيقي ��ة فهذا الكت ��اب يقدم لك
بي ��ان ي�ش ��رح م ��ن خالله كيف ميكن ��ك �أن حتقق التمي ��ز يف العمل
والإتقان يف الأداء وا�ستغالل الطاقات الكامنة يف النف�س الب�شرية
 ،كم ��ا يق ��دم الكتاب ع�ص ��ارة جتارب ميكنها �أن ت�س ��اعدك يف �أن
تعي�ش حياة �أف�ض ��ل ويف هذه ال�س ��طور نقدم و�ص ��فاً خمت�ص ��راً
لأهم ما جاء فيه.

 -١كن أفضل ما يمكن أن تكونه

لن جتد ن�سخة منك اف�ضل منك فال تقلد  .اليوم هو الوقت االمثل لتكون
اف�ضل ما ميكن ان تكونه
 -٢األسوار الخفية

 اثناء نهجنا نتبنى معتقدات �سلبية وافرتا�ضات خاطئة وخماوف مدمرة
عن العامل من حولنا ...وت�صبح هذه هي �أ�سوارنا اخلفية.
 -٣قوة البساطة

ع�ش احلا�ضر وانظر اىل احلياه على انها مغامرة  ...النجاح ي�أتي من
الب�ساطة
 -٤كن بارعا لدرجة أنهم ال يستطيعون تجاهلك.
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 احلياه حتابي املخل�صني  ،فكلما زاد عطا�ؤك للحياة .زاد عطا�ؤها لك ..
احلياه عادله يف النهاية  ،ثق بهذا .
 -٥مبدأ امتداد النجاح

 -٨احلم مثل ديفيد

 -٢٣كن ماركة مميزه

ب�إمكانك ان تلعن الظالم  ،او ت�شعل �شمعة
وت�شرق كقائد

مالذي ينق�صك لت�صبح مثل اي ان�سان مميز
وعالمة يف عمله او حياته

 -٩ابدأ اآلن

 -٢٤قدر الخالف

ملاذا ت�ؤجل اال�ستمتاع بحياتك حتى يتقدم بك
العمر ؟

 اخلالف ماهو اال فر�صة لنمو اكرب وتوا�صل
�شخ�صي �أعمق

 -١٠فقط كن لطيفا.

 -٢٥عداد المسؤولية

ح�سن املعاملة هو الأ�سا�س الذي تقوم عليه
االعمال الرا�سخة

 احلياه قوامها التوازن  .و�إحدى نقاط التوازن
االك�ثر حيوية هي تلك التي تقع بني احلرية
وامل�سئولية

كل ما م��ررت به يف حياتك  -خريه و�شره-
ك��ان �ضروريا لت�صبح ال�شخ�صية التي انت
عليها االن.

 -٢٦التلهف على النمو.

 -١١ال توجد أخطاء

 -١٢الغد صفحة بيضاء

خري لك ان مت��وت واقفا من ان حتيا طوال
عمرك جاثيا على ركبتيك

 -١٣كن عظيما في العرفان
بالفضل.

 -١٨ال تكن عقالنيا

تذكر ان ال �ن �ق��اد ط��امل��ا � �س �خ��روا م��ن ر�ؤى
امل�ف�ك��ري��ن اجل���س��وري��ن و�أ� �ص �ح��اب االح�ل�ام
املتميزة  ...جتاهلهم

-٢٧اليهم من ينسب اليه الفضل.

 اذا مل ت�ه�ت��م مب��ن ين�سب ال �ي��ه ال�ف���ض��ل ،
فبمقدورك ان تنجز اي �شي يف احلياه
 -٢٨روعة القبول.

متر بنا جميعا من احلني لآخر ايام ع�صيبة
وف�صول عا�صفة  ،وذلك لأنني و�إياكم تالميذ
يف مدر�سة العظمة .

ما تعلى قيمته يف حياتك تزداد قيمته

 -١٩ليس كل القادة سواء

 -١٤بادر بتحمل المسؤولية

يبدو االمر جليا ولكن القيادة تت�ضح فعال يف
حلظات التحدي  ،ولي�س يف �أوقات الي�سر

ب�إمكان كل ان�سان ان يبدي �سلوكا قياديا ولكن
هذا ال يعني ان اجلميع �سيقودون امل�ؤ�س�سة
 -٢٠أتعلم من أخطائي احيانا

 -٢٩كن مفكرا جميال.

-١٥األفكار عديمة الجدوى.

 اذا مل حتاول  ،فلن تعرف النتيجة �أبدا 

يعج عاملنا هذا باملفكرين العظماء الذين مل
يدركوا عظمتهم قط .

 -٢١اطرح أسئلة قوية.

  عاهد نف�سك على ان تكون كل فكرة جتول
بخاطرك �آية من اجلمال
 -٣٠اآلراء ال تهم.

يف جم��ال االع �م��ال يتقن ا��ص�ح��اب الأداء
املتميز التو�صل اىل ال�س�ؤال ال�صحيح .ذلك
ال�س�ؤال ال��ذي ي�سرع بهم �صوب املكان الذي
يريدون الو�صول اليها .

 النجاح لي�س م�سابقة لل�شهرة

على اجلانب االخر من كل باب من �أبواب اخلوف تنتظرك هدايا رائعة

 -١٦افتح عينك.

 اي طريقة ادائك للأمور الب�سيطة تنب�أ بالكثري  ...عن طريقة ادائك
للأمور املهمة

من ال�سهل ان نعلق و�سط عجلة االن�شغال
ونداءات روتني حياتنا حتى نن�سى ال�ضرورة
امللحة للوعي بالأمور التي نفعلها .

-٦انتعل حذاء المعًا

العثور عليها لتعينك على العودة اىل �أولوياتك
عندما يعلو �ضجيج االحداث اليومية لي�شو�ش
على انتباهك؟

 اع�شق فكرة النمو برمتها ،و�آمن بان هذا هو
الهدف من وجودنا يف احلياة

-٧انصت جيدا.

 -١٧رموز المجد

كل �شخ�ص تلتقي به يعرف �أمرا واحدا على االقل ال تعرفه انت ؛فال
ترتكه يغادر قبل ان تتعلمه

ما العالمات الدالة على التميز التي ت�ستطيع

 -٢٢كن مذهال في تواضعك

 التوا�ضع  .عن�صر ال غنى عنه عندما ترغب
يف ترك جميل بعدك

 -٣١هل تستمتع بالمزاح؟.

متى اخر مره جعلك فيها �شخ�ص ما ت�ضحك
ب�شدة حتى �سالت الدموع على خديك؟
 -٣٢كيف تحظى بالسلطة.

 ال�سبيل ال��وح�ي��د لتحظى بال�سلطة ه��و ان
متنحها ملن حولك
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مل��اذا تق�ضي الوقت مع زم�لاء لك يف العمل
ذوي اداء متو�سط ؟ ملاذا ت�صادق ا�شخا�صا يف
حياتك يقبلون بامل�ستوى العادي؟

 -٣٣العادات مهمة

 العادات هي ما مييز �صفوة النا�س عن بقيتهم
 -٣٤ابحث عن لحظات مثالية.

 - 47ابتكر حيثما كنت

بالت�أكيد �ستجد دوم��ا بع�ض اال��ش�ي��اء غري
املثالية يف احل�ي��اة ،ولكن ال�سعادة تعني ان
ت�ضع اال�شياء يف حجمها ومنظورها ال�صحيح.

لت�صل اىل امل�ستوى العاملي من ال�ضروري قطعا
ان تتميز يف االبتكار.
 - 48الفخر باألبوة

 -٣٥مفارقة الثناء

 الثناء على كل من حولك – عندما يكونون
جديرين به حقا – يرفع قدرك .ويرتقي بك.
يجعلك تبدو بطال.
 -٣٦الحظ مقابل القانون.

حتدث االم ��ور الطيبة مل��ن يقومون ب�أفعال
طيبة .افعل االمور ال�صحيحة ولن ي�سعك اال
ترى النتائج ال�صحيحة.
 -٣٧متالزمة ظهر البعير.

