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الشارقة المكان األمثل للعيش والعمل

حر�ســـت بلديـــة ال�سارقة على توفري البيئة املثالية لل�سكان يف املدينة، واأن تكون ال�سارقة املكان الأمثل للعي�ش والعمل 

معـــًا، وذلك تنفيذا للتوجيهات ال�سامية من �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�ش 

الأعلـــى لالحتـــاد حاكم ال�سارقة، فاأن�ساأت احلدائق يف كل الأحياء حتى جتاوز عددها 54 حديقة مما جعلها مدينة 

احلدائـــق والبهجـــة واجلمال. وانطالقا من حر�ـــش البلدية على تطبيق اأف�سل املمار�ســـات يف جمال العمل وال�سكن 

عملـــت على توفري اخل�سو�سية الالزمة للعائالت ليتمكن كل اأفراد الأ�سرة من ال�ستمتاع بكل مقومات اجلمال التي 

ت�سهدهـــا املدينة دون م�سايقات وذلك عرب تنظيم ال�سوق العقاري مبا ي�سمن حقوق جميع الأطراف وتوفري الراحة 

والأمان جلميع ال�سرائح وفق معايري علمية و�سحية وبيئية اآمنة.

لقـــد كان قرار البلديـــة بتوفري اخل�سو�سيـــة للعائالت وتوفري ال�سكن املالئـــم واملتميز لكافـــة ال�سرائح الجتماعية 

الأخـــرى نابعـــًا من حر�ش البلدية على اأن تبقى ال�سارقة منوذجًا ومثاًل للعي�ش الكرمي يف اأجواء مميزة تتيح للجميع 

ال�ستمتاع بكل مقومات اجلمال التي ت�سهدها املدينة بعيدًا عن امل�سايقات.

اإن توفـــري اخل�سو�سيـــة والراحة لل�ســـكان يف الإمارة يوؤكد اأن بلدية ال�سارقة توا�ســـل �سيا�ستها الهادفة لتقدمي اأرقى 

اخلدمـــات وتوفري كل مقومـــات الرفاهية والعي�ش يف هـــدوء واأمان، ومواكبة جميع امل�ستجـــدات يف ال�سوق العقاري، 

واتخاذ الإجراءات التي حتفظ حقوق جميع الأطراف يف احلركة العقارية بالإمارة. 

اإن الإجراءات التي اتخذتها بلدية ال�سارقة بالتعاون والتن�سيق مع الدوائر املحلية و الحتادية ل�سبط وتنظيم ال�سوق 

العقـــاري واحلفاظ علـــى خ�سو�سية ال�سكن جعل من ال�سارقـــة قبلة للباحثني عن مكان مثـــايل للعي�ش، حيث ت�سهد 

حركـــة الإيجارات ارتفاعـــا ملحوظا بف�سل القوانني التي ت�سمـــن حقوق اجلميع والإجراءات التـــي تتخذها البلدية 

لتوفـــري كل مقومـــات العي�ش الكرمي، كما مت فتـــح العديد من املنافذ لت�سديق عقود الإيجـــار للت�سهيل والتي�سري على 

املراجعـــني حيث ميكـــن للمراجعني ت�سديق عقودهم يف مراكز البلدية اخلم�سة املنت�ســـرة يف ربوع املدينة اأو اأي من 

مقراتها الإدارية الأخرى اأو غريها من املنافذ التي اأعلنت عنها البلدية خالل الفرتة املا�سية.
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املهند�س / �سلطان عبداهلل املعال

مدير عام بلدية ال�سارقة
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بقعة ضوء
بلدية الشارقة تقدم أكثر من 50 خدمة للمراجعين 

عبر شبكة االنترنت والهواتف الذكية

 جملة ف�شلية منوعة ت�شدر عن بلدية  مدينة ال�شارقة

اإن الآراء املذكورة يف جملة املدينة البا�سمة 

ل تعرب بال�سرورة عن راأي بلدية ال�سارقة 

إدارة االتصــــال المؤسســى
  هاتف : 5162380 9716+

براق: 5616095 9716+

www.shjmun.gov.ae

رئي�س التحريــر

م. �ســلطان عبداهلل املعـــال

مدير التحرير

نـــدى �ســعيـد ال�ســـويدي

�سكرتري التحرير

رمــ�ســــــــان العبــــــا�ســـــــــي

متابعة واإ�سراف

لبـــنى عبيــــد ال�ســـــــام�ســـي

تدقـيق لغــــوي

اأحمـــــــد نعيـــــــــم البــــــــاز

ت�سوير

عــلــي العيـــونـــي

الإخراج الفنــــــــي

ميـــره ثــانـي ال�ســـويـدي

للم�ساركة مبقالة اأو معلومة

اأو �سور  ، را�سلنا على 

الربيد الإلكرتوين التايل

Lubna.obaid@shjmun.gov.ae

بلدية الشارقة تعرض برنامج 
سالمة الغذاء على مدراء 

مدارس اإلمارة

دائرة المعلومات والحكومة 
االلكترونية تكرم بلدية 

الشارقة

بلدية الشارقة تنظم برنامج 
تدريبي عن التخطيط 

االستراتيجي للقيادات 
التنفيذية

و تنظم برنامج تدريبي 
عن الحمالت اإلعالمية 

وتنظيم المؤتمرات

بلدية الشارقة تنهي 
استعداداتها لشهر رمضان

بلدية الشارقة تكرم 
المدربين الداعمين لبرنامج 

الشارقة لسالمة الغذاء
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لقاء العدد
فيصل المال: نعتزم تحويل مراكز 

البلدية إلى مجمعات متعددة الخدمات
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دليل الخدمة إلرشاد الجمهور وسرعة إنجاز المعامالت

بلدية الشارقة موسوعة شاملة من الخدمات  واالنجازات

ملـــف العــدد

الخدمات التي تقدمها اإلدارة الفنية 

نظرًا لكرثة وتنوع اخلدمات التي تقدمها الإدارة الفنية 

للجمهور فاإننا �سنلقي ال�سوء على بع�ش املهام. 

تعتبر البلدية إحدى الدوائر الحكومية الرائدة التي تتنوع 
خدماتها وتتعدد المهام التي تقوم بها في خدمة 

الجمهور، حيث تتنوع قطاعات العمل والخدمات التي 
تقدمها البلدية للجمهور وفي هذا العدد نحاول أن نلقي 
الضوء على طبيعة الخدمات لتعريف الجمهور بها وإطالعه 
على األوراق والمستندات المطلوبة إلنجاز المهام المختلفة.

املراجعـــني  واإر�ســـاد  توعيـــة  علـــى  املوؤ�س�ســـي  الت�ســـال  اإدارة  حر�ـــش  اإطـــار  يف 

البلديـــة  اإىل  القـــدوم  قبـــل  معامالتهـــم  لجنـــاز  املطلوبـــة  وامل�ستنـــدات  بـــالأوراق 

للتي�ســـري عليهـــم، فاإننـــا نقـــدم يف كل عـــدد اخلدمـــات التـــي  يقدمها اأحـــد قطاعات 

البلديـــة ويف هـــذا العـــدد ن�ستعر�ـــش اخلدمـــات التـــي يقدمهـــا القطـــاع الفنـــي علمًا 

بـــاأن جميـــع اخلدمـــات التـــي �سنعر�سهـــا تقـــدم يف الإدارة الفنيـــة بفـــرع البلديـــة يف 

النا�سريـــة با�ستثنـــاء اخلدمـــة الخـــرية التـــي يتـــم تقدميهـــا يف ال�سناعيـــة الثالثة.

تعريف الخدمة:  
ا�ستـــالم املخططـــات مـــن ال�ست�ســـاري ومراجعتهـــا من قبـــل مهند�ـــش  ق�سم 

الرتاخي�ش واإ�سدار اعتماد املخططات .

المستندات المطلوبة:
الأر�ش. خارطة   .1

 2. �سند امللكية.

