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بلدية الشارقة تفتتح محطة ضخ الصرف 
الصحي وبوابة إلكترونية للصهاريج



إنجازات تسبق االحتياجات

حتر�ص بلدية ال�سارقة على تلبية كل الرغبات وحتقيق الطموحات وتقدمي اأف�سل اخلدمات وذلك تنفيذا للتوجيهات 

ال�ســـامية وحتقيقا للروؤية احلكيمة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�ص الأعلى لالحتاد 

حاكم ال�ســـارقة، لذا كانت بلدية ال�ســـارقة �ساحبة ال�ســـبق والريادة يف الكثري من القرارات والإجراءات ومن بينها 

قرار تعديل ال�ســـراطات الفنية اخلا�ســـة بالنوافذ وال�سرفات يف جميع امل�ساكن بالإمارة انطالقا من حر�سها على 

تعزيز اإجراءات الأمن ال�شالمة ومنع تعر�ض الأطفال لل�شقوط من النوافذ وال�شرفات.

حيث كانت بلدية ال�ش���ارقة اأول من �ش���ارع اإىل اتخاذ العديد من الإجراءات الحرتازية وت�ش���ديد املوا�شفات الفنية 

والهند�ش���ية املعمول بها، بالإ�ش���افة اإىل احلمالت التوعوية ملنع �شقوط الأطفال، ولكن الإجراءات والقوانني وحدها 

ل تكفي لتحقيق كل الغايات، بل يجب تعاون ال�شكان للو�شول اإىل النتائج املر�شية وحتقيق اأق�شى درجات املنفعة.

فقد اأثبتت التقارير اأن حالت ال�شقوط التي حدثت كانت نتيجة قيام بع�ض ال�شكان بو�شع الأثاث يف املنزل اأو بع�ض 

الأغرا�ض بطريقة غري �شحيحة بحيث تتيح الفر�شة لالأطفال للت�شلق اإىل النوافذ مما يعر�شهم لل�شقوط.

وبالرغم من ذلك حاولت البلدية اأن متنع ذلك بالعديد من الو�شائل من بينها التوعية والتثقيف بجانب الإجراءات 

الهند�ش���ية التي تت�ش���من اإلزام املالك واملقاول باأن يكون ارتفاع النوافذ وال�ش���رفات 120 �ســـم بدًل من واحد مر، 

علم���ا باأن الرتفاع املعمول به عامليا مرت واحد فقط. اإ�ش���افة اإىل حث ال�ش���كان  عل���ى تركيب اأجهزة اأقفال حتكم يف 

النوافـــذ” مقاومـــة” بحي���ث ل تفتح النوافذ اأكرث من 5 - 10 �ش���م بالقوة العادية اأي اأن الأطفال ل ي�ش���تطيعون اأن 

يفتحوا النافذة اأكرث من 5 - 10�سم.

لقد كانت بلدية ال�شارقة حري�شة على اأن ت�شبق الأحداث من خالل روؤيتها امل�شتقبلية وتعزز الإجراءات ولكن حتقيق 

الغايات ي�ش���توجب التعاون والتوعية الكاملة لدى اجلمهور من اأجل اأن نحافظ على ال�ش���ارقة م�ش���رقة خالية من اأي 

م�سكالت.
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النتائج األولية تؤكد على تميز ونجاح البرنامج

84 ٪ نسبة النجاح في برنامج الشارقة لسالمة األغذية

تعتبر سالمة الغذاء أحدى الركائز الرئيسية لألمن 
الغذائ���ي، فهي أحد الضمانات الرئيس���ية لتأمين 
الغذاء ألفراد المجتمع بكافة أطيافه، ويعتبر غياب 
الغذاء اآلمن من المش���اكل الرئيس���ية في األمن 
الغذائي نظرا للخسائر الجسيمة التي يمكن أن 
تنتج عن ذلك وعلى رأسها خسارة األرواح البشرية 
باإلضافة إل���ى اإلصابات العدي���دة والتي يمكن أن 
يكون بعضها مزمنا، كما يؤثر غياب سالمة الغذاء 
بش���كل جدي على عجلة االقتصاد نظرا لتأثيرها 
على اس���تثمارات المنشآت الغذائية باإلضافة إلى 
تأثر الس���ياحة. وبالرغم م���ن أن البرنامج الزال في 
مراحله األول���ى  إال أن النتائج األولية أظهرت تطور 
كبير وتحول في المنش���آت وخاص���ة أن البرنامج 

يتمتع بمرونة كبيرة في األداء.

وانطالق���ا م���ن الإ�ش���رتاتيجية املتبع���ة  يف دولة الإم���ارات العربي���ة املتحدة يف 

اعتب���ار الأم���ن الغذائ���ي اأح���د املقوم���ات الرئي�ش���ية ل�ش���تقرار وبن���اء جمتمع 

�ش���حي، وبال�ش���تناد اإىل الأهداف املر�ش���ومة من قبل اإمارة ال�ش���ارقة والنهج 

العلمي يف ر�ش���م �شيا�شات �ش���المة الغذاء، قامت بلدية ال�شارقة ممثلة مبكتب 

اجلودة والتثقيف ال�ش���حي التابع مل�ش���اعد مدير عام البلدية ل�ش���وؤون ال�شحة 

والبيئ���ة واجل���ودة بالتع���اون م���ع اإدارة ال�ش���حة العام���ة يف البلدي���ة باإط���الق 

اأحد امل�ش���اريع الرائدة يف �ش���المة الغذاء على امل�ش���توى العاملي بهدف �ش���مان 

�ش���المة الغ���ذاء يف اإم���ارة ال�ش���ارقة، وتعزي���ز ال�ش���حة العام���ة لكاف���ة اأفراد 

املجتمع. وقد اأطلق على هذا امل�ش���روع  ا�ش���م برنامج ال�ش���ارقة ل�شالمة الغذاء

Sharjah Food Safety Program – SFSP           

وتقول �شعادة الدكتورة ر�شا اأحمد القا�شمي م�شاعد املدير العام ل�شوؤون ال�شحة 

والبيئة واجلودة يف بلدية ال�شارقة اأّن برنامج ال�شارقة ل�شالمة الأغذية برنامج 

متكامل ل�ش���مان �ش���المة الغذاء يعتمد على اأ�ش����ض منهجية مبنية ب�شكل علمي 

وتاأخ���ذ بعني العتبار العوامل النف�ش���ية للمتعاملني مع الأغذية، كما ا�ش���تندت 

هذه الأ�ش�ض اإىل حالة اإمارة ال�شارقة مبا يتعلق باجلن�شيات املختلفة للمتعاملني 

مع الأغذية والدرجات العلمية املختلفة لهم.

وق���د عمل فريق الربنامج على تخطيط وت�ش���ميم وتنفيذ العمليات والفعاليات 

TSI- املختلفة للربنامج بالتعاون مع ال�ش���ركة ال�شت�ش���ارية لبلدية ال�ش���ارقة

Quality الت���ي مت اختياره���ا وف���ق معايري دقيقة. وج���اء الربنامج ليتوج 
العم���ل البل���دي الذي تقوم ب���ه بلدية ال�ش���ارقة متمثلة بق�ش���م رقاب���ة الأغذية، 

ولي�شع املوؤ�ش�ش���ات الغذائية كم�شاهم رئي�شي و�شريك فعال اإىل جانب اجلهات 

احلكومية يف �شمان �شالمة الغذاء لكافة اأفراد املجتمع.

طبيعة البرنامج
 وافادت �ش���عادتها اأن برنامج ال�ش���ارقة ل�ش���المة الأغذية ه���و برنامج حكومي 

يه���دف اإىل اإن�ش���اء نظ���ام موثق ل�ش���المة الأغذية يف كل من�ش���اأة من املن�ش���اآت 

الغذائي���ة العامل���ة يف مدينة ال�ش���ارقة وتت�ش���من تدريب العاملني يف املن�ش���اآت 

الغذائية على اأف�ش���ل املمار�ش���ات العاملية مبا يتعلق ب�شالمة الأغذية وتاأثرياتها 

على �ش���حة امل�ش���تهلك، موؤك���دة اأنه برنام���ج فريد من نوعه وري���ادي يف فكرته 

يعتمد على احلقائق وحتليل البيانات ويهدف اإىل التح�شني الفعال للممار�شات 

املتعلقة ب�شالمة الأغذية، وحت�شني ال�شحة العامة يف اإمارة ال�شارقة.

كم���ا يعترب م�ش���روع فريد من نوعه على م�ش���توى العامل حي���ث يعمل على اإعادة 

�ش���ياغة فك���رة العمل الرقابي عل���ى املن�ش���اآت الغذائية بحيث يح���اول اأن يبني 

عالق���ة متميزة بني العمل احلكوم���ي وقطاع املوؤ�ش�ش���ات الغذائية مبا يزيد من 

الثقة والتعاون بني الطرفني و يحقق الهدف املن�شود ب�شالمة الغذاء.

محاور البرنامج
يق���وم الربنامج على ثالثة اأ�ش����ض رئي�ش���ية وه���ي تدريب العاملني يف املن�ش���اآت 

الغذائي���ة عل���ى �ش���المة الغذاء ومن ث���م تطبيق برنامج املمار�ش���ات ال�ش���حية 

اجلي���دة يلي���ه التدقيق على املوق���ع من قبل املدققني، كما ي�ش���تند على اأف�ش���ل 

املمار�ش���ات العاملية بهذا امل�ش���مار، ويق���وم على نظريات اجل���ودة حيث يعتمد 

مبداأ التخطيط ثم التنفيذ ثم التاأكد من النتائج ثم التقومي اأو ما ي�شمى بحلقة 

. )PDCA(  دمينغ

واأكدت م�ش���اعد املدي���ر العام اأن املن�ش���اأة الغذائية التي تثب���ت كفاءتها وجتتاز 

عمليات التدقيق على نظام املمار�ش���ات ال�ش���حية اجليدة بنجاح متنح �شهادة 

اجتياز التدقيق بالإ�ش���افة اإىل مل�ش���ق خا�ض بالربنامج يحمل �ش���عار البلدية 

وي�شري اإىل ح�شول املوقع على تلك ال�شهادة.

يتاألف برنامج ال�ش���ارقة من فعاليات خمتلفة يقع يف نطاقها كال من املن�ش���اآت 

الغذائية و�شركات التدريب وفرق بلدية ال�شارقة املختلفة وهي ت�شمل اخلطوات 

الرئي�شية التالية:

اأهداف برنامج ال�سارقة ل�سالمة الغذاء:

انطالقا من �سيا�ســـة بلدية ال�ســـارقة  الهادفة اإىل حماية املجتمع من املخاطر 

الكامن���ة يف املن�ش���اآت الغذائية فقد مت اإق���رار الهدف العام لربنامج ال�ش���ارقة 

ل�ش���المة الغذاء بتح�ش���ني ال�ش���حة العامة يف اإم���ارة ال�ش���ارقة، وحماية اأفراد 

املجتم���ع من املخاطر ال�ش���حية املرتافقة م���ع الأغذية. وي�ش���عى الربنامج اإىل 

حتقيق العديد من الهداف منها:

 1. خف�ض املخالفات ال�ش���حية التي يحررها املفت�شون يف ق�شم رقابة الأغذية 

يف بلدية ال�ســـارقة بن�ســـبة 25 % م���ع نهاية الربنامج، مما يزيد ب�ش���كل غري 

مبا�شر من تعزيز ال�ش���حة العامة، حيث اأّن انخفا�ض املخالفات يعك�ض التزام 

املن�شاآت الغذائية مبتطلبات �شالمة الأغذية املفرو�شة من قبل بلدية ال�شارقة، 

ومن ناحية اأخرى يوؤدي اإىل انخفا�ض تكاليف ت�شغيل املن�شاأة، 

وبالتايل زيادة رغبة وثقة امل�شتثمرين يف ال�شتثمار �شمن ال�شارقة.

2. متو�ش���ط عالمة النجاح يف امتحان مديري املن�ش���اآت الغذائية ي�شل اإىل 
اأ�شا�شيات  املعرفة يف  الأدنى من  يعك�ض احلد  الهدف  اإّن هذا  %  حيث   60
�ش���المة الأغذية التي يجب اأن ميتلكها مدير اأي من�ش���اأة غذائية عاملة �ش���من 

ال�شارقة، كما يعترب هذا الهدف موؤ�شر لالأداء لقيا�ض مدى فعالية التدريب على 

�شالمة الغذاء )اأداء وكفاءة املدربني – اأداء �سركات التدريب(.

  %  60 اإىل  الغذائية ي�ش���ل  املن�ش���اآت  النجاح يف امتحان مديري  3. معدل 
حي���ث ان ه���ذا الهدف يعترب موؤ�ش���ر اأداء لفعالية التدريب على �ش���المة الغذاء 

)اأداء وكفـــاءة املدربـــن – اأداء �ســـركات التدريـــب(  وكفاءة املـــواد التدريبية 

اخلا�شة بدورات �شالمة الغذاء اخلا�شة مبديري املن�شاآت الغذائية.

4. متو�ش���ط عالمة النجاح يف امتحان العاملني يف املن�ش���اآت الغذائية ي�شل 
اإىل 50 % حي���ث اأّن ه���ذا اله���دف يعك����ض احل���د الأدن���ى م���ن املعرف���ة يف 

اأ�شا�ش���يات �شالمة الأغذية التي يجب اأن ميتلكها العاملون يف املن�شاآت الغذائية 

العاملة �ش���من ال�ش���ارقة، كم���ا يعترب هذا الهدف موؤ�ش���ر ل���الأداء لقيا�ض مدى 

فعالي���ة التدري���ب على �ش���المة الغ���ذاء للمتعاملني م���ع الأغذي���ة )اأداء وكفاءة 

املدربن – اأداء �سركات التدريب(.

 %  50 اإىل  ي�ش���ل  الغذائية  املن�ش���اآت  العاملني يف  امتحان  5. معدل جناح 
حيث اأّن هذا الهدف يعترب موؤ�ش���ر لالأداء لقيا�ض فعالية التدريب على �ش���المة 

الغذاء للمتعاملني مع الأغذية )اأداء وكفاءة املدربني – اأداء �سركات التدريب(  

وكفاءة املواد التدريبية اخلا�سة بدورات املتعاملن مع الأغذية.

التدقيق  الغذائية من قب���ل فريق  التدقيق على املن�ش���اآت  6. اجتي���از عملي���ة 
بن�ســـبة 60 %، اإّن ه���ذا اله���دف يعت���رب موؤ�ش���ر اأداء لعوام���ل متعددة ت�ش���مل 

فعاليـــة التدريـــب )اأداء وكفـــاءة املدربن – اأداء �ســـركات التدريـــب(  وكفاءة 

املواد التدريبية اخلا�ش���ة ب���دورات املديرين، وفعالية ومدى كف���اءة اأداء فريق 

الدعم الفني التابع لإدارة الربنامج بالإ�شافة اإىل مدى التزام مديري املن�شاآت 

الغذائية بتطبيق نظام املمار�شات ال�شحية اجليدة يف من�شاآتهم.

العاملة يف  الغذائي���ة  7. النته���اء م���ن تطبيق الربنامج على كافة املن�ش���اآت 
ال�شارقة خالل اأربع �شنوات تبداأ منذ تطبيق الربنامج يف عام 2011.

مكونات البرنامج
مت التخطي���ط لربنامج ال�ش���ارقة ل�ش���المة الأغذية بالعتماد عل���ى مبداأ قيا�ض 

امل�ش���توى على امل�ش���تويات املحلي���ة والإقليمي���ة والعاملية حيث مت���ت العودة اإىل 

جتارب دول العامل املتقدمة ودول املنطقة والتجارب املحلية يف العمل احلكومي 

ل�ش���المة الغذاء، بالإ�شافة اإىل الدرو�ض امل�شتفادة من جتربة ال�شارقة ال�شابقة 

يف هذا ال�شياق.اإّن الت�شميم املبتكر لربنامج ال�شارقة ل�شالمة الأغذية واملعتمد 

على نهج علمي وتطبيقي ارتكز على مكونات تعتمد اأف�ش���ل املمار�ش���ات العاملية 

بهذا امل�شمار وت�شمل هذه املكونات العمليات التالية:
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بـــداأت بلديـــة مدينة ال�ســـارقة بالتعـــاون مع منطقة ال�ســـارقة 

التعليمي���ة يف تطبي���ق املرحلة التجريبية من برنامج ال�ش���ارقة 

ل�ش���المة الغذاء يف مقا�ش���ف مدار����ض الإمارة،وذلك �ش���من 

خط���ة البلدي���ة الت���ي ت�ش���تهدف تطبي���ق الربنامج عل���ى كافة 

املوؤ�ش�شات الغذائية.

وقالت �ســـعادة الدكتورة ر�ســـا اأحمد القا�ســـمي م�ساعد املدير 

اأن  ال�ش���ارقة  بلدي���ة  والبيئ���ة واجل���ودة يف  ال�ش���حة  ل�ش���وؤون 

البلدية �ش���رعت يف تطبيق برنامج ال�ش���ارقة ل�شالمة الأغذية 

على املقا�ش���ف املدر�ش���ية من خ���الل تنظيم برنام���ج تدريبي 

للم�شرفني على املقا�شف املدر�شية واملر�شحني من قبل اإدارات 

املدار����ض لتدريبهم على ال�ش���روط الواجب تطبيقها، م�ش���رية

بلدية الشارقة تبدأ تطبيق برنامج سالمة الغذاء
 في المقاصف المدرسية

اإىل اأن فري���ق الدعم الفني يف برنامج ال�ش���ارقة ل�ش���المة الأغذية بالتعاون مع 

وحدة املدار�ص يف ق�ســـم رقابة الأغذية يف البلدية يقوم بتقدمي الدعم للعاملن 

يف املقا�سف وامل�سرفن عليها.

بعملي���ات   ذل���ك  بع���د  تق���وم  �ش���وف  البلدي���ة  اأن  اإىل  �ش���عادتها  واأ�ش���ارت 

التدقي���ق عل���ى نظ���ام املمار�ش���ات ال�ش���حية املطبق يف كل مق�ش���ف مدر�ش���ي 

املمار�ش���ات  �ش���هادة  من���ح  يت���م  اأن  عل���ى  الربنام���ج  تطبي���ق  م���ن  للتاأك���د 

التدقي���ق. عملي���ات  مقا�ش���فها  الت���ي جتت���از  للمدار����ض  اجلي���دة  ال�ش���حية 

واأفادت م�شاعد املدير العام اأن تطبيق الربنامج يف املدار�ض بداأ يف 18 ابريل 

اجل���اري م���ن خالل اإقامة دورة تدريبية للم�ش���رفني على املقا�ش���ف املدر�ش���ية 

�ســـاركها فيهـــا 9 مدار�ـــص هم مدر�ســـة الأن�ســـار العامليـــة اخلا�سة،مدر�ســـة 

ال�ســـارقة الدولية، مدر�ســـة الإبداع العلمي،مدر�ســـة ال�ســـعلة اخلا�سة،مدر�سة 

العناية الإجنليزية،مدر�شة اقراأ الدولية، مدر�شة ال�شارقة الربيطانية،مدر�شة 

املعرفة،مدر�ســـة وي�ـــص جريـــن، علـــى اأن يتم التدريـــب لباقي املدار�ـــص تباعًا. 

م�ش���رية اإىل اأن الدورة قدمها عدد من املدربني املعتمدين يف الربنامج و�شملت  

�ش���رح كامل عن الربنامج وعر�ض لوثائق نظام املمار�ش���ات ال�ش���حية اجليدة.

واأو�ش���حت الدكتورة ر�ش���ا اأن تطبيق الربنامج يف املقا�ش���ف املدر�شية يعترب 

خط���وة متقدم���ة ل�ش���مان �ش���المة الأطف���ال يف املدار�ض من خ���الل حقهم 

يف احل�ش���ول على غذاء اآمن و�ش���حي، مبا يعزز ال�ش���حة البدنية واأداءهم 

الدرا�سي.

واأبدى امل�ش���اركون يف الدورة رغبتهم وحر�ش���هم ال�ش���ديد على تطبيق نظام 

للممار�ش���ات ال�ش���حية اجليدة يف املقا�ش���ف املدر�ش���ية التابعة ملدار�ش���هم 

مبا يعزز من �ش���حة الطالب وي�ش���من �ش���المة الغذاء والو�شول اإىل جمتمع 

�شحي موؤكدين اأن الربنامج �شي�شاهم يف تعزيز الإجراءات ال�شحية ويحقق 

الريادة لإمارة ال�شارقة يف هذا املجال. 

وكانت البلدية قد بداأت تطبيق برنامج ال�شارقة  ل�شالمة الأغذية يف العديد 

م���ن املطاعم والكافترييات يف مدينة ال�ش���ارقة وحق���ق جناحات كبرية على 

كافة امل�ش���تويات. و�ش���يطبق على كافة املن�ش���اآت الغذائية العامل���ة يف اإمارة 

ال�ش���ارقة يف خط���وة ته���دف اإىل بناء نظام ل�ش���المة الأغذي���ة يف كافة هذه 

املن�ساآت.

اأواًل - تدري���ب مدي���ري املواقع 

الغذائية  على  �سالمة االأغذية: 

يف  امل�ستخدم���ة  العلمي���ة  امل���واد  اأ- 

برنامج ال�سارقة ل�سالمة االأغذية:

م���واد  م���ع  الربنام���ج  يتعام���ل 

علمي���ة وتدريبي���ة و�ش���عت م���ن قبل 

اأخ�شائيني عامليني يف �شالمة الغذاء 

ومت مراجعته���ا واعتماده���ا من قبل 

فريق برنامج ال�ش���ارقة ل�ش���المة الأغذية ومتخ�ش�شة للم�شتويات املختلفة من 

العاملني يف املن�ش���اآت الغذائية، وتتوفر باللغة العربية بالإ�ش���افة اإىل اأربع لغات 

اأخرى منت�ش���رة يف قطاعات العمل يف مدينة ال�شارقة.ت�شمل هذه املواد العلمية 

ما يلي:

الغذائية: املن�ساآت  االأغذية اخلا�ص مبديري  �سالمة  اأ�سا�سيات  كتاب   .1
مت العتم���اد يف ه���ذا الكت���اب التدريب���ي عل���ى م���ادة علمي���ة مرجعي���ة تغطي 

كافة مفاهيم املمار�ش���ات ال�ش���حية اجليدة GHP بلغة ب�ش���يطة وا�ش���حة، 

وباللغ���ات الأك���رث انت�ش���ارا باإم���ارة ال�ش���ارقة، حي���ث مت طباع���ة اإ�ش���دارات 

باللغ���ة العربية والجنليزي���ة واملاليامل، ويتم حاليا العمل على اإ�ش���داره باللغة 

الهندي���ة ولغة الأوردو ويت�ش���من منه���اج الكتاب املوا�ش���يع الرئي�ش���ية التالية:

الأمرا����ض املنقولة بوا�ش���طة الغ���ذاء، املخاطر ال�ش���ائعة لالأغذي���ة، البكترييا 

اليدي���ن،  غ�ش���ل  ال�شخ�ش���ية،  النظاف���ة   ، الواقي���ة  والفريو�ش���ات.املالب�ض 

عملي���ات الف�ش���ل، الأغذي���ة عالي���ة اخلط���ورة، نظاف���ة املوقع، �ش���المة املياه.

مكافح���ة احل�ش���رات.النظافة العام���ة املتعلقة باملمار�ش���ات عالية ومنخف�ش���ة 

اخلط���ورة، ال�ش���يانة، النق���ل والتخزي���ن، �ش���بط درج���ات احل���رارة، املجال 

احل���راري اخلط���ر، التاأك���د م���ن كفاي���ة عملي���ات طه���ي الطع���ام، مقايي����ض 

درج���ة احل���رارة، احلف���ظ ال�ش���اخن واإع���ادة الت�ش���خني.التربيد والتخزي���ن 

الب���ارد، العر����ض امل���ربد، تربي���د الطع���ام ال�ش���اخن، التجمي���د والتذوي���ب.

2. كتاب اأ�سا�سيات �سالمة االأغذية اخلا�ص بالعاملني يف املن�ساآت الغذائية:
ي�ش���كل ه���ذا الكتاب خط���وة يف غاية الأهمي���ة يف جمال تدري���ب العاملني على 

املن�ش���اآت الغذائي���ة، فه���و كت���اب تدريب���ي مت العتماد في���ه على ال�ش���ور وعلى 

عبارات بلغة ب�ش���يطة جدا، مت �شياغتها با�شتخدام 11 لغة خمتلفة و منت�شرة 

يف اإم���ارة ال�ش���ارقة، حي���ث مت من خ���الل هذا الإجن���از الذي قامت ب���ه بلدية 

ال�ســـارقة بالتعاون مع ال�سركة ال�ست�ســـارية TSI التغلب على التحدي الكامن 

بوج���ود العدي���د من اجلن�ش���يات املختلفة يف دول���ة الإمارات العربي���ة املتحدة، 

بالإ�ش���افة اإىل وج���ود ن�ش���بة غ���ري قليلة م���ن املتعاملني م���ع الأغذي���ة الذين ل 

ي�ش���تطيعون الق���راءة اأو الكتاب���ة اأو الثنتني مع���ا، اأو ذوي امل�ش���تويات التعليمية 

املتدنية، فجاء الكتاب الذي ي�ش���رح اأ�شا�شيات �شالمة الغذاء من خالل ال�شور 

اأو من خالل عبارات ب�شيطة لت�شكل حال جوهريا لهذه امل�شكلة.

حي���ث �ش���يقوم املدربون املوؤهلون من �ش���ركات التدريب املعتم���دة بتدري�ض هذا 

الكتيب للمتعاملني مع الأغذية من غري امل�ش���رفني على املواقع الغذائية، و�شيتم 

تزويد كل متدرب بن�ش���خة من هذا الكتاب، مبا ي�ش���مح بعودته ب�شكل دائم اإىل 

املعلومات الواردة فيه.

:GHP ال�سحية اجليدة  املمار�سات  وثائق نظام   .3
يتميز برنامج ال�شارقة ل�شالمة الغذاء باإن�شاء نظام موثق ل�شالمة الغذاء �شيتم 

تزويد كافة املن�ش���اآت الغذائية العاملة يف اإمارة ال�ش���ارقة بن�ش���خة اأ�شلية منه، 

ومبا يتنا�شب مع القطاع الغذائي، حيث �شيكون هناك ثالثة مناذج من الوثائق 

بحيث تتنا�شب مع القطاعات الغذائية اإىل ثالث جمموعات رئي�شية ت�شمل:

- قطاع خدمات الغذاء والذي ي�ش���مل املطاعم والكافيترييات وخدمات متوين 

الطعام.

- قطاع التجزئة وي�شمل متاجر بيع الأغذية باأ�شكالها املختلفة.

- قطاع ت�شنيع املواد الغذائية، وت�شمل امل�شانع الغذائية واملخابز الآلية.

تت�ش���من هذه الوثائق التعليمات الفنية التي تطلبها بلدية ال�شارقة حول تطبيق 

املمار�ش���ات ال�شحية اجليدة بالإ�شافة اإىل فراغات وجداول يتم �شياغتها من 

قبل املدير اأو امل�ش���رف على املن�شاأة الغذائية وامل�شوؤول عن �شالمة الغذاء فيها، 

مما يجعل من هذه الوثائق اأ�شا�ش���ا لنظام فريد ومييز كل من�ش���اأة عن الأخرى 

مبا يتنا�شب مع و�شعها اأو حالتها اخلا�شة.

ت�ش���مل هذه الوثائق اأو ما ي�ش���مى “اإجراءات الت�ش���غيل الآمن”  على املوا�ش���يع 

التالية:

غ�ش���ل اليدين، املمار�ش���ات ال�ش���حية يف املطبخ، النظافة ال�شخ�شية، تخزين  

الأغذي���ة، اإدارة عملي���ات النظاف���ة، تنظيف املع���دات ذات اخلط���ورة العالية، 

تنظي���ف اأ�ش���طح املطب���خ ذات اخلط���ورة العالي���ة، الغ�ش���الة والتنظي���ف قليل 

اخلطورة، مكافحة الآفات.
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ب- اعتماد �سركات التدريب واملدربني:

اإن وج���ود املادة العلمي���ة والتدريبية املنهجية املتميزة ل يكفي ل�ش���مان تدريب 

متميز للمتعاملني مع الأغذية، ولذا فقد �شرعت اإدارة برنامج ال�شارقة ل�شالمة 

الأغذي���ة وبتوجي���ه من املجل����ض البل���دي والإدارة العليا للبلدي���ة بخطة اعتماد 

مدربني ل�ش���المة الأغذية ذوي الكفاءات العالية و�شمن عملية �شمت خطوات 

عدة ت�ش���من الكفاءة العالية للمدربني كما مت و�ش���ع معايري ل�شركات التدريب 

التي �ش���يتم اعتماد املدربني لديه. وقد �ش���ملت عملية اعتماد �شركات التدريب 

واملدربن املراحل التالية:

- درا�ســـة ملفات �ســـركات التدريـــب وتقييمها وفق متطلبـــات ومعايري حمددة 

ت�شمنت زيارات ميدانية لقاعات التدريب يف هذه ال�شركات.

- درا�ســـة ال�ســـرية الذاتية والطـــالع على ال�ســـهادات الأكادمييـــة والتدريبية 

واخل���ربات للمدربني املتقدمني للربنام���ج، ومت اختيار املدربني الذين يوافقون   

اأف�سل املعايري العاملية بهذا امل�سمار.

- اإج���راء تقييم كتابي )امتحان كتابي( للمدرب���ني املتقدمني متوافق مع اأعلى 

م�ستويات تدريب �سالمة الأغذية.

- اإحل���اق املدربني الذي���ن اجتازوا المتح���ان بدورة تدريبية ملدة خم�ش���ة اأيام 

ح���ول تدريب املدربني بعن���وان “Master Trainer”، وقد اأقامت بلدية 

ال�ش���ارقة اأرب���ع دورات تدريبي���ة لتدريب املدرب���ني حتى تاريخ���ه، ويتم يف هذه 

الدورة التدريبية تدريبهم على كيفية تدريب املتعاملن مع الأغذية يف املن�ساآت 

الغذائية على التعامل مع وثائق نظام املمار�ش���ات ال�ش���حية اجليدة يف برنامج 

ال�ش���ارقة ل�ش���المة الأغذي���ة بالإ�ش���افة اإىل تدريبهم على اأف�ش���ل املمار�ش���ات 

العاملية والو�ش���ائل والتقنيات احلديثة املتعلقة مبج���ال التدريب، وقد قدم هذه 

 Dr. Jermy و Dr. Joanne Taylor ال���دورات اخلرباء العاملي���ني

.Taylor
- مت���ت عمليات املراقبة والتدقيق خالل املرحلة التجريبية على املدربني اأثناء 

تقدميهم للدورة التدريبية، حيث مّت ت�ش���جيل فر�ض التح�ش���ني املمكنة لتطوير 

اأداء املدربن.

ول�ش���مان ا�ش���تمرار ج���ودة الأداء يف عملي���ات التدري���ب فق���د اعتم���د برنامج 

ال�ش���ارقة ل�ش���المة الأغذية على عدة تقني���ات، اأهمها املراقبة الع�ش���وائية من 

قب���ل فريق الربنامج لل���دورات التدريبية التي يتم اإقامته���ا، ورفع تقارير حول 

ه���ذه الدورات ومطالبة املدربني باتخ���اذ الإجراءات الالزمة يف حال ظهور اأي 

خلل بالعملية التدريبية، بالإ�شافة اإىل التقنيات الإح�شائية والتي تربط ن�شبة 

جناح املتعاملني مع الأغذية يف امتحان بلدية ال�شارقة مع املدربني الذين تلقوا 

التدريب على اأيديهم، بالإ�ش���افة اإىل الربط الإح�شائي بني املواقع التي جتتاز 

عمليات التدقيق مع �سركات التدريب التي قدمت لها التدريب.