 االخفاق الذي ي�صيب البع�ض يحدث كنتيجة
ل�سل�سلة من الت�صرفات اليومية الب�سيطة التي
تنم عن االهمال والتي ترتاكم مبرور الوقت
لت�ؤدي اىل �ضربة قا�ضية ،ثم انهيار.

 -٣٨اح���رق ال��واح��د بالمائة
اإلضافية

 ان ن�سبة  %1الأخرية من الطاقة التي يوفرها
معظم ال�ن��ا���س احتياطا ه��ي نف�س الن�سبة
اال�ضافية التي ميلك االب�ط��ال اجل��ر�أة على
حرقها.
 -٣٩تذكر رد الصنيع

من طبيعتنا الب�شرية ان نرغب يف م�ساعدة
من �ساعدونا .فعند كل منا ظم�أ ا�صيل الن
نعامل االخرين مثلما يعاملوننا.
 -40عبر عن شعورك

اال�شخا�ص الذين نكن لهم اك�بر احل��ب هم
اكرث من نعترب وجودهم يف حياتنا امرا م�سلما
به.
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لي�س املال اهم �صورة للرثوة.
 - 49اآللية المستترة
 - 41ريتشارد برانسون وتفاؤل
بال حدود

عندما ت�صبح االن�سان االكرث تفا�ؤال يف القاعة،
�ستفوق اجلميع .وت�صل اىل املكانة التي طاملا
متنيتها.
 -42احذر تقمص دور الضحية

م�ه�م��ا ك ��ان م��ا ت��ر��س�ل��ه ل�ن��ا احل��ي��اة ،فنحن
م�سئولون عن طريقة ا�ستجابتنا له.
 -43انا ايضا أوسع آفاقي

ال تدع اي �شخ�ص يخربك اب��دا ان احالمك
لن تتحقق .ففي النهاية� ،شخ�ص ما �سيحقق
ما حتلم بتحقيقه .فلماذا ال تكون انت هذا
ال�شخ�ص؟
 - 44ك��ف ع��ن إره���اق نفسك
بالمحاولة

�ستقودك احلياة دائما اىل مكان اف�ضل.
 - 45اختبار المرآه

اطرد على نف�سك ال�س�ؤال التايل“ :ما االمر
الواحد الذي �إذا قمت به اليوم و�صلت حياتي
املهنية وال�شخ�صية اىل امل�ستوى التايل من
العظمة؟”
 - 46اب��ح��ث ع��ن أص��دق��اء ال
يشرونك بالراحة

ال �ن��اب �غ��ون ي�ج�ع�ل��ون ك��ل � �ش��يء ي �ب��دو �شديد
الب�ساطة .نخبة النا�س االك�ثر ت�ألقا ي ��ؤدون
مهنتهم ب���س�ه��ول��ة يف غ�ي�ره ت �ع��ب وب ��أن��اق��ة
ا�ستثنائية ،او على االقل ،يجعلون االمر يبدو
كذلك يف اعيننا انا وانت.

 - 55االلم يخدمك كثيرا

 - 56فريقك سيكون بنفس
مستواك

انك ت�ضع املعيار الذي ميكنكم جميعا االرتقاء
الية .فكل ا�صبع يف اليد ت�ؤثر على قوتها.
 - 57الموسيقى تجعل الحياة
افضل

�ستعيننا املو�سيقى .كثريا � .ستجعل كل حلظة
اجمل .انها نغم احلياة املت�ألقة.
 - 58ال تدافع عن اعذارك

مل تقم ح�ي��اة عظيمة ق��ط على ا��س��ا���س من
االعذار .فكف عن اختالقها.

 - 50ال تنتظر التغيير

احيانا عندما ينتظر كل ان�سان غريك ان يقوم
�شخ�ص غريه باخلطوة االوىل ،فعليك ان تكون
هذا ال�شخ�ص الذي يحدث التغيري.

اعرث على �سبل للتوا�صل .مع زمالئك يف العمل
 .مع احبابك الذين تعي�ش معهم .ومع الغرباء
الذين ت�شاركهم هذا الرحلة التي نطلق عليها
ا�سم احلياة.
 - 60ما الذي يلزمك ؟

ال تفوت الفر�صة ابدا لتثني على �شخ�ص اخر
وترفع روحة املعنوية.

ع�ل�ي��ك ان ت�ع�ل��م م��ا مي �ي��زك ع��ن االخ��ري��ن
جميعهم .ف��إذا مل تكن تعلم ما مييز عملك،
فكيف �ستخرب به االخرين.

ول�ك��ن �أل�ي����س ه�ن��اك ف��ائ��دة م��ن ال �ع��ودة اىل
املا�ضي وحلظات ال�سعادة التي مرت خالل
الرحلة حتى االن؟

 - 61يمضي الوقت سريعا

 - 52القلق مقابل التأمل

 - 53اإليمان باآلخرين

القيادة تعتمد كليا على االمي��ان بالأخرين
(وبنف�سك ) عندما ال ي�ؤمن بهم احد �سواك.
 - 54أف��ض��ل م��م��ارس��ة هي
التدريب

النتائج املذهلة ال تتحقق م�صادفة ان خري االمور
يف احلياة تتطلب �صربا وتركيزا وت�ضحية.

ان نخبة النا�س االكرث ت�ألقا – ه��ؤالء الذين
يعي�شون حياة جميدة لها اهميتها – يطلبون
كاملجانني.

لعل االمور التي تفطر قلوبنا هي نف�سها التي
ت�ساعدنا على فتحها.

 - 59كن على اتصال دائم

 - 51المبادئ االول��ى لعالقات
عظيمة

 - 70اطلب لتحصل

ابذل جهدا ا�ضافيا يف كل �شيء تقوم به .قل
ال�صدق  .ع�ش ب�شرف  .انعم ببع�ض املرح.
النه يوما ما �سينفد منك الوقت.
 - 62اين ذهب الهدوء ؟

حتول ال�ضو�ضاء ال�شديدة دون احللم و اجراء
احلوارات املفيدة ومت�ضية الوقت الذي ت�صبح
فيه ذاتك.
 - 63شخصية من فوالذ ال يصدأ

 - 71افعل اشياء جديدة

“امامنا دائما فر�صة لالختيار .بو�سعنا ان
نختار دائما بني اخلط�أ وال�صواب”.
 - 64أطلق يد اآلخرين

يريد النا�س االن�ضمام مل�ؤ�س�سة ت�سمح لهم
ب��إظ�ه��ار مواهبهم يف العمل وب� ��أن ينب�ضوا
باحلياة.
 - 65يوم لإلنصات

ان لكل �شخ�ص �صوتا وكل منا يتوق الن ي�سمع
�صوته.
 - 66الشركات الذكية تتنافس
على العاطفة

املناف�سة الرئي�سية لي�ست على “حافظة نقود”
عمالئك .ال  .وامنا املناف�سة تكون على قلوب زبائنك.
 - 67ستعرف عندما تعرف

ابذل اق�صى ما بو�سعك واترك احلياة تقوم
بالباقي.
 - 68كن بطال

ان العظمة تكمن بداخل كل منا .وهذا حقيقي
�سواء كنت رجل اعمال ع�صاميا يف مو�سكو،
او معلما يف م�صر  ،او طالبا يف بوجوتا  ،او
مديرا يف مانيلال.
 - 69ما الداعي الى التخطيط

امنح نف�سك هدية :اخرج ورقة بي�ضاء جميلة.
ا�شحذ قلمك الر�صا�ص .ث��م اب��دا بالكتابة
عن مكانتك يف العمل والبيت التي ترغب يف
الو�صول اليها.