 3. ر�سالة تكليف للمكتب ال�ست�ساري.  

 4. رخ�سة ال�ست�ساري.          

الر�سوم. دفع  اإي�سال   .5
الإن�سائية.  احل�سابات   .6

 7. فح�ش الرتبة. 

 8. خمططات دوائر اخلدمات.     

ال�سحي. ال�سرف  من  معتمدة  العام  املوقع  خارطة   .9
واملوا�سفات.  ال�سروط  دفرت   .10

الرتبة.             فح�ش  لغر�ش  العالئم  ا�ستالم  �سهادة   .11
. الطلب  عند  املمانعات  عدم  ر�سائل   .12

13. خمططـــات معتمـــدة مـــن الدوائـــر اخلدمية مثـــل )دائـــرة التخطيط 
وامل�ساحـــة -هيئـــة كهرباء وميـــاة ال�سارقة -دائـــرة الغاز -ات�ســـالت -الدفاع 

املدين(.

التكلفة: حت�سب الر�سوم ح�سب احلالة وم�ساحة البناء. 
الفروع التي تقدم الخدمة: النا�سرية

خطوات عمل الخدمة :
. الفنية  ال�سروط  وتدقيق  املعمارية  املخططات  ا�ستالم   .1

الدوائر اخلدمية مثل )دائرة  املعمارية مع موافقات  2. مطابقة املخططات 
التخطيـــط وامل�ساحـــة -هيئة كهرباء وميـــاه ال�سارقة -دائرةالغـــاز -ات�سالت 

-الدفاع املدين(.

. ال�سحية  و  الإن�سائية  املخططات  مع  املعمارية  املخططات  مطابقة   .3
املخططات. اعتماد   .4

التدقيق عليها ثم  العمالء ويتم  امل�ستندات املطلوبة ملوظف خدمة  ت�سليم   .5
اإدخالها اإيل ق�سم تراخي�ش البناء .

 لمبنى جديد خدمة اعتماد مخططات

إجازة بناء - جديد 

تجديد إجازة البناء 

تعريف الخدمة:  
- ا�ستالم الطلب املقدم من قبل ال�ست�ساري  -  مراجعة الطلب  

- طباعة الجازة  - العتماد من قبل املوظف املخت�ش .

المستندات المطلوبة:
املباين. على  الرقابة  ا�ستمارة   .1

املخططات. اعتماد  ا�ستمارة  من  �سورة   .2
املفعول. �سارية  الأر�ش  خارطة   .3

اخلدمات.  دوائر  ممانعات  عدم   .4
املقاولة.  عقد   .5

وال�ست�ساري. املقاول  رخ�سة   .6
الأ�سل. التاأمني  اإي�سال   .7

الفروع التي تقدم الخدمة: النا�سرية
خطوات عمل الخدمة :

يتم طباعة الجازة بعد مراجعة كافة الوراق املقدمة من ال�ست�ساري،

تعريف الخدمة:  
عنـــد انتهاء اإجازة البنـــاء ح�سب الفـــرتة امل�سموحة يقـــوم ال�ست�ساري بتقدمي 

تقريـــر تفتي�ش عـــن طريق ق�سم الرقابة على املبـــاين ومراجعة ق�سم تراخي�ش 

البناء لتجديد اإجازة البناء.

المستندات المطلوبة:
البناء.  اإجازة  من  �سورة   .1

املباين.  على  الرقابة  من  تفتي�ش  تقرير   .2
 . الأر�ش  خارطة   .3

ال�ست�ساري.  اأو  املقاول  رخ�سة  من  �سورة   .4
التجديد.  عند  الو�سع  ح�سب  الدوائر  بع�ش  وموافقات  اختبارات   .5

التكلفة: 6 �سهور اىل 3 �سنوات 25 % من ر�سوم البناء، اكرث من 
الر�سوم. % من   100 �سنوات   3

خطوات عمل الخدمة :
يتم طباعة الجازة بعد التدقيق على الوراق املقدمة من ال�ست�ساري.



ملـــف العــدد

معامالت الصيانة 
معامالت الهدم

تعريف الخدمة:  
يف حالة طلب تغيري املقاول من طرف املالك.

المستندات المطلوبة:
البناء.  اإجازة  من  �سورة    .1

املباين.  على  الرقابة  من  تفتي�ش  تقرير   .2
ال�سابق.  املقاول  من  اأ�سل  تنازل   .3

 . واملالك  اجلديد  املقاول  بني  عقد   .4
الأر�ش.  خارطة   .5

 . وال�ست�ساري  املقاول  رخ�سة  �سورة   .6
اجلديد. املقاول  ملهند�ش  املباين  على  الرقابة  ا�ستمارة   .7

التاأمـــني  التكلف���ة: 200 درهـــم ر�ســـوم تغيـــري املقـــاول + �ســـداد 
خطوات عمل الخدمة :

يتم طباعه الجازة بعد مراجعة الوراق املقدمة لال�ست�ساري. 

تغيير المقاول
تغيير االستشاري

تعريف الخدمة:  
يف حالة طلب تغيري ال�ست�ساري من طرف املالك.

المستندات المطلوبة:
البناء.  اإجازة  من  �سورة   .1

املباين.  على  الرقابة  من  تفتي�ش  تقرير   .2
ال�سابق.  ال�ست�ساري  من  اأ�سل  تنازل   .3
 . اجلديد  ال�ست�ساري  مع  اتفاق  عقد   .4

الأر�ش.  خارطة  من  �سورة   .5
وال�ست�ساري.  املقاول  رخ�سة  �سورة   .6

ال�ست�ساري. مهند�ش  لعتماد  املباين  على  الرقابة  ا�ستمارة   .7
درهم.  التكلفة: 200 

خطوات عمل الخدمة :
يتم طباعة الإجازة بعد مراجعة الوراق املقدمة من ال�ست�ساري . 

تغيير اسم المالك 

تعريف الخدمة:  
يف حـــال تغيري املالك - اإما من قبل دائرة التخطيـــط وامل�ساحة، اأو بيع الأر�ش 

ملالك اآخر

المستندات المطلوبة:
. ال�سركة  رخ�سة  من  �سورة   .1

احل�سابات. مع  اإن�سائية  درا�سة   .2
الإخت�سا�ش. ذات  اجلهات  موافقة   .3

 . الالزمة  الإختبارات   .4
�سنويًا. الواحد  للمنتج  درهم  التكلفة: 5000 

خطوات عمل الخدمة :
يتـــم تقـــدمي الدرا�ســـة مع احل�سابـــات وتدر�ـــش ويتم �ســـداد الر�ســـوم لإ�سدار 

ال�سهادة .

معامالت التثمين 

تعريف الخدمة:  
معاينـــة املوقـــع لتحديـــد كافة اأبعـــاد املباين املوجـــودة بداخلـــه وحتديد نوعها 

وكذلـــك ح�ســـر املخالفات املوجودة ثـــم ح�ساب قيمة التثمني ورفـــع تقرير بها 

للمجل�ش البلدي.

المستندات المطلوبة:
امللكية �سند   .1

. البناء  اإجازة   .2
. للموقع)املعتمدة(  املعمارية  املخططات   .3

خطوات عمل الخدمة :
الر�سوم. مت�سمنة  البلدي  املجل�ش  من  ر�سالة  ا�ستالم   .1

2. نقوم باإ�ستخراج اإجازة بناءو املخططات اخلا�سة بالبناء املراد تثمينها .
. متخ�س�سة  جلنة  قبل  تثمينةمن  املراد  املوقع  على  والتدقيق  الك�سف   .3

. وجدت  اإن  املخالفات  ح�سر   .4
5. املرحلـــة الأخـــرية نقـــوم بتثمـــني البنـــاء القائم على ح�ســـب املخططات 

املعتمدة وعمر البناء .