وقد فر�شت بلدية ال�ش���ارقة على �شركات التدريب التوقيع على اتفاقية مرفقة 

بدليل فني ل�ش���مان تلبية متطلبات البلدية ب�ش���اأن التدريب، ومن اأبرز النقاط 

الت���ي ت�ش���منتها التفاقي���ة التزام �ش���ركات التدري���ب بعدد 15 مت���درب كحد

اأق�شى يف القاعة التدريبية، مبا ي�شمن التوا�شل الأمثل بني املدرب واملتدربني، 

بالإ�شافة اإىل التزام �شركات التدريب باللغات املعتمدة فيها.

ثاني���ا - خ�س���وع املتدرب���ني المتح���ان يف �سالمة االأغذي���ة يف بلدية 

ال�سارقة:

انطالقا من اأف�ش���ل املمار�ش���ات العاملية يف �ش���اأن المتحانات ول�شمان نزاهة 

العملي���ة المتحانية وا�ش���تقالليتها عن اجلهات التي تقدم التدريب، ول�ش���مان 

القيا����ض الفعلي مل���دى التقدم الذي ميك���ن اأن يحققه املتعاملون م���ع الأغذية، 

فقد قررت اإدارة برنامج ال�ش���ارقة ل�ش���المة الأغذية اإقامة المتحانات �ش���من 

قاعات بلدية ال�ش���ارقة، بالإ�ش���افة اإىل كونها امل�شوؤولة مبا�شرة عن و�شع اأ�شئلة 

المتحانات ومراقبة المتحانات من قبل موظفيها املتخ�ش�ش���ني بهذا ال�شاأن 

بالإ�ش���افة اإىل ت�شحيح الأوراق المتحانية واإدخال نتائج المتحان اإىل قاعدة 

البيانات.

يت���م امتحان املتدربني وفق���ا للغاتهم وللمادة التدريبية الت���ي مت تدريبهم بها، 

حي���ث تقدم البلدية المتحان���ات باللغات العربية والنكليزي���ة واملاليامل، وهي 

حاليا ب�شدد اإ�ش���دار امتحانات باللغة الهندية ولغة الأوردو، كما يتم التجهيز 

لمتحانات لغري املتعلمني تعتمد مبداأ ال�شور.

بع���د اجتياز المتحان تقوم بلدية ال�ش���ارقة باإ�ش���دار �ش���هادة اجتي���از امتحان 

املمار�ش���ات ال�شحية اجليدة، وت�شدر با�ش���م املتدرب، حيث يثبت من خاللها 

ملفت�شي ق�شم رقابة الأغذية باجتيازه المتحان بنجاح. وت�شل ن�شبة النجاح يف 

المتحان اإىل 84 %.

 GHP – ثالث���ا - تطبي���ق نظ���ام املمار�س���ات ال�سحي���ة اجليدة

يف املن�ساأة الغذائية:

اإّن اإحدى النقاط اجلوهرية يف برنامج ال�ش���ارقة ل�شالمة الأغذية هي اعتماده 

على نهج تطبيق نظام ل�ش���المة الأغذية يف املن�ش���اآت الغذائية العاملة يف اإمارة 

ال�ش���ارقة، وتاأتي اأهمية هذه النقطة يف حتقيق امل�ش���وؤولية امل�شرتكة بني اجلهة 

احلكومية املتمثلة ببلدية ال�شارقة وبني املن�شاآت الغذائية، بالإ�شافة اإىل تطوير 

واقع املمار�شات ال�شحية يف هذه املواقع. اإن تطبيق نظام للممار�شات ال�شحية

اجلي���دة يف املن�ش���اأة الغذائية وفق الوثائق املعتمدة من بلدية ال�ش���ارقة ي�ش���مح 

لهذه املوؤ�ش�ش���ات بالإ�ش���افة اإىل تطبي���ق النظام الطالع عل���ى متطلبات بلدية 

ال�ش���ارقة ومعايريه���ا املتبعة ل�ش���المة الغذاء، كما ي�ش���من ت�ش���غيال اآمنا لهذه 

املواقع مبا يتعلق ب�شالمة الغذاء. ويعزز التماثل يف عمليات التفتي�ض التي يقوم 

بها املفت�ش���ون يف ق�ش���م رقابة الأغذية واملناط به عملي���ة الرقابة امليدانية على 

املن�شاآت الغذائية. 

اإّن تطبيق نظام املمار�ش���ات ال�شحية اجليدة يف املوقع يحتاج اإىل التزام اإدارة 

املن�ش���اأة الغذائية بتطبيق النظام بالإ�ش���افة اإىل حتقيق اخلطوات امل�شار اإليها 

اأعاله يف الربنامج، ل�شمان التطبيق الأمثل للنظام.

\

رابع���ا - تق���دمي الدع���م الفن���ي م���ن قب���ل بلدي���ة ال�سارق���ة مل�ساعدة 

املواقع الغذائية يف تطبيق نظام ل�سالمة الغذاء :

ق���درت اإدارة برنامج ال�ش���ارقة ل�ش���المة الغذاء عدم كفاي���ة التدريب النظري 

لتطبي���ق نظام ل�ش���المة الغذاء يف املن�ش���اآت الغذائية، وخ�شو�ش���ا لدى املواقع 

ال�ش���غرية اأو الأقل تطورا، مما ا�ش���تدعاها اإىل تدريب فريق لعمليات التدريب 

الفني وتاأهيله ب�ش���كل احرتايف، ليقدم امل�شاعدة وال�ش���رح العملي للمديرين اأو 

امل�ش���رفني على املواقع الغذائية وامل�ش���وؤولني عن �ش���المة الغذاء يف من�ش���اآتهم 

على تطبيق نظام املمار�ش���ات ال�ش���حية اجليدة من خالل الوثائق “اإجراءات 

الت�شغيل الآمن”. وقد لقيت هذه املبادرة املجانية التي تقوم بها بلدية ال�شارقة 

كل الرتحيب من اأ�ش���حاب املن�ش���اآت الغذائي���ة، وعززت الثقة وال�ش���فافية بني 

البلدي���ة وبني القطاع���ات الغذائية، مما اأدى اإىل احل�ش���ول عل���ى تعاون كبري 

من قبل هذه املن�ش���اآت الغذائية مع فريق الدعم الفني، والذي اأدى اإىل حتقيق 

نتائج مبهرة يف حت�ش���ني هذه املواقع واإتقان املمار�ش���ات ال�ش���حية اجليدة من 

قبل العاملن فيها. 

خام�س���ا - التدقي���ق عل���ى نظ���ام املمار�س���ات ال�سحي���ة اجلي���دة – 

ال�سارقة: بلدية  GHP من قبل 
اإّن تطبيق نظام املمار�ش���ات ال�ش���حية اجليدة يف املوقع الغذائي يتوج بعمليات 

التدقيق التي يقوم بها فريق التدقيق العامل �ش���من برنامج ال�ش���ارقة ل�شالمة 

الغ���ذاء، يتك���ون اأي فريق تدقيق يق���وم بعملية التدقيق على املن�ش���اآت الغذائية 

املطبقة للنظام من مدقق رئي�ش���ي ومدقق، وي�شم اأحيانا مراقبني اأو متدربني. 

وقد مت تاأهيل فريق التدقيق على اأعلى امل�شتويات ووفقا للمتطلبات الدولية بهذا 

امل�ش���مار والتي تعتمد على املوا�ش���فة العاملية اخلا�ش���ة بتدقيق اأنظمة اجلودة 

ال�ش���ركة ال�شت�ش���ارية  ISO 19011. كم���ا مت تدريبه���م من قبل خرباء 
.TSI

يقوم املدققون با�ش���تخدام من���وذج مت تطويره من قبل فري���ق الربنامج للقيام 

بعملي���ات التدقيق وهو مبني على الوثائق التي مت ت�ش���ليمها للمن�ش���اآت الغذائية 

اأثناء عملية التدريب “اإجراءات الت�شغيل الآمن”. 

عن���د اجتي���از املوقع ملتطلب���ات التدريب، يق���وم املدقق الرئي�ش���ي بكتابة تقرير 

التدقيق الذي ين�شح به مبنح �شهادة تطبيق النظام للمن�شاأة الغذائية.

للمن�س���اأة  بالربنام���ج  اخلا����ص  واملل�س���ق  ال�سه���ادة  من���ح  �ساد�س���ا- 

الغذائية:

بعد اجتياز املن�شاأة الغذائية لعمليات التدقيق تقوم جلنة متخ�ش�شة من اإدارة 

برنامج ال�ش���ارقة ل�ش���المة الأغذية بالتعاون مع ق�ش���م رقابة الأغذية باملوافقة 

على منح �شهادة املمار�شات ال�شحية اجليدة للموقع.

تكون مدة �ســـالحية ال�سهادة عام كامل تتم بعدها اإعادة عمليات التدقيق من 

جدي���د، كما يتم زيارة املوقع زيارات تفتي�ش���ية روتينية خ���الل العام للتاأكد من 

ا�ش���تمرارية تطبيق النظام. مينح املوقع بالإ�ش���افة اإىل ال�شهادة مل�شق يحمل 

�شعار البلدية ليعرب لزبائن املوقع عن تطبيقه لربنامج ال�شارقة ل�شالمة الغذاء.

مع العلم اأن للبلدية احلق يف �ش���حب ال�ش���هادة واإزالة املل�ش���ق يف حال ارتكاب 

املوقع ملخالفات ج�شيمة توؤثر على �شحة امل�شتهلك ب�شكل متعمد.

1372                             عدد املتدربن

140                                عدد املتدربني باللغة العربية

عدد املتدربني باللغة النكليزية               580
 

عدد املتدربني بلغة املاليامل                           440

عدد املتقدمني اإىل المتحان                        1160

عدد الناجحني                                        977
 

مرة اأول  من  للنجاح  املئوية  %               الن�شبة   84

عدد املواقع التي مت تدريب مدير واحد فيها على الأقل    750 
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بناء على التوجيهات السامية لصاحب السمو الحاكم  

بلدي الشارقة يقرر تطوير الكادر الوظيفي
 لتحسين الخدمات في البلدية 

تراأ�ض �ش���عادة �ش���امل عبيد ال�شام�ش���ي رئي����ض املجل�ض البلدي ملدينة ال�ش���ارقة 

الجتم���اع ال�ش���ابع ل���دور النعقاد العادي الأول من الف�ش���ل ال�ش���نوي ال�ش���ابع 

بح�ش���ور �ش���عادة املهند�ض اأحمد عمران ترمي نائب الرئي�ض و�ش���عادة الأع�شاء 

كما ح�ســـر الجتماع �ســـعادة املهند�ص �ســـلطان املعال مدير عـــام بلدية مدينة 

ال�شارقة و�شعادة ثابت الطريفي اأمني �شر املجل�ض البلدي.

ت�ش���من جدول الأعمال العديد من املوا�ش���يع املتعلقة بال�شاأن البلدي واحلياتي 

عل���ى راأ�ش���ها التوجيهات ال�ش���امية  ل�ش���احب ال�ش���مو حاكم ال�ش���ارقة-حفظه 

اهلل - الت���ي وجه بها �ش���موه خ���الل الأيام املا�ش���ية عرب البث املبا�ش���ر لإذاعة 

وتلفزيون ال�شارقة واملتعلقة باملظهر احل�شاري لإمارة ال�شارقة ف�شاًل عن اأمن 

و�ش���المة جمي���ع القاطنني فيها حيث بح���ث املجل�ض اآلية العمل ل�ش���رعة تنفيذ 

هذه التوجيهات بالتن�ش���يق مع الدوائر املعنية يف ال�شارقة ومن هذه التوجيهات 

م�ش���ادرة جميع ال�ش���يارات والدراجات املعدلة مبزودات �ش���رعة والتي ت�شبب 

اإزعاجًا ل�ش���كان الأحياء واملناطق كما ت�ش���بب العديد من احلوادث ، ف�شاًل عن 

الإغالق النهائي  للمن�شاآت  ال�شناعية التي  تقوم برتكيب هذه املزودات ، حيث 

وجه املجل�ض البلدي كافة الإدارات املعنية يف البلدية ب�ش���رورة  ت�ش���خري جميع 

اإمكانياتها ملعاونة ال�شرطة ودائرة التنمية القت�شادية ل�شبط هذه التجاوزات 

وتنفيذ التوجيهات ال�سامية . 

كما اأو�ش���ى املجتمعون جلنة التوا�ش���ل الجتماعي يف املجل����ض بتعزيز التعاون 

مع دائرة الإ�شكان حل�ش���ر البيوت القدمية واملتهالكة والتي ت�شبب خطرا على 

قاطنيها ف�ش���ال عن ت�ش���ويهها للمظهر الع���ام ووج���ه الإدارة املعنية يف البلدية 

ب�شرعة التحرك لإزالة  البيوت املهجورة والآيلة لل�شقوط على وجه ال�شرعة . 

ويف اإطار التوجيهات ال�ش���امية اأي�ش���ا، اأ�ش���در املجل�ض البلدي ملدينة ال�ش���ارقة 

ق���رارًا بتطوير الكادر الوظيفي يف بلدية ال�ش���ارقة بهدف  تطوير اخلدمات يف 

كافة الإدارات والأق�ســـام على اأن يراعى زيادة عدد املراقبن واملفت�سن وذلك 

للتمكن من تغطية جميع املرافق واملن�ش���اآت  خا�شة تلك املتعلقة مبراقبة نظافة 

احلدائق واملنتزهات و �شالمة روادها . 

يف ال�ش���اأن العام ، اطلع املجل�ض البلدي ملدينة  ال�ش���ارقة على امل�ش���ودة النهائية 

مل�ش���روع قانون النظافة الذي اأعدته جلنة موؤلفة من اأع�ش���اء املجال�ض البلدية 

وبلديات مدن ومناطق اإمارة  ال�شارقة ومن �شركة ال�شارقة للبيئة حيث يت�شمن 

م�شروع القانون اآلية عمل اجلهات املخت�شة باإدارة النفايات  مبا فيها التجميع 

والرتحي���ل والف���رز والتخل����ض منها كما ت�ش���من امل�ش���روع لئح���ة باملخالفات 

والغرامات  جلميع املخالفني لقانون النظافة من اأقراد وموؤ�ش�ش���ات حيث اأ�شاد 

املجل�ض البلدي باجلهود املبذولة  من قبل هذه اللجنة ووجه برفع امل�ش���روع اإىل 

املجل�ض التنفيذي لتقرير املنا�شب ب�شاأنه . 

وحر�ش���ًا من املجل�ض البلدي على �ش���المة ال�ش���كان يف مدينة ال�شارقة ، ناق�ض 

املجتمعون م�ش���كلة ح���وادث الده����ض التي اأ�ش���بحت تتكرر يف بع�ض ال�ش���وارع 

الرئي�ش���ية ومنه���ا �ش���ارع الحت���اد ب���ني ال�ش���ارقة ودبي و�ش���ارع اخل���ان وتقدم 

املجتمعون  بعدد من املقرتحات التي من �شاأنها اأن حتد من هذه امل�شكلة ومنها 

اإ�ش���ارات مرور وج�ش���ور م�ش���اة اأو اأنفاق م�ش���اة حيث اأو�شى �ش���عادة ال�شام�شي 

اللجان املخت�ش���ة للتن�شيق مع دائرة ال�ش���غال ومديرية ال�شرطة لطرح احللول 

العملية املنا�سبة . 

كما ناق�ض املجل�ض العديد من املوا�شيع الأخرى املتعلقة بال�شاأن البلدي. 

أقر الموازنة المالية لعام 2012 لبلدية الشارقة 
 المجلس البلدي يطلق مبادرة "لتكن بيوتنا جنة" 

تراأ�ض �ش���عادة �ش���امل عبيد ال�شام�ش���ي رئي����ض املجل�ض البلدي ملدينة ال�ش���ارقة 

الجتماع ال�ش���اد�ض لدور النعقاد العادي الأول من الف�ش���ل ال�ش���نوي ال�شاد�ض 

بح�ش���ور �ش���عادة املهند�ض اأحمد عمران ترمي نائب الرئي�ض و�ش���عادة الأع�شاء 

كما ح�ســـر الجتماع �ســـعادة املهند�ص �ســـلطان املعال مدير عـــام بلدية مدينة 

ال�شارقة و�شعادة ثابت الطريفي اأمني �شر املجل�ض البلدي.

ناق����ض املجل�ض خ���الل اجتماعه العديد من املوا�ش���يع املتعلقة بال�ش���اأن البلدي 

واملرتبطة بالأمور احلياتية واملعي�شية جلميع �شكان مدينة ال�شارقة .

ففي ال�ش���اأن اخلدمي ، وحر�ش���ا من املجل�ض البلدي ملدينة ال�شارقة على تعزيز 

دوره الجتماع���ي ، اق���رتح املجتمع���ون  اإط���الق مب���ادرة “ لتكـــن بيوتنا جنة” 

وامل�ســـتوحاة من مقولة �ســـاحب ال�ســـمو حاكم ال�ســـارقة –حفظ���ه اهلل – وقد 

ت�ش���من املقرتح بع�ض النق���اط املتعلقة بتفعيل دور البلدي���ة يف زراعة احلدائق 

املنزلية واإمداد املواطنني بال�ش���تالت وتقدمي امل�ش���ورة له���م يف جمال الزراعة 

وتفعي���ل امل�ش���اهمة يف التخل�ض من النفايات والقوار�ض واحل�ش���رات وقد وجه 

املجل�ض الأجهزة  املعنية بالبلدية بو�شع ت�شور عام لتنفيذ املبادرة ب�شكل فوري

ويف ال�شاأن التنظيمي ، اأ�شاد املجل�ض البلدي باجلهود املبذولة من قبل الأق�شام 

املعنية يف بلدية ال�ش���ارقة ب�ش���اأن  م�ش���ح اإزال���ة خمالفات البن���اء اخلارجية يف 

منطق���ة الغبيب���ة حيث بلغ جمموع املنازل التي مت اإزال���ة املخالفات منها 268 

وهو ما ن�ش���بته  م���ن 70 % املخالف���ات القائمة وتنوعت ه���ذه املخالفات بني 

اإ�شافات بناء عادي وتركيب �شياج ومظالت ب�شورة غري قانونية وبناء حظائر 

واأ�شوار  وغريها من املخالفات التي ت�شوه املظهر احل�شاري للمدينة وتوؤثر على 

�شحة القاطنني يف تلك املنطقة . 

ويف ال�ش���ياق عين���ه ، ناق�ض املجل����ض البلدي املقرتح اخلا�ض باإع���ادة النظر يف 

خمالفات البناء العادي يف املناطق ال�ش���كنية والتي ت�شمل املالحق والإ�شافات 

للبيوت ال�ش���كنية وذلك تخفيفا لالأعباء عن كاه���ل املواطنني الذين جلوؤوا اإىل  

ت�ش���ييد هذه الإ�ش���افات بناًء على ظروف عائلية واإن�ش���انية وقد اأو�شى املجل�ض 

باإعداد ت�ش���ور كامل للمقرتح لعر�شه على اجلهات العليا كونه مرتبط بالقرار 

رقم )23( ل�سنة 2007 ب�شاأن ا�شرتاطات البناء العادي يف اإمارة ال�شارقة . 

كما اطلع املجتمعون على عر�ض مرئي ملقرتح لتطوير اآلية عمل ق�شم الإعالنات 

اخلارجية وتنظيم هذه الإعالنات من حيث ال�ش���كل ومكان العر�ض مبا ي�شمن 

احلفاظ على املظهر احل�شاري ل�شوارع مدينة ال�شارقة . 

ويف ال�ش���اأن الداخلي ، اأقر املجل�ض البلدي ملدينة ال�شارقة املوازنة املالية لبلدية 

مدينة ال�ســـارقة لعـــام 2012 وذلك بعد اأن مت مناق�ش���تها تف�ش���يليا من قبل 

اللجان املخت�ســـة على مدار الأ�سابيع ال�ســـابقة  واإجراء التعديالت ال�سرورية 

ومنه���ا بع����ض بنود ال�ش���رف املتعلقة بروات���ب املوظفني  بعد املكرمة ال�ش���خية 

ل�شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة حفظه اهلل املتمثلة بزيادة الرواتب . 

ومتا�ش���يا م���ع ظروف ال�ش���وق احلالية ، واإ�ش���هامًا م���ن املجل�ض البل���دي ملدينة 

ال�شارقة يف تن�شيط القطاع العقاري ، وافق املجل�ض البلدي ملدينة ال�شارقة  على 

تعديل ال�شرط اخلا�ض ب�شنوات خربات املهند�شني بالن�شبة ل�شركات املقاولت 

وال�شت�ش���ارات الهند�شية وذلك ت�ش���هيال لعمل هذه ال�شركات وتن�شيط القطاع 

العقاري . 
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ت�شارك بلدية ال�شارقة يف احتفالية �شاعة الأر�ض العاملية التي يحتفل بها العامل 

�ش���نويا  يف ال�شبت الأخري من �شهر مار�ض وذلك اإميانا منها بامل�شاركة الفاعلة 

يف احلف���اظ على البيئة وحماولة الق�ش���اء على امل�ش���اكل البيئية التي  يواجهها 

كوكب الأر�ض انطالقا من م�شوؤوليتها املجتمعية .

وقالـــت �ســـعادة الدكتورة ر�ســـا اأحمد القا�ســـمي م�ســـاعد املدير العام ل�ســـوؤون 

ال�ش���حة والبيئة واجلودة يف بلدية ال�ش���ارقة اأن البلدية �ش���وف ت�شارك يف هذا 

احل���دث من خ���الل التعاون والتن�ش���يق م���ع هيئة البيئ���ة واملحمي���ات الطبيعية 

وعدد من الدوائر احلكومية الأخرى امل�ش���اركة يف هذا احلدث، م�شرية اإىل اأن 

م�ش���اركة البلدية �شتكون من خالل اإغالق الأنوار اخلارجية يف ال�شوق املركزي 

واإغ���الق الأنوار غري ال�ش���رورية يف متن���زه اجلزيرة ومي���دان الحتاد وميدان 

ال�شاعة واملتنزهات واحلدائق يف الأحياء ال�شكنية.

روؤيته���ا  تعك����ض  ال�ش���ارقة  بلدي���ة  م���ن  الوا�ش���عة  امل�ش���اركة  اأن ه���ذه  موؤك���دة 

والإر�ش���اد  التوعي���ة  تق���دمي  عل���ى  واحلر����ض  البيئ���ي  بالعم���ل  واهتمامه���ا 

البيئي���ة. والتوعي���ة  التثقي���ف  تعزي���ز  اأج���ل  م���ن  املجتم���ع  اأف���راد  لكاف���ة 

ودع���ت م�ش���اعد املدير الع���ام موظف���ي البلدي���ة و�ش���ركاءها الإ�ش���رتاتيجيني 

وعمالءه���ا واجلمه���ور بالإمارة للم�ش���اركة يف املبادرة البيئية التي ت�ش���اهم يف 

احل���د من الحتبا�ض احل���راري الناجت عن اإنبعاثات غاز ثاين اأك�ش���يد الكربون 

ال�شار بالبيئة والذي ت�شدره املولدات الكهربائية.

واأ�ش���ارت اإىل اأن البلدية وجهت ر�ش���ائل /ا�ض ام ا�ض/ وخطابات ر�ش���مية اإىل 

العدي���د من املوظف���ني والعمالء الداخليني واخلارجي���ني تدعوهم فيها لإغالق 

الأ�ش���واء والأجه���زة الكهربائية غري ال�ش���رورية اعتبارا من ال�ش���اعة الثامنة 

والن�ش���ف وحتى التا�ش���عة والن�شف من م�ش���اء يوم ال�ش���بت القادم تزامنا مع 

باقي دول العامل .

دعت الجمهور والعمالء للمشاركة حفاظًا على البيئة

بلدية الشارقة تشارك في ساعة األرض بتخفيض األضواء في عدة مواقع

اأخبـار الـدار

ت�شارك بلدية ال�شارقة يف معر�ض تكنولوجيا املياه والطاقة 

والبيئة”ويتيك�ـــص” الذي يعقد يف املرك���ز التجاري العاملي 

بدبي يف الفرتة من الثالث ع�ش���ر وحتى اخلام�ض ع�شر من 

مار�ض اجلاري.

وقالت �سعادة الدكتورة ر�سا القا�سمي م�ساعد املدير العام 

ل�ش���وؤون ال�ش���حة والبيئ���ة واجل���ودة يف بلدية ال�ش���ارقة اأن 

م�شاركة البلدية ممثلة يف جناح خا�ض لق�شم حماية البيئة 

تاأت���ي يف اإطار حر����ض امل�ش���وؤولني يف البلدي���ة على عر�ض 

جتربته���ا املميزة يف هذا املجال، يف ه���ذا املعر�ض الدويل 

الكبري الذي ي�ش���هد ح�ش���ور مكثف من خمتلف ال�ش���ركات 

واملوؤ�ش�شات من حول العامل.

واأ�ش���ارت اإىل اأن ق�ش���م حماية البيئة يقدم للزوار العديد من الربامج وامل�ش���اريع التي تطبقها بلدية ال�ش���ارقة منها نظام ت�ش���جيل ال�ش���ركات البيئية 

والإج���راءات املتبعة يف هذا ال�ش���اأن ل�ش���مان التزام ال�ش���ركات بتطبيق اأعل���ى معايري حماية البيئة م���ن كافة امللوثات، كما يت���م عر�ض نظام خدمات 

الت�شاريح البيئية وطرق التخل�ض من النفايات والتي ا�شتطاعت اأن حتقق جناح كبري يف جمال جودة البيئة.

واأو�ش���حت القا�ش���مي اأن جناح البلدية يت�ش���من كذلك تقدمي عر�ض عن طرق الر�ش���د املختلفة لتلوث الهواء واآلية  قيا�ض ن�شب التلوث للتاأكد من نقاء 

الهواء حفاظًا على �ش���حة و�ش���المة الإن�شان، م�شرية اإىل اأن جناح البلدية �شهد اإقبال كبري من زوار املعر�ض ولقي ا�شتح�شان من املتخ�ش�شني الذين 

حر�ش���وا على ال�ش���تماع وال�ش���تفادة من جتربة  بلدية ال�ش���ارقة املميزة يف هذا املجال والتي تعك�ض حجم التقدم والتطور الذي و�شلت اإليه البلدية يف 

جمال احلفاظ على البيئة،  وذلك من خالل امتالكها ملجموعة متميزة من الكوادر الب�شرية املواطنة املتخ�ش�شة يف هذا املجال.

واأفادت القا�شمي باأن املعر�ض يعد فر�شة مميزة لالطالع على جتارب الآخرين والتوا�شل مع اأحدث ال�شركات العاملة يف هذا املجال.

عرضت تجربتها المميزة في الحفاظ على البيئة
بلدية الشارقة تشارك في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة

عق���دت بلدية ال�ش���ارقة اجتماعًا مع دائرة الإ�ش���كان يف الإمارة ملناق�ش���ة عدد 

م���ن املقرتحات التي تهدف اإىل ت�ش���هيل الإجراءات على املواطنني ب�ش���اأن بناء 

وحدات �شكنية م�شغرة.

وقال �ش���عادة  املهند�ض �شلطان عبد اهلل املع�ال مدير عام بلدية مدينة ال�شارقة  

عقب الجتماع الذي ح�ش���ره  �ش���عادة خليفة الطنيجي رئي�ض دائرة الإ�ش���كان 

وعدد من مديري الإدارات وروؤ�شاء الأق�شام يف الدائرتني اأن الجتماع ناق�ض

املبادرة اخلا�شة بطرح مقرتحات للت�شهيل على املواطنني بال�شماح لهم بتنفيذ 

وحدة �شكنية م�شّغرة ذات تكلفة ب�شيطة على الأر�ض املمنوحة لهم،م�شريًا اإىل 

اأن هذا املقرتح �ش���وف يتيح الفر�شة اأمام اأ�ش���حاب الدخل املحدود ل�شتكمال 

الوحدة ال�شكنية اخلا�شة بهم على مراحل مي�ّشرة م�شتقباًل.

واأكد �ش���عادته اأن هذا القرتاح �شي�ش���هم ب�ش���كل فعال يف تاليف م�شكالت ترك 

املباين وهجرها عّدة �ش���نني دون ا�ش���تكماله ب�ش���بب عدم الق���درة املادية على

موا�ش���لة البناء.موؤكدًا اأن ه���ذا القرتاح ياأتي يف اإطار حر����ض الدائرتني على   

تنفيذ توجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو 

املجل�ض الأعلى لالحتاد حاكم ال�ش���ارقة حفظه اهلل، بالتي�ش���ري على املواطنني 

وتذليل كافة العقبات اأمامهم من اأجل م�ساعدتهم على بناء امل�سكن اخلا�ص بهم.

واأو�شح  اأن بلدية ال�شارقة ل تتوان�ى عن تقدمي الدعم وامل�شاعدة من اأجل عدم 

ترك املنازل دون ا�ش���تكمال لعملية البناء لعدة �ش���نوات نتيجة لأي �شبب، لفتًا 

اإىل اأن هذا القرتاح �ش���وف ي�ش���اهم يف حل م�شكلة كان بع�ض املواطنني يعانون 

منها خالل الفرتة املا�شية وخا�شة اأ�شحاب الدخول املحدودة.

بلدية وإسكان الشارقة 
تبحثان تسهيل إجراءات 
تنفيذ مساكن المواطنين
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اأخبـار الـدار

اأكد �شعادة املهند�ض �شلطان عبد اهلل املعال مدير عام بلدية مدينة ال�شارقة اأن 

البلدية حتر�ض على الرتقاء مبنظومة اخلدمات التي تقوم بها من اأجل تطوير 

وجتميل املدينة ب�ش���كل م�ش���تمر لتبقى مدينة ال�ش���ارقة مدينة البت�شامة وبيئة 

نظيفة خالية من التلوث وجاذبة لل�ش���ياحة وال�ش���تثمار واملكان الأمثل لق�ش���اء 

الأوقات، موؤكدًا اأن التطور الكبري الذي �ش���هدته ال�ش���ارقة وزيادة عدد ال�شكان 

دفع البلدية لتعزيز اإجراءات عملية النظافة متا�شيًا مع اإ�شرتاتيجيتها الرامية 

اإىل حتقيق اأعلى معايري اجلمال واحلفاظ على البيئة امل�شتدامة.

وذكر �ش���عادته اأن البلدية تعتزم ت�ش���ديد الدور الرقابي على خمالفي النظافة 

العام���ة ملواجه���ة ال�ش���لوكيات اخلاطئة من قبل بع�ض ال�ش���كان وال���زوار الذين 

يقوم���ون باإلقاء املهمالت واأعقاب ال�ش���جائر يف غري الأماكن املخ�ش�ش���ة لها، 

مما ي�ش���وه املنظ���ر العام ويوؤثر عل���ى الروؤي���ة اجلمالية التي تتمت���ع بها مدينة 

ال�ش���ارقة، موؤكدًا اأن ت�ش���ديد الدور الرقابي وتعزيز الج���راءات ياأتي يف اإطار 

التوجيهات ال�ســـامية من �ســـاحب ال�ســـمو ال�ســـيخ الدكتور �ســـلطان بن حممد 

القا�ش���مي ع�ش���و املجل�ض الأعلى حاكم ال�ش���ارقة باحلفاظ على نظافة وجمال 

املدينة.

وقال �ش���عادته خالل الجتم���اع الذي عقده مع مديري بلديات اإمارة ال�ش���ارقة 

اإن البلدية حري�ســـة على ت�ســـخري اإمكانياتهـــا الفنية واملادية لإر�ســـاء معايري 

النظافة العامة وذلك جت�ش���يدا لل�ش���روط ال�ش���حية والبيئية املن�شودة و�شمان 

م�ش���توى حياة اأف�شل، واحلفاظ على امل�ش���هد احل�شاري واجلمايل الذي تتمتع 

به اإمارة ال�شارقة.