ا�ستمع ايل بوزو باجو ،اذا كنت ت�ستمع عادة
اىل بات�ش .تناول الطعام املاليزي  ،ادا كنت
ع��ادة تتناول اللحم والبطاط�س .اف��را جملة
دويل ،اذا كنت م�شرتكا يف جملة فور�شن.
 - 72عن التفوق على الذات

تتيح لك احلياة فر�صا يومية لتت�ألق لت�صقل
ملكاتك .لتحرر من قيودك لتحقق التفوق على
ذاتك.
 - 73كن متفردا

الفكرة التى تهمنا :ال�شركة التي حت��اول ان
تكون كل �شيء بالن�سبة لكل النا�س ينتهي بها
احلال لت�صبح ال �شيء يف نظر اجلميع.
 - 74احظ بالعظمة

مي�تن النا�س مل��ن يذكرهم ب�أنهم خملوقون
ليعملوا بعظمة .ب�أنهم لي�سوا اف��رادا زائدين
عن احلاجة على ال�سطح هذا الكوكب .ب�أن
هناك هدفا وراء وجود كل حياة.
 - 75كن مثل فرقة كولدبالي

اجتذب جمهورا وامتعه .وافعل اي �شيء يجعله
يعود طالبا املزيد.
 - 76ال تنم لفترات طويلة

ما �أخ�شاه هو ال�سبات الطويل جدا .ذلك النوع
الذي يجعل اال�شخا�ص العظماء عاديني .النوع
الذي يكبح جماح احلياة.
 - 77ابحر في العمق

من امل�ستحيل ان تكت�شف حميطات جديدة ما
مل ترغب يف ان يغيب ال�شاطئ عن ناظريك
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 - 78اد دورك في الحياة

 - 88قل الصدق

 -94أسمى حرياتك

ان احلياة املتميزة تنبع من حياة حقيقية
احد االمور التي متيز القادة عن التابعني هو ان “قد ي�سلب االن�سان اي �شيء فيما عدا اعظم
القادة يتحدثون ب�صراحه و�صدق و�شجاعة.
 - 79اعط لتأخذ
حرياته الب�شرية وهي حرية اختيار موقفه من
 - 89القيادة تبدأ من المنزل
ظروف معينة اختيار �سبيلة”.
ان العطاء هو بحق بداية عملية التلقي.
ال�ث�م��رة ال ت�سقط بعيدا ع��ن �شجرتها اب��دا  - 95 ،كن كاهل هوليود
 - 80كن مثل جيه كيه
تتخيل.
مما
اكرث
ي�شبهونك
أطفالك
�
ف
هذا هو ما �أعنيه عندما احتدث عن احلاملني:
تتحقق الكثري من رغباتنا املهنية وال�شخ�صية
انهم ي��رون فر�صة ال يراها اغلب من حولهم - 90 .احترم القواعد
فعال اذا كتبنا ال�سيناريو.
تخيل هذا .اغلب النا�شرين رف�ضوا كتاب هاري اجعل مهمتك االوىل هي ان ت�شعر اع�ضاء فريق  - 96حول عبء العظمة
بوتر.
عملك بتميزهم.
ال�شيء الوحيد الذي يبقى عندما ت�شارف حياتنا
 - 81ماذا حل بااللتزام ؟
على االنتهاء هو �شخ�صيتنا  ،وال�ف��ارق الذي
ال ��ش��يء ي�ح��دث م��ن ف ��راغ .ال تتوقع ان ت�أخذ
�شكلناه واحلب الذي منحناه.
�شيئا بال مقابل .فخري االمور يف احلياة تتطلب
 - 97عش حياة ثرية
ت�ضحية و تفاني ًا.
عليك ان تفعل ذل��ك ب�شغف ن��ادر م��ن نوعه ،
 - 82اشعر باإلثارة او بالضيق
ب�شجاعة  ،وبربيق يف عينيك .وافعل كل ذلك
تتاح امامنا كل يوم فر�صة لنختار والطريقة التي
برثاء.
نختار بها حتدد م�صرينا.
 - 83انشئ جسورا ال اسوارًا

 - 98اترك بصمتك

نتوق جميعا الن ن�شعر باالنتماء .الن نعرف اننا
جزء من كيان اكرب.

اذا م ت�ستغل كل يوم لتفل ولو �شيئا واحدا لترتك
ب�صمتك  ،وترتقي بر�ؤيتك ،وحتقق ت�ألقك  ،فقد
يفوتك ال�شيء املهم احلقيقي يف احلياة.

 - 84سارع باإلخفاق

ال نحاج بال ف�شل .انه جزي من العملية  ...يجب
ان تف�شل لرتبح.
 - 91تعلم م��ن م��اي��ك��ل جيه العظمة تن�ش�أ عندما حتقق يف حياتك �شيئا لي�س
 - 85مالئكة تساعدك على التطور
فوكس
فقط اعظم منك ،ولكن اي�ضا �شيئا يدوم بعد
ل�ع��ل ك��ل م��ن ي�سببون ل��ك �ضغطا و �صراعا حياة كل منا حمطة .ومهما طال عمرنا ،ننتهي رحيلك.
وحتديا يف حياتك مالئكة من نوع ما  ...ي�أتونك جميعا اىل نف�س امل�صري.
 - 100كبير مثل مانديلال
بالدرو�س التي حتتاج اىل ان تتعلمها.
 - 92الرحلة مهمة كغايتها
نيل�سون مانديلال مثل ح��ي على القمم التي
 - 86كن قائدا بالقدوة
اعظم عظة فاحلياة ي��ا روب�ين ه��ي تلك التي اظن ان ما ادعوك اىل تدبرة هو ان الت�سلق قيم ي�ستطيع االن�سان االرتقاء اليها.
وجمز اكرث مبراحل من الو�صول اىل القمة.
 - 101هل ستصبح عظيما اليوم ؟
تراها.
 - 99أنجز مجموعة من االعمال

 - 87كن مصنعا لألفكار
 - 93ما النجاح ؟
تو�صل اىل احلقيقة :يف مقدورك ان تقدم اداء
ت�ستطيع فكرة عظيمة واحدة ان حتدث انقالبا النجاح  ،بالن�سبة يل  ،هو االنخراط يف العملية ممتازا يف احلياة.
يف حياتك ،بل ويف العامل املحيط بك .ان فكرة املمتعة لإيجاد حياة تعك�س ا�سمى قيمك  ،واقوى
عبقرية واحدة هي كل ما يلزم لقلب كافة االمور .معتقداتك واعظم احالمك.
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ال�صحة واحلياة

وجبة اإلفطار الصحية...
الطريق لالستمتاع بصحة دائمة
للغذاء فوائد �صحية عديدة منها الوقاية واملعاجلة من الأمرا�ض
وامل�ساعدة على النمو ال�سليم وبناء على ذلك ال بد من االهتمام بالتغذية
ال�سليمة يف كل مراحل العمر ،و�أهمها مرحلتي الطفولة واملراهقة
اللتان مير بهما جميع الطالب التي تعتربان من �أهم مراحل البناء
والنمو وتتميز بزيادة يف الن�شاط البدين والذهني والتغري يف ال�شكل
وتركيب اجل�سم ،لذلك فهي حتتاج �إىل التغذية ال�سليمة املتوازنة لتلبية
احتياجاتها ومتطلباتها.
دائم ًا ما ن�سمع عن ما ي�سمى ( بالغذاء املتوازن ) �أو التغذية املتوازنة
واملق�صود بهما  :تناول �أغذية حتتوي على جميع العنا�صر الغذائية
الرئي�سية ل�سالمة النمو و�إمداد اجل�سم بالطاقة ومقاومة الأمرا�ض وال
يوجد غذاء متكامل يف العنا�صر الغذائية الرئي�سية  ,لذا يجب تناول
جمموعة متنوعة من الأغذية يف الوجبة الواحدة ل�ضمان احل�صول على
العنا�صر الغذائية الرئي�سية ومن هنا ي�أتي التفكري يف التخطيط للتغذية
املتوازنة .
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االفطار ال�صحي:
يحتاج الطالب اىل تناول الكربوهيدات والربوتني يف وجبة االفطار ويكون
ذلك بتوفري وجبة من احلبوب واحلليب او تقدمي اخلبز او التو�ست (م�صنوع
من القمح الكامل) يدهن بزبدة الفول ال�سوداين او عمل بي�ض خمفوق.
وعموما هناك العديد من االختيارات ،عادة يتكون االفطار من احلليب
والبي�ض واجلنب وقد ي�ضاف املربى او الع�سل وهذا النوع من االفطار يحتوي
على كمية جيدة من الربوتني وال�سبب يف ا�ضافة الربوتني يف االفطار
ال�صباحي هو املحافظة على طاقة اجل�سم يف الدم لفرتة اطول من املواد
الكربوهيداتية (اخلبز واحلبوب) حيث ان م�ستوى ال�سكر بعد تناول
ال�سكريات بفرتة �ساعتني يجعل التلميذ ب�شعور باخلمول والتعب والرغبة
يف النوم.
وعموم ًا يجب عدم االكثار من تناول اللحوم امل�صنعة مثل ال�سجق واملرتدال،
والنقانق والربجر التي تكون يف العادة عالية يف حمتواها من امللح والدهون.
وين�صح باحلد منها لأنها فقرية بقيمتها الغذائية وم�ساهمتها يف زيادة
الوزن وارتفاع ن�سبة الدهون التي ت�ؤثر على �صحة الطالب.