البلدي.  للمجل�ش  بذلك  تقرير  يعمل   .6

تعريف الخدمة:  
معاينـــة البناء املطلوب عمل �سيانة له وذلك بغر�ش حتديد حالة ومدى جدوى 

اأعمال ال�سيانة وكذلك حتديد بنود ال�سيانة املطلوبة .

المستندات المطلوبة:
 . الأر�ش  خارطة  �سورةمن   .1

. منحة  البناء  كان  اإذا  املانحة  اجلهه  من  بالعمل  ت�سريح   .2
املالك. �سفر  جواز  من  �سورة   + وجد  اإن  امللكية  �سند  �سورة   .3

 4. �سورة عن الوكالة )يف حالة وجود وكيل (. 

للبناء.  املعتمدة  املخططات  من  �سورة   + البناء  اإجازة  عن  �سورة   .5
 . خمت�ش  مقاول  من  مقاولة  عقد   .6

7. �ســـورة مـــن الرخ�سة التجارية للمقاول �سارية املفعول �سادرة من اإمارة 
ال�سارقة .

 8. عدم ممانعة الدفاع املدين )للبنايات(. 

. الطبيعي  الغاز  ممانعة  عدم   .9
)للبنايات( املواقف  ممانعة  عدم   .10

 . �سحي  �سرف  تو�سيل  �سهادة   .11
التكلفة:  ر�سوم تقدمي الطلب )100(درهم - ر�سوم تاأمني الأعمال 

) تختلف باختالف البناء( 

خطوات عمل الخدمة :
 . ال�سيانة  ق�سم  بكاونرت  �سيانة  طلب  تقدمي   .1

حتديد  + وجدت  اإن  املخالفات  حل�سر  البناء  معاينة   .2
بنود ال�سيانة . 

3. ا�ستخـــراج ت�سريـــح ال�سيانة بعد ا�ستكمال كافة الأوراق املطلوبة و�سداد 
ر�سوم التامني . 

 . ال�سيانة  اأعمال  ل�ستالم  البناء  معاينة   .4
 . التاأمني  وا�سرتداد  املعاملة  اإنهاء   .5

ال�سيانة. اأعمال  انهاء  �سهادة  ا�ستخراج   .6

تعريف الخدمة:  
معاينـــة البناء املطلوب هدمه وذلك بغر�ش حتديد حاله البناء ومدى خطورته 

على ال�سكان القاطنني به

المستندات المطلوبة:
. الأر�ش  خارطة  عن  �سورة   .1

. املالك  �سفر  جواز  من  �سورة   + وجد  اإن  امللكية  �سند  من  �سورة   .2
. املالك  من  ممانعة  عدم   .3

 . للبناء  املعتمدة  املخططات  عن  �سورة   + البناء  اإجازة  عن  �سورة   .4
. منحة  البناء  كان  اإذا  املانحة  اجلهة  من  ممانعة  عدم   .5

) وكيل  وجود  حالة  )يف  الوكالة  من  �سورة   .6
متخ�س�ش. مقاول  مع  مقاولة  عقد   .7

ال�سارقة.  اإمارة  التجارية �سارية املفعول �سادرة من  8. �سورة من الرخ�سة 
الطبيعي-  الغـــاز  املختلفة)اإدارة  الدوائر احلكوميـــة  مـــن  عـــدم ممانعة   .9
اإدارة الدفـــاع املـــدين - موؤ�س�ســـة الأت�ســـالت -دائـــرة التخطيـــط وامل�ساحة-

دائرةال�سرطـــة -دائـــرة الت�سجيـــل العقـــاري - هيئـــة الكهرباءوامليـــاة - ق�سم 

ال�سرف ال�سحي بالبلدية-ق�سم البيئة-دائرة الأ�سغال (

)للبنايات(.  املواقف  ممانعة  عدم   .10
التكلفة:  ر�سوم تقدمي الطلب )100(درهم - ر�سوم تاأمني الأعمال 

)تختلف باختالف البناء( 

خطوات عمل الخدمة :
. ال�سيانة  ق�سم  بكاونرت  هدم  طلب  تقدمي   .1

2. معاينة البناء حل�سر املخالفات اإن وجدت + حتديد مدى �سرورة القيام 
باأعمال الهدم . 

3. ا�سخـــراج ت�سريـــح الهدم بعـــد ا�ستكمال كافـــة الأوراق املطلوبة و �سداد 
ر�سوم التاأمني .

 4. معاينة املوقع ل�ستالم اأعمال الهدم . 

. التاأمني  وا�سرتداد  املعاملة  اإنهاء   .5
 . الهدم  اأعمال  اإنهاء  �سهادة  ا�ستخراج   .6

9 8
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ملـــف العــدد

واالستشاريينلجنة تصنيف المقاولين 

إصدار شهادة صالحية 

)مقاول / استشاري( بطاقة مهندس 

تجديد الرخصة 

تعريف الخدمة:  
1. درا�سة طلبات القيد ب�سجل ال�ست�ساريني واإ�سدار �سهادات القيد بال�سجل 
مت�سمنـــة رقم العقد وا�سم وعنوان وجن�سيـــة الطالب والتخ�س�ش املرخ�ش له 

به وفئته. 

2. درا�ســـة طلبـــات الرتخي�ش للمكاتب الهند�سيـــة وت�سنيفها وفئتها والبت 
فيها.

 3. درا�سة طلبات الرتقاء من فئة اإىل اأخرى اأعلى والبت فيها. 

4. درا�ســـة مـــدى كفاءة املكتب ومدى تنا�سبه مع الفئة امل�سنف عليها ورفع 
التو�سيات املنا�سبة حيال تخفي�ش الفئة.

 5. متابعـــة الكوادر الفنية للمكاتب الهند�سيـــة والتفتي�ش على املكتب والتحقق 

من موؤهالت وخربات املهند�سني وعملهم. 

حيالها.  املنا�سبة  التو�سيات  ورفع  الهند�سية  املكاتب  خمالفات  متابعة   .6
7. درا�سة التخ�س�سات الهند�سية الدقيقة واعتمادها واإمكانية ترخي�ش اأي 

فروع هند�سية جديدة. 

اأيـــة درا�سات اأو بحوث تتعلق مبهنـــة ال�ست�سارات الهند�سية وما  8. متابعـــة 
ميكن عن طريقه تطوير هذه املهنة.

 9. اأية مهام تناط بها من قبل املدير العام ونائبه. 

المستندات المطلوبة:
الرتفيع. بطلب  ال�ست�ساري  اأو  املقاول  من  موجه  ر�سالة   .1

بناء(. اإجازة   + اجناز  )�سهادة  املنجزة  بامل�ساريع  ك�سف   .2
بناء(. )اإجازة  التنفيذ  قيد  بامل�ساريع  ك�سف   .3

والآليات. باملعدات  ك�سف   .4
ال�سركة. ميزانية   .5
الهند�سي. الكادر   .6

م�ستودع(.  + )مكتب  اإيجار  عقد   .7
التكلفة:  ح�سب فئة الت�سنيف

خطوات عمل الخدمة :
اللجنة. مقرر  من  امل�ستندات  تدقيق   .1

ال�سندوق. يف  الر�سوم  دفع   .2
اللجنة.  مقرر  قبل  من  املقررة  للمو�سوعات  فنية  تقارير  اإعداد   .3

اللجنة. اأجتماع  حم�سر  اإعداد   .4
اللجنة.  اجتماع  موعد  حتديد   .5

. اللجنة  لقرار  طبقًا  الت�سنيف  لر�سالة  النهائي  اعتماد   .6

تعديل على الرخصة 

تعريف الخدمة:  
ا�سدار ر�سالة ت�سنيف للمقاولني وال�ست�ساريني وذلك لتجديد الرخ�سة. 

المستندات المطلوبة:
جتارية. رخ�سة   .1

املكتب. الإيجار  عقد   .2
املكتب. الأر�ش  خارطة   .3

4. ت�سريـــح مل�ستـــودع لالأن�سطـــة املطلوبة عقـــد الإيجار امل�ستـــودع لالأن�سطة 
املطلوبة.