واأو�ش���ح اأن البلدي���ة توا�ش���ل جهوده���ا يف عملي���ة النظاف���ة من خ���الل تدعيم 

الكوادر املوجودة وتفعيل وتعزيز دورها وذلك تنفيذا لأوامر وتوجيهات القيادة 

الر�ش���يدة بزيادة عدد املفت�شني حتى تبقى اإمارة ال�ش���ارقة نظيفة وخالية على 

الدوام من كل ما يلوث البيئة اأو ي�شوه املنظر العام.

واأف���اد باأن احلكومة تنفق مبالغ مالية �ش���خمة �ش���نويًا للحف���اظ على النظافة 

والت�ش���جري والزراع���ة ولك���ن بع����ض الأ�ش���خا�ض ل يحافظون على ه���ذه البنية 

اجلمالي���ة ويقوم���ون برمي املخلفات �ش���واء كانت على امل�ش���طحات اخل�ش���راء 

والأماك���ن العام���ة وال�ش���واطئ واملتنزهات وكذل���ك ال�ش���وي يف الأماكن الغري 

خم�ش�شة لذلك، وتدخني ال�شي�شة وغريها من ال�شلوكيات التي ت�شر بالبيئة. 

ال�ش���بب  ه���و  )املخالف���ات(  الأ�شا�ش���ي  ال���رادع  غي���اب  اأن  اإىل  لفت���ًا 

داعي���ًا  النظاف���ة،  لقان���ون  والمتث���ال  النا����ض  اك���رتاث  لع���دم  الرئي�ش���ي 

اجلمه���ور للتع���اون م���ع البلدي���ة يف احلف���اظ عل���ى نظاف���ة املدين���ة، جتنب���ًا 

ال�ش���اأن. ه���ذا  يف  املخالف���ني  عل���ى  تفر����ض  اأن  ميك���ن  الت���ي  للغرام���ات 

واأو�ش���ح مدي���ر عام بلدي���ة مدينة ال�ش���ارقة باأن بلدي���ات الإمارة �ش���وف تنفذ 

حملة لتوعية اجلمهور واأ�ش���حاب املح���الت، وتثقيف طالب املدار�ض لالهتمام 

بالنظافة واملحافظة على البيئة، يف الوقت نف�ش���ه �ش���يتم التن�شيق مع ال�شرطة 

ومكات���ب العمل وغريها م���ن اجلهات املعنية لتخاذ الإج���راءات الالزمة جتاه 

املخالفن.

و�ش���دد املعال على �ش���رورة بذل املزيد من اجلهد لالرتقاء بامل�شتوى ال�شياحي 

وال�شتثماري والبيئي يف الإمارة.

بناء على توجيهات حاكم الشارقة بالحفاظ على جمال المدينة
بلدية الشارقة تشدد الدور الرقابي على مخالفي النظافة العامة

بلدية الشارقة تطبق
 أنظمة الدفع الذكية 

في عيادة الصحة العامة
قررت بلدية مدينة ال�شارقة تطبيق نظام التح�شيل الليكرتوين الذكي جلميع 

معامالتها على اأن يبداأ تطبيق النظام بالعيادة العامة التابعة لإدارة ال�ش���حة 

ثم يتم تطبيق النظام على كافة الإدارات يف وقت لحق.

وقال �شعادة املهند�ض �ش���لطان عبد اهلل املعال مدير عام بلدية مدينة ال�شارقة 

اأن تطبي���ق نظام التح�ش���يل الذكي يه���دف اإىل اإجناز عملي���ات الدفع وتوفري 

اأعلى اإجراءات ال�ش���المة والأمان يف حفظ الأموال بالإ�شافة اإىل توفري الكثري 

م���ن الوق���ت واجلهد ، م�ش���ريًا اإىل اأن مراجع���ي العيادة العام���ة حاليا يقومون 

بدفع الر�ش���وم امل�ش���تحقة على اإجناز معامالتهم من خالل م�ش���رف ال�شارقة 

الإ�ش���المي والكائن مبقر العيادة والذي يعمل على فرتتني �ش���باحية وم�ش���ائية 

بدًل من الدفع  لدي الكا�ش���ري، علمًا باأن عملية الدفع ل ت�ش���تغرق �شوى اإدخال 

رقم “البار كود” اخلا�ص باملعاملة . 

وذكر �ش���عادته اأن نظام الدفع حاليًا يتم بالكا�ض و�ش���وف يتم يف امل�ش���تقبل من 

خ���الل البطاقات الذكية"الدرهم اللكروين" لفتًا اإىل اأن تطبيق نظام الدفع 

اجلديد ياأتي يف اإطار عملية التطوير والتحديث التي تقوم بها البلدية من اأجل 

تطوي���ر وحتديث اأنظمتها املالية وفق اأرقى املعايري املعمول بها يف هذا ال�ش���اأن 

مب���ا يعزز من كف���اءة العمل ويقلل م���ن التكلفة الناجتة ع���ن احلماية والتاأمني 

وال�سرافن وغريها .

وذك���ر مدير ع���ام البلدي���ة اأن م�ش���روع تطبيق نظ���ام التح�ش���يل اجلديد يتم 

بالتع���اون م���ع اإدارة املالية املركزية يف حكومة ال�ش���ارقة وم�ش���رف ال�ش���ارقة 

الإ�ش���المي واأح���دى ال�ش���ركات املتخ�ش�ش���ة يف هذا املج���ال ، م�ش���ريًا اإىل اأن 

النظام �ش���وف يتم تطبيقه يف جمي���ع الإدارات واملراكز التابعة للبلدية يف وقت 

لحق كما �ش���يتم اعتماد نظ���ام الدفع بالبطاقة الذكية ب���دًل من الدفع الكا�ض 

لدى البنك خالل الفرتة املقبلة.

تعمل بلدية مدينة ال�ش���ارقة على تطوير املراكز التابعة لها على م�شتوى املدينة 

وذل���ك من خالل حتويله���ا اإىل بلديات م�ش���غرة يتم من خالله���ا تقدمي كافة 

اخلدمات للمراجعن وذلك يف اإطار ا�ســـراتيجية البلدية الرامية اإىل �ســـهولة 

التوا�شل مع اجلمهور والقرب منهم وتخفيف الأعباء عنهم.

وقال �شعادة املهند�ض �ش���لطان عبد اهلل املعال مدير عام بلدية مدينة ال�شارقة 

اأن لدى البلدية خم�ش���ة مراكز ت�ش���مل مركز الوح���دة  ويقوم بتقدمي اخلدمات  

للمناط���ق ال�ش���ناعية من الأوىل وحتى التا�ش���عة ، اأما مرك���ز اخلالدية فيقدم 

اخلدم���ات ملناط���ق املجاز  الثالث واللي���ة واخلان واخلالدي���ة والنهدة  واملمزر 

والتعاون، اأما مركز ال�ش���ناعية فيقوم بتقدمي اخلدمات للمناطق ال�ش���ناعية 

من العا�ش���رة وحتى الثامنة ع�ش���رة، بينما يقوم مرك���ز الزبري بتقدمي اخلدمة 

اإىل مناطق الزبري وال�شجعة  والرحمانية، بالإ�شافة اإىل مركز اجلزات الذي 

يقدم اخلدمة اإىل �سكان املنطقة واملناطق املجاورة لها.

وذك���ر �ش���عادته اأن مراك���ز البلدي���ة حققت العدي���د من الجن���ازات يف الفرتة 

املا�شية من خالل التوا�ش���ل والتفاعل مع اجلمهور، حيث قامت بت�شديق نحو 

46480 عقدًا واإ�سدار اأكرث من 4 اآلف بطاقة مل�شتحقي دعم الأرز، كذلك 
مت اإجناز 9559 معاملة  تتعلق بال�ش���وؤون الفنية، بالإ�شافة اإىل متابعة اأعمال 

النظافة و�شيانة ال�شوارع وغريها من املهام الأخرى، موؤكدًا اأن مراكز البلدية 

�ش���وف ت�شبح مبثابة  جممع لتقدمي العديد من اخلدمات، لفتًا اإىل اأن البلدية 

تقوم  بالتن�شيق مع بع�ض الدوائر احلكومية و�شبه احلكومية من اأجل فتح فروع 

له���ا يف هذه املراكز لت�ش���بح مبثابة جممعات متعددة اخلدمات تقدم ل�ش���كان 

املناطق كافة املعامالت الالزمة يف �ستى القطاعات.

مراكزها  تحويل  تعتزم  البلدية 
إلى مجمعات متعددة الخدمات
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واأ�شارت اإىل اأن القرية الرتاثية تت�شمن اأ�شتوديو تراثي يحوي جمموعة متنوعة 

من ال�ش���ور التي تعك�ض طبيعة احلياة يف املا�شي بالإ�شافة اإىل فقرات متنوعة 

تق���ام يوميا من امل�ش���ابقات والألغاز بني الزوار ويح�ش���ل الفائزون على هدايا 

قيمة.م�ش���رية اإىل اأن حدائق ال�ش���ارقة �شوف ت�شت�ش���يف خالل هذه الفعاليات 

الأباء والأمهات املقيمن بدار امل�ســـنن يف كل من ال�ســـارقة وعجمان للم�ساركة 

يف هذه القرية تقديرا لهم ولعطائهم وخا�ش���ة اأنهم م�ش���اركون يف �شناعة هذا 

الرتاث.

كما تت�شمن القرية معر�ض �شور حلدائق اإمارة ال�شارقة والفعاليات التي تقام 

فيها والتي تعك�ض اجلهود الكبرية التي تقوم بها بلدية ال�ش���ارقة يف هذا املجال 

مم���ا جعلها مدينة احلدائق بامتياز ، يف الوقت نف�ش���ه �ش���يتم فتح الباب اأمام 

الزوار الراغبني يف ال�ش���رتاك مب�شابقة مبادرة اأ�شدقاء حدائق ال�شارقة التي 

تهدف اإىل تعزيز التوا�ش���ل والتفاعل بني احلدائق والزوار وامل�ش���اركة يف كافة 

الفعاليات والأن�ش���طة التي تنظمها احلدائق، اأما واح���ة اللولو فتقدم لالأطفال 

باق���ة منوعة من املتعة والرتفية، و�ش���وف ت�ش���مر الفعاليات يوميًا من ال�ش���اعة 

الرابعة ع�سرًا وحتى العا�سرة م�ساء على مدار اأ�سبوعن.

تتضمن جناح خاص لمبادرة كلنا خليفة
بلدية الشارقة تقيم قرية تراثية في حديقة القوز

تستضيف المسنين في الشارقة وعجمان ليشاركوا الزوار الفعاليات

تنظم بلدية مدينة ال�شارقة برنامج تراثي ترفيهي يف حديقة القوز حتت �شعار 

عق���د من الرتاث يبداأ يف الثالث والع�ش���رين من مار�ض اجلاري وي�ش���تمر حتى 

اخلام�ص من ابريل املقبل.

وقالت حنان جا�ش���م رئي�ض ق�ش���م الفعاليات واملهرجانات يف بلدية ال�شارقة اأن 

اإقام���ة برنامج تراثيات 2012 يف حدائق ال�ش���ارقة يهدف اإىل تعريف الزوار 

باأهمي���ة ت���راث دول���ة الإم���ارات، انطالقا من ق���ول املغفور له ال�ش���يخ زايد بن 

�ش���لطان اآل نهيان “لبد من احلفاظ على تراثنا القدمي لأنه الأ�ش���ل واجلذور 

وعلينا اأن نتم�سك باأ�سولنا وجذورنا العميقة”.

واأ�ش���افت اأن بلدي���ة ال�ش���ارقة تنظ���م ه���ذه الفعالي���ات الرتاثي���ة متا�ش���يًا مع 

الحتفالت التي تقام يف الدولة وخا�ش���ة يف اإمارة ال�شارقة يف مثل هذا الوقت 

من كل عام احتفال بالرتاث الإماراتي ، م�شرية اإىل اأن برنامج تراثيات ي�شتمل 

عل���ى العديد من الفعاليات والأن�ش���طة التي تدخل ال�ش���رور على الزوار وتقدم 

لهم املعلومة املفيدة،  كما ت�ش���اهم يف تفعيل الأن�ش���طة الثقافية وتوثيق ارتباط 

املواطنني برتاثهم واإحياء التقاليد والعادات الإماراتية القدمية.

وذكرت اأن القرية الرتاثية تتميز بوجد جناح خا�ض حتت عنوان “كلنا خليفة” 

يتم من خالله عر�ض جمموعة من ال�شور النادرة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ

خليف���ة ب���ن زايد اآل نهي���ان رئي�ض الدول���ة ، كما يقوم جمموعة م���ن املتطوعني 

واملتطوع���ات بتعريف ال���زوار بطبيعة برنامج كلنا خليفة وكيفية امل�ش���اركة فيه 

والذي يعك�ض احلب والولء للقيادة الر�شيدة .

 كم���ا تتمي���ز الفعالي���ات  با�شت�ش���افة ع���دد م���ن ال�شخ�ش���يات العام���ة منه���م 

ال�شخ�ش���ية الإعالمية الإماراتية ال�ش���هرية عب���د اهلل اأبو عابد لي�ش���ارك زوار 

الفعاليات الفرحة من خالل امل�شابقات والألغاز ال�شعبية لإدخال الفرح والربح 

على الزوار.

واأفادت رئي�ض ق�ش���م الفعاليات واملهرجانات اأن برنامج تراثيات ي�ش���مل اإقامة 

قرية تراثية �ش���املة تقدم الرتاث الإماراتي القدمي يف خمتلف جمالت احلياة 

الربية والبحرية  لإطالع الزوار على حياة الإماراتيني قدميا وتعريفهم باملنجز 

الثقايف والرتاثي التي تتمتع به الدولة ، كما يوجد مقهى �شعبي يقدم امل�شروبات 

ال�ش���عبية الت���ي تتمتع بها دول���ة الإمارات. كذلك تت�ش���من القرية عر�ض لرحلة 

الآب���اء والأجداد مع ا�ش���تخراج اللوؤلوؤ من اأعماق البحار يف املا�ش���ي ، ورحالت 

الغو�ض وال�شيد والتجارة وغريها من املهام والأعمال التي كان يقوم

بها الآباء والأجداد يف املا�شي.

نظمت بلدية مدينة ال�ش���ارقة برنامج تدريب���ي للموظفني واملوظفات املتعاملني 

ب�ش���كل مبا�ش���ر مع اجلمهور حول “فن التعامل مع اجلمه���ور”، وذلك يف اإطار 

حر�ش���ها على تدريب املوظفني واملوظفات على تق���دمي خدمة مميزة للجمهور 

وفق لالأ�شاليب العلمية احلديثة املعمول بها يف هذا املجال. 

وقال �ش���عادة املهند�ض �ش���لطان عبد اهلل املعال مدير عام بلدية مدينة ال�شارقة 

اأن هذه الدورة تاأتي �ش���من الربنامج التدريبي لبلدية ال�شارقة الذي ي�شتهدف 

الرتق���اء بالك���وادر الب�ش���رية وتدريبها على اأح���دث الربامج والعل���وم الإدارية 

واخلدمي���ة التي ت�ش���اهم يف تعزيز الدور الذي تقوم ب���ه البلدية واحلفاظ على 

امل�شتوى املتميز للخدمات التي تقدمها البلدية للجمهور.

وذكر �ش���عادته اأن برنامج  فن التعامل مع اجلمهور �ش���ارك فيه عدد كبري من 

املوظفني واملوظفات من العاملني يف الوجهة الأمامية وذلك حر�شًا من البلدية 

عل���ى اإطالع هوؤلء املوظفني على اأحداث طرق فن���ون التعامل مع اجلمهور من 

اأج���ل تقدمي خدمة مميزة  جلمي���ع املراجعني، موؤك���دًا اأن البلدية  تبذل جهود 

كبـــرية لالرتقاء بجودة اخلدمات التـــي تقدمها للمراجعن انطالقا من دورها 

الريادي واخلدمي الفاعل يف كافة القطاعات املجتمعية.

واأو�ش���ح �ش���عادته اأن الربنامج يعزز من ال���دور الذي تقوم ب���ه البلدية خلدمة 

عمالئها ويعزز من التوا�شل والتفاعل اجليد بني البلدية واملراجعني. 

بلديــة الشــارقة تنظــم برنامج 
تدريبي عن فن التعامل 

مع الجمهور
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واأو�ش���ح �ش���عادته اأنه مت اتخاذ الإج���راءات املتبعة نحو ه���دم املباين املهجورة 

ذات احلالة ال�ش���يئة التي لجتدي معها اأعمال ال�ش���يانة بالإ�شافة اإىل �شعوبة 

التوا�شل مع اأ�شحابها لذلك مت و�شع عبارة للهدم عليها ون�شر اإعالن باجلريدة 

الر�ش���مية وخماطبة الدوائر الأخرى لإيقاف املعامالت اخلا�ش���ة بها ثم تقوم 

البلديـــة بعـــد ذلك بعملية الهدم مـــع حتميل قيمة الهدم وامل�ســـاريف الإدارية 

على املالك. 

واأف���اد املدير العام اأن اإجمايل البيوت الت���ي مت هدمها عن طريق البلدية  منذ 

عام 2008  وحتى نهاية العام املا�شي تقدر بحوايل )1187 منزل مهجور( 

وجاري العمل على اأخ���ذ املمانعات الالزمة من الدوائر احلكومية ) التخطيط 

وامل�ساحة – ت�شجيل عقاري – الكهرباء واملياه – الدفاع املدين – الت�سالت 

- ال�ســـرطة – البيئة ( لهدم باقي املباين املهجورة والتي مل يراجع اأ�ش���حابها 

حتى الآن والبالغ عددها 450 منزل. 

اأما بالن�ش���بة للمباين املهجورة وبحالة اإن�ش���ائية مقبولة وميكن عمل �شيانه لها 

ويق���در عددها على م�ش���توى الإمارة بح���وايل ) 850 منزل مهجور (  فجاري 

التوا�شل مع اأ�شحابها لعمل ال�شيانة الالزمة ح�شب تقارير البلدية مع �شرورة 

اإغ���الق املن���زل واإزالة احل�ش���ائ�ض حفاظ���ًا على الأم���ن العام بالإم���ارة واإبالغ 

اجلهات املعنية الأخرى لإتخاذ الإجراءات الالزمة نحو تاأمني املنزل .

واأو�شح �ش���عادته اأن املباين املتوقفة مبراحل الإن�ش���اء املختلفة جاري التوا�شل  

مـــن املناطق وتوا�ســـل الإزالـــة يف باقي املناطـــق وذلك انطالقا من �سيا�ســـتها 

الإ�ش���رتاتيجية الرامية اإىل تطوير املدينة واحلفاظ على املنظر احل�شاري مبا 

يتما�ش���ى مع التط���ور والتقدم الذي ت�ش���هده دولة الإم���ارات، والجنازات التي 

حققته���ا ال�ش���ارقة يف كافة املجالت، داعيًا اإىل تعاون املالك اأ�ش���حاب املباين 

املهجورة مع البلدية لتحقيق امل�شلحة العامة.

يلعب دورًا فاعاًل في التوصل مع الجمهور 

بلديــة  فــي  الســاخن  الخــط 

الشــارقة يســتقبل أكثر مــن 
 5 آالف اتصال في 3 أشــهر

تلق���ى اخلط ال�ش���اخن “993” يف بلدية ال�ش���ارقة منذ مطل���ع العام احلايل، 

وحت���ى نهاية �ش���هر مار�ض املا�ش���ي 5073 مكاملـــة، حملـــت يف طياتها هموم 

و�شكاوى ومالحظات اجلمهور، ومت العمل على متابعتها وحلها.

وقالت ندى �شعيد ال�شويدي مدير اإدارة الت�شال املوؤ�ش�شي يف بلدية ال�شارقة اأن 

اخلط ال�ش���اخن يعترب من اأهم اأدوات التوا�شل والتفاعل مع اجلمهور، م�شرية 

اإىل انه جنح يف خلق عالقة تفاعلية مع ال�شكان بعدما ا�شتطاع تلبية متطلباتهم 

والإجاب���ة على مالحظاتهم، وخا�ش���ة اأن البلدية قامت بتطوير نظام العمل يف 

اخلط ال�ش���اخن ليتح���ول من جمرد اأداة لالت�ش���ال بالبلدية وتقدمي املالحظة 

اإىل برنام���ج متكام���ل ملتابع���ة املالحظات والتوا�ش���ل بني  املوظف امل�ش���وؤول يف 

البلدية وال�شاكي للتاأكد من حل ال�شكوى ب�شكل نهائي.

وذكرت اأن معظم املالحظات التي و�ش���لت من اجلمهور كانت تتعلق بالنفايات 

ال�ش���لبة مم���ا يعك�ض وعي اجلمهور وحر�ش���ه على امل�ش���اركة يف نظافة املدينة 

والإبالغ عن اأي مالحظات و�ش���لوكيات غري �شحية يلجاأ اإليها بع�ض الأ�شخا�ض 

يف املجتم���ع، م�ش���رية اإىل اأن مه���ام موظ���ف اخل���ط ال�ش���اخن ل تقت�ش���ر على 

ال���رد على الهاتف، ب���ل تتعداه لواجبات اأخرى منها اإدخال ال�ش���كاوى يف جهاز

احلا�ش���وب ومتابع���ة املالحظات، حي���ث يقوم املوظف با�ش���تقبال املالحظة ثم 

يوجههـــا اإىل الإدارة املعنية وي�ســـتمر يف متابعاتها اإىل اأن يتـــم حلها واإغالقها 

ب�شكل نهائي وذلك من خالل التوا�شل مع �شاحب ال�شكوى.

واأو�ش���حت مديرة اإدارة الت�شال املوؤ�ش�شي اأن اخلط ال�شاخن يعمل على مدار 

24 �شاعة من خالل فريق من املوظفني يتمتعون مبهارات عالية يف الرد على 
جميع الت�شالت، خا�شة اأن بع�ض املت�شلني يكونون يف حالة ع�شبية ومزاجية 

�ش���يئة، ولك���ن املوظف يعمل على امت�ش���ا�ض غ�ش���بهم وتوجيهه���م اإىل اجلهة 

ال�ش���حيحة حلل م�ش���كالتهم، لفتة اإىل اأن موظفي اخلط ال�شاخن يتعر�شون 

اأحيانًا كثرية مل�شايقات من املت�شلني، لكنهم يتعاملون معها بحرفية ويوجهون 

�شاحبها اإىل الطريق ال�ش���حيح وخا�شة عندما تتعلق املالحظة بدائرة اأخرى 

غري البلدية.

واأفادت ال�شويدي اأن اخلط ال�شاخن ي�ش���تقبل ال�شكاوى وال�شتف�شارات، باأكرث 

من 6 لغات، منها العربية، والإجنليزية، والفرن�ش���ية، والرو�ش���ية، والبلغارية، 

والأوردو، لإتاح���ة الفر�ش���ة جلميع املقيمني من خمتلف اجلن�ش���يات للتوا�ش���ل 

معن���ا دون وجود عقبات. موؤكدة اأن هذه اخلدمة وجدت من اأجل تلبية حاجات 

النا�ص وحل م�سكالتهم.

واأ�ش���ارت اإىل اأن بلدية ال�شارقة حري�ش���ة على التفاعل والتوا�شل مع اجلمهور 

بكافة الو�شائل املتاحة، حر�شًا منها على �شرعة تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم 

وال�ش���تجابة ال�ش���ريعة ملالحظاتهم. داعي���ة اجلمهور لالإبالغ ع���ن اأي ظواهر 

�ش���لبية ت�ش���يء اإىل جمال ونظافة املدينة لتخاذ الإجراء الالزم جتاهه ب�شكل 

ف���وري، موؤكدة اأن احلفاظ على جمال ونظافة املدين���ة وبنيتها التحتية يتطلب 

تع���اون كافة الأطراف وتفاعل اجلمهور مع البلدية عرب كافة الو�ش���ائل املتاحة 

التي وفرتها البلدية للتوا�شل مع اجلمهور. 

المبانــي  تزيــل  الشــارقة  بلديــة 
المهجورة حفاظًا على المظهر 

الحضاري وأمن السكان

اأكـــدت بلديـــة مدينة ال�ســـارقة اأنها قامت بعمل ح�ســـر لكافـــة املباين القدمية 

املهجورة   ومت اتخاذ الإجراءات الالزمة حيالها وذلك يف اإطار حر�ض البلدية 

على املظهر احل�ش���اري ملدينة ال�ش���ارقة وحفاظًا على ال�شحة العامة و�شالمة 

املواطنن واملقيمن.

وقال �ش���عادة املهند�ض �ش���لطان عبد اهلل املعال مدير عام بلدية مدينة ال�شارقة 

اأن البلدية تقوم بجولت تفتي�ش���ية ب�شكل م�شتمر من قبل جلنة متخ�ش�شة من 

الإدارة الفنية حل�ش���ر جميع املباين املهجورة بالإمارة، م�ش���ريًا اأنه لوحظ من 

املعاينات التي قامت بها اللجنة وجود مباين مهجورة حالتها الإن�ش���ائية �ش���يئة 

لعدم جدوى اأعمال ال�ش���يانة بها، ومباين اأخرى مهجورة بحالة مقبولة ميكن 

�ش���يانتها ع���ن طريق مقاول متخ�ش����ض، ومب���اين ميكن �ش���يانتها عن طريق 

ا�شت�ش���اري ومقاول متخ�ش�ش���ني، ومباين مهجورة قيد الإن�شاء ومتوقف العمل 

فيها مبراحل الإن�ساء املختلفة.

المعال: أزلنا 1187 منزالً وجاري قطع الخدمات 
عن 450 بيت مهجور إلزالتها.
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تمهيدًا لتطبيق البرنامج على جميع المقاصف
بلدية الشارقة تعرض برنامج سالمة الغذاء 

على 30 مدرسة حكومية 

واأكدت على اأهمية  الدور الذي يقوم به الربنامج يف ن�ش���ر التوعية ال�ش���حية، 

حي���ث يتميز الربنام���ج بقدرته على نقل اخلربات التي يح�ش���ل عليها املتدرب 

اإىل الآخرين �ش���واء كانوا  من العاملني يف نف�ض املن�ش���اة اأو املنزل وغريها من 

البيئات املحيطة، لفتة اإىل اأن الربنامج يتميز باملرونة و يتوافق مع احتياجات 

ومتطلبات املن�ش���اآت الغذائية يف الإمارة مم���ا جعله من اأكرث الربامج متيزا يف 

حتقيق الأهداف وتعزيز ال�شالمة الغذائية يف املن�شاآت.

واأ�ش���ارت اإىل اأن البلدي���ة تقوم بتطبي���ق برنامج اآخر يهدف اإىل ن�ش���ر وتعزيز 

التوعية بن الطلبة ي�سمى “املفت�ض ال�شغري” يتم من خالله تدريب عدد من

الطلبة الذين تر�شحهم املدر�شة للح�شول على التدريبات الالزمة حتى يكونوا 

قادرين على القيام مبهام التفتي�ص على مقا�سف مدار�سهم وم�ساعدة مفت�سي 

البلدية ليبقى املق�شف حتت املراقبة طول الوقت.

وا�شتمعت الدكتورة ر�شا والفريق امل�شوؤول عن برنامج ال�شارقة ل�شالمة الأغذية 

اإىل اقراحـــات واآراء الربويـــن، موؤكدة اأن البلدية �ســـتعمل على التوا�ســـل مع 

اجله���ات ذات العالقة من اأجل حتقيق ال�ش���المة الغذائية مبا ي�ش���من �ش���حة 

و�ش���المة اأبنائنا الطلبة يف املدار�ض.حيث �شيتم التن�شيق والتوا�شل مع املنطقة 

التعليمية وكذلك املنطقة الطبية من خالل جل�ش���ات وور�ض عمل م�ش���رتكة من 

اأجل حتقيق الهدف من الربنامج.

عقدت بلدية مدينة ال�شارقة لقاء مو�شع مع نحو 30 مدير وممثل عن املدار�ض 

احلكومية يف ال�ســـارقة وذلك يف اإطار اإ�سراتيجية البلدية الهادفة اإىل تطبيق 

برنامج ال�شارقة ل�شالمة الغذاء على جميع املقا�شف املدر�شية يف الإمارة.

وقالت �شعادة الدكتورة ر�شا اأحمد القا�شمي م�شاعد املدير العام ل�شوؤون البيئة 

وال�ش���حة واجلودة يف بلدية ال�شارقة اأن هذا اللقاء يهدف اإىل اإطالع املدار�ض 

احلكومية على الربنامج وال�ش���تماع اإىل اآرائهم متهي���دًا لبدء تطبيق التدريب 

العملي على م�ســـريف املقا�سف املدر�سية والعاملن فيها، م�سرية اإىل اأن البلدية 

ب���داأت تطبيق الربنام���ج على املدار�ض اخلا�ش���ة والنموذجية من���ذ 18 ابريل 

اجلاري من خالل ور�شة عمل ودورة تدريبية مل�شريف املقا�شف يف تلك املدار�ض 

على اأن تتوا�شل التدريبات لت�شمل جميع املدار�ض على م�شتوى الإمارة.

ويف بداية اللقاء قدمت �شعادتها �شرح عن الربنامج واأهدافه والجنازات التي 

حققها منذ تطبيقه يف مطلع العام املا�ش���ي و دوره يف تعزيز �ش���المة الغذاء يف 

جميع املن�شاآت الغذائية العاملة يف الإمارة.

كما ا�شتعر�شت الدكتورة ر�شا اآلية تنفيذ الربنامج يف املدار�ض وحر�ض البلدية 

على تقدمي الدعم  الفني وامل�ســـاعدة والتدريب الالزم لكل الأ�ســـخا�ص الذين 

تر�ش���حهم املدار����ض، موؤك���دة اأن جميع م���وردي الأغذية والأطعمة للمقا�ش���ف 

�ش���يكونون ملزمني باحل�شول على �ش���هادة العتماد اخلا�شة ب�شالمة الأغذية 

من بلدية ال�شارقة التي تثبت خ�شوعهم للربنامج وجناحهم فيه. 

بلدية الشارقة تكرم الموظفين المتميزين 
في إدارة النقليات

اأكد �ش���عادة ريا�ض بن عيالن نائب مدير عام بلدية مدينة ال�شارقة اأن البلدية 

حري�شة على تطوير كوادرها الب�شرية وتكرمي املتميزين انطالقا من �شيا�شيتها 

الهادفة اإىل حتفيز املوظفني على بذل مزيد من اجلهد والعطاء.

وقال �شعادته خالل تكرمي جمموعة من املوظفني والعاملني املتميزين يف اإدارة 

النقليات بعد قيامهم بجهود متميزة يف م�ش���روع مدرج مطار ال�ش���ارقة الدويل 

اأن فريق البلدية امل�ش���ارك يف امل�ش���روع عك�ض اجلهود املخل�ش���ة والدور املتميز 

الذي تقوم به البلدية يف كافة القطاعات من خالل �شرعة الجناز والإتقان يف 

الأداء، م�ش���ريًا اإىل اأن هذا التكرمي ياأتي يف اإطار ت�شجيع املتميزين وحتفيزهم 

على موا�ش���لة التميز بالإ�ش���افة اإىل حث باقي املوظفني على مزيد من العطاء 

وخل���ق حالة من التناف����ض والإبداع يف اإجن���از الأعمال التي يق���وم بها موظفي 

البلدية يف كافة القطاعات.

واأك���د نائ���ب املدير الع���ام اأن البلدية ل تاأل���و جهدا يف تقدي���ر اأبنائها املميزين 

انطالقا من حر�ش���ها عل���ى تقدمي اأف�ش���ل اخلدمات للجمه���ور وتعزيز دورها 

الري���ادي يف خدمة املجتمع والذي ي�ش���مل جميع القطاعات، م�ش���يدا مبا حققه 

الفريق العامل امل�شارك يف امل�شروع الذي اأقيم مبطار ال�شارقة الدويل وتفانيهم 

يف العمل.