بطبيعة احلال للغذاء دور كبري
يف الت�أثري على قدرات الطالب يف
التعلم والتح�صيل والن�شاط الذهني،
ولكن كمية وقيمة الوجبة الغذائية
وخا�صة وجبة االفطار لها تاثري كبري
على ن�شاط الطالب .وتعترب الوجبة
الغذائية غري كافية اذا كانت-:
اوال :كمية الغذاء غري الكافية ،عدم
تناول الطعام وخا�صة وجبة االفطار
له ت�أثري على التعليم و�سلوكيات.
ولكن يجب ان نعلم ان للطعام
والغذاء ت�أثري ًا يف كيمياء و�أع�صاب
الدماغ وكذلك يف تطوير وتكامل النظام الع�صبي عند الأطفال والتالميذ.
وقد �أ�شارت بع�ض الدرا�سات ان عدم االهتمام بتوفري الطعام بكميات كافية
للأطفال وللتالميذ ي�ؤثر على �صحتهم عن طريق حدوث بع�ض امل�شاكل
ال�صحية وال�سلوكيات النف�سية وكذلك يف الناحية التح�صيلية مقارنة
بالتالميذ والأطفال الذين يح�صلون على طعام جيد وخا�صة عند االفطار
وللأ�سف ال�شديد ان هناك ن�سبة من الأطفال ال تتوفر لديهم كميات منا�سبة
خالل اليوم لتناولها وقد �أ�شارت الدرا�سات ان حوايل  ٪4من فئة الأطفال
يعانون من عدم تناول الكمية الكافية من الطعام لديهم لذلك يجب على
الأم والأب مراعاة هذه النقطة وتوفري الغذاء ب�شكل جيد وبكميات منا�سبة
لأن الطفل يف هذا العمر يبني ويحتاج �إىل غذاء وخا�صة وجبة االفطار التي
ترتبط ب�شكل كبري يف التح�صيل العلمي والتعليم.
ثانيا :ال حتتوي الوجبة على العنا�صر الغذائية ال�ضرورية الالزمة ،قد يعتقد
بع�ض �أولياء الأمور ان توفري الغذاء بكميات كبرية هو الطريقة الوحيدة
لتغذية �سليمة للأطفال واحل�صول على �سلوك تعليمي جيد وحت�صيل م�ستمر
خالل مراحل التعليم املختلفة.
ولقد لوحظ ان �سوء التغذية ونعني بذلك نق�ص وجبات الأطفال لبع�ض
العنا�صر الغذائية الأ�سا�سية مثل احلديد والزنك والأحما�ض الدهنية
الأ�سا�سية له ت�أثري على تطور االدراك والفهم والتح�صيل .للح�صول على
العنا�صر الأ�سا�سية وال�ضرورية للج�سم والدماغ لزيادة الن�شاط واحليوية
واال�ستيعاب البد للطالب من احلر�ص على زيادة ال�سوائل مثل املاء والع�صري
واحلليب واالبتعاد عن املنبهات مثل القهوة وال�شاي وم�شروبات الطاقة التي
تعترب من �أكرث امل�شاكل يف تغذية الطلبة.

ومبا ان تغذية االن�سان اال�سا�سية تبدا من طفولته لذا يجب على الأمهات
املعرفة بان للر�ضاعة الطبيعية دور ًا مه ًما يف توفر هذه الأحما�ض الدهنية
الأ�سا�سية مقارنة ببع�ض �أنواع احلليب ال�صناعي ولذلك ف�إن تغذية الر�ضع
مهمة يف �سالمة اجلهاز الع�صبي لديهم والذي يلعب دور يف �سالمة الدماغ
وزيادة ن�شاطه.
لذلك ف�إنه يجب احلر�ص على تقدمي بع�ض الأغذية للأطفال خا�صة يف هذه
الفرتة احلرجة وهي مرحلة البناء لأن�سجة اجلهاز الع�صبي ودعم الغذاء
لديهم بالفاكهة واخل�ضار وعدم اهمال ذلك.
مما �سبق يت�ضح ان للتغذية ال�سليمة وعدم اهمال الوجبة
املتوازنة واحلر�ص على البعد عن الأغذية
اخلاوية واملنبهات �سوف يكون له دور
كبري يف احلد من الت�شوي�ش عند الطلبة
كما ان لتوفري هذا الطعام املنا�سب
واملتكامل دور ًا يف زيادة القدرة على
التفكري والرتكيز واملذاكرة ب�شكل جيد
واحل�صول على الدرجات اجليدة.
ما يجب جتنبه يف وجبات الطالب:
 ال�شب�س والبفك.الوجبات ال�سريعة (التقليل منها قدر االمكان).
املرطبات وامل�شروبات الغازية وم�شروبات الطاقة.
املنبهات كال�شاي والقهوة (التقليل منها).
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من هنا وهناك
األمثال اإلماراتية  ...جواهر صالحة لكل زمان
تتمتع دولة الإمارات مبو�سوعة وا�سعة من احلكم والأمثال ال�شعبية التي تعك�س تراث وتاريخ الأجداد ،
فالأمثال تعترب مناذج احلكمة وجتارب الكبار لإدراك ما غاب عن الأب�صار والأ�سماع وجوهرة لكل زمان.
وتتميز الأمثال يف كل مكان بالبالغة والإيجاز واال�ستعارة والكناية وال�سجع ،وقد اهتم العرب اهتماما كبري بالأمثال ال�شعبية واحلكم حتى �صارت مبثابة
اللآيلء والدرر وخا�صة �أمثال �سليمان احلكيم ولقمان احلكيم التي مازالت تتداول حتى الآن بل �أ�صبحت �أكرث ثراء بالرغم من مرور املئات من ال�سنني ،يف
هذه امل�ساحة نعر�ض لأهم الأمثال واحلكم ال�شعبية التي تتميز بها االمارات مع تقدمي �شرح خمت�صر لها:
اذا �صادق القط الفار خربت الديار
مبعنى اذا ت�صادق احلار�س مع الل�ص تعر�ض للخطر املكان الذي يحر�س احلار�س .
كرث الدق يفك اللحام
اي زيادة امل�شاجرات واال�صرار يف الكالم ي�ؤدي اىل الفراق وامل�شاكل
ماعندك تاكل  ،عندك ماتغرم....
ي�شار لل�شخ�ص الذي يرتكب املخالفة غري املح�سوبة التي تودي اىل اخل�ساره
عليك بالدرب ولو طال
يعني ان االلتزام بال�سلوك الطيب واملعاملة احل�سنة والطريق ال�صحيح يف احلياه
راعي اخلرب يعرف راعي اللحم
ي�شري هذا املثل ان ا�صحاب املهن على توا�صل وعالقة مرتابطة ومعرفة ببع�ضهم البع�ض .
اذا فات الفوت ماينفع ال�صوت
ا�شارة اىل اهمية اخذ احلذر قبل وقوع ماال يحمد عقباه  ،حيث ان الندم ال يفيد
العني ب�صرية واليد ق�صرية
ي�ضرب هذا املثل لل�شخ�ص ايل الي�ستطيع حتقيق رغباته ب�سبب عدم توافر املادة
اقطع �صبعي وال اودر طبعي
اي ان اطباع و�سلوك االن�سان ال تتغري وال ميكن تركها مهما ح�صل
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اتق �شر من اح�سنت اليه
وي�شر املثل اىل احلذر من بع�ض النا�س التي تقابل االح�سان بال�شكر بالنكران
الزبيبه مات�شبع ولكن تطيب اخلاطر
ويعني ان اقل القليل ميكن ان ميثل للبع�ض ال�شي الكرث
خادم القوم �سيدهم
ي�شار اىل االن�سان اخلدوم طيب االخالق يت�سيد القوم بطيب خلفة واطباعة
خري تعمل �شر تلقى
يعني ان االن�سان الذي يقدم اخلري للنا�س يف بع�ض االحيان ميكن ان يالقي
اجلهود والنكران
طار الطري ومت الري�ش
ا�شار اىل اال�شياء الثمينة التي تذهب قيمتها وتبقى دون قيمة
تاكل عند ريلها وتدعي ملطلقها
ي�ضرب املثل ملن ياكل وي�شرب وي�صرف عليه من �شخ�ص ولكن ين�سب
الف�ضل ل�شخ�ص اخر
ايل مايطيع ي�ضيع..
ا�شارة اىل اهمية اال�ست�شارة واطاعة االمور ال�صحيحة والتي تكون ل�صالح
ال�شخ�ص
�إذن من طني و�أذن من عجني
ي�ضرب املثل لل�شخ�ص الذي ال ي�سمع الن�صيحة
اعطي اخلباز خبزك لو كل ن�صه
اي اعطي �صاحب ال�صنعه اجر مرتفع ال نه �سيعطي ال�صنعه حقها
ال�ساكت م�أكول حقه.
ن�سبة اىل ال�شخ�ص الذي ال يطالب بحقوقه وال يحر�ص عليها ال نها �ست�ضيع
انت عقرب رمل ا�صفر
ن�سبه اىل ال�شخ�ص املاكر واخلبيث.
القطو العود ما يرتبى
ن�سبة اىل ان االن�سان اذا كرب ال ميكن تعويده وتربيتة على �شيء جديد.
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لقاء العدد
العمل بروح الفريق أساس النجاح