للم�ستودع. الأر�ش  خارطة   .5
الرخ�سة. على  الفني  الكادر  اقامات   .6

التكلفة: ح�سب فئة الت�سنيف. 
خطوات عمل الخدمة :

املخت�ش. املوظف  من  امل�ستندات  تدقيق   .1
ال�سندوق. يف  والتاأمينات  الر�سوم  دفع   .2

الإدارة. من  الت�سنيف  لر�سالة  نهائي  اعتماد   .3

تعريف الخدمة:  
ا�ســـدار ر�سالـــة ت�سنيف للمقاولـــني وال�ست�ساريني وذلك لتعديـــل على بيانات 

الرخ�سة. 

المستندات المطلوبة:
جتارية  رخ�سة   .1

التجاري. الأ�سم  تعديل   .2
 ) م�ستودع   / اجلديد)مكتب  املوقع  تفتي�ش  تقرير   .3

املكتب. اإيجار  عقد   .4
املطلوبة. لالأن�سطة  امل�ستودع  اإيجار  .عقد  املكتب  اأر�ش  خارطة   .5
امل�ستودع. اأر�ش  .خارطة  الرخ�سة  على  الفني  الكادر  اقامات   .6

التكلفة: ح�سب فئة الت�سنيف
خطوات عمل الخدمة :

املخت�ش. املوظف  من  امل�ستندات  تدقيق   .1
ال�سندوق. يف  والتاأمينات  الر�سوم  دفع   .2

الإدارة. من  الت�سنيف  لر�سالة  نهائي  اعتماد   .3

رخصة جديدة 

المستندات المطلوبة:
.) الرتخي�ش  )ا�ستمارة  املبدئية  املوافقة   .1

املوقع. تفتي�ش  تقرير   - التجاري  الأ�سم   .2
املكتب  الإيجار  عقد   .3

للمكتب. الأر�ش  خارطة   .4
الرخ�سة  ل�ساحب  بالرخ�ش  ك�سف   .5

التكلفة: ح�سب فئة الت�سنيف
خطوات عمل الخدمة :

املخت�ش. املوظف  من  امل�ستندات  تدقيق   .1
ال�سندوق. يف  والتاأمينات  الر�سوم  دفع   .2

الإدارة. من  الت�سنيف  لر�سالة  نهائي  اعتماد   .3

تعريف الخدمة:  
ا�ستـــالم املخططـــات مـــن ال�ست�ســـاري ومراجعتهـــا مـــن قبـــل مهند�ـــش ق�سم 

الرتاخي�ش واإ�سدار اعتماد املخططات .

المستندات المطلوبة:
الأر�ش خارطة   .1

امللكية �سند   .2
ال�ست�ساري للمكتب  تكليف  ر�سالة   .3

ال�ست�ساري. رخ�سة   .4
الر�سوم. دفع  اإي�سال   .5
الإن�سائية. احل�سابات   .6

الرتبة. فح�ش   .7
اخلدمات. دوائر  خمططات   .8

ال�سحي ال�سرف  من  معتمدة  العام  املوقع  خارطة   .9
واملوا�سفات ال�سروط  دفرت   .10

الرتبة. فح�ش  لغر�ش  العالئم  ا�ستالم  11.�سهادة 
. الطلب  عند  املمانعات  عدم  ر�سائل   .12

13. خمططـــات معتمـــدة مـــن الدوائـــر اخلدمية مثـــل )دائـــرة التخطيط 
وامل�ساحـــة -هيئـــة كهرباء وميـــاة ال�سارقة -دائـــرة الغاز -ات�ســـالت -الدفاع 

املدين( 

التكلفة:  حت�سب الر�سوم ح�سب احلالة وم�ساحة البناء.
خطوات عمل الخدمة :

. الفنية  ال�سروط  وتدقيق  املعمارية  املخططات  ا�ستالم   .1
الدوائر اخلدمية مثل )دائرة  املعمارية مع موافقات  2. مطابقة املخططات 
التخطيـــط وامل�ساحـــة -هيئة كهرباء وميـــاة ال�سارقة -دائرةالغـــاز -ات�سالت 

-الدفاع املدين(.

. ال�سحية  و  الإن�سائية  املخططات  مع  املعمارية  املخططات  مطابقة   .3
املخططات. اعتماد   .4

التدقيق عليها ثم  العمالء ويتم  امل�ستندات املطلوبة ملوظف خدمة  ت�سليم   .5
اإدخالها اإيل ق�سم تراخي�ش البناء . 

تعريف الخدمة:  
ا�ســـدار بطاقـــة مهند�ـــش ملهند�سي �ســـركات املقـــاولت واملكاتـــب ال�ست�سارية 

الهند�سية.

المستندات المطلوبة:
مهند�ش. بطاقة  طلب  تعبئة   .1

2. �سهـــادة املهند�ش معتمـــدة من وزارة اخلارجية بدولة الإمارات )اأ�سل + 
�سورة( “للبطاقة اجلديدة فقط”.

�سورة(  + )اأ�سل  ال�سركة  نف�ش  على  واإقامته  املهند�ش  جواز   .3
الرخ�سة. من  �سورة   .4

املفعول” “�سارية  املهند�سني  جمعية  ا�سرتاك   .5
�سخ�سية. �سورة   .6

التكلفة: 100 درهم / �سنة  -  1000 درهم لالختبار اخلارجي 
خطوات عمل الخدمة :

 . املخت�ش  املوظف  من  امل�ستندات  تدقيق   .1
ال�سندوق. يف  الر�سوم  دفع   .2

3. اختبـــار مهند�ش )موقع /اإن�سائي /معمـــاري موقع(للمكاتب الأ�ست�سارية 
للبطاقة اجلديدة فقط .

 . الإدارة  من  البطاقة  اعتماد   .4
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اأخبار املجل�س

تراأ�ـــش �سعـــادة �سامل عبيـــد ال�سام�سي رئي�ـــش املجل�ش البلدي ملدينـــة ال�سارقة 

الجتمـــاع الثامـــن لـــدور النعقاد العـــادي الأول مـــن الف�سل ال�سنـــوي ال�سابع 

بح�ســـور �سعـــادة املهند�ش اأحمد عمران تـــرمي نائب الرئي�ش و�سعـــادة اأع�ساء 

املجل�ـــش كما ح�سر الجتمـــاع �سعادة املهند�ش �سلطان املعـــال مدير عام بلدية 

مدينة ال�سارقة و�سعادة ثابت الطريفي اأمني �سر املجل�ش البلدي.

ناق�ش املجل�ش خالل اجتماعه العديد من املوا�سيع املتعلقة بال�ساأن البلدي ومن 

اأبرزهـــا مقرتح منع بيع منتجات التبغ يف البقالت الكائنة يف الأحياء ال�سكنية 

حيـــث اأعد املجل�ش البلدي م�سودة م�ســـروع لقرار ب�ساأن منع بيع جميع منتجات 

التبـــغ يف البقـــالت الكائنـــة يف الأحياء ال�سكنيـــة وتاأتي هذه اخلطـــوة يف اإطار 

حر�ـــش املجل�ش البلدي  علـــى �سحة اأفراد املجتمـــع ومكافحة ظاهرة التدخني 

لدى فئة الأطفال  وكان املجل�ش قد ناق�ش  خالل اجتماعاته ال�سابقة ومن خالل 

جلانه املتخ�س�سة ظاهـــرة التدخني لدى فئة الأطفال ومدى خطورتها خا�سة 

يف ظـــل عدم التزام بع�ش اأ�سحاب البقـــالت من خالل بيع ال�سجائر لالأطفال 

، وبعـــد الطالع على  م�ســـودة امل�سروع ومناق�سته  ، اأو�ســـى املجل�ش برفعه اإىل 

اجلهات العليا لتخاذ القرار املنا�سب ب�ساأنه .