وم���ن جانب���ه عرب �ش���امل ال�ش���ويدي مدي���ر اإدارة النقليات عن �ش���كره وتقديره 

للقي���ادة العلي���ا يف بلدي���ة مدين���ة ال�ش���ارقة لتقديره���ا اجلهود الت���ي يقوم بها 

املوظفون وتكرمي املتميزين، موؤكدًا اأن هذا التكرمي �شي�شاهم يف زيادة التناف�ض 

واحلما�ض بني جميع العاملني ويرفع من معنوياتهم ويعزز من اإنتاجيتهم.

واأك���د ال�ش���ويدي اأن التكرمي �ش���مل 10 موظفني ا�ش���تطاعوا اأن يقدموا منوذج 

م�ش���رف لبلدية مدينة ال�ش���ارقة من خالل م�ش���اركتهم يف م�شروع مدرج مطار 

ال�ش���ارقة ال���دويل علمًا باأن وق���ت العم���ل كان يف الفرتة الليل���ة ويتطلب مهارة 

وحرفية عالية ل�شرعة الجناز والإتقان يف العمل، لفتًا اإىل اأن تكرمي املتميزين 

يعترب اأف�شل الطرق العملية  والإدارية احلديثة لتعزيز الإنتاجية وخلق التناف�ض 

واحلما�ص بن العاملن.

الدكتورة ر�شا القا�شمي تعر�ض برنامج على املدار�ض
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ببلدية الشارقة تكرم الفائزين في مسابقة اإلعالم البيئي

كرم���ت بلدي���ة مدينة ال�ش���ارقة الفائزي���ن يف م�ش���ابقة الإعالم البيئ���ي لطلبة 

املدار����ض الت���ي مت تنظيمه���ا مبنا�ش���بة الي���وم الوطني للبيئة بح�ش���ور �ش���عادة 

الدكتورة مرمي ال�شنا�شي وكيل وزارة البيئة واملياه وعدد من كبار امل�شوؤولني.

وقال �ش���عادة املهند�ض �ش���لطان عبد اهلل املعال مدير عام بلدية مدينة ال�شارقة 

اإن قيام بلدية ال�شارقة بتنظيم م�شابقة لالإعالم البيئي بني طلبة املدار�ض ياأتي 

يف اإطار حر�ش���ها على امل�ش���اركة الفاعلة واملميزة يف احتف���الت الدولة باليوم 

الوطني للبيئة اخلام�ض ع�ش���ر والذي اأقيم هذا العام حتت �ش���عار “ال�شحراء 

تنب�ـــص باحلياة”.موؤك���دًا اأن تنظيم هذه امل�ش���ابقة يعك�ض حر����ض البلدية على 

ن�ش���ر التوعي���ة البيئية بني براع���م الوطن من اأجل خلق جيل ق���ادر على حماية 

البيئية الإماراتية واحلفاظ على مكوناتها.

ومن جانبها اأ�ش���ادت �شعادة الدكتورة مرمي ال�شنا�شي وكيل وزارة البيئة واملياه 

باجله���ود التي تقوم بها بلدية ال�ش���ارقة يف تعزيز الوعي البيئي ودور امل�ش���ابقة 

يف ن�ش���ر التوعية بني الطلبة، موؤكدة اأن الهتمام بالبيئة من املحاور الرئي�ش���ية 

يف اخلط���ة الإ�ش���رتاتيجية للدولة ككل واأن بلدية ال�ش���ارقة تعترب منوذج متميز 

يف احلف���اظ على البيئة بكافة مكوناته���ا من خالل الربامج والأفكار التي تقوم 

بتطبيقها على اأر�ض الواقع.

وقالـــت �ســـعادة الدكتورة ر�ســـا احمد القا�ســـمي م�ســـاعد املدير العام ل�ســـوؤون 

ال�ش���حة والبيئة واجلودة يف بلدية ال�ش���ارقة اأن هذه امل�ش���ابقة تهدف اإىل رفع 

الوعي البيئي بني طلبه املدار�ض باعتبارهم م�شتقبل الوطن ، كما تاأتي يف اإطار 

حر����ض البلدية على تدريب الن�ضء منذ ال�ش���غر على حماي���ة البيئة واحلفاظ 

عليه���ا من كافة امللوثات ، م�ش���رية اإىل اأن البلدية تقدم جوائز مالية م�ش���جعة

للفائزين يف هذه امل�ش���ابقة حيث مت ر�ش���د 15 األف دره���م للفائزين باملراكز 

الثالثة الأوىل بالإ�شافة اإىل �شهادات التقدير لباقي امل�شاركني ت�شجيعًا لهم.

ال�سنا�سي: امل�سابقــة تعك�س برامج بلدية ال�سارقة 

املتميزة لالرتقاء بالبيئة

واأو�ش���حت �ش���عادتها اأن امل�ش���ابقة تاأتي �ش���من م�ش���اركة البلدية يف احتفالت 

الدولة باليوم الوطني للبيئة، 

واأ�ش���ارت اإىل اأن امل�شابقة البيئية التي تنظمها البلدية للمرة الأوىل ت�شرتط اأن 

تكون امل�شاركة يف امل�شابقة بفريق عمل طالبي يرتاأ�شه معلم اأو اإداري باملدر�شة 

واأن تك���ون م���دة الأفالم املقدمة خم����ض دقائق فقط اأو تكون امل���ادة الإعالمية  

ذات عالقة مبا�ش���رة ب�ش���عار الي���وم الوطني للبيئة اخلام�ض ع�شر”ال�ش���حراء 

تنب�ص باحلياة” ، موؤكدة اأن البلدية قامت بتوزيع املعايري و�ش���روط الرت�ش���يح 

على كافة مدار�ص الإمارة بالتعاون مع منطقة ال�سارقة التعليمية.

وذكرت م�ش���اعد املدير العام اأن الفئة امل�ش���تهدفة للم�شاركة يف امل�شابقة ت�شمل 

طلب���ة مرحل���ة التعلي���م الأ�شا�ش���ي والثانوي يف جمي���ع مدار�ض اإمارة ال�ش���ارقة 

احلكومية واخلا�سة.

وقال���ت الدكت���ورة ر�ش���ا اإنن���ا يف بلدية ال�ش���ارقة ومن خ���الل تنظيم الأن�ش���طة 

والفعاليات وامل�شابقات املوجهة لأبنائنا وبناتنا فى مدار�ض ال�شارقة ن�شعى اإىل 

ن�ش���ر التوعية البيئية والثقافة ال�شحية لدى هذه ال�شريحة الهامة فى املجتمع، 

من اجل احلفاظ على البيئة والرتقاء بال�شحة العامة.

وف���از باملرك���ز الأول مدر�ش���ة املنار النموذجي���ة احللقة الثانية بن���ات وباملركز 

الثـــاين مدر�ســـة اأم رومان للتعليم الأ�سا�ســـي احللقـــة الثانيـــة بنات.بينما فاز 

باملرك���ز الثال���ث يف م�ش���ابقة الإع���الم البيئي لطلب���ة املدار�ض مدر�ش���ة املجد 

النموذجية بنن.

امل�سابقة تهدف لن�سر الوعي لدي الطلبة

�ش���ارك وفد من جمل�ض بلدي وبلدية مدينة ال�شارقة يف اأعمال موؤمتر ومعر�ض 

العمل البلدي ال�شابع لدول جمل�ض التعاون الذي نظم يف مملكة البحرين خالل 

اأيام 24 و 25 و26  من �شهر  اأبريل املا�شي . وقد �شم الوفد كل من �شعادة 

الع�ش���و را�ش���د �ش���لطان بن طليعة وثابت الطريف���ي اأمني �ش���ر املجل�ض وريا�ض 

عبداهلل  عيالن نائب مدير بلدية ال�شارقة . 

وتاأتي هذه امل�شاركة انطالًقا من حر�ض املجل�ض البلدي على تفعيل التوا�شل مع 

كافة اجلهات املعنية يف العمل البلدي ف�ش���اًل عن ال�ش���عي اإىل تبادل اخلربات 

لال�شتفادة من التجارب العملية للعمل البلدي يف كل من دول جمل�ض التعاون . 

املوؤمتر الذي نظمته وزارة �ش���وؤون البلدي���ات والتخطيط العمراين يف البحرين 

جاء حتت �شعار » دور العمل البلدي يف حتقيق الأهداف الإمنائية لالألفية « وقد 

�ش���ارك فيه عدد من ال���وزراء اخلليجيني املعنيني بال�ش���وؤون البلدية ونخبة من 

اخلرباء والباحثني واملخت�ش���ني وناق�ض املوؤمتر اأربعني ورقة علمية مت اختيارها 

م���ن خ���الل اللجنة العلمي���ة، حيث ناق�ش���ت الأوراق العديد من املوا�ش���يع ذات 

العالقة بالعمل البلدي والعمراين والتنمية امل�ش���تدامة، ومنها ال�شرتاتيجيات 

الت�ش���اركية يف العمل البلدي،  وتفعيل هند�ش���ة اإدارة امل���دن يف تنمية املناطق، 

وتطوير العم���ل البلدي يف اإطار الروؤية القت�ش���ادية، ودور املجال�ض البلدية يف 

التنمية احل�ش���رية، واأهمية املرا�شد احل�شرية يف دعم وتنظيم العمل البلدي، 

ودور التخطي���ط العم���راين يف الرتقاء بالبيئة والإدارة امل�ش���تدامة للمخلفات، 

وتطوير الإدارة احل�ش���رية للمدن بال�شراكة مع القطاع اخلا�ض، واآثار امل�شاريع 

البلدية يف حتقيق ال�شتدامة البيئية.

بلدي الشارقة يشارك في مؤتمر ومعرض 
العمل البلدي في مملكة البحرين  

كم���ا  عقدت على هام�ض املوؤمتر  ور�ش���ات عمل )للمباين اخل�ش���راء( كفعالية 

علمية متخ�س�ســـة مب�ســـاركة جمموعـــة كبرية مـــن الباحثن واملتخ�س�ســـن 

بغر�ض درا�ش���ة تطبيقات منظومة املباين اخل�شراء واأف�شل املمار�شات الدولية 

مبا ي�ش���هم يف تعزيز التنمية احل�ش���رية امل�شتدامة، بالإ�شافة اإىل ور�شات عمل  

نوعية ا�شتعر�ش���ت  فيها �ش���بع مدن خليجية وعربية جتربتها يف اإن�ش���اء واإدارة 

املرا�شد احل�شرية كمراكز لر�شداملوؤ�شرات التنموية ودورها يف توجيه التنمية 

مبختل���ف جمالتها، وذلك بغر�ض تعزيز اخلربات والتجارب يف جمال التنمية 

العمرانية واحل�سرية. 

و�ش���احب املوؤمتر معر�ض للعمل البلدي �ش���اركت  فيه عدد من وزارات جمل�ض 

التعـــاون املعنية ب�ســـوؤون البلديات وكذلـــك املجال�ص البلدية و�ســـركات القطاع 

اخلا�ص.

 رياض بن عيالن 

ثابت الطريفي
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تــحقيـق

قـــررت بلديـــة ال�ســـارقة اإجـــراء عـــدة تعديـــالت على ال�ســـراطات اخلا�ســـة 

بالنوافذ وال�ســـرفات يف جميع امل�ســـاكن بالإمارة وذلك يف اإطار حر�ســـها على 

تعزيز اإجراءات الأمن ال�ش���المة ومن���ع تعر�ض الأطفال لل�ش���قوط من النوافذ 

وال�سرفات.

وقال �ش���عادة املهند�ض �ش���لطان عبد اهلل املعال مدير عام بلدية مدينة ال�شارقة 

اأن ال�ش���رتاطات الفني���ة والهند�ش���ية املعمول به���ا من قبل البلدي���ة حتول دون 

�ش���قوط الأطف���ال ولكن قيام بع�ض ال�ش���كان بو�ش���ع الأثاث يف املن���زل اأو بع�ض 

الأغرا�ض بطريقة غري �ش���حيحة يتيح الفر�ش���ة لالأطفال للت�ش���لق اإىل النوافذ 

وبالتايل يعر�ش���هم لل�ش���قوط، م�ش���ريًا اإىل اأن البلدية ق���ررت اتخاذ املزيد من 

ال�شرتاطات التي حتول دون �شقوط الأطفال الناجم عن �شوء ا�شتخدام الأثاث 

يف املنازل، وتت�ش���من ال�ش���رتاطات اجلديدة اإلزام املالك واملق���اول باأن يكون 

ارتفاع النوافذ وال�سرفات 120 �سم بدًل من واحد مر.

واأ�ش���اف �ش���عادته اأن البلدية قررت اإلزام جميع ال�شكان برتكيب اأجهزة اأقفال 

حتكـــم يف النوافـــذ” مقاومة” بحيث ل تفت���ح النوافذ اأكرث من 5 - 10 �ســـم 

بالق���وة العادي���ة اأي اأن الأطفال ل ي�ش���تطيعون اأن يفتحوا النافذة اأكرث من 5 - 

10�شم. ول يتم فتحها اأكرث من ذلك اإل مب�شاعدة �شخ�ض بالغ،م�شددًا على 
اأن هذه الإجراءات الإ�ش���افية تهدف اإىل الق�ش���اء على عملية �شقوط الأطفال 

التي حتدث نتيجة �شوء ا�ش���تخدام الأثاث وغريه من الأغرا�ض املوجودة داخل 

املنزل وعدم مراعاة بع�ض الأ�ش���ر ملا ميكن اأن ي�شببه ذلك من خطر على حياة 

اأبنائهم.

قررت ارتفاع النوافذ إلى 120 سم بدال من متر 

بلدية الشارقة تشترط تركيب أقفال تحكم في النوافذ 
لمنع سقوط األطفال

حاالت  على  قضاء  إلى  تهدف  الجديدة  االشتراطات  المعال: 
السقوط الناجمة عن سوء استخدام األثاث في المنازل

 ودعا مدير عام البلدية ال�شكان واملالك واملقاولني واملكاتب الهند�شية وغريهم 

من اأ�شحاب العالقة للتعاون مع البلدية يف تنفيذ هذه ال�شرتاطات التي حتفظ 

اأمن اأبنائهم، موؤكدًا اأن البلدية �ش���تنظم حمالت تفتي�شية على امل�شاكن للتاأكد 

من تطبيق ال�شرتاطات اجلديدة التي مت تطويرها بغر�ض تعزيز اأمن و�شالمة 

الأطف���ال، لفت���ًا اإىل اأن اأجه���زة اأقفال التحكم يف النوافذ متوفرة يف الأ�ش���واق 

وميكن لل�سخ�ص تركيبها بي�سر و�سهولة دون ال�ستعانة باملتخ�س�سن.

وحذر �ش���عادته من ا�ش���تخدام البلكونات كمخزن اأو و�شع بع�ض الأغرا�ض فيها 

حيث تعر�ض حياة الأطفال للخطر من خالل الت�ش���لق فوق هذه الأغرا�ض، كما 

ت�ش���وه املنظر العام للمدينة وت�ش���اعد على ا�ش���تعال احلرائق مم���ا يعر�ض اأمن 

و�ش���المة ال�ش���كان للخطر، موؤكدًا اأن البلدية م�ش���تعدة مل�ش���اعدة اأي �ش���خ�ض 

وا�ش���تقبال اأي �شكوى مل�شاعدة 

تطبي���ق  عل���ى  اأ�ش���حابها 

ل�سمان  الالزمة  ال�سراطات 

حتقيق الأمن وال�سالمة.

اأي  اأن  عل���ى  املع���ال  و�ش���دد 

تغ���ري يف النواف���ذ والبلكونات 

موافق���ة  �ش���رورة  ي�ش���توجب 

البلديـــة للتاأكـــد مـــن اأن هـــذا 

التعدي���ل ل يوؤث���ر عل���ى اأم���ن 

القاطنـــن  و�ســـالمة  املبنـــى 

واملنظ���ر الع���ام للمدينة. موؤك���دا اأن هذه الإج���راءات واجلهود تت���م  بالتعاون  

والتن�سيق مع الدفاع املدين يف ال�سارقة .

وذك���ر �ش���عادته اأن الإج���راءات املعمول بها يف ه���ذا املجال وفقا للمعايري الهند�ش���ية 

العاملية يرتاوح ارتفاع جل�ش���ات النوافذ ودرابزين ال�شرفات بني 75 �شم اإيل 110 �سم 

ولزيادة معدل الأمان مت زيادة الرتفاع املطلوب من قبل البلدية لي�شل اإيل 120 �سم.

كما يتم التدقيق على املباين اأثناء التنفيذ بوا�ش���طة ق�ش���م رقابة املباين ويتم التدقيق 

كذلك على تنفيذ احلوائط اخلر�ش���انية لل�ش���رفات طبقا للمخطط���ات املعتمدة اأثناء 

التدقيق الإن�ش���ائي على املبنى للتاأكد من تنفيذ املوا�ش���فات اأثناء ال�ش���تالم النهائي 

للبناء وقبل اإ�سدار �سهادة تو�سيل اخلدمات.

واأو�ش���ح اأن مفت�ش���ي البلدية  �ش���يقومون بجولت تفتي�ش���ية م�ش���تمرة للتاأكد من عدم 

وجود خمالفات بناء بالبلكونات، اأو عدم ا�شتخدامها يف غري الغر�ض املخ�ش�ض لها، 

واتخاذ الإجراءات الالزمة حيال املخالفني.

واأكد على اأهمية التوعية والوقوف علي م�ش���ببات �ش���قوط الأطفال والناجمة عن �شوء 

توزيع الأثاث املنزيل ب�ش���كل خاطئ داخل ال�ش���الت والغرف ال�ش���كنية، مما ي�شاعد 

الأطفال علي ت�ش���لق الأثاث والو�ش���ول للنوافذ وك�ش���ر حاجز امل�ش���افة الآمنة املحددة 

لرتفاع درابزين ال�شرفات وجل�شات النوافذ مما قد يوؤدي اإيل �شقوط الأطفال.

وا�ش���تخدام ال�ش���رفات كاأماك���ن تخزين لالأثاث الق���دمي، مما ي�ش���اعد الأطفال على 

ا�شتخدامها وت�ش���لقها وك�شر حاجز امل�شافة الآمنة، .بالإ�ش���افة اإىل   اإهمال الأطفال 

دون رقابة لعدة �ساعات.

واأ�ش���ار املن�ش���وري اإىل اأن اجلهود الت���ي تقوم بها البلدية بالتع���اون مع الدفاع املدين 

�ش���اهمت يف ن�ش���ر التوعية وتعزيز اإجراءات ال�ش���المة ب�ش���كل ملح���وظ خالل الفرتة 

املا�شية.

ومن جانبه قال املهند�ض عبد العزيز املن�ش���وري م�ش���اعد املدير العام لل�شوؤون الفنية  

اأن بنود لئحة �شروط وموا�شفات البناء بخ�شو�ض احلماية من ال�شقوط من النوافذ 

وال�ش���رفات، تتواف���ق مع الأنظمة والقوان���ني العاملية املعمول بها يف هذا ال�ش���اأن حيث 

تن�ص املادة )11/2( باأنه  يجب األ يقل ارتفاع جل�شات النوافذ عن 1 مر اإل يف حالة 

وجود �ش���رفات اأمام هذه النوافذ من اخلارج اأو اإذا مت توفري ) درابزين ( بارتفاع ل 

يقل عن 1 مرت. كما يجب توفري اأعلى م�ش���تويات الأمان بالن�شبة لطريقة فتح النوافذ 

وتزويدها باأقفال منا�شبة ، حفاظا على �شالمة امل�شتخدمني وخا�شة الأطفال.

وحيث اأن املادة تراعي �ش���روط وموا�ش���فات الأمان وفقا للمعايري الهند�شية العاملية، 

وبالرغ���م من ذل���ك مت تعديل امل���ادة بزيادة امل�ش���افة الآمنة وتو�ش���يح نوعية الأقفال 

وطريقة عملها وذلك لزيادة معدل الأمان وال�شالمة.

واأ�ش���ار اإىل اأنه يتم اعتماد املخططات املقدمة للرتخي�ض بوا�ش���طة ق�ش���م تراخي�ض 

البناء وذلك طبقا لل�شروط واملعايري املن�شو�ض عليها بالالئحة مع اإلزام ال�شت�شاري 

واملقاول بتو�شيف وتنفيذ الأقفال اخلا�شة بالنوافذ مبوا�شفات امل�شروع.

اأثن���اء التنفي���ذ يتم التدقيق على املباين بوا�ش���طة ق�ش���م رقابة املب���اين ويتم التدقيق 

على تنفيذ احلوائط اخلر�شانية لل�ش���رفات طبقا للمخططات املعتمدة اأثناء التدقيق 

الإن�شائي علي املبني.

بع���د اإجن���از املبن���ى  والنتهاء م���ن جميع اأعم���ال البن���اء، واإ�ش���غال املبنى بوا�ش���طة 

�ش���اكنيه يق���وم ق�ش���م التفتي����ض واملتابع���ة بعم���ل ج���ولت تفتي�ش���ية م�ش���تمرة للتاأكد 

مـــن عـــدم وجـــود خمالفـــات بنـــاء غـــري مطابقـــة للمخططـــات املنفـــذة واملعتمدة.
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اأ�سا�سيــة  البلديــات ركيــزة  ل�ســوؤون  التن�سيقــي  املجل�ــس 

للتعاون بني البلديات والوزارة

لقــــاء العــدد

قال معايل الدكتور را�شد اأحمد بن فهد وزير البيئة واملياه اأنه مت موؤخرًا اإقرار 

عقد ملتقى وطني لأف�شل املمار�شات يف جمالت البيئة والعمل البلدي، �شيكون 

مبثابة من�شة وطنية جتمع كبار امل�شوؤولني واملخت�شني بالبلديات لتبادل الآراء 

واخلربات والتجارب واأف�شل املمار�شات يف جمال العمل البلدي.

 واأكد يف حوار مع جملة “املدينة البا�ســـمة”  اأن تد�ش���ني مركز ال�ش���يخ خليفة 

لالأبح���اث البحري���ة، والذي �شي�ش���م 14 خمتربًا متخ�ش�ش���ًا يف جمال البيئة 

البحرية، �ش���يكون من اأهم املراكز على امل�شتوى الإقليمي والعاملي. ومن املتوقع 

اأن تبلغ طاقته الإنتاجية حوايل 10 مليون من �شغار الأ�شماك القت�شادية.

 واأ�ش���ار اإىل اأن املجل����ض التن�ش���يقي ل�ش���وؤون البلديات ميثل ركيزة اأ�شا�ش���ية يف 

تعزي���ز هذا التعاون، حيث تعم���ل الوزارة والبلديات، من خ���الل املجل�ض، على 

تنفيذ كافة ال�شيا�ش���ات وامل�ش���اريع على امل�ش���توى الوطني، لفتًا اإىل اأن الوزارة 

تعمل على ا�ش���تكمال اإجراءات اإن�شاء بنك ال�شعاب املرجانية الذي يحتوي على 

العديد من اأمهات ال�ش���عاب املرجانية، و�شيكون لهذا البنك دور مهم يف تعزيز 

وتنمية مناطق ال�شعاب املرجانية يف الدولة، م�شيدًا بالدور الذي تقوم به بلدية 

ال�شارقة للحفاظ على البيئة.وفيما يلي ن�ض احلوار: 

نود م���ن معاليكم الحدي���ث عن الدور ال���ذي يقوم به 
المجلس التنس���يقي لش���ؤون البلدي���ات وخططكم 
المس���تقبلية وتعزي���ز ه���ذا التعاون لتحقي���ق األهداف 

المشتركة بينكم وبين البلديات.
اأكدت ا�ش���رتاتيجية احلكوم���ة الحتادية على تعزيز التعاون ما بني ال�ش���لطات 

الحتادي���ة واملحلي���ة يف خمتلف املجالت. وحيث اأن بلدي���ات الدولة تقوم بدور 

هام ومقدر يف العديد من املجالت ذات الهتمام امل�ش���رتك، فقد كانت وزارة 

البيئ���ة واملياه حري�ش���ة اإىل اأبعد احلدود على تطوير اآليات التعاون والتن�ش���يق 

معها. وقد جاء اإن�ساء املجل�ص التن�سيقي ل�سوؤون البلديات بناًء على قرار املجل�ص 

ال���وزاري للخدمات ليمثل ركيزة اأ�شا�ش���ية يف تعزيز هذا التع���اون، حيث تعمل 

الوزارة والبلديات، من خالل املجل�ض، على تنفيذ كافة ال�شيا�ش���ات وامل�ش���اريع 

على امل�ش���توى الوطني، وتقريب اللوائح وال�شيا�ش���ات الت���ي توؤثر على اخلدمات 

البلدية، وتبادل اخلربات واأف�شل املمار�شات وو�شع املبادرات املنا�شبة لتح�شني 

اخلدمات واملمار�شات يف املجال البلدي، بالإ�شافة اإىل تن�شيق متثيل الدولة يف 

املوؤمترات واللقاءات الإقليمية والدولية ذات ال�شلة بالعمل البلدي.

وزير البيئة والمياه في حوار مع “ المدينة الباسمة “ 

بلدية ال�سارقة تتمتع بتجربة مميزة يف اإن�ساء احلدائق

 واحلفاظ على البيئة

ويف خط���وة مهمة لتعزي���ز التعاون القائم م���ع بلديات الدولة مت اإقرار ت�ش���كيل  

جلنة وطنية لتوحيد نظام العنونة والر�ش���اد املكاين والتي ت�ش���م يف ع�شويتها 

الهيئ���ات والدوائ���ر املحلية والبلديات املعنية، والتي م���ن مهامها اقرتاح قانون 

احت���ادي لنظام العنونة ولوحات الر�ش���اد املكاين املوحد على م�ش���توى الدولة، 

وكذلك ال�ش���راف على و�شع خطة ا�ش���رتاتيجية احتادية عامة لتطوير وتنفيذ 

النظام اجلديد للعنونة، وتقييم الأنظمة املتبعة واقرتاح اأف�ش���ل اأنظمة العنونة 

وفقـــًا لأف�ســـل املمار�ســـات العاملية، واإعداد دليـــل املعايري واملوا�ســـفات العامة 

لنظ���ام العنونة ولوحات الر�ش���اد املوحد بالدول���ة، واعتماد الأدل���ة التوجيهية 

التف�سيلية املقرحة من كل اإمارة.

ويف ال�ش���ياق ذات���ه مت موؤخ���رًا اإقرار عقد ملتقى وطني لأف�ش���ل املمار�ش���ات يف 

جم���الت البيئ���ة والعم���ل البل���دي، �ش���يكون مبثابة من�ش���ة وطنية جتم���ع كبار 

امل�ش���وؤولني واملخت�ش���ني بالبلديات لتبادل الآراء واخلربات والتجارب واأف�ش���ل 

املمار�شات يف جمال العمل البلدي.

ويهدف امللتقى ب�ش���ورة رئي�شية اإىل تطوير ال�ش���راكات احلكومية علي م�شتوى 

البلدي���ات، ومناق�ش���ة  اإع���داد خط���ط وبرام���ج واأنظمة وموؤ�ش���رات م�ش���رتكة 

وموحدة، وتطوير اآليات تبادل املعلومات، 

كم���ا تنبع هذه الأهمية من الفوائد القت�ش���ادية والبيئية العديدة التي توفرها 

بيئ���ة ال�ش���عاب املرجانية للبيئ���ة البحري���ة ككل، وللرثوات املائي���ة احلية،حيث 

ت�ش���كل ال�ش���عاب املرجاني���ة اأح���د املوائل املهم���ة لل���رثوة ال�ش���مكية والكائنات 

البحرية الأخرى يف الدولة، واأحد م�ش���ادر �ش���ناعة الأدوية وال�شياحة البيئية.

وم�شروع ا�ش���تزراع ال�شعاب املرجانية بخورفكان هو ا�ش���تكمال جلهود الوزارة 

يف ا�ش���تزراع وتثبي���ت ال�ش���عاب املرجاني���ة امل�ش���تزرعة يف خمتل���ف املناط���ق. 

وج���اء ذلك بع���د النجاح امللح���وظ يف معدل منو ال�ش���عاب املرجاني���ة بجزيرة 

القر����ض بخورف���كان يف ال�ش���يف املا�ش���ي. وي�ش���تهدف ه���ذا امل�ش���روع، الذي 

تنف���ذه ال���وزارة بالتعاون م���ع املجل�ض البل���دي بخورف���كان، اإىل اإع���ادة تاأهيل 

املنطق���ة، وتوفري م���الذ اآمن وظ���روف حياة منا�ش���بة لتكاثر الأحي���اء املائية، 

وخا�ش���ة الأ�ش���ماك، بجانب تعزيز جهود الوزارة للحفاظ على البيئة البحرية 

وتنميته���ا. كم���ا تقوم ال���وزارة يف اإطار خطتها ال�ش���رتاتيجية بتنفيذ م�ش���روع 

تثبي���ت ال�ش���عاب املرجانية يف منطق���ة جزيرة الطي���ور مبنطقة دب���ا الفجرية

ول بد من الإ�شارة يف هذا ال�شياق اإىل اأن الوزارة تعمل على ا�شتكمال اإجراءات 

اإن�ش���اء بنك ال�ش���عاب املرجانية الذي يحتوي على العديد من اأمهات ال�ش���عاب 

املرجاني���ة، و�ش���يكون لهذا البنك دور مهم يف تعزيز جهودن���ا يف تاأهيل وتنمية 

مناطق ال�شعاب املرجانية يف الدولة.

تعتبر التوعية من أهم وس���ائل الحف���اظ على البيئة، 
فم���ا هو الدور الذي تقوم ب���ه الوزارة في هذا الجانب. 
وم���ا أهم المبادرات التي تم تطبيقها في هذا اإلطار. 

وما هو الدور المنوط للقيام به في البلديات؟
فق���د  وله���ذا  البيئ���ي،  العم���ل  م���ن  اأ�شا�ش���ي  ج���زء  ه���ي  البيئي���ة  التوعي���ة 

الوع���ي  م�ش���توى  رف���ع  بق�ش���ية  وا�ش���حًا  اهتمام���ًا  ال���وزارة  اهتم���ت 

التوعي���ة   ت�ش���كل  حي���ث  املجتم���ع،  وفئ���ات  اأف���راد  خمتل���ف  ل���دى  البيئ���ي 

ال���وزارة.   وبرام���ج  خط���ط  كاف���ة  يف  امل�ش���رتك  القا�ش���م  البيئي���ة 

وبالرغم من �ش���عوبة ح�ش���ر املبادرات التي مت اإطالقها يف هذا املجال، �شواء 

والتعرف على امل�ش���اريع التي تقوم بها البلديات يف جمال البنى التحتية البيئية 

والفنية وامل�ساعدة، ودرا�سة الفر�ص ال�ســـتثمارية امل�سركة املتاحة وتنفيذها، 

بالإ�ش���افة اىل خل���ق مناخ اإيجابي داعم لعملية التع���ارف وتبادل الزيارات بني 

بلديات الدولة

�ش���نويًا، واختي���ار حم���ور حم���دد  امللتق���ى مرت���ني  . و�ش���يتم تنظي���م دورات 

يف  الأولويـــة  ذات  الق�ســـايا  مـــع  يتفـــق  امللتقـــى  دورات  مـــن  دورة  لـــكل 

دورة معر����ض  عل���ى هام����ض كل  و�ش���يقام  البل���دي.  والعم���ل  البيئ���ة  جم���ال 

للم�ش���اريع البلدية وللنظم والتقنيات احلديثة ذات ال�شلة مبحور الدورة. ومن 

املق���رر عق���د الدورة الأوىل من دورات  امللتقى يف العا�ش���مة اأبوظبي  يف �ش���هر 

اإبريل حتت عنوان )الزراعة التجميلية با�شتخدام نباتات البيئة املحلية(.