بن هده :البلدية تعمل على االستفادة المثلى من الطاقات
البشرية لتقديم أفضل الخدمات
الشارقة -المدينة الباسمة

ميلك طموحات كبرية و�أحالم كثرية التحق بكلية الهند�سة يف وقت
كان الإقبال على الدرا�سة العلمية قليل ولكنه اختار التحدي والدرا�سة
والعمل فيما يحتاجه الوطن �إنه املهند�س خليفة بن هده ال�سويدي
مدير �إدارة ال�ش�ؤون الفنية يف بلدية ال�شارقة.

البلدية تعتزم إنشاء
قسم للمباني الخضراء
لتوفير الطاقة والحفظ
على البيئة
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بالرغم من التحاقه بالعمل يف البلدية خالل فرتة ق�صرية �إال �أنه ا�ستطاع
�أن يوا�ص ��ل م�سرية التطوير والتحديث يف العمل مب ��ا يتواكب مع تطلعات
املراجع�ي�ن م�ستفيدا من خرباته يف العديد من امل�ؤ�س�سات الكربى .فبعد
تخرج ��ه يف اجلامع ��ة الأمريكي ��ة بال�شارق ��ة ع ��ام  2003التح ��ق ب�شركة
�أدن ��وك وخالل ثالث �سنوات ق�ضاه ��ا يف ال�شركة ا�ستطاع �أن يكون مديرا
للم�شاري ��ع ،وبعده ��ا �أراد �أن يخو� ��ض جترب ��ة جديدة ت�ث�ري عمله وتثقل
خربات ��ه فانتق ��ل للعم ��ل يف القطاع احلكوم ��ي يف دبي حي ��ث كان القطاع
العق ��اري ي�شهد طفرة كربى يف ذلك الوق ��ت و�أ�صبح م�س�ؤول عن م�شاريع
تتجاوز  700مليون درهم .
ويف عام  2010التحق بالعمل يف بلدية ال�شارقة يف ظل حر�ص البلدية على
ا�ستقط ��اب الكفاءات والكوادر الب�شري ��ة الوطنية ليوا�صل م�سرية العطاء
يف خدمة الوطن وخا�صة �أن خرباته تنوعت بني عدة مدار�س هند�سية من
خالل احتكاكه بالعديد من اخلرباء العاملني يف هذا املجال.
مل يكت � ِ�ف خليفة بن هده بالدرا�سة اجلامعي ��ة واخلربات العملية بل عمل
عل ��ى موا�صلة التح�صي ��ل الدرا�س ��ي والعلمي عرب االلتح ��اق بالعديد من
ال ��دورات التدريبية وح�ض ��ور امل�ؤمترات الدولية واملحلي ��ة للإطالع على
�أحداث التجارب والعلوم يف جمال الهند�سة والبناء.

وي�ؤك ��د �أن البلدي ��ة حتر� ��ص عل ��ى توظي ��ف
الطاق ��ات الب�شري ��ة املوجودة لديه ��ا وتنمية
كوادره ��ا الوطني ��ة ب�ش ��كل م�ستم ��ر ملواجهة
حتدي ��ات العمل وتقدمي �أف�ضل اخلدمات لذا
حر�ص بن هده على االرتقاء بخدمة العمالء
يف الإدارة الفني ��ة  ،م�ؤك ��د ًا �أن ر�ض ��ا العميل
يعد ال�سبب الرئي�سي الذي ت�سعى �إليه الإدارة
الناجحة ولكي يتحق ��ق هذا النجاح البد من
مقوم ��ات �أ�سا�سية يف مقدمته ��ا العمل بروح
الفريق واالحرتاف يف �أداء املهام والواجبات
وا�ستخ ��دام الكف ��اءات والك ��وادر بال�ش ��كل
الأمثل.يف الوقت نف�سه ي�ؤكد �أن راحة العميل
من راحة املوظف.
و�أفاد مدي ��ر الإدارة الفنية �أن ��ه قام بتطبيق
مقومات النجاح من خالل التدريب والت�أهيل
وخل ��ق روح التناف� ��س ب�ي�ن العامل�ي�ن والعمل
ب ��روح الفري ��ق وتهيئ ��ة بيئ ��ة العم ��ل ب�أف�ضل
�شكل ممكن حتى غ ��دت البلدية البيت الأول
للموظفني ولي�س البيت الثاين .

وحول اخلدمات الت ��ي تقدمها �إدارة ال�ش�ؤون
الفني ��ة للمراجع�ي�ن �أو�ض ��ح �أن البلدية تقدم
خدمات متنوعة ومتعددة من بينها اخلدمات
الفنية اخلا�صة بقطاع الت�شييد والبناء داعيا
املواطن�ي�ن �إىل اال�ستف ��ادة م ��ن اخلدم ��ات
واملع ��ارف والإر�شادات الت ��ي تقدمها البلدية
مل�ساع ��دة �أي مواط ��ن يرغ ��ب يف البن ��اء من
خ�ل�ال تق ��دمي املعلوم ��ات ال�صحيح ��ة ع ��ن
املقاول�ي�ن واال�ست�شاريني،م�ؤك ��دا �أن البلدية
تقوم حالي ��ا بالإعداد لتنفيذ م�شروع النقاط
اخلا� ��ص باملقاول�ي�ن واال�ست�شاري�ي�ن ال ��ذي
يهدف �إىل االرتقاء بالعاملني يف هذا املجال
حيث مين ��ح النظ ��ام تقييم �أعل ��ى لل�شركات
واملكات ��ب اال�ست�شاري ��ة امللتزم ��ة بتطبي ��ق
الإج ��راءات وال�ش ��روط الالزم ��ة و�س ��وف
ي�سهم ه ��ذا الربنامج يف خل ��ق روح املناف�سة
ب�ي�ن ال�ش ��ركات وتعزي ��ز اجل ��ودة يف تق ��دمي
اخلدمات.
ويق ��ول بن هده �إن البلدي ��ة ت�سعى لفتح ق�سم
جدي ��د للأبني ��ة اخل�ض ��راء لتوف�ي�ر الطاقة
وحماية البيئ ��ة م�ؤك ��دا �أن الأبنية اخل�ضراء
هى بناء امل�ستقبل حيث تعد اقل تكلفة نظرا
العتماده ��ا على الطاق ��ة ال�شم�سي ��ة متوقعا
�أن ت�شه ��د الأبنية اخل�ض ��راء �إقبال كبري من
الراغبني يف البناء بعد اطالعهم ومعرفتهم
على املزايا املتع ��ددة التي توفرها هذا النوع
من البناء.
و�أك ��د �أن البلدية حري�ص ��ة على تطبيق �أعلى
املعاي�ي�ر الت ��ي ت�ضم ��ن �سالم ��ة املب ��اين كما