ويف ال�ســـاأن التنظيمـــي، وبناًء على التوجيهات ال�ساميـــة ل�ساحب ال�سمو حاكم 

ال�سارقـــة ب�ساأن املحافظة على خ�سو�سيـــة املناطق ال�سكنية وعدم التعدي على 

حرمة هذه املناطق مـــن خالل ت�سكني العمال فيها، اطلع املجتمعون على خطة 

العمـــل اخلا�سة ب�ساأن منع اأ�سحاب البيـــوت القدمية القيام بتعديالت خمالفة 

داخلهـــا من اأجـــل حتويلهـــا اإىل �سكن للعمـــال وتت�سمن خطة العمـــل عدد من

الإجـــراءات و منها قطع اخلدمات عـــن هذه املنازل وتغـــرمي اأ�سحابها مببالغ  

مالية على اأن تت�ساعف الغرامة يف حال التكرار مع اإلزامهم باإخالئها مبا�سرة 

واإزالـــة املخالفات ووجه املجل�ـــش ب�سرعة تنفيذ هذه اخلطة على اأن يتم موافاة 

املجل�ش بالتقارير.

ويف ال�سيـــاق عينه، ناق�ـــش املجل�ش املخالفـــات القائمة يف املنطقـــة ال�سناعية 

ال�ساد�سة والتي تتنوع بني تكد�ش الأخ�ساب وغريها من املواد القابلة لال�ستعال 

وتق�سيم املحـــالت ب�سورة غري قانونية اإىل عدة وحدات وتاأجريها من الباطن 

وانت�ســـار البناء املخالف الغري م�ســـرح به والتمديـــدات الكهربائية الع�سوائية 

وغريهـــا من املخالفات التـــي ت�ساهم يف ا�ستعال احلرائـــق وت�سبب �سررا بيئيًا 

ف�ساًل عن ت�سويهها للمظهـــر احل�ساري للمدينة واأ�سدر املجل�ش قرارا ب�سرعة 

اإزالة هذه املخالفات الع�سوائية بالتن�سيق  مع اجلهات املعنية.   

كما اطلع املجتمعون على املقرتح اخلا�ش بتعديل بع�ش البنود اخلا�سة بت�سجيل 

عقـــود املقاولت مـــن الباطن والتي تتعلق بر�سوم الت�سجيـــل  وم�سوؤولية مقاويل 

الباطـــن وعدد من الأمـــور التنظيمية الأخـــرى املتعلقة بهـــذا الن�ساط وا�سدر 

املجل�ش قرارًا باملوافقة على  هذا التعديل بح�سب مقت�سيات العمل. 

ويف ال�ســـاأن التنظيمـــي اأي�ســـًا ، ناق�ـــش املجل�ش مقـــرتح تطوير معهـــد ال�سارقة 

لل�سياقة من حيث تطوير الـــكادر الوظيفي والربامج التدريبية واأو�سى املجل�ش 

بتنفيذ مقرتح التطوير خا�ســـة واأن املعهد يعترب من املرافق احليوية الرئي�سية 

يف مدينة ال�سارقة. 

كما ناق�ش املجل�ش عدد من املوا�سيع  الأخرى املتعلقة بال�ساأن البلدي. 

بلدي الشارقة يقترح مشروع قرار منع بيع 
منتجات التبغ في بقاالت األحياء السكنية

اطلع على التقرير الختامي ألعماله
بلدي الشارقة يختتم الفصل السنوي السابع لدور االنعقاد العادي األول 

 اختتـــم املجل�ش البلدي ملدينة ال�سارقـــة اأعماله لدور النعقاد العادي الأول من 

الف�ســـل ال�سنوي ال�سابـــع وذلك بناء على قرار املجل�ـــش التنفيذي رقم )35( 

ل�سنـــة 2012 ب�ســـاأن ف�ـــش دور النعقـــاد العـــادي الأول من الف�ســـل ال�سنوي 

ال�سابـــع للمجال�ـــش البلديـــة لإمـــارة ال�سارقـــة وجـــاء ذلـــك خـــالل الجتمـــاع 

العا�ســـر والأخـــري لهذا الف�ســـل الـــذي تراأ�سه �سعـــادة �سامل عبيـــد ال�سام�سي 

رئي�ـــش املجل�ش البلـــدي ملدينة ال�سارقـــة و�سعادة املهند�ش اأحمـــد عمران ترمي 

نائـــب الرئي�ش و اأع�ساء املجل�ش . كما ح�سر الجتماع �سعادة املهند�ش �سلطان 

املعـــال مدير عام بلديـــة ال�سارقة و�سعـــادة ثابت الطريفي اأمـــني �سر املجل�ش . 

وقـــد اطلـــع املجل�ش خـــالل اجتماعه علـــى التقريـــر اخلتامي جلل�ساتـــه والذي 

ت�سمـــن اأبـــرز املوا�سيـــع التي متـــت مناق�ستها خـــالل هذا الف�ســـل من خالل 

اللجـــان الدائمـــة واملوؤقتة للمجل�ـــش كما ت�سمن اأبـــرز القـــرارات والتوجيهات  

التـــي اأ�سدرهـــا املجل�ش لالأجهـــزة التنفيذية يف البلدية والتـــي تتعلق مبعظمها 

بتطويـــر املرافـــق اخلدميـــة التـــي تتعلـــق بالعمل البلـــدي يف مدينـــة ال�سارقة . 

متنـــى   ، الف�ســـل  لهـــذا  املجل�ـــش  اأعمـــال  باختتـــام  اخلا�ســـة  كلمتـــه  ويف 

التـــي  الأمانـــة  �ســـون  ُوّفـــق يف   قـــد  املجل�ـــش  يكـــون  اأن  ال�سام�ســـي  �سعـــادة 

حممـــد  بـــن  �سلطـــان  الدكتـــور  ال�سيـــخ  ال�سمـــو  �ساحـــب  بحملهـــا  �سرفنـــا 

– اهلل  –حفظـــه  ال�سارقـــة  حاكـــم  الأعلـــى  املجل�ـــش  ع�ســـو  القا�سمـــي 

ومما جاء يف كلمته اخلتامية : 

كما تعلمون جميعكم  ، فقد متيز هذا الف�سل بحدث ترك الكثري من ب�سمات 

اخلـــري يف اإمـــارة ال�سارقة من خـــالل العـــودة امليمونة ل�ساحـــب ال�سمو حاكم 

ال�سارقـــة –حفظه اهلل – من رحلة العالج ومـــا واكبها من فرحة عارمة عمت 

اأرجـــاء الدولـــة واأدخلت البهجة وال�ســـرور اإىل قلوبنا جميعـــًا وتوالت  فيما بعد 

التوجيهـــات واملرا�سيم ال�سامية التـــي اأ�سدرها �سموه  والتي تالم�ش احتياجات  

املواطن واملقيم على حد �سواء فجاءت زيادة الرواتب ملوظفي القطاع احلكومي

واإطالق امل�ساريع املتعلقة بالإ�سكان وتطوير الأحياء ال�سكنية والبنى التحتية بكل  

جوانبهـــا وكان علينا التاأهب ل�سرعـــة التحرك لتنفيذ هذه التوجيهات التي يقع 

الكثـــري منها  �سمن الإطار البلدي اأو من خالل التن�سيق مع اجلهات الأخرى . 

وكمـــا تزينت بدايـــة الف�سل ال�سنوي بالعودة امليمونـــة ل�ساحب ال�سمو ، جاءت 

زيـــارة  �سمـــو ويل العهد ، نائب احلاكم -حفظـــه اهلل -  يف �سهر مايو للمجل�ش 

البلـــدي وبلدية مدينة ال�سارقة لتكون لنا �سرفـــًا وتزيد من اإ�سرارنا  وعزميتنا 

علـــى بذل اأق�ســـى اجلهود لتلم�ش احتياجـــات �سكان املدينـــة البا�سمة وال�سعي 

لتحقيق امل�سلحة العامة التي تخدم اجلميع.”