قام���ت وزارة البيئة والمياه في الفترة األخيرة بتعميم 
المؤسس���ات  عل���ى  الخض���راء  التطبيق���ات  مب���ادرة 
الحكومي���ة ف���ي الدولة، فم���ا هي آلي���ات تطبيق هذا 

المشروع ودور البلديات في إنجاحه؟
ج���اءت هذه املبادرة الت���ي اعتمدها املجل�ض ال���وزاري للخدمات بهدف خف�ض 

مع���دل الب�ش���مة البيئي���ة للف���رد املرتف���ع يف الدول���ة وتعزي���ز الت���زام الدول���ة 

بالتخفي���ف من تغري املناخ عرب تر�ش���يد ا�ش���تهالك الطاقة واملي���اه يف اجلهات 

احلكومي���ة. وت�ش���مل اآلي���ات تطبيق ه���ذه املب���ادرة جمموعة م���ن التدابري من 

بينه���ا: ا�ش���تبدال م�ش���ابيح الإن���ارة مب�ش���ابيح موف���رة للطاقة، وا�ش���تخدام 

ح�سا�ســـات تعمـــل عند احلاجـــة يف بع�ص املناطـــق كاملمرات واملخـــازن وتثبيت 

درج���ات التربي���د عل���ى درج���ات معين���ة م���ن �ش���اأنها اأن تقل���ل من ا�ش���تهالك 

الطاق���ة وتركي���ب اأجه���زة مر�ش���دة ل�ش���تهالك املي���اه يف املراف���ق احلكومية.

ونح���ن عل���ى ثقة م���ن اأن البلديات، مب���ا متلكه م���ن مرافق كثرية وم���ا لها من 

تاأثري وعالقات وا�ش���عة �ش���واًء مع اجله���ات احلكومية على امل�ش���توى املحلي اأو 

مع املوؤ�ش�ش���ات يف القطاع اخلا�ض ت�ش���تطيع القيام بدور ه���ام نحو تطبيق هذه 

املبادرة يف املرافق التابعة لها وحتفيز �شركائها واملتعاملني معها على تطبيقها.

قامت الوزارة بالعديد من المشاريع البيئية المتميزة، 
منها مش���روع استزراع الشعاب المرجانية بخورفكان، 
فم���ا أهمية ه���ذا المش���روع ودوره ف���ي الحفاظ على 

البيئة؟
م�ش���روع ا�ش���تزراع ال�ش���عاب املرجاني���ة ه���و اأح���د الربام���ج املهم���ة يف مبادرة 

حت�ش���ني م�ش���توى حماي���ة املناط���ق الإحيائي���ة والبيئ���ات اله�ش���ة الت���ي يجري 

ه���ذا  اأهمي���ة  وتنب���ع  لل���وزارة،  ال�ش���رتاتيجية  اخلط���ة  �ش���من   تنفيذه���ا 

امل�ش���روع م���ن كون���ه ياأت���ي يف اإط���ار اجله���ود الرامي���ة اإىل تاأهي���ل البيئ���ات 

اله�ش���ة الت���ي تعر�ش���ت يف املا�ش���ي اإىل العدي���د م���ن ال�ش���غوط والتحدي���ات 

الطبيعي���ة والب�ش���رية اأدت اإىل خ�ش���ارة ج���زء مهم م���ن هذه ال���رثوة الوطنية. 

الدكتور / را�شد اأحمد بن فهد

وزير البيئة واملياه

اإن�ســاء ملتقــى وطنــي 

لأف�ســل املمار�ســات يف 

جمال البيئــة والعمل 

البلدي

تد�ســني مركز خليفة لالأبحاث البحريــة وزراعة �سواطئ 

خورفكان بال�سعاب املرجانية
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لقــــاء العــدد

م���ن قب���ل ال���وزارة اأو بالتعاون م���ع العديد من اجله���ات املعني���ة، اإّل اأنه ميكن 

الإ�ش���ارة، عل���ى �ش���بيل املث���ال، اإىل مب���ادرة “الإم���ارات خالي���ة م���ن الأكيا�ض 

البال�ســـتيكية” ومبـــادرة “بيئت���ي م�ش���وؤوليتي الوطني���ة” ومبادرة “الب�ســـمة 

البيئية” ومبادرة “تثقيف امل�سافرين”. وقد لعبت هذه املبادرات وغريها دورًا 

هامًا يف رفع م�شتوى الوعي البيئي وات�شاع حجم امل�شاركة يف اجلهود والأن�شطة 

البيئية ذات ال�شلة.

دور البلدي���ات يف ه���ذا اجلان���ب ل يق���ل اأهمي���ة ع���ن دور ال���وزارة وغريها من 

اجله���ات الأخرى، وهو دور يحظى بكل التقدير والعت���زاز، فقد كانت بلديات 

الدولة على الدوام �ش���ريكًا ا�ش���رتاتيجيًا مهمًا للوزارة يف تنفيذ برامج التوعية 

البيئي���ة. ونحن بالتاأكيد ُنعّول اإىل ح���د كبري على اجلهود التي تبذلها البلديات 

يف رفع م�ش���توى الوعي البيئي، وحفز اأفراد وفئات املجتمع كافة على امل�ش���اركة 

يف مثل هذه اجلهود.

الحف���اظ على األش���جار ودعم زراعتها، وخاصة أش���جار 
الق���رم، ضرورة هام���ة للحفاظ على البيئ���ة. فما هي 
الجهود التي قامت بها الوزارة ودورها في اإلكثار من 

أشجار القرم، وخاصة في المناطق الساحلية؟
تق���وم الوزارة ب���دور هام يف زيادة م�ش���احة جممع���ات الق���رم يف الدولة نظرًا 

للفوائ���د العديدة التي توفرها نباتات القرم ودوره���ا يف حماية البيئة البحرية 

وثرواتها احلية.

وتقوم الوزارة، من خالل مركز اأبحاث البيئة البحرية، بالعديد من اجلهود يف 

هذا اجلانب، ن�شري منها على �شبيل املثال اإىل توزيع نباتات القرم على اجلهات 

املعني���ة وزراعته���ا ومتابع���ة منوها. وم���ن املهم يف هذا ال�ش���ياق الإ�ش���ارة اإىل 

م�ش���اهمة الوزارة يف تطوير تقنية لزراعة اأ�ش���جار القرم يف املناطق ال�شاحلية 

للدولة، تتنا�شب والظروف ال�شائدة يف معظم املناطق.

وتقوم الوزارة، من خالل مركز اأبحاث البيئة البحرية، بالعديد من اجلهود يف هذا 

اجلانب، ن�شري منها على �شبيل املثال اإىل زراعة نباتات القرم بالتعاون مع  اجلهات 

املعنية. والأهم من ذلك م�شاهمة الوزارة يف تطوير تقنية لزراعة اأ�شجار القرم 

يف املناطق ال�ش���احلية للدولة،تتنا�شب مع الظروف ال�شائدة يف معظم املناطق.

وبالرغم من ال�شغوط الطبيعية والتنموية التي �شهدتها الدولة، اإّل اأنه يالحظ 

اأن م�ش���احة جممع���ات القرم قد زادت يف ال�ش���نوات الأخ���رية نتيجة لالهتمام 

ال���ذي تولي���ه الوزارة وكاف���ة اجلهات املعنية يف الدولة. وت�ش���ري الدرا�ش���ة التي 

اأجرتها الوزارة يف عام 2008 حول واقع اأ�ش���جار القرم يف الدولة اأن م�شاحة 

جممع���ات القرم يف الدول���ة قد ارتفعت من ح���وايل 88 كيلومر مربع يف عام 

2006. وتعكف الوزارة، يف  130 كلم مربع يف عام  1990 اإىل اأكرث من 
اإطار خطتها ال�ش���رتاتيجية، على حتديث بيانات تلك الدرا�شة من خالل و�شع 

خريطة مف�شلة للتوزيع اجلغرايف للقرم على م�شتوى الدولة.

نود الحديث عن الدور الذي تقوم به الوزارة في حماية 
البيئة البحرية والحفاظ على الثروة الس���مكية ودعم 

الصيادين؟
البيئ���ة البحرية تعد واحدة من اأهم البيئات يف الدولة، فبالإ�ش���افة اإىل دورها 

القت�شادي املبا�شر، فهي ت�شم اجلزء الأكرب من التنوع البيولوجي يف الدولة. 

وله���ذا فقد اأولت الوزارة حماي���ة البيئة البحرية وثرواتها اأهمية خا�ش���ة، وقد 

انعك����ض هذا بو�ش���وح يف الهي���كل التنظيمي للوزارة الذي ي�ش���م اأرب���ع اإدارات 

رئي�ش���ية تعن���ى بالبيئ���ة البحرية. بالإ�ش���افة اإىل تد�ش���ني مركز ال�ش���يخ خليفة 

لالأبحاث البحرية، مبكرمة من �ش���احب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 

ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  اأطلقه �شاحب  الذي  الدولة )حفظه اهلل(  – رئي�ض 
را�ش���د  اآل مكت���وم نائب رئي����ض الدولة– رئي�ض جمل�ض ال���وزراء – حاكم دبي، 

حيث �ش���يكون هذا املرك���ز، الذي �شي�ش���م 14 خمتربًا متخ�ش�ش���ًا يف جمال 

البيئ���ة البحرية، من اأهم املراكز على امل�ش���توى الإقليمي والعاملي. ومن املتوقع 

اأن تبلغ طاقته النتاجية حوايل 10 مليون من �شغار الأ�شماك القت�شادية.

اأمـــا فيما يتعلـــق بتنمية جمتمع ال�ســـيادين فاإن الوزارة، وبنـــاًء على توجيهات 

حكومتنا الر�ش���يدة، مل تدخر جهدًا يف �ش���بيل تطوير حرفة ال�شيد واملحافظة 

على ه���ذا الإرث الوطني اله���ام وتعزيز دوره يف حتقيق الأم���ن الغذائي، حيث 

يتم العمل على حل امل�ش���اكل واملعوقات التى تواجه ال�ش���يادين وو�ش���ع احللول 

املنا�شبة لها بهدف ا�شتمرارية توطني مهنة ال�شيد والتى بلغت 100 %، كما 

مت ت�ش���كيل جلان لتنظيم ال�شيد على م�ش���توى كافة اإمارات الدولة حيث ت�شم 

ه���ذه اللجان ممثلني ع���ن الوزارة وال�ش���لطات املحلية ، وجمعيات ال�ش���يادين 

و جمموعة حر�ض ال�ش���واحل وذل���ك بهدف حل املعوقات وامل�ش���اكل التي تواجه 

ال�ش���يادين بال�ش���رعة املمكنة ، كما تغطى مكاتب الوزارة كذلك كافة املناطق 

القريبـــة مـــن جتمعات ال�ســـيادين لتقـــدمي اخلدمـــات املرتبطة بال�ســـيادين 

وبال�ش���رعة املمكنة به���دف خلق بيئة جاذبة لإ�ش���تمراية هذه املهن���ة كما تقوم 

الوزارة بامل�ش���اهمة يف تنمية جمتمع ال�ش���يادين من خالل توفري م�ش���تلزمات 

تنمية جمتمع ال�ش���يادين والتى يتم تقدميها بن�ش���ف ال�شعر ويف جمال تطوير 

البني���ة التحتي���ة فاإن الوزارة وبالتن�ش���يق مع اجلهات املخت�ش���ة حر�ش���ت على 

تطوير مواين ال�ش���يد حيث مت النتهاء من اإن�ش���اء وتاأهيل و�ش���يانة 22 ميناء 

لل�ش���يادين على م�شتوى الدولة وذلك بهدف توفري البنية التحتية التى ت�شاعد 

ال�ش���ياد وتوؤدي لتقلي���ل اجلهد املبذول اأثناء خروج قوارب ال�ش���يد من املوانئ 

وكذلك اأثناء مناولة حم�شول ال�شيد ، كما توفر هذه املوانئ احلماية الالزمة 

للقوراب من الظواهر الطبيعية وتاأثريات التيارات البحرية العالية.

ا�ش���افة اإىل ذل���ك اهتم���ت الوزارة بتطوي���ر البني���ة الأ�شا�ش���ية التحتية لقطاع 

ال�ش���يد من خالل تاأهيل موانئ ال�ش���يد البالغ عددها 24 ميناًء، حيث قامت 

بالتن�ش���يق م���ع وزارة الأ�ش���غال العامة بو�ش���ع خطة تف�ش���يلية لتطوي���ر البنية 

التحتية ملوانئ ال�ش���يادين �شمن مكرمة �ش���احب ال�شمو رئي�ض الدولة )حفظه

اهلل(  بلغت كلفتها  60 مليون درهم، وقد  اأنتهى العمل فيها با�شتثناء مينائي  

احلمريـــة باإمـــارة ال�ســـارقة واملعريي�ـــص باإمارة راأ�ـــص اخليمة واللـــذان يتوقع 

ت�شليمهما بحلول نهاية ال�شنة. 

كما مت ت�شمني اإن�شاء ا�شرتاحات لل�شيادين ومباين اإدارية جلمعيات ال�شيادين 

وم�ش���انع ثلج يف اإطار املرحلة الثانية للخطة التنفيذية ملكرمة �ش���احب ال�شمو 

رئي�ض الدولة ) حفظه اهلل ( والتي يتوقع النتهاء منها يف 2014. 

�ش���يد  قط���اع  عل���ى  املحافظ���ة  يف  وغريه���ا  اجله���ود  ه���ذه  اأ�ش���همت  وق���د 

ح���وايل  وج���ود  املتوف���رة  البيان���ات  وتظه���ر  وا�ش���تدامته،  الأ�ش���ماك 

�ســـيادًا مواطنـــًا.  6200 م���ن  اأك���رث  عليه���ا  يعم���ل  �ش���يد  ق���ارب   5700

أطلقت الوزارة ش���عار المنتج���ات والمدخالت العضوية 
بم���ا يضمن تمييزها عن غيرها م���ن المواد المتوافرة 
في السوق، فما هو الدور الذي تقوم به الوزارة لدعم 
إنتاجي���ة المواد العضوية وتوفرها بكميات كبيرة في 

األسواق ودعم المزارعين ؟
قامت الوزارة باإطالق �شعار املنتجات واملدخالت الع�شوية كجزء من جهودها 

لعتم���اد لئح���ة تنفيذي���ة للقان���ون الحت���ادي يف �ش���اأن املدخ���الت واملنتجات 

الع�ش���وية، حيث ت�ش���ري هذه الالئحة على كل �ش���خ�ض يق���وم بعمليات الإنتاج 

والت�ش���نيع والتجهيز والتداول وال�ش���ترياد والت�ش���دير للمدخالت واملنتجات 

الع�ش���وية، اإ�شافة اإىل وحدات الإنتاج الع�شوي املرخ�ض لها وجهات الت�شديق 

املخولة بالت�شديق على مطابقة املدخالت واملنتجات.

ومت اعتماد ال�ش���عار كعالمة ذات حماية قانوني���ة لتعريف هذه املنتجات بحيث 

تو�ش���ع على املدخالت واملنتجات الع�ش���وية بعد ا�ش���تيفائها ال�شروط اللزامية 

الت���ي يتطلبه���ا القانون وح�ش���ول املنتج اأو وح���دة الإنتاج عل���ى تقييم املطابقة 

الع�شوي. 

وتتبنى الوزارة منذ عدة �شنوات ن�شر وت�شجيع وتطوير الزراعة الع�شوية كجزء 

من فل�شفة زراعية جديدة يف الدولة، وتعمل على توفري ودعم كافة �شبل النجاح 

لها. وبداأت الزراعة الع�شوية تاأخذ اهتماما متزايدًا على ال�شعيد ال�شخ�شي، 

حيث يخ�ش�ض العديد من املزارعني املواطنني م�شاحات متفاوتة من مزارعهم 

لزراعة املنتجات الع�ش���وية بدون ا�ش���تعمال املواد الكيماوية. كما تعمل الوزارة 

على ن�شر التوعية والإر�شاد باأهم املمار�شات ال�شحيحة املتبعة يف هذا املجال.

وتقوم الوزارة بالتوا�شل ب�شكل دائم مع املزارعني املنتجني للمنتجات الع�شوية 

لال�ش���تماع اإىل احتياجاته���م ولبحث امل�ش���اكل التي تواجهه���م وحماولة اإيجاد 

احللول بالتعاون معهم. 

ومن اأهم امل�ش���كالت التي تواجه اأ�شحاب الزراعات الع�شوية، واإيجاد القنوات 

الت�ش���ويقية التي يحتاجونها لت�ش���ريف منتجاتهم يف ال�ش���وق. ويف هذا ال�شدد 

عملت الوزارة على خماطبة البلديات يف اأنحاء الدولة  لتخ�شي�ض اأماكن لبيع 

يتـــم  اأن  علـــى  الأ�ســـبوع،  مـــن  حمـــددة  اأيـــام  يف  الع�ســـوية  املنتجـــات 

اإن�ش���اء مث���ل ه���ذه  ي���وؤدي  اأن  وناأم���ل  التو�ش���ع يف ه���ذه اخلط���وة تدريجي���ًا. 

بالإ�ش���افة  الع�ش���وية،  املنتج���ات  باأهمي���ة  الوع���ي  زي���ادة  اإىل  الأ�ش���واق 

الدولـــة. بلديـــات  كل  يف  الأ�ســـواق  هـــذا  مثـــل  لإن�ســـاء  نـــواة  ت�ســـكيل  اإىل 

ما هو الدور الذي تقوم به الوزارة للحفاظ على األنواع 
النادرة من الحيوانات البرية والصقور وغيرها ؟

تق���وم ال���وزارة بجان���ب مه���م يف املحافظ���ة عل���ى الأن���واع الن���ادرة والأن���واع 

ومراقب���ة  املنا�ش���بة  الت�ش���ريعات  �ش���ن  خ���الل  م���ن  بالنقرا����ض،  امله���ددة 

واإ�ســـدار  ال�ســـلة،  ذات  الدوليـــة  التفاقيـــات  اأحـــكام  وتنفيـــذ  تنفيذهـــا، 

تراخي����ض الجت���ار به���ذه الأنواع، واملن�ش���اآت التي تق���وم بتداولها، بالإ�ش���افة 

اإىل القي���ام بعملي���ات الرقاب���ة والتفتي����ض يف املناف���ذ اجلمركي���ة والأ�ش���واق.

كم���ا تقوم ال���وزارة، بالتعاون م���ع اجلهات املعنية، بو�ش���ع اخلط���ط والربامج 

املنا�ش���بة للمحافظ���ة عل���ى تل���ك الأن���واع وتنميته���ا، وذلك من خ���الل خطط 

ا�سراتيجية وطنية مثل ال�سراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وال�سراتيجية 

الوطني���ة للمحميات الطبيعيةاملتوق���ع اجنازهما يف اخلطة الت�ش���غيلية للوزارة 

لالأعوام 2013-2011.
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لقــــاء العــدد

للصحراء مكانة خاصة في دولة اإلمارات ، فما هي آليات التنسيق والتعاون مع البلديات للحفاظ على البر ؟
البيئ���ة ال�ش���حراوية ه���ي اأكرب البيئ���ات يف الدولة. وبالرغم من اأن اأنها فقرية ن�ش���بيًا بالتن���وع احليوي، اإّل اأنها تكت�ش���ب اأهميتها من كونها جزءًا اأ�ش���ياًل من تراثنا 

وتاريخنا الثقايف والجتماعي، وتنميتها مكون اأ�سا�ســـي يف روؤية الإمارات 2021 وا�ش���رتاتيجية احلكومة الحتادية كما قال �ش���احب ال�ش���مو ال�ش���يخ خليفة بن زايد 

اآل نهيان – رئي�ض الدولة )حفظه اهلل( يف كلمته مبنا�ش���بة يوم البيئة الوطني اخلام�ض ع�ش���ر يف �ش���هر فرباير املا�ش���ي الذي اأقيم حتت �ش���عار “ال�ش���حراء تنب�ض 

باحلياة”، ودعا �ش���موه فيها اإىل �ش���رورة تعميق الوعي مبكانتها واحلفاظ على مواردها و�ش���مان ا�ش���تدامة تنميتها باعتباره جزءًا اأ�شا�ش���يًا من امل�شوؤولية الوطنية.

وحي���ث اأن البلدي���ات تلع���ب دورًا مهم���ًا عل���ى ه���ذا ال�ش���عيد ف���اإن ال���وزارة تعم���ل بالتن�ش���يق م���ع بلديات الدول���ة على و�ش���ع الربام���ج للمحافظ���ة على كل اأ�ش���كال 

احلي���اة يف البيئ���ة ال�ش���حراوية. وتتع���دد اجله���ود والربام���ج امل�ش���رتكة ب���ني ال���وزارة والبلدي���ات واجله���ات املعني���ة الأخ���رى، ومنه���ا عل���ى �ش���بيل املث���ال: اللجنة 

البيئ���ة ال�ش���حراوية  اإىل املحافظ���ة عل���ى  الرامي���ة  الوطني���ة  املب���ادرات  اإىل  البيولوج���ي، بالإ�ش���افة  للتن���وع  الوطني���ة  الت�ش���حر، واللجن���ة  الوطني���ة ملكافح���ة 

واإكثاره���ا  بالنقرا����ض،  امله���ددة  خا�ش���ة  الربي���ة،  احليوان���ات  اأن���واع  عل���ى  واملحافظ���ة  البال�ش���تيكية”،  الأكيا����ض  م���ن  خالي���ة  “الإم���ارات  مبـــادرة  مثـــل 

واإع���ادة اإطالقه���ا يف مواطنه���ا الطبيعي���ة، والهتم���ام بحماي���ة الأ�ش���جار والنبات���ات املحلي���ة، والتو�ش���ع يف اإقام���ة املناط���ق املحمي���ة.. وغريه���ا م���ن اجله���ود.

لقد قامت بلدية الش���ارقة بمبادرات فريدة لخدمة المجتمع منها حدائق األحياء، حتى وصل عدد حدائق األحياء في 
الشارقة إلى 54 حديقة، فماذا تقولون عن هذه التجربة ودورها في الحفاظ على البيئة وخدمة السكان؟

ل ب���د اأوًل م���ن توجي���ه التحي���ة والتقدي���ر اإىل بلدي���ة ال�ش���ارقة عل���ى اهتمامه���ا باملحافظ���ة عل���ى البيئ���ة ب�ش���كل ع���ام، وزي���ادة الب�ش���اط الأخ�ش���ر يف املدين���ة. ول 

�ش���ك اأن الزي���ادة الكب���رية الت���ي �ش���هدتها مدين���ة ال�ش���ارقة يف ع���دد احلدائ���ق �ش���من خط���ة ا�ش���رتاتيجية لزي���ادة ح�ش���ة الف���رد م���ن امل�ش���طحات اخل�ش���راء 

ه���و اإجن���از كب���ري م���ا كان ليتحق���ق به���ذه ال�ش���ورة ل���ول الهتم���ام ال���ذي يولي���ه �ش���احب ال�ش���مو ال�ش���يخ الدكتور �ش���لطان ب���ن حمم���د القا�ش���مي، ع�ش���و املجل�ض 

الأعلـــى – حاك���م ال�ش���ارقة لتوف���ري كل م���ا ي�ش���هم يف حتقي���ق رفاهي���ة و�ش���عادة ال�ش���كان يف دول���ة الإم���ارات  ب�ش���كل ع���ام، واإم���ارة ال�ش���ارقة ب�ش���كل خا����ض.

ودور احلدائق والأ�شجار وامل�شطحات اخل�شراء يف املحافظة على البيئة دور معروف �شواًء يف م�شاهمتها بتنقية الهواء اأو يف التخفيف من انبعاثات غازات الحتبا�ض 

احلراري. وبالإ�ش���افة اإىل ذلك فهي تلعب دورًا هامًا يف تعزيز املكانة الجتماعية وال�ش���ياحية ملدينة ال�شارقة. ونحن على ثقة من اأن اخلطط امل�شتقبلية الرامية اإىل 

زيادة عدد هذه احلدائق �شيكون لها �شاأن مهم يف املحافظة على التميز الذي ا�شتهرت به املدينة البا�شمة.
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إدارة النقليات تتجاوز حدود البلدية وتقدم الخدمات 
للقطاع الحكومي في الشارقة 

يف اإط���ار اإ�ش���رتاتيجيتها الرامي���ة اإىل تطوي���ر وحتدي���ث جميع 

اخلدمات والرتقاء بكافة املهام التي تقوم بها متا�شيًا مع الهيكل 

الإداري اجلديد الذي يهدف اإىل تعزيز وتطوير اخلدمات وفقا 

لأرقى املعايري العاملية، �ســـرعت بلدية مدينة ال�سارقة يف تطوير 

وحتدي���ث اإدارة النقليات لتتحول م���ن اإدارة خدمية تقليدية اإىل 

اإدارة تتمتع مبعايري اجلودة العاملية وتطبق الأ�ش�ض ال�شتثمارية 

التي ت�شاهم يف دعم جهود العمل البلدي.

يقول ال�ش���ويدي الذي ي�ش���عى جاهدا لت�شخري خرباته يف تطوير العمل اإن اإدارة 

النقليات التي ت�ســـم عدة اأق�ســـام خمتلفـــة تقدم الدعم اللوج�ســـتي لالإدارات 

الأخ���رى يف البلدية ،بالإ�ش���افة اإىل املهام اجلديدة التي ت�ش���تعد اإىل تقدميها 

للقطاع احلكومي يف اإمارة ال�شارقة والتي ت�شمل خدمة �شيانة واإ�شالح وغ�شيل 

ال�شيارات للتحول اإىل اإدارة خدمية وا�شتثمارية معا يف وقت واحد، م�شريًا اإىل 

اأنه مت  اإعادة هيكلة الإدارة مبا يتنا�شب مع طموحات العمل البلدي امل�شتقبلية.

واأ�ســـار اإىل اأن ق�ســـم �ســـيانة الآليات ي�ســـم عدة �سعب ت�ســـمل املعدات الثقيلة 

واخلفيفة والكهرباء  وور�ش���ة متكاملة لإ�ش���الح و�شيانة ال�شيارات تقوم بعملية 

اإ�ش���الح و�ش���يانة كافة �ش���يارات ومعدات البلدية البالغ عدده���ا نحو 2900 

�ش���يارة ومعدة ، موؤكدًا اأن الور�ش���ة جنحت يف اإعادة هيكلة 8 �ســـاحنات بعدما 

كانت يتم حتويلها اإىل خردة ولكن كفاءة الفنيني والعاملني يف الور�ش���ة جنحت 

يف حتويلها اإىل �شاحنات ذات كفاءة عالية  لتوفري الكثري من املال على ميزانية 

البلدي���ة، كما مت اإعادة هيكلة ث���الث معدات ثقيلة لتعمل بكف���اءة عالية بعدما 

كانت يف ال�ش���كراب ومت توزيع هذه الآليات على البلديات الفرعية لال�ش���تفادة 

منها يف املهام التي تقوم بها.

تطوير القطار
واأ�ســـار مديـــر اإدارة النقليـــات اأن الإدارة تقوم بتنفيذ عدد من امل�ســـاريع منها 

تطوي���ر القطار املوجود يف منتزه اجلزيرة والذي يتم ا�ش���تخدمه على كورني�ض 

البحرية يف بع�ض الأوقات وبع�ض املتنزهات الأخرى لي�شفى نوعا من ال�شعادة 

عل���ى ال���زوار من الكبار وال�ش���غار، موؤك���دًا اأن عملية تطوي���ر وحتديث القطار 

�ش���اهمت يف توف���ري الكث���ري من الأم���وال حيث ق���ام بعملية التطوي���ر فريق من 

الفنين يف اإدارة النقليات.

واأفاد مدير الإدارة اأن البلدية تعتزم و�ش���ع اآلية جديدة لغ�شيل ال�شيارات حيث 

�شتقدم خدمة الغ�شيل ب�شكل متميز مبا ي�شمن احلفاظ على �شيارات الدائرة

يف الوقت نف�ش���ه تق���وم البلدية بتطوير خدمات عملية الغ�ش���يل من اأجل تقدمي 

هذه اخلدمة ملراجعي البلدية، حيث �شتتواجد مكينات غ�شيل اأمام كافة مباين 

البلدية للقيام بتقدمي خدمة الغ�شيل للعمالء مببلغ رمزي وبذلك ميكن للعميل 

اأن يقوم بغ�شيل �شياراته اأثناء اجناز معامالته ومببلغ ي�شري،

كما �ش���يقوم ه���وؤلء العمال بتنظيف �ش���يارات البلدية يف مواقعها يف ال�ش���باح 

الباكر مبا ي�ش���من اأن تبقى ال�ش���يارات نظيفة على مدار الوقت، ولفتا اإىل اأن 

البلدية �ش���تقوم بتقدمي خدمة الغ�ش���يل لكاف���ة الدوائر واملوؤ�ش�ش���ات احلكومية 

الراغبة يف ذلك بالإ�ش���افة اإىل عملية اإل�ش���الح وال�ش���يانة مبا ي�شمن حتقيق 

ال�شتغالل الأمثل لور�ض وكراجات البلدية وا�شتغالل الطاقات واملوارد الب�شرية 

املوجـــودة لديها خلدمـــات قطاعات متعـــددة يف املجتمع مقابـــل مبالغ مالية .

تخفض المخالفات
وذكر �ش���امل ال�ش���ويدي اأن البلدية قامت بتعزيز دور �ش���عبة اإ�ش���الح احلوادث 

من خالل ا�ش���تغالل اإمكانيات وقدرات العاملني ، كما مت حتقيق اأعلى درجات 

ال�شتفادة من املعدات ومواد ال�شكراب.

اأما ق�ش���م احلركة فقد جنح خالل الفرتة القليلة املا�شية يف خف�ض املخالفات 

التي كانت ت�ســـجل على �ســـيارات البلدية من 700 الف درهم اإىل 100 الف 

دره���م فقط ويتم اآلن التوجه لكي تكون �ش���يارات البلدي���ة بدون اي خمالفات 

م���ن خالل توجيه واإر�ش���اد امل�ش���تخدمني ومتابعته���م مبا يحق���ق اأعلى درجات 

الن�شباط  واللتزام بقواعد ال�شري واملرور .

كمـــا يتم العمل حاليا على توحيد اأرقام �ســـيارات البلدية لتبـــداأ جميعها برقم 

موحد لي�ش���هل التعامل معها �ش���وء من خالل اجلمهور الداخل���ى اأو اخلارجي، 

بالإ�ش���افة اإىل تنظيم عملية �شرف املحروقات وحتديد ال�شرف ح�شب طبيعة 

امله���ام التي تقوم بها كل �ش���يارة.، كما يتم العمل عل���ى تفعيل نظام املراقبة يف 

ال�شيارات حيث مت ت�شغيل الأجهزة املتعطلة يف ال�شيارات لي�شبح نحو 1150 

جهاز للرقابة تعمل بكفاءة عالية يف ال�شيارات على اأن يتم تعميم الأجهزة على 

باقي ال�شيارات خالل الفرتة املقبلة.

واأكد مدير اإدارة النقليات اأن عملية تطوير مغا�ش���ل �ش���يارات البلدية �شت�شاهم 

يف توف���ري نح���و 90 % من املي���اه املهدرة يف عملية الغ�ش���يل  من خالل جتهيز 

املغا�شل بنظم ومكينات متميزة ، كما مت عمل وحدة للطوارىء  مكونة من 13 

�ش���خ�ض تقوم مبهام املتابعة والإ�شالح وال�شيانة ال�شرورية يف اأيام الأجازات 

والعطالت الر�سمية.