حتر� ��ص البلدي ��ة على متابع ��ة �سالمة
املباين من خالل حمالت التفتي�ش امل�ستمرة.
كم ��ا تعتزم البلدي ��ة �إ�صدار �شه ��ادة �سالمة للمباين
�سنوي ��ا بحي ��ث تل ��زم �صاحب العق ��ار بتطبي ��ق كافة
الإج ��راءات اخلا�ص ��ة بالأم ��ن وال�سالم ��ة ومعاي�ي�ر
البناء و�إذا مل يتم االلتزام �سوف تتخذ البلدية �ضده
الإج ��راءات الالزم ��ة ومن ��ع معامالته م ��ن ت�صديق
عق ��ود الإيجار وغريه ��ا ،الفتا �إىل �أن ه ��ذه اخلطوة
ت�أت ��ي �ضمن حر�ص البلدية على تطبيق �أعلى املعايري
يف قطاع العقار.
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منوعــــات
�إعداد� :أحمد نعيم

منوعات

دروس من االتحاد

يف تاريخ الأمم وقفات بارزة وم�شاهد م�ضيئة فاز وربح من ا�ست�شف منها املعاين العظيمة والدرو�س القيمة و�أخذ منها العِرب والعظات واملُثل ،ف�إذا
ما نظرنا �إىل املا�ضي بعني العاقل املتدبر وق ّلبنا �صفحات التاريخ جند بها من البطوالت الرائعة واالنت�صارات الفذة ما نتعلم منه ونهتدي به �إىل
م�سالك النجاح ،وجند بها �أي�ضاً من االنك�سارات والعرثات التي �إذا ما در�سنا �أ�سبابها وبواعثها ميكننا تفادي الوقوع يف براثنها وجمانبة تكرارها
يف حا�ضرنا وم�ستقبلنا.
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ويف هذه الأيام ،تطل علينا ذكرى اليوم الوطني  41لدولة الإمارات العربية
املتحدة ،تلك املنا�سبة العظيمة التي حتمل من الدرو�س واملبادئ والفوائد
اجلمة ما ن�ستزيد منه ونت�سلح به ل�صنع �إجنازات حا�ضرنا وحتقيق �آمال
م�ستقبلنا �سري ًا على درب القادة العظام بناة هذا الوطن الذين واجهوا من
ال�صعاب والتحديات وحتملوا يف �سبيل حتقيق حلم االحتاد ما تنوء بحمله
اجلبال الرا�سخات.
درو�س نتعلمها من االحتاد:
ال يوجد م�ستحيل م��ع الإمي ��ان ب��اهلل وق��وة ال�ع��زمي��ة :يف ع�صر ت�سوده
ال�صراعات واال�ستعمار الأجنبي كان حلم تكوين دول��ة االحت��اد تواجهه
الكثري من التحديات وال�صعب ،ولوال �صالبة الإرادة وقوة العزمية عند
القادة العظام بناة هذا الوطن مع �إميانهم الرا�سخ باهلل ما كان لهذا البناء
ال�شامخ �أن يرى النور ويت�ألق يف �سماء املجد والعزة.
التم�سك بالرتاث احل�ضاري العربي والإ�سالمي :مل تت�أثر دولة الإمارات
الوليدة كما ت�أثرت غريها من الدول التي حتررت حديثا بثقافة امل�ستعمر
الأجنبي وعاداته وتقاليده ،بل مت�سكت بعاداتها وتقاليدها الأ�صيلة وتراثها
الثقايف واالجتماعي النابع من احل�ضارتني العربية والإ�سالمية.
االع �ت��زاز باللغة ال�ع��رب�ي��ة واحل �ف��اظ عليها :تعتز دول��ة الإم ��ارات منذ
ن�ش�أتها باللغة العربية كلغة ر�سمية لها وعملت على �إثرائها واملحافظة علي
موروثها الثقايف والأدبي ،و�أن�ش�أت العديد من املراكز الثقافية والتعليمية
لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها ،وكذلك �أقامت امل�سابقات الأدبية
وال�شعرية من �أجل �صقل اللغة العربية و�إثرائها.
يف االحت��اد ق��وة :فبعد �أن كانت الإم��ارات ال�سبع جمرد دوي�لات �صغرية
متناثرة يطمع فيها الطامعني �أ�صبحت بف�ضل االحتاد قوة �إقليمية م�ؤثرة
قادرة على ردع املعتدين على �أر�ضها و�شعبها.
ائ�ت�لاف القلوب على ح��ب ال��وط��ن :ف ��إىل جانب وح��دة العقيدة واللغة
واالنت�ساب �إىل الأ�صول العربية العريقة� ،أ�ضاف قيام دولة االحتاد رابطة
�أخ��رى جامعة لتحتوي �أبناء الإم��ارات حتت �سقف كيان واحد ي�ستظلون
بظله وتعزز من �أوا�صر ال�صلة واملحبة بينهم �أال وهي رابطة املواطنة التي
جمعتهم جميع ًا على حب هذا الوطن العزيز على قلوب �أبنائه.

ال�ت�ع��اون والتعا�ضد وال�تراب��ط ب�ين الأ��ش�ق��اء :حر�صت دول��ة الإم��ارات
العربية املتحدة منذ الأيام الأوىل لقيام دولة االحتاد على تعميق وتوثيق
الروابط وال�صالت و�أوجه التعاون مع الدول ال�شقيقة ال �سيما دول اخلليج
العربي ،حيث كان كل من ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان و�أخيه ال�شيخ
جابر الأحمد ال�صباح  -رحمهما اهلل – هما �أ�صحاب فكرة �إن�شاء جمل�س
التعاون اخلليجي من �أجل حتقيق التن�سيق والتكامل والرتابط بني الدول
الأع�ضاء و�صوال �إىل وحدتها ال�شاملة.
االهتمام بالتعليم وتنمية العن�صر الب�شري� :أول��ت دول��ة الإم��ارات منذ
ن�ش�أتها اهتماما خا�صا بتعليم الن�شء وتربيته ف�أ�س�ست املدار�س احلديثة
وطورت املنظومة التعليمية واطلعت على جتارب الدول املتقدمة يف هذا
املجال وزودت املدار�س بالكوادر الب�شرية املاهرة وو�سائل التقنية احلديثة،
حتى يتخرج �أجيال متميزة علميا وتربويا ق��ادرون على حتمل م�س�ؤولية
الوطن ودفع عجلة التقدم �إىل الأمام.
االهتمام بالزراعة والتخ�ضري والتو�سع العمراين :اهتمت الدولة منذ
ن�ش�أتها بالزراعة وتخ�ضري الطرق وامليادين العامة ،كما �أنها �شهدت طفرة
عمرانية هائلة يف فرتة وجيزة �أبهرت العامل ،كما حر�صت على املحافظة
على البيئة وحمايتها.
تعزيز ال��والء واالنتماء �إىل الوطن ل��دى �أب�ن��اء الإم ��ارات :مل يكن حلم
االحتاد ليتحقق لوال �إخال�ص القادة ووالئهم وحر�صهم على توفري حياة
كرمية لأبناء �شعبهم ،فعملوا على غر�س قيم الوالء وحب الوطن يف نفو�س
جميع �أبناء �شعبهم حتى يبذلوا الغايل والنفي�س من �أجل رفعته و�صون
كرامته.
حب اخلري والعطاء ومد يد العون �إىل املحتاج :لقد مثل ال�شيخ زايد رحمه
اهلل منوذجا فريدا يف حب اخلري والعطاء والبذل و�أورث هذه اخل�صال
الطيبة يف نفو�س �أبنائه من ق��ادة ه��ذا الوطن و�أبنائه جميعا ،وب��ادرت
دولة الإمارات العربية املتحدة منذ ن�ش�أتها �إىل م�ساعدة ال�شعوب الفقرية
وتقدمي امل�ساعدات الإن�سانية �إىل املحتاجني و�ضحايا الكوارث الطبيعية يف
�شتى بقاع الأر�ض ،مما �أك�سبها �إعجاب واحرتام العامل �أجمع.
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قف�شات