كما توجه �سعادة ال�سام�سي  بجزيل ال�سكر اإىل جميع جلان املجل�ش ملا اأبدوه من 

حر�ـــش على بـــذل اأق�سى اجلهود لتنفيذ التوجيهـــات ال�سامية ل�ساحب ال�سمو 

مـــن خالل درا�سة ومناق�سة  العديد من املوا�سيـــع واملقرتحات املتعلقة بال�ساأن 

البلـــدي ومنها على �سبيل املثال ل احل�ســـر ، النتهاء من �سياغة م�سروع قرار 

النظافة العامة ورفع م�سودة م�سروع قرار بيع منتجات التبغ يف املحال التجارية 

القائمة يف الأحياء ال�سكنية واآلية الت�سدي لظاهرة ت�سكني العمال بالقرب من 

املناطـــق ال�سكنية وغريهـــا من املوا�سيع التـــي تتعلق بالأمـــور احلياتية جلميع 

�سكان مدينـــة ال�سارقة. كما اأتوجه بال�سكر اإىل جميع املجال�ش البلدية الأخرى 

يف اإمـــارة ال�سارقـــة  واإىل الهيئات والدوائر احلكومية علـــى ح�سن تعاونهم من 

خالل التن�سيق يف العديد من املوا�سيع لتحقيق امل�سلحة العامة . 

و ال�سكـــر مو�سول اإىل �سعـــادة مدير عام البلدية واإىل ونائبـــه وم�ساعديه واإىل 

جميع مديـــري الإدارات وروؤ�ســـاء الأق�سام ومدراء الفروع ومـــدراء القطاعات 

املختلفـــة يف البلدية  واأمانة �سر املجل�ش البلدي وجميع املوظفني على جهودهم 

يف متابعـــة جميع القـــرارات والتوجيهـــات ال�سادرة من املجل�ـــش والتن�سيق مع 

اجلهاز التنفيذي يف البلدية للتاأكد من ح�سن التنفيذ .
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اأخبار املجل�س

جولة ميدانية  لبلدي الشارقة على 
األراضي  المقترحة  لـ "مجمع العزب "

قـــام وفد من املجل�ش البلدي ملدينة ال�سارقـــة برئا�سة �سعادة املهند�ش / اأحمد 

عمران ترمي نائب رئي�ش املجل�ش واأع�ساء من جلنة التخطيط والتطوير وجلنة 

املخالفـــات وحماية البيئـــة بجولة ميدانيـــة لالأرا�سي الف�ســـاء يف منطقتي اأم 

فنيـــني والزبري  وذلك لالطـــالع على الأرا�سي التـــي �ستخ�س�ش لإن�ساء عزب 

املوا�ســـي بح�ســـب مـــا مت التفاق عليـــه بني املجل�ـــش البلدي ودائـــرة التخطيط 

وامل�ساحـــة حيث مت اختيار هـــذه املناطق من الناحيـــة اجلغرافية ن�سبة لبعدها 

عن املناطق ال�سكنية وعدم تاأثريها على راحة ال�سكان يف املناطق القريبة . 

وتاأتي هذه اخلطوة تنفيذا للتوجيهات  ال�سامية ل�ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة 

–حفظه اهلل – ب�ساأن تنظيم العزب يف مدينة ال�سارقة واحلفاظ على املظهر 
احل�ســـاري للمدينة مـــن خالل اإزالة العزب الع�سوائية التـــي  ل تلتزم باملعايري 

ال�سحيـــة والبيئية ف�ساًل عن حتول بع�سها اإىل جتمع للعمال املخالفني لقوانني 

الإقامة والعمل يف الدولة. 

وكان املجل�ـــش البلـــدي قد عقـــد  العديد  من الجتماعات ملناق�ســـة اآلية تنظيم 

العزب و تخ�سي�ش الأرا�سي لأ�سحاب املوا�سي ولإن�ساء العزب بح�سب املعايري 

التـــي �ست�سعهـــا بلديـــة ال�سارقة حيـــث �ستكون اجلهـــة امل�سرفة علـــى التنظيم 

ومراقبـــة اآلية عملهـــا والتاأكد من عدم ارتـــكاب املخالفات البيئيـــة وال�سحية 

والإن�سائية حيث �ستقوم بتطبيق قانون املخالفات للعزب الع�سوائية . 

كمـــا وجـــه املجل�ش البلدي خـــالل الفرتة ال�سابقـــة اجلهات املعنيـــة يف البلدية 

باإزالـــة العديد من العزب املخالفة يف اأكرث من منطقة يف مدينة ال�سارقة وقام

باإعـــداد ا�ستمارة لتقدمي طلب للح�سول على عزبة بديلة  حيث �سيقوم املجل�ش 

بدرا�سة هذه الطلبات وفق ال�سرط واملعايري املعتمدة للح�سول على العزب .

ومن الناحية التنظيمية ، �ستقوم  بلدية مدينة ال�سارقة ببناء ال�سور  اخلارجي 

الـــذي �سيحيط مبجمع العزب و�سيتوىل اأ�سحاب العزب التق�سيم الداخلي على 

اأن تتوىل البلدية الإ�سراف على التنظيم والرقابة ال�سحية والبيئية . 

واأ�ســـار �سعـــادة  نائب رئي�ش املجل�ـــش  ، اأن هذه املرحلة �ستكـــون بداية لتنظيم  

العـــزب حيث جاري التن�سيق مع دائرة التخطيط وامل�ساحة لإمكانية تخ�سي�ش 

اأرا�سي جديـــدة للعزب  بحيث ل يعود هناك اأي مربر لوجود العزب الع�سوائية 

يف جميع مناطق مدينة ال�سارقة .    

كما نا�سد �سعادته  جميع اأ�سحاب العزب الع�سوائية ملراجعة البلدية  بخ�سو�ش 

العزب القائمة حاليا. 

بلدي الشارقة يناقش آلية تطوير عمل قسم تصديق عقود اإليجار

تراأ�ـــش �سعـــادة �سامل عبيـــد ال�سام�سي رئي�ـــش املجل�ش البلدي ملدينـــة ال�سارقة 

الجتمـــاع التا�سع  لـــدور النعقـــاد العادي الأول مـــن الف�سل ال�سنـــوي ال�سابع 

بح�ســـور �سعـــادة املهند�ش اأحمد عمران ترمي نائب الرئي�ـــش و�سعادة الأع�ساء 

كمـــا ح�سر الجتمـــاع �سعادة املهند�ش �سلطـــان املعال مدير عـــام بلدية مدينة 

ال�سارقة و�سعادة ثابت الطريفي اأمني �سر املجل�ش البلدي.

ناق�ـــش املجل�ـــش العديد مـــن املوا�سيع املتعلقـــة بال�ساأن البلـــدي ومنها تطويـــر الآلية 

املعمـــول بها حاليـــًا  يف اإدارة حماية امل�ستهلك حيث اأبـــدى املجل�ش بع�ش املالحظات 

حول التاأخري يف اإجناز معامالت ت�سديق عقود الإيجار ال�سكنية والتجارية و الـتاأخري 

يف املعامـــالت اخلا�سة بق�سايـــا املنازعات  الإيجارية  واأكـــد املجتمعون على �سرورة 

حتديث جميـــع الأنظمة املعمول بها وتطبيق النظام الإلكـــرتوين ال�سامل لإجناز هذه 

املعامالت يف اإدارة حماية امل�ستهلك لأن الهدف الأ�سا�سي من ت�سديق العقود العملية 

التنظيميـــة واحلفاظ على خ�سو�سيـــة ال�سكن العائلي �سمن املعايـــري التي تتميز بها 

اإمـــارة ال�سارقة ، وّجـــه املجل�ش اجلهة املخت�سة يف البلدية بالعمـــل على تطوير الآلية 

املعمول بهـــا حاليًا من خالل حتديث النظام الإلكـــرتوين ومراجعة نوعية امل�ستندات 

والوثائق املطلوبة لإجناز هذه املعامالت.
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مل�ســـروع  النهائيـــة  امل�ســـودة  علـــى  املجل�ـــش  اطلـــع   ، التنظيمـــي  ال�ســـاأن  ويف 

قانـــون النظافـــة العامـــة والـــذي متـــت مراجعته مـــن قبـــل اللجـــان املخت�سة 

يف املجل�ـــش بالتن�سيـــق مـــع اجلهـــات املعنيـــة يف البلديـــة ووجه املجل�ـــش برفع 

م�ســـروع قـــرار النظافـــة العامـــة اإىل املجل�ـــش التنفيـــذي للتوجيـــه باملنا�سب .