حـوار العـدد

سالم السويدي: العمل بروح الفريق 
واستغالل الطاقات يحقق أعلى الخدمات

�ش���امل ال�ش���ويدي مدير اإدارة النقليات اأخذ عل���ى عاتقه القيام بهذه 

املهمة الت���ي بداأت مالحمها تت�ش���كل وثمارها تقرتب من احل�ش���اد 

بف�ش���ل التفكري املتمي���ز والعمل الإداري املبدع وال���ذي قام بتطبيقه 

على جميع العاملن يف الإدارة.

وبالرغم من اأن ال�ش���ويدي مل مير على وجوده يف الإدارة �ش���وى عدة 

اأ�ش���هر اإل اأن حر�ش���ه على العمل بروح الفريق وتطبيق اأعلى معايري 

الإدارة احلديث���ة وتعزيز دور كل فرد يف الكادر الوظيفي والبعد عن 

املركزي���ة جعله يحقق الكثري من النتائ���ج اليجابية يف وقت حمدود 

واخت�ش���ار رحلة الزم���ان اإىل حتقيق الجنازات.كما مت ا�ش���تحداث 

وظائف تتنا�ش���ب مع الحتياج���ات ومكافاأة املتميزي���ن الأكرث عطاء 

حلث املوظفيني على بذل املزيد من العطاء والإبداع يف العمل.

البلدية تقدم خدمة غسيل السيارات 

للمراجعين باسعار زهيدة

تطوير المغاسل يوفر 90 ٪ من 

المياه المهدرة
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م�شــاريع البلـدية

تكلفت 60 مليون درهم وتهدف لتعزيز البنية التحتية في اإلمارة

بلدية الشارقة تفتتح محطة ضخ الصرف الصحي وبوابة 
إلكترونية للصهاريج

افتتحت بلدية مدينة ال�شارقة عدد من م�شاريع البنية التحتية التي تهدف اإىل موا�شلة م�شرية التطوير  وتعزيز البنية التحية يف الإمارة .

وقال �ش���عادة املهند�ض �ش���لطان عبد اهلل املعال مدير عام بلدية مدينة ال�ش���ارقة اإن افتتاح حمطة ال�ش���خ )3A(  وم�ســـروع البوابة اللكرونية ياأتي تتويجًا للجهود 

الكبرية التي تقوم بها بلدية مدينة ال�ش���ارقة من اأجل تطوير البنية التحتية واخلدمية يف الإمارة ودعم عملية النه�ش���ة العمرانية واحل�شارية التي ت�شهدها ال�شارقة، 

حيث تعترب حمطة ال�شخ اجلديدة نقله نوعية يف الأداء بعد تطبيق اأف�شل التقنيات احلديثة يف ت�شميمها للقيام بعملية ال�شخة وفق اأرقى املعايري العاملية، بالإ�شافة 

اإىل قدرتها ال�شتيعابية التي تعادل ثالثة اأ�شعاف املحطة القدمية التي كانت يف نف�ض املوقع.

واأ�ش���ار اإىل  اأن افتتاح هذه امل�ش���اريع يوؤكد �ش���عى بلدية ال�شارقة ملوا�ش���لة م�ش���رية التطوير والتحديث وبناء املرافق والبني التحتية لتبقى ال�شارقة متميزة بخدماتها 

ومعززة ببنيتها التحتية احلديثة. موؤكدًا   اأن بلدية ال�ش���ارقة حر�ش���ت على اإن�ش���اء جمموعة من امل�ش���اريع  والبنى التحتية املتميزة التي �شاهمت يف دعم منو الإمارة 

اقت�شاديا و�شياحيا واجتماعيا وغريها من املجالت الأخرى، 

وم�سريًا اإىل اأن حمطة ال�سخ رقم ) 3A  ( تعد  اإ�شافة هامة ل�شل�شة امل�شاريع 

الكربى التي تقوم بها البلدية �شمن خطتها الإ�شرتاتيجية الرامية اإىل الرتقاء 

بتطوير البنية التحتية.

واأو�ش���ح �ش���عادته اأن تكلف���ة املحط���ة جت���اوزت 60 مليون دهم، و�ش���وف تخدم �ش���بع 

مناط���ق يف املدينة هي  املجاز، اخلالدية ، اللية، املم���زر، التعاون ، النهدة، واملنطقة  

ال�ش���ناعية الأوىل(. اأما �شعة املحطة اجلديدة  فتبلغ)2000لرت/ثانية( و�شوف تقوم  

املحطة اجلديدة بخدمة تو�ش���يل مياه ال�شرف ال�شحي اإىل اأعمال معاجلة ال�شرف 

ال�ش���حي القائمة باملنطقة ال�شناعية اخلام�ش���ة وذلك عرب خطوط اأنابيب مزدوجة 

مم(. م�ش���ريًا اإىل اأنه مت مبا�ش���رة اأعمال امل�ش���روع يف مطلع 2010  قطرهـــا ) 800 

ومت اإجناز امل�ش���روع وفقًا للموازنة املعتمدة للم�ش���روع من قب���ل املجل�ض البلدي ملدينة 

ال�سارقة.

يف الوق���ت نف�ش���ه ي�ش���احب افتتاح هذه املحطة م�ش���روع البواب���ة اللكرتونية مبحطة 

تفريغ ال�ش���هاريج بال�ش���ناعية اخلام�شة، والتي �ش���تنظم العمل يف املحطة وفق اأعلى 

املعايري الفنية واللكرتونية والتنظيمية.

وتعت���رب ه���ذه البوابة منظم اإلك���رتوين لدخول ال�ش���هاريج ملحطة تفريغ ال�ش���هاريج 

باملنطقة ال�ش���ناعية اخلام�ش���ة ، حيث اإنها مزودة بنظام دفع اإلكرتوين بديل لنظام 

�ش���راء الكوبونات للدخول للمحطة ف�ش���اًل عن اإنها مزودة بنظام لفح�ض ال�شهاريج  

من ناحية التدقيق على ت�ش���ريح تفريغ ال�ش���هاريج وتاريخ �ش���الحيته.و كذلك تقوم 

البوابة بت�ش���وير ال�ش���هريج من وق���ت دخوله للمحطة حتى خروج���ه وحفظ ذلك يف 

النظام اللكرتوين.
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م��ج��م�����������وع��������ة
والخبز  ال��ح��ب��وب 
)أغ���ذي���ة ال��ط��اق��ة(

م��ج��م�����������وع��������ة
ال������خ������ض������روات
وال�������ف�������واك�������ة  
)أغ����ذي����ة واق���ي���ة(

م����ج����م�������������������وع��������������ة
ال���ل���ح���وم ال���ح���م���راء
وال������ب������ق������ول������ي������ات
وال�������������ب�������������ي�������������ض
والنمو( البناء  )أغذية 

م��ج��م�����������وع��������ة
ال�������ح�������ل�������ي�������ب
وم����ش����ت����ق����ات����ة

�سعبة التثقيف ال�سحي يف بلدية ال�سارقة

مجموعة الحليب و مشتقاته
وت�ش���مل ه���ذه املجموعة احلليب و م�ش���تقاته مثل : ) اللنب الزب���ادي و الجبان 

واللبنة و الق�ش���طة( وتعت���رب هذه املجموعة غنية بالربوت���ني احليواين املتوازن 

والأحما�ض الأمينية والكال�ش���يوم وتعترب م�ش���درًا جيدا للفو�شفور وال�شوديوم 

والبوتا�ش���يوم واملغني�ش���يوم وبع�ض جمموعة فيتامني ب وخا�شة فيتامني ب 2، 

وه���ذه املجموعة تعترب م�ش���درًا فق���ريًا باحلديد وفيتامني ج. ويو�ش���ى بتناول 

كوب���ني من احلليب اأو مايعادلها من الأغذي���ة الأخرى يوميا للبالغني و3اأكواب 

لالأطفال دون التا�ش���عة من العمر و4اأكواب للمراهقني و4اأكواب لالأم احلامل 

واملر�شى.

مجموعة الخضروات و الفواكه
)اأغذية واقية(

وت�ش���مل جمي���ع اأن���واع اخل�ش���روات و الفواك���ه باأنواعه���ا والت���ي تعت���رب غني���ة 

بالفيتامينات واملعادن والألياف النباتية ويف�ش���ل املوازنة يف تناول احلم�شيات 

الغني���ة بفيتام���ني )ج( واخل�ش���روات الورقي���ة اخل�ش���راء وال�ش���فراء الغنية 

باحلديد وفيتامن اأ.

مجموعة اللحوم الحمراء و البقوليات والبيض
)اأغذية البناء والنمو(

وت�شمل هذه املجموعة  : 

و  البي����ض  وكذل���ك  ومنتجاته���ا  والأ�ش���ماك  والدواج���ن  احلم���راء  اللح���وم 

البقوليات،وه���ذه املجموع���ة غنية بالربوت���ني اجليد وجمموع���ة فيتامينات ب 

واحلديد والزنك ويو�شى بتناول 180غرام من)اللحوم ،الدواجن ،الأ�شماك 

،اأربع بي�سات اأو كوبن من البقوليات( 

ويجب التنويه هنا اأن البي�ض غني بالكول�شرتول لذا يف�شل تناول بيا�ض البي�ض 

فقط )وهو ل يحتوي على الكول�شرتول( اأو الإقالل من �شفار البي�ض، اأو تناول 

البي�ـــص مرة اإىل مرتن يف الأ�ســـبوع ولكن مـــع مراعاة اأن تكـــون الأغذية التي 

نتناولها مع البي�ض غري غنية بالكول�شرتول.

وتعت���رب البقولي���ات و املك�ش���رات غني���ة بالربوت���ني النباتي وهواأق���ل جودة من 

الربوت���ني احليواين، ولكن هذا ل يقلل من �ش���اأن البقوليات و�ش���رورة تناولها، 

وذلك من مبداأ التنويع يف اأغذية املجموعة الواحدة خا�ش���ة اأن هناك عنا�ش���ر 

غذائية موجودة يف البقوليات وغري موجودة يف اللحوم مثل عن�شر  املغن�شيوم. 

مجموعة الحبوب والخبز
)اأغذية الطاقة(

وت�ش���مل اخلب���ز باأنواعه وبقي���ه احلبوب مثل القم���ح والأرز وال�ش���وفان والذرة 

وغريه���ا وهذه املجموعة غنية بالطاقة احلرارية وبع�ض فيتامينات ب واملعادن 

والألياف علمًا اأن الفائدة تكمن يف احلبوب غري املق�شورة. 

ال�شحـــة واحليـاة

الغ���ذاء الصح���ي
هــو الغــذاء الــذي يحتــوي علــى جميــع العنا�ســر الغذائيــة ال�سروريــة للج�ســم وبكميــات منا�سبــة 

لالحتياجــات اليوميــة ول يوجد غــذاء يف الطبيعة يحتوي علــى جميع العنا�ســر الغذائية، لذا فاإن 

عمليــة تــوازن الغذاء تعتمــد على  التنويع يف الأغذيــة التي نتناولها لغر�س احل�ســول على العنا�سر 

الغذائية كاملًة. 

الغذاء هو :
 الدعام��ة األولى للصح��ة فهو ضروري 
للنم��و، وضروري ايض��ا لصيانة ما يتلف 
من أنس��جه الجس��م وخالي��اه لقيامه 
بوظائف��ه ونش��اطاته الحيوية بكفاءة 

ولمقاومة المرض والعدوى.

اإن التغذي���ة ال�ش���ليمة واملتنوعة تلعب دورًا وقائيًا �ش���د عدد كبري من الأمرا�ض 

ولت�ش���هيل عملية اختيار الأغذية لتكوين وجبة متوازنة مت تق�ش���يم الأغذية اإىل 

اأرب���ع جمموع���ات رئي�ش���ة يحت���وي كل منها على م���واد غذائية متنوع���ة ولكنها 

مت�شابهة ن�ش���بيا يف حمتواها من العنا�ش���ر الغذائية. وميكن التنويع يف اأغذية 

املجموعة الواحدة كبدائل لبع�ش���ها البع�ض ب�ش���كل ي�ش���من تن���وع الأغذية قدر 

الإمكان ومبا يتنا�شب مع اأذواق النا�ض وهذه املجموعات هي:
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هي نق�ض يف وزن اجل�ش���م 20 % عن معدل ال���وزن الطبيعي وذلك مبقارنته 

مع الوزن املنا�شب للطول بالن�شبة للبالغني، اأما بالن�شبة لالأطفال فيتم مقارنة 

اأوزانهم مع الوزن املنا�شب للطفل ح�شب عمره.

وهي من الأعرا�ض املر�ش���ية ال�ش���ائعة التي يعاين منها اأكرث الأطفال قبل �شن 

املدر�شة وطالب املدار�ض وبع�ض املراهقات اللواتي يتبعن نظام غذائي خاطئ 

يف تخفيف اأوزانهن.

أسباب النحافة
- خلل يف اإفرازات الغدة الدرقية.

- حتدث بعد الإ�شابة ببع�ض احلميات مثل التيفوئيد.

- الإ�شابة ببع�ض الأمرا�ض مثل ال�شكري وال�شل.

- الإ�سابة بالديدان.

- اأ�شباب وراثية.

- عوامل نف�سية.

- اأ�ش���باب غذائية تكمن يف اختالل ميزان الطاقة عند النحفاء اأي اأن النحيف 

يتناول كمية اأقل من العنا�شر الغذائية بال�شعرات احلرارية عن حاجته اليومية 

خا�ش���ة هوؤلء كث���ريي احلرك���ة، والذين يبذلون طاق���ة اأكرث م���ن الطاقة التي 

ي�ستهلكونها.

أعراض النحافة
امل�ش���ابني بالنحاف���ة ه���م اأكرث الأف���راد عر�ش���ة لالإ�ش���ابة بالأمرا�ض وميكن 

تلخي�ض اأعرا�ض النحافة كالتايل:

- �شحوب يف اللون.

- �شمور يف الع�شالت.

- نق�ض خمزون الدهن يف اجل�شم.

- �شرعة ال�شعور بالتعب والإنهاك.

- قلة احلركة واخلمول

النح�اف��ة

التغذية الصحية

- تناول الطعام باعتدال على ان تكون التغذية تتنا�شب مع اجلهد الذي نبذله. 

- تنوي���ع الأطعم���ة والإكثار من اخل�ش���ار والفواكه واحلبوب م���ع احلر�ض على 

اختيار الأ�شناف الطازجة.

- جتزئة الوجبات الرئي�ش���ية على اأرب���ع اأو خم�ض وجبات خفيفة بدًل من وجبة 

اأو اثنتني.

- ع���دم اإهمال وجبة الفطور التي جتنبنا التعب املفاجئ الذي يعرتينا عادة يف 

اأواخر الفرتة ال�شباحية.

- الإق���الل من الأغذية التي حتتوي على ن�ش���بة عالية م���ن الدهون مثل اللحوم 

احلمراء، الجبان، ورقائق البطاطا املقلية والزبدة.  

معلومات صحية
- الألياف مفيدة للج�ش���م فهي ت�شعرك بال�ش���بع وتنظم عملية اخلروج.وتتوفر 

ب�ش���كل اأ�شا�ش���ي يف م�ش���ادر الطعام النباتية كاخل�ش���روات والفواكة والبقول 

واحلبوب.

- يحتاج اجل�ش���م اإيل كمية قليلة من امللح     )ال�ش���وديوم ( يوميا وهذه الكمية 

متوف���رة يف الأطعم���ة الطازجة واملحفوظ���ة فالإكثار من تناول املل���ح يوؤدي اإىل 

ظهور العديد من امل�شاكل ال�شحية.

ال�شحـــة واحليـاة

الغذاء غير المتوازن 

التغذي���ة غ���ري املتوازنة ، توؤدي على املدى الطويل اإىل ماي�ش���مى ب�ش���وء التغذية 

والتي يق�ش���د بها الزيادة اأو النق�ش���ان يف تناول بع�ض العنا�شر العذائية مما 

ي�ش���بب �ش���ررًا على �شحة الإن�شان والت�ش���بب بحدوث اأمرا�ض قد يكون بع�شها 

خطري جدًا.

وهنالك نوعان من سوء التغذية:
ينتج  الغذائية  العنا�شر  بع�ض  تناول  الإفراط يف  الناجت عن  التغذية  �شوء   .1
عنها الإ�ش���ابة ببع����ض الأمرا�ض مثل مر����ض النقر�ض)داء امللوك( وال�ش���منة 

التي ل تعترب مر�ش���ا بحد ذاته ولكنها عامل رئي�ض ومهم للعديد من الأمرا�ض 

مثل اأمرا�ض القلب وال�ش���كري وارتفاع �شغط الدم و�شببه تناول بع�ض الأطعمه 

ب�سورة م�ستمرة وبكميات كبرية . 

الغذائية. العنا�شر  من  اأكرث  اأو  عن�شر  نق�ض  عن  الناجت  التغذية  �شوء   .2
ترجع اأ�ش���باب �ش���وء التغذية الناجتة ع���ن نق�ض بع�ض العنا�ش���ر الغذائية اإىل 

عوامل خمتلفة مثل : 

تك���ون  م���ا  وكث���ريًا  والجتماعي���ة  وال�ش���حية  القت�ش���ادية  العوام���ل 

الأ�ش���باب متداخل���ة م���ع بع�ش���ها البع����ض بحي���ث ي�ش���عب التفري���ق بينه���ا.

ويمكن تلخيص أهم أسباب سوء التغذية إلى:
اأو اأكرث يف الغذاء الرئي�ش���ي وهذا يحدث نتيجة العتماد  1. نق�ض عن�ش���ر 
عل���ى ن���وع اأو نوعني من الأغذية يف الطع���ام مثل العتماد عل���ى الأرز اأو القمح 

وغريه���ا وهذا ي���وؤدي اإىل عدم اأو قلة توفر عن�ش���ر غذائ���ي اأو اأكرث يف الطعام 

اليومي وبا�ش���تمرار، العتماد عل���ى نوع اأو نوعني يحدث النق�ض يف العنا�ش���ر 

الأخرى مما يوؤدي اإىل الإ�ش���ابة بفقر الدم الناجت عن نق�ض احلديد ، ومر�ض 

الربي بري الناجت عن نق�ض فيتامني ب 1.

املحلي. لال�شتهالك  كفايته  وعدم  الغذاء  اإنتاج  يف  نق�ض   .2
الفقر وانخفا�ض م�شتوى الدخل.

والتغذوي. ال�شحي  الوعي  ونق�ض  للتغذية  ال�شليمة  بالأ�ش�ض  اجلهل   .3
اخلاطئة. الغذائية  والعتقادات  العادات   .4

5. انت�ش���ار الأمرا����ض املعدية والطفيلية مث���ل: العديد من الأمرا�ض املعدية 
كالإ�ش���هال والإ�ش���ابة بالدي���دان املعوي���ة الت���ي توؤث���ر على �ش���حة الف���رد حيث 

ت�ش���عف مقاومة اجل�ش���م وت�شهل اإ�ش���ابته ب�شوء التغذية، فالإ�ش���هال يعني فقد 

كمية م���ن العنا�ش���ر الغذائية وبتكرار حدوثه ي�ش���اب الطفل بال�ش���عف العام 

و�شوء التغذية وقد يوؤدي ذلك اإىل الوفاة.

واحلروب. املجاعات   .6

وهي من اأهم اأعرا�ض �شوء التغذية الناجت عن اإفراط يف تناول بع�ض العنا�شر 

الغذائية،وينت���ج عنها زي���ادة غري طبيعية يف دهون اجل�ش���م قد تكون يف جميع 

اأجزاء اجل�شم اأو يف موا�شع حمدده منه.

أسباب السمنة  :
- قلة الن�شاط البدين  - الوراثة   

- خلل يف الغدد  - عوامل نف�شية 

- احلمل - طبية   

- الإفراط يف تناول الطعام وهي اأهم العوامل واأكرثها �شيوعًا.

أهم األخطار الناتجة عن السمنة هي: 
- املوت املبكر   

- ت�سلب ال�سراين.

- ارتفاع �شغط الدم .  

- ال�شكري.

- التعب لأقل جمهود ع�سلي. 

- اآلم الظهر واملفا�شل.

- �شرطان الربو�شتاتا عند الرجال والثدي عند الن�شاء.

- ق�ش���ور ع�ش���لة القلب حي���ث تتكون طبق���ة دهنية حول القل���ب فتعوق حركته 

وتوؤدي اإىل �شعوبة يف التنف�ض الذي ل يتنا�شب مع عمل �شربات القلب.

السمن���ة
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من ال يحسن االختيار لنفسه 
ال يحسن االختيار لغيره 

اإليمان باألفكار والشجاعة والصبر
مبدأ القائد المميز

بالإ�ش���افة اإىل ال�ش���رب هناك �ش���فات ب���ارزة للق���ادة املوؤثرين ه���ي ))الذكاء 

واجلراءة واملبادرة مع التوازن يف اتخاذ القرارات(( وكل تلك ال�ش���فات يجب 

اأن تنم���و بجو معت���دل يف بيئة حمفزة للقيادة، وهناك حقيقة باأن معظم القادة 

كان���وا اأيتام الأب، ومل يحرموا من عاطفة الأم، فقد حتملوا امل�ش���وؤولية مبكرًا، 

لذلك تعترب البيئة القيادية مهمة لربوز �شخ�شية القائد.

ولبن���اء �شخ�ش���ية القائد هن���اك الكثري من املحط���ات التي توؤثر على اإن�ش���انية 

القائ���د وفعاليت���ه، لذا م���ن الواجب عل���ى قائد التغي���ري الرتكيز عل���ى الأفكار 

والقناع���ات وكيف يفهم احلياة، ويركز على اهتماماته لنموه املعريف )قل ماذا 

تقراأ اأقل لك ماذا �ش���تكون(، وينمي القائد مهاراته ويطور قدراته فيما يح�شن 

ويتقن، واأهم ما يركز عليه القائد مهارات التوا�شل وبناء العالقات مع النا�ض 

من حوله، واأن يكون له قدوات موؤثرون يف احلياة .

أولويات القائد
ومن اأولويات القائد اأن يكون له روؤية ور�ش���الة وا�ش���حة حلياته )من ل يح�ش���ن 

الختيار لنف�شه ل يح�شن الختيار لغريه(، ويجب اأن يكون للقائد خطة مكتوبة 

ومر�ش���ومه باأهداف مرحلية واإ�ش���رتاتيجية، يعرف من خاللها خط �ش���ريه يف 

احلياة وماذا يريد وما هي اأولوياته ،، وعلى القائد اأن يت�شلح مبهارات التحدث 

والإلقاء واخلطابة لأنها اإحدى اأهم املهارات القيادية ول ي�شتغني عنها كل من 

يود التاأثري يف الآخرين وقيادتهم لتغيري اآرائهم واأفكارهم و�شلوكهم.

قادة التغيري دائما ما ي�شغلهم التفكري بامل�شتقبل، واإعداد قادة موؤثرين للتغيري 

يف الب�سر .

الرسالة القادمة لسلسلة قادة التغيير 3 ..   
) قادة التغيير وقوة التأثير في المجتمع ( .  

للنقاش على توتير
@leaderschange

روؤى اإداريــــة

حتدثنا يف الر�ش���الة الأوىل ل�شل�ش���لة قادة التغيري باأن معرف���ة الذات هي املنبع 

الأول للتغيري، وباأن تربية النف�ض بعقيدة وا�ش���حة هي الدعامة الرئي�ش���ية التي 

يق���وم عليه���ا التغيري يف بن���اء الأمم واحل�ش���ارات، وباأن على ق���ادة التغيري يف 

اأي جمتم���ع اأن يبداأ بقيادة نف�ش���ه اأوًل، قبل اأن ينطلق للتغيري واإر�ش���اد وتوجيه 

من حوله ، والتغيري املن�ش���ود على م�ش���توى املجموعات نحتاج فيه اإىل ان�شهار 

الفرد يف جمموعة )فرق العمل( كاأنهم على قلب رجل واحد مع املحافظة على 

�شخ�شية الفرد ومقوماته.

ويف الر�ش���الة الثانية ل�شل�ش���لة قادة التغيري، كنت طوال �ش���نني عمري الوظيفي 

اأبحث عن اإجابات لأ�شئلة لطاملا �شغلت تفكريي .. وهي :

- كيف يفكر القادة الناجحون وكل من يكون يف من�شب قيادي ؟!

- م���ا ه���ي اأدوات التاأث���ري الت���ي ي�ش���تخدمها وميتلكها قائ���د التغي���ري )القائد 

العظيم( ؟

ويف رحل���ة البحث عن الإجابات .. �ش���اركت يف الربامج القيادية وقراأت الكثري 

من الكتب املتخ�ش�ش���ة واطلعت على بع�ض التجارب ، و�ش���جلت مواقف للقادة 

املوؤثرين ممن كان لهم الأثر يف التغيري والتاأثري يف الآخرين من حولهم.

وتو�ش���لت بعد رحلة البحث هذه اإىل نتيجة وت�ش���ور وعرفت كيف يفكر القادة، 

) ب���اأن هوؤلء القادة تفردوا ع���ن غريهم مببداأ عظيم، وهو اإميانهم باأفك�ارهم 

ب�ش���جاعة و�ش���رب يف كل ما يواجهون���ه يف احلياة، وحتمله���م النتائج يف اتخ��اذ 

الق���رارات املوؤث���رة عليه�����م وعلى م���ن حولهم، حت�����ى لو كان الثم���ن ذلك ه��و 

حياتهم (.

���اِبُروْا  وْا َو�شَ ���رِبُ َها اَلِّذيَن اآَمُنوْا ا�شْ ُيّ
َ
يق���ول اهلل تعاىل يف حمكم التنزي���ل ) َيا اأ

وال�ش���رب هو   َلَعَلُّكْم ُتْفِلُحوَن ( “�ش���ورة اآل عمران 200”.. 
َ ّ
ُقوْا اهلل َوَراِبُطوْا َواَتّ

ع���دة الأنبي���اء والقادة املوؤثرين وق�ش���ة �ش���يدنا اأي���وب )عليه ال�ش���الم( اأكرب 

دليل على مقدرة القائد على ال�ش���رب وال�ش���عي بالتاأث���ري والتغيري ملا حوله على 

رغ���م الظروف ال�ش���يئة بكرثة العقب���ات والعراقيل والعوائق والت���ي تواجهه يف 

رحلة التغيري ولكن قوته احلقيقية تربز يف القفز والتغلب عليها وحتفيز النف�ض 

وال�سعي حللها وحتقيق الفوز بالنت�سار عليها .

ق���ال الر�ش���ول الك���رمي )�ش���لى اهلل عليه و�ش���لم( لرج���ل من ال�ش���حابة فيك 

خ�ش���لتان يحبهم اهلل ور�شوله )احللم والأناه( وهي �شبط النف�ض عند هيجان 

الغ�شب )وال�ش���رب واحللم على اأفعال واأقوال الآخرين، وحماولة التاأثري فيهم 

لتغيريهم(.

واإذا اأردت اأن ت�ش���ل اإىل م�ش���تقبل مليء بالإجنازات فعليك بال�ش���رب والثبات 

فال�ش���رب �شالح فتاك يق�شي على كل ال�شعوبات والعقبات، فال تاأمل اأن ت�شل 

اإىل التغيري املن�شود بدون �شرب وجد وكفاح وت�شحية.

قال اأندرو كارجني ))الإن�شان الذي ميكنه اإتقان ال�شرب ميكنه اإتقان اأي �شيء 

اآخر((، لذلك عندما نفهم الذات ن�ش���تطيع حتري���ر الإمكانات والقدرات غري 

املحدودة يف النف�ض الب�شرية.

بقل��م / عب��داهلل الق��اي�دي

سلسة قادة التغيير .2 
كيف نفهم ال�ذات ونطور اإلمك�انات
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كما ت�ش���تخدم �شد اللتهابات و�شد تقل �شات الع�ش���الت وم�شادة لعدة اأنواع 

من البكترييا. كما ت�شتخدم كمقوية لالأع�شاب.

ومن فوائد املرياميه:

1. من�ش���طة للدورة الدموية، ين�ش���ح بها اأيام المتحانات وللم�شابني بفقر 
الدم و�شعف الذاكرة، ورجفة اليدين. 

والإ�شهال.  ال�شتفراغ  �شد  وتفيد  والأمعاء،  املعدة  لعمل  مقوية   .2
الياأ�ض.  �شن  يف  وتفيد  الروماتيزم،  وتخفف  الرئة  تن�شيط  يف  ت�شاعد   .3

واحلنجرة. واحللق  اللثة  لاللتهاب  مفيدة   .4
 5. تخفف م�شتوى ال�شكر يف الدم.

 6. ين�شح ب�شربه بعد الأكل الد�شم.

 7. �شربه قبيل النوم يخفف الأرق.

فهي : من�ش���ط ، مقويه ، مانعة للعرق ، موقفه لإدرار احلليب ، م�شاد لالإ�شهال 

، خاف����ض لن�ش���بة ال�ش���كر يف ال���دم ، م�ش���اد لربو ، مطه���ر ، م�ش���اد للعفونة ، 

م�ش���اد لت�شنجات ، خاف�ض للحرارة ، ها�شم ، مدر للبول ، يو�شف لله�شترييا،  

ولالنحطاط الع�شبي ، لتبديد الإكتئاب ، لالأرق ، لالآلم الروماتزم واملفا�شل، 

لربو و�شيق التنف�ض، لتقوية الذاكرة ، للوهن لنقاهة ، وللتعب الفكر واجل�شد.

الجرعة التي ينصح بها : 
من اأوراق املرمية ملعقة �شغرية على ملء كوب �شبق غليه مرتني يف اليوم.

طريقة استخدام�ه :
1.  نقي���ع بامل���اء ال�ش���اخن : قب�ش���ة م���ن الق�ش���عني ترمى يف ل���رت من املاء 
ال�ش���اخن بدرج���ة الغلي���ان ث���م يغط���ى الوع���اء .. وي�ش���رب علي���ه 10 دقائق . 

ي�ش���فى وي�ش���رب ملء بيال���ه 3 – 4 مرات يومي���ا، يعالج به احل���الت التالية: 

اله�ش���م ال�ش���عب ، النفخة ، ثقل املعدة ، الإ�ش���هال ، الدوار ، القيء ، النزلت 

املعوي���ة ، غ���ازات الأمعاء ، متاع���ب الكبد ، مغ�ض الكليت���ني ، اخلفقان ارتفاع 

ال�شغط ،. الزكام النزلت ال�شدرية ، الأرق ، الكابة ، اله�شترييا ، ارتفاع 

احل���رارة ، الوه���ن وانحطاط القوى ، التعب ، الفكري واجل�ش���دي ، ال�ش���كري 

والكرو�شرتول ، الروماتزم ، ا�شطرابات �شن الياأ�ض.

2. مغلي : قب�ش���ة من اأوراق الق�ش���عني اخل�شراء تغلي خم�ض دقائق يف لرت 
من املاء تطفئ النار ثم ترتك خم�ض دقائق اأخرى ثم ت�شفي .

اجلرع���ة : ملء بيالة 4 م���رات يف اليوم لوقف احلليب املر�ش���عات بعيد فطام 

اأطفالهن اأو عند ح�ش���ول اإ�ش���قاط اجلنني ، 3 بيالت يف اليوم من�ش���ط مقوي 

فعال يو�شف يف حالت : ال�شعف الوهن ، النحطاط الع�شبي.

 3.  مغل���ي : قب�ش���تان من اأوراق الق�ش���عني تغليان يف لرت م���ن املاء مدة خم�ض 

دقائق . تطفئ النار . ي�ش���رب عليها ع�ش���ر دقائق لال�شتحالب )نقيع ( ي�شفى 

وي�ش���تعمل غرغرة وم�شم�شة : للتهاب اللثة ، الأ�شنان ، احلنجرة ، واللوزتني، 

)لنف���ر( قروح داخل الفم ب�ش���بب حرارة املعدة وتعب الكبد ، لبحت ال�ش���وت، 

لتطييب الأنفا�ص. 