ر�ؤى �إدارية

النظافة واجب وطني
يف الوقت الذي تبذل فيه البلدية جهود كبرية للحفاظ على نظافة املدينة جند البع�ض يقوم
ب�إلقاء الأكواب والزجاجات الفارغة وبقايا الأطعمة يف احلدائق �أو مواقف ال�سيارات مما
ي�شوه املدينة وي�ضيع اجلهود الكبرية التي تبذلها م�ؤ�س�سات الدولة وخا�صة البلدية لذا يجب
�أن يعلم اجلميع �أن النظافة واحلفاظ على الوجهة احل�ضاري للمدينة م�س�ؤولية وطنية وواجب
يجب �أن يلتزم به اجلميع و�أن الدين يحثنا على ال�سلوك النبيل ولي�س الإهمال و�إلقاء املهمالت
يف غري �أماكنها.

ال تؤذى النباتات
يلج�أ بع�ض رواد احلدائق واملتنزهات �إىل ممار�سة بع�ض ال�سلوكيات اخلاطئة مثل قطف
الزهور و�إ�ساءة ا�ستخدام امل�ساحات اخل�ضراء غري مدركني �أن الزهور والنباتات تت�أمل
من هذه ال�سلوكيات كما يتم حرمان الآخرين من اال�ستمتاع بها  ،فال تكن قدوة �سيئة الن
الأطفال ي�شاهدون هذه الت�صرفات وتلك املمار�سات لذا يجب �أن نتعاون معا للحفاظ على
م�ساحاتنا اخل�ضراء يانعة و�أزهارها با�سقة ي�ستمتع بها اجلميع يف �أجواء من املرح وحتى
نكون قدوة ح�سنة لأبنائنا .

بعض المقاولين ال يلتزمون
امل��راق��ب لو�ضع ال�سوق العقاري ال �سيما ال�سكني منه ي�سمع الكثري عن امل�شكالت التي
ظهرت يف البناء بعد ا�ستالمه من امل�ستثمر ال �سيما يف التمديدات الكهربائية وال�صحية
وغ�يره��ا الأم��ر ال��ذي اوج��د الكثري م��ن االرت�ب��اك��ات واخل��وف م��ن ال�شراء املبا�شر ،على
ال��رغ��م م��ن وج ��ود ال�ق��وان�ين وال �� �ش��روط وامل��وا��ص�ف��ات وه��ي تغطي جميع الأم���ور الفنية
وتلك املتعلقة بال�سالمة العامة ،لكن امل�شكلة تبقى يف التطبيق وال�ت��زام املقاولني بها.
ويظهر هنا ت�سا�ؤل مفاده  ..هل يجب على ال�شخ�ص الراغب يف �شراء �أي عقار �أن يجلب معه
مهند�سا ؟ �أو هناك �شروط ومعايري عامة تطبق عند التنفيذ ت�ضمن للم�ستهلك حقه والتزام
املقاول باملخططات واملوا�صفات املدرجة فيها ،خ�صو�صا تلك املتعلقة بال�سالمة العامة؟

عبداهلل القايدي

رسائل قادة المستقبل
�أخطر الأ�ساطري هي االعتقاد ب�أن هناك جينات للقيادة ميتلكها البع�ض
ويفتقدها الآخرون ،هذه الأ�ساطري تزعم �أن بع�ض النا�س ميلكون ال�صفات
املحفزة للقيادة دون غريهم من الب�شر ،واحلقيقة هي �أن القيادة �صناعة
وتربية �أكرث من000ها والدة وفطره.
لقد مت اكت�شاف �سر القيادة يف �أكرب درا�سة عن املمار�سات القيادية و�صفات
القادة على م�ستوى العامل من � 1982إىل 2012م قام بها العاملان (جيم�س
كوزم ) و(باري بو�سرن)  ،لأكرب �شريحة من الب�شر حيث مت حتليل ثالثة
ماليني ا�ستق�صاء للقادة امل�ؤثرين و�صناع الفكر على م�ستوى العامل ،ومت
ن�شر �أربع نتائج خالل ثالثني �سنه كان �آخرها عام 2012م  ،وتو�صلوا بعد
�سنني من البحث والدرا�سة املعمقة �إىل �أن �أهم خم�س �صفات ملمار�سة �سر
القيادة لدى الب�شر هي :

أو ً
ال امل�صداقية وهي من ال�صفات التي حتلى بها ر�سولنا (ال�صادق
الأمني) (�صلى اهلل عليه و�سلم) فقد �أدبه ربه ف�أح�سن ت�أديبه رحمة
للعاملني ،لقد �أجمع امل�شاركون يف الدرا�سة ب�أن التزام املرء مب�ستوى رفيع
من الأمانة والإن�صاف وال�صدق هو ما ي�ستوجب االحرتام والت�أثري وقيادة
الآخرين.
ثانيًا و�ضوح الر�ؤية وهي النظر املن�شود للم�ستقبل  ،امتالك القائد
للنظرة امل�ستقبلية ال�شاملة امللهمة هي جوهر القيادة وقوة الت�أثري� ،إذا مل
ت�ستطع قيادة نف�سك ورغباتك فال حتاول قيادة الآخرين.
ثالثًا امللهم املغامر� ،إحدى مهام القائد امللهم هي �أن يبقي جذوة الأمل
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رئيس مشروع قادة المستقبل

دائم ًا حية متقدة يف الأتباع واملوظفني من حوله  ،كن �أنت التغيري الذي
تود �أن تراه يف العامل  ،والقائد املغامر يخاطر بالتقدم �إىل الأمام ويعرف
�إىل �أي مدى ميكن �أن ت�صل النجاحات  ،القائد امللهم قادر على بث روح
احلما�س يف نفو�س من حوله .
رابعًا الكفاءة القيادية ،وهي املقدرة على القيام مبا يلزم بال�شكل
ال�صحيح يف الوقت ال�صحيح ،وهي �إمكانيات ثقافية ومعرفية والتي يجب
�أن ميتلكها القائد من معارف وعلوم ومهارات �سلوكية واجتماعية وخربات
يف االت�صال والتوا�صل الإيجابي مع من حوله.
خامسًا الذكاء والفطنة من �صفات القائد الناجح وهناك طريقة
لتقييم ذكاء القائد هي �أن تنظر �إىل الأ�شخا�ص املحيطني به  ،لذلك ال
ت�ستطيع قيادة النا�س بال�ضرب على ر�ؤو�سهم تلك �إهانة ولي�ست قيادة.
يبدو يل �أن �أكرث القادة امل�ؤثرين هم �أولئك الذين ال يقولون (�أنا) دائم ًا ،
لي�س ذلك لأنهم دربوا �أنف�سهم على ذلك� ،إمنا لأنهم ال يفكرون ب�أنف�سهم بل
يفكرون مبن يعمل معهم ،هم يدركون �أن واجبهم هو تفعيل عمل املجموعة ،
(فريق العمل) على الرغم من حتملهم امل�س�ؤولية وال يتهربون منها �إال �أنهم
ين�سبون النجاح �إىل اجلميع  ،وهذا ما يبني الثقة .
وأخيرًا ..ال يكون املرء قائد ًا ملجرد �شخ�صيته اجلذابة ول�سانه العذب،
فالقيادة لي�ست ك�سب ًا للأ�صدقاء  ،و�إمنا هي تو�سيع مدارك الآخرين وتطوير
�أدائهم والنهو�ض بهم �إىل مراتب عليا مل ي�صلوا �إليها من قبل.
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م�سابقة
املجلة
صنعت علم طوله أكثر من  600متر
مريم أحمد متطوعة تكسو حديقة الفيحاء بعلم الوطن