ويف ال�سيـــاق عينـــه ، وبعـــد الدرا�ســـة املتاأنيـــة مـــن قبـــل  اللجـــان املخت�سة يف 

املجال�ـــش البلدية وبلديـــات اإمارة ال�سارقـــة بالتن�سيق مـــع الإدارة القانونية يف 

مكتـــب �سوم احلاكم ، قـــام املجل�ش البلدي ملدينة ال�سارقـــة باملراجعة النهائية  

لالئحـــة الر�ســـوم والغرامـــات البلدية حيث قامـــت  البلديـــات الت�سعة  بتقدمي 

اقرتاحـــات تتعلـــق بهذه الر�ســـوم والغرامات مبـــا يتما�سى مـــع طبيعة اخلدمة 

اأو املخالفـــة ومبـــا يحقـــق امل�سلحـــة العامـــة للجميـــع . وت�سمل الالئحـــة كافة 

القطاعـــات التي يغطيها العمـــل البلدي من ال�ساأن ال�سحـــي والبيئي والغذائي 

وال�ســـوؤون الهند�سيـــة والفنيـــة وتراخي�ش البنـــاء واملمتلـــكات العامة وخدمات 

املواقـــف واحلدائـــق وغريهـــا مـــن ال�ســـوؤون املتعلقـــة بالعمـــل البلـــدي ووجـــه 

املجل�ـــش برفـــع الالئحة اإىل املجل�ـــش التنفيذي للمناق�سة والعتمـــاد النهائي .

اللجنة العامة لبلدي الشارقة تناقش تخفيض قيمة المخالفات البلدية المحررة 

قبل عام  2012 

تراأ�ـــش �سعـــادة املهند�ـــش اأحمـــد عمـــران تـــرمي نائب رئي�ـــش املجل�ـــش البلدي 

ملدينـــة ال�سارقـــة الجتمـــاع ال�ساد�ش لدور النعقـــاد العـــادي الأول من الف�سل 

ال�سنـــوي ال�سابـــع للمجل�ـــش البلدي ملدينـــة ال�سارقـــة و�سعادة ثابـــت الطريفي 

اأمـــني �ســـر املجل�ـــش البلـــدي. كمـــا ح�ســـر الجتمـــاع  مـــن اجلهـــاز التنفيذي  

لبلديـــة ال�سارقة �سعادة �ســـامل اجلروان م�ساعد املدير العـــام للدعم املوؤ�س�سي  

و�سعـــادة عبـــداهلل القايـــدي مديـــر اإدارة املـــوارد املاليـــة وال�ســـوؤون الإدارية . 

ناق�ست اللجنة خـــالل اجتماعها العديد من املوا�سيـــع املتعلقة بال�ساأن البلدي 

والتنظيمـــي ومنهـــا مقـــرتح ب�ســـاأن تخفي�ش قيمـــة خمالفات البلديـــة  التي مت 

حتريرهـــا قبل عام 2012 وذلك يف خطوة تهدف اإىل تخفيف الأعباء املالية 

عن اأ�سحاب هذه املخالفات كما تهدف اإىل تنظيم هذا املو�سوع من حيث حث 

اأ�سحاب  املخالفات على ت�سديد املخالفات املرتاكمة قبل العام 2012  واأ�ساد 

املجتمعون بهذا املقرتح وعليه اأو�ست اللجنة العامة  باإحالة املقرتح اإىل اجلهة 

املعنيـــة يف البلدية لإعداد اآلية لتنفيذه  على اأن تت�سمن الآلية نوعية املخالفات  

ون�سبـــة التخفي�ش اإ�سافة اإىل املهلة التي �ستعطـــى للجمهور للمبادرة بدفعها .

ويف ال�ســـاأن البيئـــي، ناق�ـــش املجتمعـــون التجـــاوزات التي حتـــدث يف عدد من 

مـــزارع الزبري والفـــالح  من حيث هدر امليـــاه اجلوفية من قبـــل اأ�سحاب هذه

املـــزارع مـــن خـــالل ا�ستخـــدام طريقة الغمـــر يف زراعـــة الورقيات وقـــد وّجه 

املجتمعـــون اجلهـــات املعنيـــة يف البلدية للت�ســـدي لهذه املخالفـــات والت�سديد 

علـــى املـــزارع لاللتـــزام باملر�سوم الأمريي رقـــم )19( ل�سنـــة 2000 وقرار 

املجل�ـــش التنفيـــذي ب�ســـاأن منـــع الري بطريقـــة الغمر كمـــا اقـــرتح املجتمعون 

تزويـــد هـــذه املـــزارع بعـــدادات خا�ســـة للتقنـــني يف ا�ستخـــدام امليـــاه وجتنب 

الهـــدر و اأو�ســـى املجتمعـــون بعـــدم التهـــاون مـــع مرتكبـــي  هـــذه املخالفـــات 

التـــي ت�سبـــب �ســـررًا كبـــريًا علـــى املـــوارد الطبيعيـــة مـــن خـــالل ا�ستنزافهـــا 

ومـــن الناحيـــة التنظيميـــة ، اطلعـــت اللجنـــة العامـــة علـــى م�ســـودة م�ســـروع 

قـــرار ب�ســـاأن تنظيـــم عمـــل مركبـــات بيع الأعـــالف يف اإمـــارة ال�سارقـــة والتي 

مت اإعدادهـــا بالتن�سيـــق مـــع املجال�ـــش البلديـــة لإمـــارة ال�سارقة حيـــث يهدف 

القـــرار  اإىل تنظيـــم مزاولـــة ن�ساط حتميل وبيـــع الأعالف من خـــالل اإ�سدار 

ترخي�ـــش للمركبـــات التـــي �ستخ�س�ـــش لهـــذا الن�ســـاط اإ�سافـــة اإىل ت�سمني 

القـــرار  لبنـــود خا�ســـة بالغرامـــات بحـــق خمالفـــي القـــرار ووجهـــت اللجنـــة 

العامـــة برفع امل�ســـروع اإىل اجلهات العليـــا للنظر ب�ساأنه والتوجيـــه باملنا�سب . 

كما ناق�ست اللجنة عدد من املوا�سيع الأخرى املتعلقة بال�ساأن البلدي واحلياتي . 
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ناقشا تراخيص قوارب الصيد وتوطين مهنة الداللة

وزارة البيئة تشيد بجهود بلدية الشارقة في الحفاظ على البيئة والصحة العامة

اأخبـار الـدار

وقعـــت بلدية ال�سارقة اتفاقية مع مركز العربيـــة خلدمات رجال الأعمال لفتح 

منفـــذ جديـــد لت�سديق عقود الإيجار وذلك يف اإطـــار حر�ش البلدية على تعدد 

منافذ تقدمي اخلدمات للت�سهيل على العمالء واملراجعني.

وقـــام بالتوقيع علـــى التفاقية �سعـــادة املهند�ش �سلطان عبـــد اهلل املعال مدير 

عـــام بلدية مدينة ال�سارقة و�سعادة ال�سيخ خالد بن اأحمد بن �سلطان القا�سمي 

مدير مركـــز العربية خلدمات رجال الأعمال، بح�ســـور خالد ال�سام�سي مدير 

اإدارة حماية امل�ستهلك يف البلدية وعدد من امل�سوؤولني يف بلدية ال�سارقة ومركز 

العربية خلدمات رجال الأعمال.