4. م�ش���حوق الأوراق املجففة يف الظل ت�ش���حق ناعما : ت�شتعمل بدل معجون 
الأ�شنان تقوي اللثة ، متنع وتقتل ال�شو�ض ، تطيب الأنفا�ض ، ت�شد اللثة .

5. للتخل����ض م���ن رائحة القدميني وخا�ش���ه لدى لأطف���ال : يرمى من هذا 
امل�شحوق قدر ملعقة �شغريه دخل كل حذاء.

وبالزيت   ، الدهنية  للب�شرة  بالع�شل  امل�شحوق  هذا  ميرهم   : جمايل  قناع   .6
للب�ش���رة العادي���ة واجلاف���ة واملختلط���ة يعم���ل منه قن���اع يبقى علي���ه مدة 20 

دقيقة، يعيد الن�شارة املفقودة وي�شد الب�شرة باآذن اهلل تعاىل.

�شعبيـــــات

يطل���ق على بائع الأدوية والأع�ش���اب الطبية “الع�ّش���اب” ن�ش���بة اإىل الأع�ش���اب 

الطبيـــة التـــي يقـــوم باإعدادهـــا. ويف الع�ســـور الإ�ســـالمية ن�ســـاأ مـــا ي�ســـمــى

 بـ” الع�ســـابن” وهم الذين ي�ش���تخدمون الأع�ش���اب للتداوي ، وبائع الأع�شاب 

الطبيـــة يف الإمـــارات قدميًا هو “العطار” و“�ســـوق العطارة ” ه���و الذي تباع 

فيه العطور والأدوية وامل�شتح�ش���رات. وكان اأبناء الإمارات قدمي�ًا ينظرون اإىل 

العطار الذي يبيع الأع�ش���اب واملركبات الطبية نظرة تقدير واحرتام ملا له من 

جهود يف حت�ش���ري وبي���ع الأدوية ومتار�ض مهن���ة العطار يف الإمارات بوا�ش���طة 

بع�ض الأ�ش���خا�ض الذين تتوفر فيهم الدراية واخلربة واملعرفة يف هذا املجال. 

ومن اأ�شهر العطارين يف الإمارات اأوًل: من مدينة العني )حممد بن عبداهلل بن 

علي- علي بن عبداهلل املقبايل (، ثانيًا : من دبي ) اأحمد بن ح�ش���ني بن علي، 

حممد عبدالر�ش���ا غلوم(. ثالثًا: مدينة راأ�ض اخليمة )غلوم ح�شني( و�شخ�ض 

اآخر يقال له )ح�شني غلوم(.

وكان العط���ار ال���ذي يطل���ق علي���ه ا�ش���م )احل���واج(، يقوم ب�ش���راء الأع�ش���اب 

والنبات���ات والعقاق���ري الطبية الت���ي ل تتوفر يف البيئة ع���ن طريق جتار اجلملة 

الذين تخ�ش�شوا يف جتارة الأع�شاب ، حيث يقوم جتار الأع�شاب بالبحث عنها 

يف خمتلف العامل ثم ياأتون به�ا لتباع يف الأ�ش�واق. 

ويع���رف دكان العط���ارة ب�“حانـــوت العطاريـــن” وه���و امل���كان الذي تب���اع فيه 

خمتلف اأنواع النباتات والأع�ش���اب الطبية واملركبات وامل�شتح�ش���رات والعطور 

وامل�ساحيق.

الم�رامي���ة
حشيشة مريم العذراء

ول يقت�شر دور العطار على بيع و�شراء العقاقري الطبية ، بل اإنه يقوم بتح�شري 

بع�ض املركبات الدوائية .

واليوم �شوف ندخل معكم لأحد هذه الدكاكني لتعرف على اإحدى هذه الأع�شاب 

الطبية و هي “ املرامية ”. 

ع�شبة املراميه واأ�شماوؤها الأخرى : قوي�شية، ناعمة، �شيالة، ا�شفاق�ض ،الفاق�ض، 

ل�ش���ان الأيل ، عيزقان الق�شعني كلمة املريمية ) الق�شعني( اخذ من اأ�شطورة 

يرويها الن�شارى عن مرمي عليها ال�شالم.

ن��ص األسط�ورة 
يحكى اآن �ش���بيا اأ�شيب باحلمى وعجز الطب عن �شفائه . ت�شرعت والدته اإىل 

العذراء مرمي طالبة منها ال�شفاء لولدها .. فا�شتجابت لطلب الوالدة فظهرت 

لها يف املنام واآمرتها اأن ت�ش���قي ابنها �ش���اي الق�شعني ، نفذت اآلم ما اأمرت به 

فا�شفي ال�شبي . عياذا باهلل من هذا الكفر ون�شبت �شفة ال�شفاء للمخلوق وهي 

�شفة ال�شايف . ومن ذلك الوقت �شميت) ح�شي�شة مرمي( ثم مرميية.

وه���ي عبارة عن نبات ع�ش���بي معمر �ش���غري لها عرق يرتفع قلي���اًل عن الأر�ض 

بحدود 30�شم يف املتو�شط تتفرع منها اأغ�شان، ورقها طوله اأكرث من عر�شه، 

طول الورقة بني اثنني اإىل اأربعة �ش���م )2 - 4 �شم( وعر�شها يف حدود ن�شف 

�ش���م، اخ�ش���ر ناعم امللم�ض يلون الغ�شن الذي ي�ش���بح اأحمر غامقًا كلما تقدم 

العمر بالنبتة. وهي من الف�شيلة ال�شفوية التي ت�شم الريحان والنعناع واحلبق 

والزعرت واملرامية من اأ�ش���هر واأقدم النباتات التي ت�ش���تخدم يف الطب القدمي 

واحلديث. وت�شتهر بها بلدان حو�ض البحر الأبي�ض املتو�شط. وتكرث يف الأماكن 

اجلبلية يف الأرا�ش���ي البور وبالذات يف املناطق املح�شورة بني الأر�ض اجلبلية 

وال�سنا�ســـل احلجرية يف الأماكن امل�ســـماة حمليًا )الرميان( وت�سمى يف اأماكن 

اأخرى ال�ش���جرية. و توجد على مدار ال�ش���نة وتزدهر يف الربيع واأوائل ال�شيف، 

ولون الزهرة زهري ويتحول بعد ذلك اإىل ثمر بحجم حبة الكرز، وي�شبح لونه 

اأبي�ض يف حالة اجلفاف.

فوائد الميرامية :
ت�ش���تعمل املرامية كمادة مقب�ش���ة ومطهرة ومعطرة وطاردة للغازات خمف�شة 

للعرق ومقوية مولدة لال�سروجن اخلاف�ص لإنتاج حليب الثدين. 
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قف�شــات

إلى  طريقنا  السالمة 
االستدامة 

تطبيـــق ال�ســـالمة املهنيـــة يف مواقع 

العمل اأمر �شروري ومهم وخا�شة يف 

املباين والإن�ســـاءات، وتقـــوم الإدارة 

بجـــولت  ال�ســـارقة  ببلديـــة  الفنيـــة 

ميدانية ملتابع���ة و التدقيق على نظم 

الأمـــن وال�ســـالمة، كمـــا تقوم ن�ســـر 

وتثقي���ف املوظفني والعم���ال باأهمية 

اإتباع الأنظمة من خالل املحا�شرات 

والكتيبات وغريها.

ولكـــن العتـــب كل العتـــب على بع�ص �ســـركات املقـــاولت التي ل تفكر ب�ســـالمة 

العاملني ول توفر لهم بيئة اآمنه، ويف املقابل تروح اأرواح كثرية ب�شبب الإهمال

 املو�شوع لي�ض �شعبًا )) اأحر�ض ت�شلم ((

يعني القليل من احلر�ض يوفر الكثري من اخل�شائر الب�شرية واملادية.

الذبح العشوائي وخزة للضمير
ل اأ�ش���ك يف اإن هذا املو�ش���وع �ش���يثري حفيظة الكثري ممن ميتهن���ون مهنة ذبح 

الأغنام يف ال�ش���وارع العامة بعيدًا عن الرقابة ال�ش���حية . لكن رمبا �شي�شكل ما 

تدعو له موؤ�ش�شات الرقابة ال�شحية من وخزة لل�شمري، ل�شيما اأنهم ل يعرفون 

اإن بع����ض الأغن���ام التي يقوم���ون بذبحها حتمل يف طياتها اأمرا�ش���ًا وحده اهلل 

الذي ي�ش���رت النا�ض منها. و الأدهى من كل ذلك هو اإننا �شنالقي اعرتا�شًا من 

بع�ض النا�ض الذين يتعاطون �ش���راء هذه اللحوم، بحج���ة ثقتهم التامة بتذكية 

الأغن���ام و�ش���حة طريقة الذب���ح، لأنها جتري اأم���ام اأعينهم ول جمال لل�ش���ك 

بنوعية املذب���وح، ل يدرك باأن هذه الطريقة تنتج تلوثا بيئيا من خملفات بقايا 

عملية اجلزر )اأح�ش���اء احليوانات(، وت�ش���بب الكثري من الأمرا�ض والبكرتيا، 

لن ه���ذه املواد تكون قريبة م���ن املنازل فتكون عملية انتقال الأمرا�ض من هذه 

املواد اأو بقايا احليوانات ذات مردود خطري جدا على الإن�شان.

فعليك اأخي العزيز توخي احلذر.

جدد الشرفة وتخلص من الكراكيب
ع���ادًة تكون ال�ش���رفة من اأكرث الأماك���ن املهملة يف اأي بيت، فه���ي غالبًا تتحول 

اإىل مكان لتخزين الأ�ش���ياء التي نريد اإبعادها عن الروؤية. ولعل اأ�ش���دق م�شهد 

يوؤكد هذا الكالم متابعة بع�ض ال�شرفات يف ال�شوارع يف اأي منطقة كانت �شتجد 

الكثري من املخزونات ملقاة يف ال�شرفة ملجرد خوف �شاحبها من فكرة اإلقائها.

لكـــن ملـــاذا ل تفكر يف جتديـــد �ســـرفتك، اأيًا كانت م�ســـاحة ال�ســـرفة، ميكنك 

حتويلها اإىل مكان هادئ لال�شتجمام وال�شرتخاء، اأو ميكنك ا�شتقبال �شيوفك 

فيها. ببع�ض املجهود ميكنك حتويل الكتلة الأ�ش���منتية اإىل مكان رائع له طابعه 

وجوه  اخلا�ض.

يد واحدة ال تصفق
ت�شعى بلدية ال�شارقة جاهدًة على جعل اإمارة ال�شارقة اإمارة ذات مظهر 

ح�شاري وجميل. ومن هذه امل�شاعي تنظيم عملية الإعالنات اخلارجية اأي 

اللوحات التي تكون على املباين ويف ال�سوارع العامة وغريها.

ولكن ولالأ�شف )) وين امللتزمني (( فقد لوحظ عدم التزام بع�ض املوؤ�ش�شات 

للقانون وو�شع اللوحات 

بطريقة ع�شوائية مما يعرقل 

احلركة املرورية اأو الروؤية 

على الطريق ت�شويه املناظر 

حيث حتجب تلك اللوحات 

املباين الأثرية اأو الثقافية اأو 

الدينية، اأو اأنها ت�سع اللوحة 

دون احل�شول على الأوراق و املوافقات املطلوبة وغريها.

فما نحتاجه القليل من التعاون فيٍد واحده ل ت�شفق. 

ك���ام���ي���رات ال���م���راق���ب���ة... 
كابوس الموظفين

تقوم الكثري من ال�سركات واملوؤ�س�سات 

والأ�شواق التجارية يف الوقت احلايل بو�شع 

كامريات مراقبة كدواعي اأمنية لالطمئنان 

على �شري العمل ومراقبة املوظفني اأثناء 

القيام مبهام عملهم ، هذا من ناحية ومن 

ناحية اأخرى فاإن ا�شتخدام هذه الكامريات اأ�شبح �شالحا ذا حدين حيث فقد 

يثري �شكوى املوظفني واملوظفات وا�شمئزازهم حتى اأ�شبح كابو�شا يوؤرقهم 

خا�شة اإذا كان يف ذلك انتهاك خل�شو�شياتهم ب�شبب تلك الكامريات، هذه 

ال�شكوى اتهمت امل�شوؤول بو�شع كامريات مراقبة للموظفني، وهو ما اأ�شاب 

املوظفات بالهلع والرتباك، لو�شعهن حتت املراقبة طوال �شاعات الدوام، 

متهمات املدير بالتفرغ ملراقبتهن بدًل من التفرغ للعمل. لكامريات املراقبة 

التي مل تعد وظيفتها اأمنية، وحتولت اإىل اأداة للرقابة على اأداء املوظفني 

لذلك �شار هناك جدل حول مدى اأهمية تلك الكامريات اإداريا، وهل متثل 

اعتداء على اخل�شو�شية وت�شيء اإىل كرامة املوظفني، اأم اأنها �شرورة 

فر�شتها حاجة العمل والرغبة يف �شبط اإيقاع وقيا�ض م�شتوى الأداء والتاأكد 

من عدم ان�شغال املوظفني بغري العمل؟
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من هنا وهناك

البرتقالي  
اإذا كان هو لون احلكمة املف�ش���ل لديك، فه���ذا يعني اأنك ممتلئ بروح البتكار 

واملغامرة والفخر وطموحك بال حدود واإذا كان اللون الربتقايل هو الأثري اإىل قلبك 

ونف�شك فهو يعني اأنك اإن�شان منظم ومتحم�ض مرح اجتماعي حت�شر احلفالت 

ومتار�ض الريا�شة ،واأول من يجرب اأغرب اأنواع الطعام، كما يعني انك رومان�شي 

وقلبك دافئ على الدوام وثقتك بنف�ش���ك كبرية ول حتب الظهور وال�شتعرا�ض 

اأم���ام الآخري���ن ، ومييل الريا�ش���ني والر�ش���امني دائما اإىل الل���ون الربتقايل. 

البنفسجي  

 انه لون املثالية وامللكية والقوة وان حبك لهذا اللون يعني انك تريد الكثري من 

النتباه واحلب، انك ح�شا�ض جدا مع احلاجة اإىل التعبري عن نف�شك من خالل 

الف���ن وبالنظر اإلي���ك، واأنك مبتكر للغاي���ة ودائما جترب اجلديد مثل مو�ش���ة 

املالب����ض، كما يعن���ي اأنك حتب الأ�ش���ياء اجلميلة ولكن قد تك���ون يف عزلة عن 

الآخرين. ويع�ش���ق الفنانات والت�شكيليات وم�ش���ممات الأزياء وامل�شورات هذا 

اللون.

اأهتــم العلمــاء بدار�ســة �سخ�سية الإن�سان واأبعادها واأمزجتهــا،  والأ�سياء التي توؤثر فيها وتتاأثر بها ومن هــذه املكونات الألوان حيث يك�سف 

اللــون الــذي يحبــه الإن�سان عن الكثري من جوانب �سخ�سيتــه، ويقول الأطباء وعلماء النف�س والباحثــون اأن كل لون له تردد خا�س به، ومن 

خــالل تــردده يوؤثر على العني، وبالتايل يوؤثر على خاليا الدماغ ب�سكل خمتلف عن اللون الآخر. وتعددت الدرا�سات والأبحاث التي تناولت 

الألوان ودللتها، واخل�سائ�س النف�سية لها .كما يتم ال�ستعانة بالألوان يف الكثري من الأعمال  لتاأثريها النف�سي ،فمثاًل بالطو الطبيب لونه 

اأبي�س لتهدئة املري�س .

ومالب�ــس  رجــال الإطفــاء باللون الأحمــر لالنتباه واليقظة واإعطاء طاقــة وحيوية فى العمل الذي يحتاج ملجهود بــدين واللون الأحمر ل 

ين�ســح با�ستخدامــه فــى دهانات غرف النوم لأنه منبه، لذا يف�سل فى اأماكن النوم اللون الأبي�س اأو الأخ�سر اأو الأزرق الفاحت لإ�سفاء جو من 

ال�سرتخــاء و الهــدوء يف حــني اأن اللــون الأخ�سر ل يجب ا�ستخدامه يف اأماكــن العمل لأنه قد ي�سعر املوظفني بالرغبــة يف النوم ، كما نلم�س 

التاأثــري النف�ســى لالألــوان عندما نكون جال�سني على �ساطئ البحــر، فبعد دقائق ن�سعر باأن اأذهاننا �سايف لأن اللــون الأزرق للبحر و معه اللون 

الأزرق لل�سماء ميت�سان املوجات ال�سالبة التي تكون داخلنا.واإذا عرف املدير اللون الذي يحبه موظفيه ي�ستطيع اأن يفهم �سخ�سيتهم ويجيد 

التعامل معهم والعك�س كذلك.

يكشف أسرار شخصيتك

لونك المفضل

األخض���ر  

 اإذا كن���ت حمب لهذا اللون فاأنت م�ش���امل وهادئ، قائد بطبعك وم�ش���تمع جيد 

يل���وذ ب���ك اجلميع عن���د حاجتهم للن�ش���يحة تكره التل���وث ومتي���ل اإىل البحار 

واملحيط���ات، مزاجك معتدل ل ت�ش���تاأثر ب�ش���هوله ولكنك عاطف���ي. حتب جمع 

ال�ش���ور والألبومات. واللون الأخ�ش���ر ، ه���و اللون الوحيد ال���ذي طغى على كل 

الألوان الأخرى ، لأن الإن�شان ل يح�ض باأي �شيق اأو ملل من روؤيته . ولقد اأثبتت 

البحاث اأنه اأن اللون الأخ�ش���ر يهدئ �ش���ربات القلب ، وي�ش���اعد على حت�شني 

ال���دورة الدموية، وقد ق���ام يف اأحد جتاربه بطالء جدران بع�ض امل�ش���انع التي 

ت�شتخدم اآلت �شديدة ال�شجيج فتبني اإن العمال كفوا عن ال�شكوى من ال�شجيج 

ب�شبب تاأثري اللون الأخ�شر املحيط به اللون الأخ�شر.

اإن كن���ت حت���ب هذا الل���ون فاأنت اإن�ش���ان عاطفي حتب خدم���ة الآخرين وحتب 

اله���دوء وحتنو على كل اإن�ش���ان وتتميز بطبيع���ة لطيفة ،واإذا واجهتك م�ش���كلة 

فانك حتلها بهدوء ول تلجاأ اإىل العنف وال�شراخ اإل يف اأ�شيق احلدود. 

األبيض  
اإذا كان هذا اللون هو الذي تف�شله دائما يف قلبك وتف�شل اأن يكون مكان نومك

بهذا اللون فانك بالتاأكيد متنوع يف اهتماماتك وحتب الب�شاطة وجتذب النا�ض 

اإليك بي�شر و�ش���هوله وميكنك الن�شجام والتكيف مع اأ�شدقاء متنوعني وكذلك 

متيل اإىل الرباءة وحتن اإىل اأيام الطفولة. 

األزرق  
  يعتربه البع�ض لون احلقيقة والن�ش���جام والعمل، ويعتقد ع�ش���اقه  اأنهم اآمنون 

على م�شتقبلهم وحمافظون ولديهم ح�شا�شية مفرطة بالن�شبة مل�شاعر الآخرين 

كما يعتقد حمبيه اأنهم اأ�شدقاء  خمل�شون وينزعجون ممن يت�شفون بالغباء. 

األحمر  
 لون العاطفة مييل �ش���احبه اإىل اأن يكون مو�ش���ع الهتم���ام و يوؤكد على الأمور 

بقوة، يف الوقت نف�شه مزاجي وطموح لكن ميكن ان يكون دائم ال�شكوى. كم اأنه 

لون النا�ض الذين يت�ش���فون باحلزم واحليوية الدافقة، كذلك ميتاز ال�شخ�ض 

املح���ب لهذا الل���ون باأنه قوي �ش���جاع وجريء ويح���ب املغامرة ويع�ش���ق الإثارة

كم���ا  يرمز اإىل الطاق���ة وقوة العاطفة وامل�ش���اعر النبيل���ة واليجابية  والدفء 

والغ�ش���ب كما اأن���ه يزيد م���ن النفعال ولهذا ل���ه تاأثري قوي عل���ى طباع ومزاج 

الإن�سان.

الوردي  
 يعني اأنك اإن�سان رومان�سي عاطفي  وذكي كما يعني بالن�سبة للمراأة الكثري من 

الدللت اليجابية وكذلك ي�سري اإىل اأنها م�ساك�سة، كما يجب اأن نعلم اأن بع�ص 

الذين يحبون اللون الوردي قد يبدون مدللون ب�شكل كبري. 

األسود  
 يعن���ي انك فوق املعدل �ش���مويل وموؤدب وفخور قد يعك�ض اللون الأ�ش���ود الكاآبة 

لبع�ض النا�ض ولكنه قد يعني ملحبيه الذوق الرفيع كما

يرم���ز للتقاليد ،وحمبو هذا اللون غام�ش���ون ويريدون اأن يحرتم الغري حياتهم 

اخلا�ش���ة يف�ش���ل هذا اللون املت�ش���ائمون وهذا اللون لي�ض لونا حقيقيا لأنه غري 

موجود يف األوان الطيف ،والأ�ش���ود ميت�ض جمي���ع الألوان ول يعيد ول يعطي اأي 

لون منها ،وتدل التقاليد على اأن الأ�شود لون احلزن يف العامل الغربي وثقافاته.

البني   

 يعني انك اإن�ش���ان واعي وذكي مبا يتعلق باملال يعني انك ثابت وجيد يف �ش���راء 

الأ�ش���ياء الغالية باأ�ش���عار زهيدة وتكره الندفاعية وتكرث من الأ�ش���ئلة. هو لون 

العظم���ة والفخام���ة والتميز ،ف���اإذا كنت حتب ه���ذا اللون فانك ذو �شخ�ش���ية

�ش���عبة،وان ثقتك بنف�ش���ك قوية وقد تكون اأحيانا �ش���عب الفهم . اأ�شحاب هذا 

اللون يحبون اأن يكونوا خمتلفني وهم �ش���ابرون يتحملون املكارة ب�ش���در رحب 

وعند اإخفاقهم ل يدعون الياأ�ض يتطرق لنفو�شهم كما اأنه يحمل عالمة ال�شجر 

وعدم الن�سجام.

األصفر  
اأن���ت رقيق وهادئ وطموح حت���ب املناظر الطبيعية ول حت���ب الإزعاج وحمرتم 

واعي ومتنوع حتب الرتتيب وحتب اأن ت�شرتي الأ�شياء الغريبة، كما اأنه هو اللون 

املف�شل لالأذكياء، من يحبه اإن�شان عملي ومو�شوعي ويحب كل �شيء ينتفع منه 

،ميتاز باملرح والنطالق، وتهتم كثريا بالأفكار اجلديدة وحتب التغيري والتنقل 

م���ن مكان لأخر وم���ن بيئة اإىل اأخرى �ش���عيا وراء وجوه جديدة وهو بالأ�ش���ا�ض 

لون التعقل والفكر والأمل، والذين يحبون اللون الأ�ش���فر الالمع هم اأ�ش���خا�ض 

يتمتعـــون بتفكري اأ�ســـلي ولديهم طاقات خمتلفة مب�ســـتويات متنوعة ،ويرغبون 

اخلو�ض يف مهمات وم�ش���اريع عملية اأكرث من خو�شهم يف الكالم غري النا�شج 

.ويرمز اإىل ال�شعادة واملرح والذكاء ويزيد طاقة املناعة.

األزرق الغامق  
يقلل الإح�ش���ا�ض بالأمل لون ال�ش���ماء وهو منع�ض �ش���فاف ويزداد �شفافية عندما 

يحاط به م�شاحه �شوداء ويعطي ال�شعور بالعمق.

واللون الأزرق عادة ميثل التقوى والتدين وال�ش���الة وال�شحوب والتاأمل ويعك�ض 

الثق���ة والرباءة  وهو لون منا�ش���ب للهدوء وبرود الليل وان اجتمع مع الأخ�ش���ر 

ميثل اأق�شى درجات الربودة.
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ال�شوؤال

اأنت ت�شاأل ونحن جنيب

اجلواب

اأنا اأقوم ببناء فله �شكنية ول اأرغب بالإ�شتمرار مع املقاول احلايل، اأريد اأن اأوقع عقد جديد مع مقاول جديد هل اأ�شتطيع ذلك؟

 وما هي الإجراءات املطلوبة مني ؟

نعم ت�شتطيع فعل ذلك وت�شمى هذه اخلدمة تغيري املقاول من طرف املالك ، 

امل�ستندات املطلوبة :

البناء.  اإجازة  من  �سورة   .1
املباين.  على  الرقابة  من  تفتي�ص  تقرير   .2

ال�شابق.  املقاول  من  اأ�شل  تنازل   .3
 . واملالك  اجلديد  املقاول  بني  عقد   .4

الأر�ض.  خارطة   .5
 . وال�شت�شاري  املقاول  رخ�شة  �شورة   .6

اجلديد. املقاول  ملهند�ض  املباين  على  الرقابة  ا�شتمارة   .7
-   التـكـلفــــة: 

. التاأمني  �شداد   + املقاول  تغيري  ر�شوم  درهم   200
-   خطوات عمل اخلدمة: 

يتم طباعه الإجازة بعد مراجعة الأوراق املقدمة لال�شت�شاري. 

-   الق�سم املعني: 

ق�شم تراخي�ض البناء مبنطقة النا�شرية �شاعات تقدمي اخلدمة من ال�شاعة  7:30 �سباحًا - 2:30 م�ساءًا.

ال�شوؤال

اجلواب

لدي اأر�ض وا�شعة و غري م�شتوية و اأرغب ببناء م�شروع عليها واأحتاج اإىل ت�شوية هذه الأر�ض بالرمل، كيف اأ�شتطيع توريد رمل لدفان الأر�ض؟

تتم زيارة املوقع بوا�شطة مفت�ض ق�شم اخلدمات العامة ملعرفة الكميات املطلوبة لتوريد الدفان ومن ثم رفع تقرير لالإدارة 

لإعتماد الكمية املطلوبة للتوريد ويتم اإدراج الطلب للتنفيذ ح�شب اجلدول الزمني للدفان . 

-  امل�شتندات املطلوبة هي كالتايل: 

)للمواطنني(. البناء  رخ�شة  من  �شورة   + الأر�ض  خارطة  من  �شورة   .1
احلكومية. الدوائر  من  ر�شمية  ر�شالة  طلب   .2

وهذه اخلدمة خدمة جمانية  وميكنك تقدمي الطلب بق�شم اخلدمات العامة يف  ال�شناعية الثالثة من ال�شاعة  6:30 �سباحًا - 1:30 م�ساءًا.

ال�شوؤال

طلبت مني الإدارة العامة لالإقامة و�شوؤون الأجانب لتثبيت الإقامة بدولة الإمارات �شهادة اللياقة البدنية، �شوؤايل اأين اأ�شتطيع اأن اأ�شتخرج مثل هذه 

ال�شهادة؟ وهل توجد ر�شوم ؟ وكم تبلغ هذه الر�شوم؟ وما هي الأوراق املطلوبة؟ 

يتم ا�شتخراج �شهادة اللياقة الطبية للتاأكد من خلو ال�شخ�ض من الأمرا�ض املعدية واخلطرية وبالتايل يتحدد اإمكانية

 اإقامة ال�شخ�ض داخل الدولة، وكل ما عليك فعله هو الذهاب اإىل عيادة ال�شحة /النا�شرية و اإح�شار امل�شتندات التالية : 

املراجع. �سفر  جواز  عن  �سورة   .1
املفعول. �شارية  الإقامة  اأو  التا�شرية  عن  �شورة   .2

املراجع. بها  يعمل  التي  للموؤ�ش�شة  التجارية  الرخ�شة  اأو  الكفيل  جواز  عن  �شورة   .3
.)2( عدد  �سخ�سية  �سور   .4

املقررة. الر�سوم   .5
-   خطوات عمل اخلدمة : 

خدمةالعمالء)الكاونرت(.  موظف  عند  املطلوبة  الأوراق  تقدمي   .1
. مراجع  لكل  خا�ض  ملف  بعمل  خدمةالعمالء  موظف  يقوم   .2

الزمة.  الفحو�شات  بعمل  العميل  يقوم   .3
درهم.  250 فتبلغ  الر�شوم  اأما  التايل،  اليوم  يف  الفحو�شات  نتيجة  با�شتالم  العميل  يقوم   .4

-  �ساعات تقدمي اخلدمة:  7:30 �سباحًا اإىل 8:00 م�ساءًا.

-  مراكز تقدمي اخلدمة:  عيادة البلدية باملنطقة احلرة باملطار . - عيادة البلدية باملنطقة احلرة باحلمرية.

اجلواب

ال�شوؤال

اجلواب

اأنا اأمتلك مطعم �شغري وعندي �شواية دجاج واأرغب باأن اأ�شعها خارج املطعم فهل يجوز يل فعل ذلك، وكيف؟

يتم اإ�شدار ت�شريح �شواية الدجاج للمطاعم والكافيرتيات لتنظيم موقع ال�شواية على الأر�شفة حتى ل توؤدي لعرقلة 

املارة وي�شدر الت�شريح ح�شب تقرير املفت�ض. 

وامل�شتندات املطلوبة هي : �شورة الرخ�شة التجارية �شارية املفعول، اأما الر�شوم ت�شل اإىل 1000درهم �سنويًا.

اأما خطوات عمل اخلدمة فهي : 

الطباعني. طريق  عن  اأو  يدوي  الطلب  تعبئة  يتم   .2 العمالء            خدمة  موظف  من  الطلب  اخذ   .1
الإدارة. من  الطلب  على  املوافقة  يتم   .4 تعبئته.          من  الإنتهاء  بعد  العمالء  خدمة  اإىل  الطلب  تقدمي  يتم   .3

للعميل. الت�شريح  اإ�شدار  يتم   .6 املطلوبة.                      الر�شوم  دفع  مت   .5
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اأخطاء �شائعة

اإعــداد:  نـــدى �سعيــد ال�سويــــدي

اأخطـــــاء

هناك الكثري من الأخطاء ال�ش���ائعة التي ميار�شها البع�ض منا 

ل�ش���نوات طويلة ظنا منه اأن ما يفعله �ش���حيح مم���ا يوؤثر على 

�ش���حته وم�شتقبله،ثم يكت�ش���ف فجاأة اأن ما كان يفعله اأبعد ما 

يكون عن ال�ش���حة، يف هذه امل�ش���احة نعر����ض بع�ض الأخطاء 

ال�ش���ائعة حتى نقل���ع عنها ون�ش���تبدلها باأفعال �ش���حيحة، كما 

نرثي من خاللها معلوماتنا حتى نتجنب الوقوع يف ممار�شات 

خاطئة ونقلع عن ممار�شة  العادات ال�شيئة.

 - اإذا كتب على عبوة املنتج الغذائي اأن الدهون فيه “ قليلة “ اأو “ منخف�ســـة 

�شحي..؟  الطعام  اأن  يعني  “ فهذا 
خطاأ: لأن الدهون عادة ما ت�ش���تبدل مبكونات اأخرى ، مما قد يجعل ال�ش���عرات 

احلراري���ة يف املنتج الغذائي اإما م�ش���اويا اأو يف بع�ض الأحيان اأعلى مما لو كان 

كامل الد�سم .

- الطعام املجفف لي�ض �شحيا ..  ويف�شل تناول اخل�شروات والفاكهة الطازجة ؟

خط���اأ: لأن املع���دلت اليومية التي ين�ش���ح بها من اخل�ش���روات والفاكه���ة هي خم�ض 

وحدات يوميا ول يهم اإن كانت طازجة، اأو جمففة . كما اأن الفواكه املجففة مثل التني 

اأو التمر متد اجل�ش���م بالطاقة .. وهي م�شدر جيد لل�شكر والألياف ال�شروري لعملية 

اله�سم ومنع تخمر بقايا الطعام يف املعي .