مع

أربح

المدينة الباسمة

“ أبتسم أنت في الشارقة “

التطوع بات من الأعمال الظاهرة والبارزة اليوم يف واقع النا�س،
و�صارت الأمم وال�شعوب �أفرادا وجماعات يت�سابقون �إليه ،وقامت من
�أجله امل�ؤ�س�سات واجلمعيات وبالرغم من �إحجام الكثري من النا�س
يف العامل العربي عن ممار�سة الأعمال التطوعية �إال �أن االمارات
كانت �سباقة يف هذا العمل وحملت لواء الريادة والتقدم يف الأعمال
الإن�سانية اخلريية ومن بني ه�ؤالء كانت ال�سيدة مرمي �أحمد التي
قررت �أن ت�شارك الوطن فرحته وتن�شر االبت�سامة يف كل ربوع ال�شارقة
وتعلى علم الإمارات فوق اجلدران .
حيث تقول حبي لوطني وقيادتي الر�شيدة جعلني �أبادر �إىل �صناعة
الأعالم وتوزيعها على اجلمهور جمانا يف حدائق ال�شارقة لكي
تكتف مرمي �أحمد بذلك بل
�أ�ساهم يف رد اجلميل لهذا الوطن ،مل ِ
قامت ب�إن�شاء علم ي�صل �إىل  600مرت وك�ست به حديقة الفيحاء يف

ال�شارقة بالإ�ضافة �إىل توزيع الأعالم يف ال�ساحات الداخلية للحديقة
لتجعل منها �صورة جميلة وت�ضفي املزيد من البهاء على احلديقة يف
احتفاالت اليوم الوطني.
وت�ؤكد �أنها قامت بحياكة العلم بنف�سها مب�ساعدة ودعم من عدد من
العمال الذين يعملون يف م�شغلها اخلا�ص م�ؤكدة �أن حياكة هذا العلم
ال�ضخم ا�ستغرق ع�شرة ايام .
ودعت مرمي �أحمد اجلمهور �إىل
ممار�سة الأعمال التطوعية
والعمل اجلاد من �أجل رد
اجلميل للوطن والقيادة
الر�شيدة.

يعك� ��س �شع ��ار “ابت�س ��م �أنت يف ال�شارق ��ة “ الواقع اجلمايل والبع ��د الرتاثي الذي تتميز ب ��ه ال�شارقة ،كما تتميز
ال�شارق ��ة بجم ��ال معمارها النابع من الرتاث فقد روعي ذلك بدق ��ة يف الدوائر احلكومية التي مت �إن�شا�ؤها حديثا
مث ��ل دار احلكوم ��ة والربيد املرك ��زي ودار الق�ضاء والقي ��ادة العامة لل�شرط ��ة وال�سوق املرك ��زي و�سوق اخل�ضار
والفاكهة و�سوق املجرة واملبنى العام لالحتاد الن�سائي ومبنى مطار ال�شارقة الدويل ومركز الثقافة وكذلك قاعة
املدينة ومركز الرتاث ومبنى البلدية اجلديد وغريها.
انطالقا من هذا التميز احل�ضاري والرتاثي واملعماري
تنظم �أ�سرة جملة املدينة البا�سمة م�سابقة ت�صوير لإبراز معامل مدينة ال�شارقة الرتاثية القدمية
فمن يرغب بامل�شاركة �إر�سال ال�صور على الربيد الإلكرتوين التايل-:
() r.alabbasi@shjmun.gov.ae
مو�ضح ًا فيه ا�سم امل�شارك ورقم هاتفه املتحرك

على �أن تتوفر يف ال�صور املعايري التالية-:
�أن تكون معربة عن الرتاث الذي تتمتع به ال�شارقة
•
�أن تربز معامل �إمارة ال�شارقة القدمية
•
�أن تكون ال�صورة بدقة عالية ( ) JPG
•
�أن تكون ال�صورة �أ�صلية التقطها امل�شارك بنف�سه
•
يجب �أن ال حتتوي ال�صورة على �أي �إطارات� ،أو توقيعات ،
•
�أو قد مت حت�سينها رقمي ًا ولكن ي�سمح فقط باملوازنة العادية لل�صور
		
يعترب �إر�سال ال�صور للدائرة مبثابة �أذن ر�سمي من امل�شارك مينح “بلدية مدينة ال�شارقة ” احلق
يف ا�ستعمالها.
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الثاني من ديسمبر  ..ميالد المجد

نـلتـقـي

الثاين من دي�سمرب يو ٌم م�شرق بد�أت به م�سرية اخلري  ،فيه توحدت الإمارات و�أ�صبح احللم حقيقة ،ذلك
احلل ��م ال ��ذي مل يكن ليتحقق �إال ب�أيدي رجال عظم ��اء ذوي همة عالية وطموح ال حدود له  ،قادة ميلكون
قلوب ًا قوية م�شبعة بالإميان  ،قادة عرفوا كيف يوحدون وال يفرقون ،ال تعيقهم كرثة ال�صعاب والتحديات
زمن متل�ؤه ال�صراعات واالحتالالت.
يف ٍ
وق ��ام االحتاد على �سواعد ه�ؤالء العظماء ،و�شاء اهلل �أن يك ��ون احتاد ًا ال مثيل له باملنطقة يج�سد �أ�صالة
املا�ضي وعراقة احلا�ضر  ،وي�صنع �أجماد ًا ت�شدو بها كتب التاريخ احلديث واملعا�صر ،وي�شهد بها القا�صي
والداين يف �شتى �أنحاء املعمورة.
ول ��وال �صالب ��ة الإرادة وقوة العزمية التي متيز بها قادتنا بناة هذا الوطن  ،ما كان لهذا االحتاد �أن يولد
به ��ذه القوة وهذا العنف ��وان ،ففي نهاية �ستينيات الق ��رن املا�ضي و�أوائل ال�سبعيني ��ات كانت ال�صراعات
املت�أجج ��ة والأح ��داث املتالحقة ت�سود هذه املنطقة و�أنحا ًَء �شتى من العامل  ،ولكن �شاء اهلل �أن يبزغ جنم
ه ��ذا االحتاد و�أن يتوهج بريقه نتاج ًا للجهود اجلبارة الت ��ي بذلها القادة البناة لتحقيق هدفهم ال�سامي
وطن واحدٍ متحد ،و�إزلة العقبات
والنبي ��ل الذي و�ضعوه ن�صب �أعينهم �أال وهو توحيد ال�شعب حتت مظلة ٍ
التي تكبل حركة التنمية ،فتكاتفت الأيدي وائتلفت القلوب لت�شييد هذا البناء ال�شامخ ،ذلك البناء الذي
بل ��غ عنان ال�سم ��اء ،و�أ�صبح بف�ضل اهلل ومنته منار ًة للح�ضارة والتقدم عل ��ى كافة املت�سويات االجتماعية
واالقت�صادية والثقافية ،وحظيت الزراعة والت�شييد العمراين بن�صيب كبري من هذه التنمية.
ويف ذكرى اليوم الوطني  41لدولة الإمارات �أتقدم بالتهنئة لكل �إماراتي ولكل من حمل �أمانة هذا الوطن
وحتمل م�س�ؤوليته ،و�إننا �إذ نحتفل بهذه الذكرى العطرة ن�ست�شعر �أهمية العمل على غر�س حب الوطن يف
نفو�س الن�شء والأجيال املتعاقبة وتعزيز م�شاعر االنتماء لديهم لهذه الأر�ض الطاهرة وحتفيزهم وحثهم
على البناء والتطوير واالبتكار.
�سيبق ��ى اليوم الوطني -بف�ض ��ل اهلل  -عالمة م�ضيئة يف تاريخ دولتنا احلبيبة ،ون�س�أل املوىل عز وجل �أن
يدمي علينا نعمة الأمن والأمان.

ندى سعيد السويدي
مدير إدارة اإلتصال المؤسسي