- الوجبات النباتية �شحية اأكرث من الوجبات العادية ..؟

خط���اأ: فبع����ض الوجب���ات النباتية حتتوي عل���ى كميات كبرية من الده���ون .. يف حني 

اأن اللح���وم احلم���راء قد حتتوي على ن�ش���بة اأقل من الده���ون اإذا اأزيلت منها الدهون 

الظاهرة ومن بني الختيارات ال�شحية الأخرى .. الدجاج اإذا نزع جلده .. اأو ال�شمك 

املطهو بكميات قليلة من الزبد اأو ال�شمن .

- غالبية امللح الذي يحتويه نظامنا الغذائي هو امللح الذي ن�شيفه للطعام اأثناء 

الطهي ..؟

خطاأ: فاإن ن�ش���بة امللح الذي ن�ش���يفه اإىل وجباتنا الغذائية اأثناء الطهي ترتاوح بني10 

اىل 15 يف املئ���ة فقط ، يف ح���ني اأن 75 يف املئة من امللح املوجود يف الوجبات الغذائية 

ياأتي من الوجبات املحفوظة . 

يذكر اأن املعدلت التي يو�سى بها هي 6 جرامات من امللح يوميا .. يف حني اأن الن�شان 

يتناول 9 جرامات من امللح يوميا .. مما يعر�شه مل�شاكل �شحية .

- ن�شبة الدهون يف اللحوم احلمراء اأعلى من ن�شبتها يف الدجاج..؟

خط���اأ: لأن اإزال���ة الده���ون الظاه���رة يف اللحوم ميك���ن اأن يقلل كثريا جدا من ن�ش���بة 

الدهون فيها .. وعدم اإزالة اجللد اأو الدهون املخزنة حتته يف الدجاج ميكن اأن يزيد 

من ن�شبة الدهون فيه 

�شرب املياه املثلجة ي�شاعد على التخل�ض من الوزن الزائد ..؟

خط���اأ: لأن �ش���رب املياه املثلجة ل ي�ش���تهلك املزي���د من ال�ش���عرات احلرارية عن املياه 

العادية.

- الع�شري الطازج قد يكون �شارا لالأ�شنان ..؟

�ش���حيح: ال�ش���كر املوجود ب�ش���ورة طبيعية يف اخل�ش���روات والفاكهة ل ي�ش���بب 

ت�ســـو�ص الأ�سنان .. لكن عندما ي�ستخل�ص الع�سري من الفاكهة اأو اخل�سراوات 

تزداد كثافة ال�شكر الطبيعي .. مما قد ي�شبب ت�شو�ض ال�شنان .

-  تناول الفطار لي�ض �شروريا .. ؟

خط���اأ: الإفطار من الوجبات الهامة جدا .. عندما ننام ن�ش���وم عن الأكل ملدة 

ثماين �شاعات يف املتو�شط .. لذلك يجب اأن نك�شر هذا ال�شيام . وعلى الرغم 

م���ن اأن بع�ض الأ�ش���خا�ض الذي���ن ل يتناولون الإفطار يعو�ش���ون ه���ذا يف وقت 

لح���ق من النهار .. فاإنه من غري املحتمل اأن يح�ش���لوا على جميع الفيتامينات 

واملعادن املتوافرة يف الإفطار . 

كم���ا اأن ع���دم تن���اول الإفط���ار ي�ش���جع على تن���اول وجب���ات خفيفة تك���رث فيها 

ال�سكريات والدهون .

- تناول اإفطار مكون من البي�ض والبقول يف ال�شباح غري �شحي..؟

خطاأ: حيث ميكن تناول هذا الإفطار مع اخلبز الأ�ش���مر اأو املحم�ض .. ب�ش���رط عدم 

طهي هذه املكونات بالزبد اأو ال�شمن .على العك�ض فاإن هذا الإفطار �شحي ومتوازن.

لقد اأده�ست بع�ص الكت�ســـافات العلماء اأنف�سهم، 

واإليك بع�ض هذه احلقائق:

غـــري  يكـــون  اأن  فيجـــب  حلمـــًا  تناولـــت  اإذا  ـ   1
نا�ش���ج متام���ًا ف���اإن الع�ش���ارات احلم���ر املغذية 

تق���وي الدم.علم���ا اأن���ه لي�ض له���ذه “الع�ســـارات 

كم���ا  اللح���م  فتن���اول  خا�ش���ة”  مي���زة  احلم���ر 

يحل���و ل���ك طامل���ا مل يح���رتق اأو اأ�ش���بح فحم���ًا.

2 � ال�شكر خري من الأطعمة التي تولد الطاقة يف 
اجل�ش���م.كل الأطعمة املعروفة م���ا عدا امللح واملاء 

متد اجل�ش���م بالطاقة التي تقا�ض ب�ش���عر احلرارة 

ول عالق���ة لها باملعنى ال�ش���ائع لكلم���ة طاقة. وهو 

الن�ش���اط والقدرة على الحتمال، وال�ش���كر و�شائر 

املواد الن�ش���وية الب�ش���يطة �ش���ريعة اله�شم وتظهر 

طاقته الكيميائية يف الدم بعد قليل.

اأعظ���م تغذي���ة من  الل���ون  � البي����ض الأبي����ض   3
البي�ص الأ�سمر.

البي����ض بي����ض اأي���ًا كان لون���ه، فقد تختل���ف قيمة 

البي����ض الغذائي���ة بع����ض ال�ش���يء .. ولك���ن يرجع 

ه���ذا الخت���الف اإىل غ���ذاء الدجاج���ة لي����ض اإل.

للمخ. غذاء  ال�سمك  ـ   4
يحت���وي ال�ش���مك عل���ى الفو�ش���فور. وكذل���ك املخ. 

ولك���ن لي����ض ثم���ة طع���ام يغ���ذي ع�ش���وًا معين���ًا. 

وقـــد يكـــون م�ســـري فو�ســـفور ال�ســـمك اإىل املـــخ 

ذل���ك  يف  �ش���اأنه  الأ�ش���نان.  اأو  الأع�ش���اب  اأو 

�ش���اأن الفو�ش���فور امل�ش���تمد م���ن الل���نب واللح���م.

املعدة  اله�ســـم يف  املقلية ع�ســـرية  الأطعمـــة  ـ   5
بوجه عام.

اأظهر البحث الدقيق على اأنه ل اأ�شا�ض لهذا القول 

ال�شائع. فاإن الدهن يبقى يف املعدة زمنًا اأطول من 

اأي مادة اأخرى من مواد الطعام. ولكن ذلك ل يعني 

اأنه ع�ش���ري اله�ش���م. والبي�ض املقلي �شهل اله�شم 

كالبي�ض امل�شلوق. ونحن ننتفع بالدهن املوجود يف 

فطرية مقلية يف ال�ســـمن كانتفاعنا مبقدار م�ساو 

له���ا من الدهن ال���ذي ناأخذه على اأي �ش���كل كان.

لأن  م�شر.  اللنب  مع  احلم�شية  الأطعمة  اأكل   �  6
الأحما�ض تخرث اللنب.

ح���ني  طعام���ني  م���ن  �ش���رر  ثم���ة  يك���ن  مل  اإذا 

تاأكل���ني كاًل منهم���ا عل���ى ح���دة. ف���ال �ش���رر من 

تخ���رثه  مل  اإذا  واحللي���ب  مع���ًا.  ناأكلهم���ا  اأن 

اأحما����ض الفاكه���ة ف�ش���تخرثه اأحما����ض املع���دة.

طعامنـــا  ق�ســـرنا  لـــو  عافيـــة  اأ�ســـد  نكـــون  ـ   7
علـــى الأطعم���ة النيئ���ة. دون الأطعم���ة املطبوخة.

اإن بع�ض الأج�ش���ام الرقيقة قد ي�ش���رها الإفراط 

يف اأكل الأطعم���ة النيئ���ة ذات الألي���اف اخل�ش���نة. 

وي�ش���تحب اأن تك���ون الفواك���ه النيئة وع�ش���اراتها 

واأل���وان ال�ش���لطة �ش���من طعامنا. ولك���ن الأطعمة 

املطبوخة اأ�شهل ه�شمًا. فاإن الطبخ يلطف خل�شن 

من اأن�ش���جة اللح���م. ويحطم حبيبات الن�ش���اء يف 

اخل�ش���ار في�ش���اعد الع�ش���ارات الها�ش���مة عل���ى 

حتليلها. ول ت�ش���يع الأم���الح املعدنية اأثناء الطبخ 

اإذا قدمت الع�ســـارات واحل�ســـاء مع الطعام واإن 

كان طول مدة الطبخ قد يتلف بع�ض الفيتامينات.

8 � الفيتامينات الأ�شلية يف مواد الطعام خري من 
الفيتامينات املح�ش���رة التي تباع يف ال�شيدليات.

ل تختلـــف الفيتامينـــات املعروفـــة. مـــن الوجهـــة 

الكيميائي���ة. �ش���واء اأخذت م���ن الطع���ام اأو كانت 

حبوبـــًا حم�ســـرة. علـــى اأن كثـــريًا مـــن الأطعمـــة 

ق���د يحت���وي عل���ى فيتامين���ات مل تكت�ش���ف بع���د. 

ي�ش���اف اإليها عنا�ش���ر الطعام الأخ���رى الالزمة 

للفيتامين���ات  م���ا  وق�ش���ارى  التغذي���ة  لكفاي���ة 

املح�ش���رة م���ن فائدة ه���ى اإنه���ا تكمل���ة للطعام.

9.  الإكثار من �شرب احلليب يقي ت�شو�ض الأ�شنان.
اأن���ه ق���د ي�ش���اعد على ذل���ك. ولكن ع���ددًا عظيمًا 

مـــن �ســـاربي احلليـــب الذيـــن اأ�ســـيبوا بت�ســـو�ص 

الأ�ش���نان ينك���رون هذا ال���راأي ال�ش���ائع. واحلليب 

واإن كان خ���ري م�ش���در للج���ري والفو�ش���فور وهما 

اأه���م معادن الأ�ش���نان. اإل اأن الطعام قد ينق�ش���ه 

هذي���ن  لتحوي���ل  �ش���روريًا  كان  رمب���ا  عن�ش���ر 

املعدنـــن اإىل مادة جتعل الأ�ســـنان قوية �ســـليمة.

لي�شت  الزبد عنا�ش���ر غذائية �شرورية  � يف   10
ال�ش���ناعية(. )الزب���دة  املرغري���ن  موج���ودة يف 

اجلمعي���ة  يف  والتغذي���ة  الطع���ام  جمل����ض  ق���رر 

الطبي���ة الأمريكي���ة اأن املرغري���ن املحت���وي عل���ى 

يف  الطع���ام  ده���ن  ك�ش���ائر  ه���و  )اأ(  فيتام���ني 

�ش���هولة اله�ش���م ويف الطاق���ة املتول���دة من���ه واأنه 

ي�ش���لح اأن يك���ون بدي���اًل ع���ن الزبد دون �ش���رر.

11 � اخلبز امل�شنوع من دقيق القمح الكامل خري 
من اخلبز الأبي�ض امل�ش���نوع من الدقيق املنخول.

اخلبز الأبي�ض اأ�ش���هل ه�ش���مًا. فاإذا �ش���نع اخلبز 

والأم���الح  بالفيتام���ني  املخ�ش���ب  الدقي���ق  م���ن 

واأ�ش���يفت اإليه عنا�ش���ر احلليب. اأ�ش���بح م�شدرًا 

هامًا ميد اجل�ش���م بالأمالح ومواد الن�ش���اء وطاقة 

احلرارة. على اأن اخلبز امل�شنوع من دقيق القمح 

الكام���ل يحت���وي عل���ى عنا�ش���ر غذائي���ة عظيم���ة 

القيمة. م�شتقة من جنني حبة القمح م�شافًا اإليها 

الألياف اخل�ش���نة يف الردة وهي التي ت�شاعد على 

نق�ض الف�ش���ول م���ن الأمعاء. ولكن ه���ذه الألياف 

اخل�ش���نة ل حتتملها اأجهزة اله�ش���م احل�شا�ش���ة. 

وكال النوع���ني م���ن اخلبز طع���ام ناف���ع كل النفع
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رك���ز الكاتب على نحو 50 �ش���يء من الأ�ش���ياء الب�ش���يطة يف حياتنا ولكن هذه 

الأ�ش���ياء الب�شيطة ت�ش���نع فارقا كبريا يف خدمة العمالء وجتعل املوظفني اأكرث 

متيزا يف العطاء وخا�شة اأن هذه الأ�شياء يف متناول اجلميع.

أهم عشرة
يف اأي مكان تعمل فيه و�ش���واء كنت تخ���دم عمالء خارجيني او داخليني ، ميكن 

ان حتقق الإثارة عن طريق الرتكيز بداية على هذه الأولويات الع�شرة واللتزام 

بها ب�سكل يومي .

باخل�سو�سية ي�سعروا  العمالء  اجعل   .1
حول الأ�شياء العادية اإىل اأ�شياء رائعة. افعل �شيئا يت�شم باخل�شو�شية من اجل 

عميلك اليوم.

2. رك���ز عل���ى الث���واين اخلم�ص االأوىل احر�ص على ان يك���ون االنطباع االأول 
للعميل ايجابيا.

) ب�سيطة معهم  بدرد�سة  ) قم  ما  �سيء  3. حتدث يف 
بادر باإقامة العالقات من خالل ع�شر كلمات

تعامالتك ال�سخ�سي على  الطابع  باإ�سفاء  4. قم 
اأ�شف تعليقا او ملحوظة �شخ�شية على كل تفاعل مع عمالئك

اهتمامك اظهر   .5
الهتم���ام هو جوهر جميع العالقات م���ع العمالء.اقنع عمالءك باأنك حري�ض 

عليهم عن طريق اإظهار الهتمام.

ايجابية اجعل خياراتك   .6
يف كل يوم هناك عدد هائل من خيارات خدمة العمالء. عليك اأن تختار دائما 

اليجابي منها.

7. كن حمبا لال�ستطالع
كن حمبا لال�ستطالع فيما يتعلق بجميع الأ�سياء الب�سيطة التي ميكن ان تفعلها 

كي ت�شنع فارقا كبريا يف م�شتوى اخلدمة التى تقدمها.

العمالء ذكريات طبية لدى  اترك   .8
ال�شخ�ض املتميز ل ٌين�شى. كن جديرًا بتذكر الخرين لك!

املاألوف( فارقا )اخرج قليال عن  ا�سنع   .9
اذا مل ت�شنع فارقا فلن تكون مميزًا عن الآخرين. احر�ض على اأن تكون مثريًا 

لالهتمام.

10. الحظ عمالءك
ق���م مبالحظة عمالئك من اأجل خدمتهم ثم ادخر اأف�ش���ل ما لديك لكل واحد 

منهم.

أشهر خمسة
االأ�سا�ص االول: زود العميل باخلدمة ح�سب االتفاق املربم

اذا مل ت�ش���تطع تزوي���د العميل باملنتج اأو اخلدمة التي يريدها، فاأي �ش���يء اخر 

تفعل���ة يك���ون عدمي الفائدة. احر�ض على تزوي���ده باملنتج او اخلدمة وفقا ملا مت 

التفاق عليه.

 االأ�سا�ص الثاين:التزم باالأخالقيات الكرمية

تاأكد من ان الطريقة التي تخدم بها عميلك طيبة.

 االأ�سا�ص الثالث: قم بالرد ال�سريع على املكاملات الهاتفية

ارفع �ش���ماعة الهاتف على الفور. ل تتاأخر يف الرد على املكاملات الهاتفية اكرث 

من خم�ض ثوان .

 االأ�سا�ص الرابع: قلل من اوقات االنتظار بقدر االمكان

ل�ماذا جتعل العمالء ينتظرون يف الوقت الذي ترتقب فيه ال�شركات الخرى اأي 

فر�ش���ة خلطفهم منك؟ اذا كنت ترى العمالء ينتظرون اليوم، فقم بتاأجيل كل 

�شيء من اأجل خدمتهم.

االأ�سا�ص اخلام�ص: قم باملتابعة

اإمتام ال�شفقة لي�ض معناه نهاية العالقة. قم باملتابعة مع العمالء.

التميز في خدمة العمالء
أشياء بسيطة تصنع فارقا كبيرا في تقديم خدمة متميزة للعمالء

أساس االثارة والتميز
- كن اأمينا و�سريحا على نحو تام

التزم ال�شدق يف جميع الأوقات واأخرب عمالءك مبجريات الأمور

- حتل بكرم ال�سيافة

اذا كنت توؤمن باخلدمة الودودة، فت�ش���رف مع عمالئك بنف�ض الطريقة 

التى تت�شرف بها مع ا�شدقائك.

- كن مرنا

كن على ا�ش���تعداد لن تخالف القواع���د وتتجاهل النظام احيانا من اجل 

عمالءك.

- اأح�سن الظن بعمالئك

ل تتعامل مع عمالئك كما لو كانوا جمرمني

- كن كرميا مع العمالء

ابحث عن طريقة تظهر بها كرمك للعميل القادم الذي تقابله.

مسرح اإلثارة والتميز
كلمة اأداء لها معنيان مرتابطان ، فهناك معنى عملي يت�شل مبدى جودة 

عمل �شخ�ض ما او اله معينة .وهناك معنى فني يت�شل بالعر�ض امل�شرحي 

او احلفل املو�شيقي الذي يح�شره اجلمهور.فاخلدمة املتميزة هي عر�ض 

او اأداء يدعمه العلم والتكنولوجيا .

- اأ�سع بهجة امل�سرح يف �سركتك

جعل عمالئك ي�ش���عرون بالبهجة يعني يف ال�شا�ض اتاحة الفر�شة لل�شوء 

الذي بقلبك كي ي�شع وي�شرق عليهم. عرب عن بهجتك عند روؤية كل عميل 

من عمالئك.

- اجعل ترحيبك دافئا

احر�ض على ان متنح كل عميل من عمالئك ترحيبًا ودودًا ودافئًا

- ا�ستغل عينيك 

ا�شتخدم عينيك كو�شيلة جلذب العمالء.

- ا�ستثمر �سوتك

عرب ب�شوتك عن م�شاعرك اليجابية نحو عمالئك.

- توا�سل بدنيا مع عمالئك

يتحق���ق الرتابط التام بينك وبني عمالئك عندما تتوا�ش���ل معهم بدنيا. 

عليك ان مت�ض اوتار قلوبهم.

- اخرت ابت�سامتك

ال�ش���خ�ض الذي يبت�ش���م ب�ش���كل دائم لي�ض اكرث ودا من ال�شخ�ض الذي ل 

يبت�سم ابدا. فكر يف ابت�سامتك واجعلها ابت�سامة 

�سادقة.

- ا�سحك مع عمالئك

اخرب عميلك بنكته وا�شتمتع معه اليوم.

- احتف بعمالئك

بعمالئ���ك  لالحتف���اء  فر�ش���ة  اي  ع���ن  ابح���ث 

واقتن�شها. احتِف ب�شيء ما اليوم.

- حول عمالءك اىل م�ساهري 

ل�ش���ت يف حاجة لن تكون وين روين كي ت�ش���بح 

جنم���ا، كل ما حتتاجة ه���و ان تكون عميال حتت 

تاأث���ري الث���ارة والتميز. حول واحدا على القل من عمالئك اىل �ش���خ�ض 

م�سهور.

- قم بتزيني موقعك

عرب عن نف�شك من خالل الديكور. غري ديكورات اليوم.

قلب اإلثارة والتميز
الإث���ارة تنبع م���ن الطاقات العاطفي���ة والنفعالية اليجابي���ة التي تنطلق 

يف قل���وب واأرواح املوظف���ني الذين يحبون خلق جتارب ل تن�ش���ى من اجل 

عمالئه���م . وال���ذكاء العاطف���ي والكف���اءة النفعالية والقيم���ة العاطفية 

امل�ش���افة جميعها لها ادوار حيوية . وعندما تكون هناك اثارة ي�ش���عر بها 

العم���الء . فهي لي�ش���ت عملية تفكري يحلل من خالله���ا العمالء جتاربهم 

او يكملون بها ا�ســـتبيانات او يتو�ســـلون عن طريقها اىل جتاربهم ...هم 

ي�شت�شعرون الإثارة ويعاي�شونها . 

- ابذل من وقتك الأجل العالقة

حتتاج العالقات اىل ان يتم تنميتها وتعزيزها عن طريق القيام باأ�ش���ياء 

ب�شيطة اإ�شافية من اجل العمالء.

- ا�ستك�سف م�ساعر عمالئك

عليك ان تتبنى درجة عالية من الح�ش���ا�ض مب�ش���اعر وانفعالت عمالئك 

واحر�ص على تنمية فهمك لهم.

- ال تدخر جهدا للم�ساعدة

اذا مل ت�ش���اعد عم���الءك، فمن �شي�ش���اعدهم؟ ب���ادر مب�ش���اعدتهم كلما 

اتيحت لك الفر�شة.

- كن قائدا

ل�شت م�شطرا لن تنتظر القائد الر�شمي حتى يقوم بدوره القيادي. بادر 

بتحمل امل�شئولية بنف�شك، فهذا هو جوهر الثارة!

تق���دم “ جمل���ة املدين���ة البا�سم���ة” يف كل ع���دد تلخي����ص الأح���د 

االإ�س���دارات املميزة التي ت�ساهم يف اإثراء املوظفني  وغريهم من 

القراء  ويف هذا العدد ن�ستعر�ص الأهم ما جاء يف كتاب التميز يف 

خدمة العمالء للموؤلف ديفيد فرميانتل.
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تلخي�س كتاب

- قم بالتحفيز على العمل اجلماعي

ل ميك���ن ان يتحق���ق التمي���ز ال اذا مت تزكي���ة العم���ل ب���روح الفريق لدى 

الإفراد.

أكاديمية اإلثارة و التميز
امل�ش���اركون يف اأكادميي���ة الثاره والتميز يف رحلة ا�شتك�ش���افية ميار�ش���ون 

خاللها مهاراتهم يف ال�شتماع 

- زد من معرفتك بالعمالء

اعرف �شيئا جديدا  عن احد العمالء يف كل يوم.

- ان�ست اىل عمالئك

اذا كن���ت تري���د من عمالئ���ك ان ين�ش���نوا اىل عر�ش���ك ل�ش���لعة معينة، 

فالأف�سل اأن تن�ست اليهم اول. ان�ست من الآن اىل ما يقولة العميل.

- زد من معرفتك باملنتج

خ�ش�ض اليوم خم�ض دقائق على الأقل لزيادة معرفتك باملنتج.

- قم بدرا�سة اخلدمة املتميزة للعمالء

من امل�ش���تحيل ان حتقق خدمة متميزة لعمالئك ما مل تكن تعرف ماهية 

هذة اخلدمة. يتعن عليك ان تتعلم كل يوم.

- قم بتحدي نف�سك كل يوم

قم بتحدي نف�شك كل يوم بطرح هذا ال�شوؤال عليها: “ هل اقوم مبا يكفي 

لتحقيق الثارة وحت�شني طريقتي؟”.

سيكولوجية اإلثارة والتميز
- ابحث عن دوافعك لتحقيق الإثارة والتميز

- رك���ز على حتقيق الثارة والتميز. ينبغي ان تكون اعظم رغبة لديك يف 

العمل هي اأ�شعادك لعمالئك.

- ا�شتعد لالإثارة والتميز كل يوم

- قبل ان تبدا عملك كل يوم هيئ نف�شك وعقلك لتحقيق الثارة والتميز.

- كن واعيا 

كن واعيا بكل �سيء يدور حولك.

- كن مغامرا مع عمالئك

- عن���د غياب روح املغامر ل تتحقق الث���ارة. كن مغامرا وجتاوز احلدود 

كي حتقق خدمة متميزة.

- ا�ستخدم ح�سافتك ال�سخ�سية

ا �ش���تخدم ح�ش���افتك ال�شخ�ش���ية اليوم ، فلي�ض هناك �شيء يجدي اكرث 

منها.

آخر خمسة
- امدح عمالءك

حتدى نف�شك بالبحث عن منا�شبة متدح فيها عميلك اليوم.

- ا�ستخدم االأ�سماء

اف�ســـل طريقة ت�ســـفي بهـــا طابعا �سخ�ســـيا على عالقتـــك بالعمالء ان 

ت�ستخدم ا�سماءهم. احر�ص على ا�ستخدام ا�سم العميل يف كل حوار.

- قم باأعمال خري 

كن خريا مع عمالئك عن طريق القيام باأعمال طيبة من اجلهم. �ش���وف 

يكون يكون هذا يف �ساحلك اي�سا.

- اعط وعودا وحافظ عليها

كلم���ا زادت وعودك لعمالئك، زادت قدرتك عل���ى الحتفاظ بهم. اخرج 

اىل عمالئك الن وعدهم ب�شيء ما.

- اقرتح على عميلك م�سرتيات ا�سافية

ل ت�ش���تخف بتاأث���ري القرتاح يف حتقي���ق خدمة متميزة. ا�ش���ف قيمة من 

خالل مقرتحاتك.

م�شابقة املجلة

أربح             المدينة الباسمة
مع

اإجابة م�سابقة العدد املا�سي

اأحد اأكرب امليادين املوجودة بال�ش���ارقة واأبرزها من ناحية املوقع و اجلمال، ويقع على م�ش���احة اإجمالية 

قدرها 60 األف مرت مربع يف منطقة ال�ش���ور التي يحيطها ال�ش���وق الإ�ش���المي وم�ش���جد امللك في�ش���ل 

وج�ســـر اخلالدية يف املنطقة املطلة على التلة ال�ســـهرية بعبارة “ اأبت�سم اأنت يف ال�سارقة “ املكتوبة فوق 

�شطحها بالورود، فما اأ�شم امليدان؟

هو ميدان اإلتحاد

اأ�ش���فر ال�شحب عن فوز الزميل جا�ش���م حممد الزرعوين من الإدارة الفنية باجلائزة متمنني لها دوام 

النجاح والتفوق

“ أبتسم أنت في الشارقة “  
تق���ع عل���ى خليج طبيعي يطل عل���ى اخلليج العربي ، وتتمي���ز بارتفاع العديد م���ن املاآذن اجلميلة يف �ش���مائها ،اإذ 

ت�ش���م عددا كبريا من امل�ش���اجد وحتى يكون الطراز العربي الإ�شالمي الأ�ش���يل يف فن العمارة مميزا للعمارة يف 

مدين���ة ال�ش���ارقة فقد روعي ذلك بدقة يف الدوائر احلكومية التي مت اإن�ش���اوؤها حديث���ا وهى دار احلكومة والربيد 

املركزي ودار الق�ش���اء والقيادة العامة لل�ش���رطة وال�شوق املركزي و�ش���وق اخل�شار والفاكهة و�شوق املجرة واملبنى 

العام لالحتاد الن�ش���ائي وقاعة اأفريقيا ومبنى مطار ال�ش���ارقة الدويل ومركز الثقافة وكذلك قاعة املدينة ومركز 

الرتاث .

تنظم اأ�شرة جملة املدينة البا�شمة م�شابقة ت�شوير لإبراز معامل مدينة ال�شارقة  

فمن يرغب بامل�شاركة اإر�شال ال�شور على الربيد الإلكرتوين التايل

) r.alabbasi@shjmun.gov.ae(

 مو�شحًا فيه اأ�شم امل�شارك ورقم هاتفة املتحرك

على اأن تتوافق ال�سور املعايري التالية:-

اأن تكون معربة عن م�شاعر الفخر و الإعتزاز 	•  

اأن تربز معامل اإمارة ال�شارقة  	•  

) JPG ( اأن تكون ال�سورة بدقة عالية 	•  

اأن تكون ال�شورة اأ�شلية األتقطها امل�شارك بنف�شه 	•  

يجب اأن ل حتتوي ال�شورة على اأي اإطارات ، اأو توقيعات ، 	•  

   اأو قد مت حت�شينها رقميًا ولكن ي�شمح فقط باملوازنة العادية لل�شور

يعترب اإر�شال ال�شور للدائرة مبثابة اأذن ر�شمي من امل�شارك يحق “بلدية مدينة ال�سارقة ” يف ا�ستعمالها.
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ثقافة النظافة

يقا����ض تط���ور املدن ورقيه���ا ومتيزها مبقيا�ض �ش���حر النظافة فال ميكن اأن ت�ش���ل اأي من تلك امل���دن اإىل مكانة 

مرموقة اأو متقدمة من العلم والرقي والزدهار دون اأن ت�شع النظافة هدف اأ�شا�شيًا يف �شيا�شتها الداعمة  لذلك 

التطور .

اإن ثقافة النظافة لي�ش���ت موروثة بل هي مكت�ش���بة نكت�ش���بها من مبادئ ديننا احلنيف، ومن بيئتنا ... من حولنا، 

فمن اعتاد احلفاظ على مفردات النظافة، ج�ش���د ذلك بجميع ت�ش���رفاته واأفعاله، وقد نادت عقيدتنا ال�ش���محة 

بذلك، فهي طريق ال�شحة جلميع اأفراد املجتمع .

فقد ورد عن النبي - �ش���لى اهلل عليه و�ش���لم - اأنه قال “لقد راأيت رجاًل يتقلب يف اجلنة ، يف �ش���جرة قطعها من 

ظهر طريق، كانت توؤذي النا�ض” اأي اأن يتنعم يف اجلنة مبلذتها ب�شبب قطعة �شجرة. 

ون�شتخل�ض من هذا احلديث اأننا م�شوؤولني كم�شلمني اأوًل وب�شر عن اأي اأذى يف الطرقات التي هي جزء ل يتجزاأ 

من املجتمع الذي نعي�ض فيه .

فمع اأن الإ�شالم عمل على جت�شيد مفهوم النظافة من خالل العبادات وال�شرتاطات الواجبة لكل م�شلم وم�شلمة 

غري ان الواقع الذي نعي�شه يف الدول العربية والإ�شالمية يتعار�ض مع مبادئ ديننا احلنيف. 

فعجبًا لهذا التناق�ض الذي نعي�شه، فبيوتنا من الداخل نظيفة جدًا، ولكن ما هو خارج �شور البيت ل عالقة لنا به 

متنا�شني اأننا نعي�ض يف وحدة واحدة مرتابطة ت�شكل دائرة مغلقة من خالل اأن نظافة املجتمع والبيئة توؤثر ب�شكل 

اأو باآخ���ر عل���ى جميع القاطنني يف هذا املجتمع، ول ميكن اأن نتعامل م���ع الأماكن اخلارجة عن نطاق املنزل على 

اأنها خارج م�شوؤوليتنا، واإن حدود امل�شوؤولية تكمن داخل �شور املنزل فقط .

فلنوحد اجلهود لن�ش���ر ثقافة النظافة ونكون جزءًا من هذا املجتمع املرتابط .حيث اأن النظافة �ش���لوك ح�شاري 

فاحل�شارة لي�شت جمرد كلمة تقال اأو م�شطلح نتجمل به يف احلديث، واإمنا هو �شلوك راق له اأثره على امل�شتوى 

الفردي والجتماعي وكل منا يف موقعه م�شوؤول عن حتقيق هذا ال�شلوك احل�شاري حتى يتي�شر للنا�ض اأن يتمتعوا 

ببيئة نظيفة ماديًا ومعنويًا، وي�شعدوا بحياتهم يف جمتمع نظيف. 

واأخ���ريًا اأخت���م بهذا الق���ول  “اإن اهلل طيب يحب الطي���ب، نظيف يحب النظافة، كرمي يح���ب الكرم، جواد يحب 

اجلود،نظفوا اأفنيتكم، ول ت�شبهوا باليهود” .

نـــدى �سعيـــد ال�ســـويــدي

مدير اإدارة االت�سال املوؤ�س�سي
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