وقـــال �سعـــادة املهند�ش �سلطان عبد اهلل املعال اإن هـــذه التفاقية تاأتي يف اإطار 

تعزيـــز ال�سراكة بـــني البلدية وكافـــة الدوائـــر واملوؤ�س�ســـات يف املجتمع لتقدمي 

اخلدمات البلدية عرب العديد من املنافذ التي تتيح للجمهور اجناز معامالتهم 

بي�سر و�سهولة دون الرجوع اإىل مقرات البلدية، م�سريًا اإىل اأن التفاقية �ستكون 

يف البدايـــة قا�سرة على تقدمي خدمات توثيق عقود الإيجار على اأن يتم تقدمي 

املزيد من اخلدمات يف امل�ستقبل القريب.

بلدية الشارقة توقع اتفاقية مع مركز العربية لخدمات رجال 
األعمال لفتح منفذ جديد لتصديق عقود اإليجار

عقدت بلديـــة مدينة ال�سارقة 

مـــع وزارة  اجتماعـــًا مو�سعـــًا 

البيئـــة وامليـــاه ملناق�ســـة عدد 

واملو�سوعـــات  الق�سايـــا  مـــن 

امل�سرتكـــة بني الطرفني وذلك 

مبقر البلدية، بح�سور �سعادة 

املهند�ـــش �سلطـــان عبـــد اهلل 

املعـــال مدير عام بلدية مدينة 

ال�سارقة و�سعادة عبد الرحيم حممد احلمادي الوكيل امل�ساعد للخدمات امل�ساندة 

يف وزارة البيئـــة واملياه، بالإ�سافـــة اإىل عدد من امل�سوؤولني يف البلدية والوزارة.

وقـــال �سعادة املهند�ش �سلطـــان عبد اهلل املعال مدير عام بلدية مدينة ال�سارقة 

اأن الجتمـــاع ناق�ش الإجراءات املتبعة ب�ساأن عمليـــات ترخي�ش قوارب ال�سيد 

من اأجل تنظيم عمل القوارب من خالل اإلزام جميع ال�سيادين باحل�سول على 

الرتاخي�ش الالزمة بالن�سبة للقوارب اجلديدة اأو جتديد الرخ�ش املنتهية من 

اأجل تطبيق املعايري وال�سرتاطات القانونية التي ت�سمن تنظيم العمل واحلفاظ 

على حقوق ال�سياديـــن، م�سريًا اإىل اأن الجتماع اأكد على �سرورة توطني مهنة 

ال�سمك  �ســـوق  “الدللة” يف 
باعتبارهـــا من املهـــن الهامة 

الآبـــاء  ميار�سهـــا  كان  التـــي 

احلفـــاظ  ويجـــب  والأجـــداد 

ال�سياديـــن. لدعـــم  عليهـــا 

واأو�سح �سعادته اأن موظفي البلدية �سيتواجدون يف مقر مركز العربية خلدمات 

رجـــال الأعمال لجنـــاز املعامالت اخلا�سة بعملية ت�سديـــق عقود الإيجار من 

خـــالل ربط النظام اللكـــرتوين الذي يتيح للمراجعني اجنـــاز معامالت بي�سر 

و�سهولـــة يف مقر املركـــز، موؤكدًا اأن البلدية حري�سة علـــى تخفيف الأعباء عن 

اجلمهـــور من خالل فتح العديد من منافذ تقدمي اخلدمات �سواء يف مراكزها 

املنت�ســـرة يف جميـــع اأنحاء املدينة اأو مـــن خالل التعاون والتن�سيـــق مع الدوائر 

واجلهات احلكومية واخلا�سة الأخرى.

ومن جانبه عرب �سعادة ال�سيخ خالد بن اأحمد بن �سلطان القا�سمي عن تقديره 

للـــدور الذي تقوم به البلديـــة موؤكدًا اأن هذه التفاقية تعك�ش التعاون  والتن�سيق 

بني املركز والبلدية وحر�ش الدوائر واملوؤ�س�سات يف مدينة ال�سارقة على التعاون 

من اأجل تقدمي اأف�سل اخلدمات بي�سر و�سهولة للمراجعني.

انـــه مت  اإىل  �سعادتـــه  واأ�ســـار 

التـــي  الإجـــراءات  مناق�ســـة 

املحاجـــر  يف  تطبيقهـــا  يتـــم 

ال�سحية اخلا�سة باحليوانات 

مـــن اأجـــل تعزيـــز ال�سوابـــط 

البلديـــة  بهـــا  تقـــوم  التـــي 

ب�ســـاأن احليوانـــات  والـــوزارة 

كافـــة   واتخـــاذ  امل�ستـــوردة 

ال�سرتاطـــات ال�سحيـــة الالزمـــة قبـــل دخولهـــا اإىل اأ�ســـواق الإمـــارة ل�سمان 

حتقيـــق اأعلـــى املعايـــري ال�سحيـــة، حفاظـــًا على �سحـــة و�سالمـــة امل�ستهلكني.

ومـــن جانبه قال �سعادة عبد الرحيم حممد احلمادي الوكيل امل�ساعد يف وزارة 

البيئة وامليـــاه اأن معايل الدكتور را�سد بن فهد وزير البيئة واملياه يثمن اجلهود 

املتميـــزة التي تقوم بها بلدية ال�سارقة يف جمـــال احلفاظ على البيئة وال�سحة 

العامـــة، موجهـــا ال�سكـــر للم�سوؤولني يف البلديـــة على ما حققوه مـــن اإجنازات 

ومـــا قامت به بلدية ال�سارقة من جهود كبـــرية يف هذا املجال وخا�سة يف مكب 

النفايات مبنطقة ال�سجعة والتعامل مع النفايات بطرق عملية حديثة من خالل 

عمليات التدويـــر، موؤكدًا حر�ش 

الوزارة علـــى التوا�سل والتن�سيق 

لدعـــم  ال�سارقـــة  بلديـــة  مـــع 

وال�سحيـــة. البيئيـــة  جهودهـــا 

المعال: البلدية تقدم خدماتها عبر العديد من 
المنافذ للتيسير على الجمهور.
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عقدت بلدية مدينة ال�سارقة اجتماعا مع املدينة اجلامعية يف ال�سارقة ملناق�سة 

عـــدد مـــن الق�سايا واملو�سوعـــات يف اإطـــار التعـــاون والتن�سيق بـــني اجلانبني 

للحفاظ على جمال ونظافة املدينة .

وح�ســـر الجتمـــاع �سعـــادة املهند�ش �سلطان عبـــد اهلل املعال مديـــر عام بلدية 

مدينـــة ال�سارقة و�سعادة حممد حمـــدان بن جر�ش مدير عام املدينة اجلامعية 

بال�سارقـــة و�سعادة ريا�ـــش  بن عيالن نائب املدير العـــام يف البلدية واملهند�ش 

عبـــد العزيز املن�سوري م�ساعد املدير العام لل�سوؤون الفنية بالإ�سافة اإىل عدد 

من مدراء الإدارات.

وقال �سعـــادة املهند�ش �سلطان عبد اهلل املعال مدير عام بلدية مدينة ال�سارقة 

اأن هـــذا الجتماع ياأتـــي يف اإطار التعاون والتن�سيق مـــع اإدارة املدينة اجلامعية 

لبحـــث احتياجاتها مـــن اأجل دعم اخلدمات املتنوعة وخا�ســـة النظافة العامة 

والزراعة والت�سجري حفاظًا على هذا ال�سرح العلمي املتميز.

واأ�ســـاف �سعادته اأن البلدية حري�سة على دعم كافة اجلهات وفقًا لإمكانياتها 

انطالقـــا من حر�سها على الرتقاء باخلدمات يف الإمارة وحتى تبقى ال�سارقة 

يف الطليعة دائما، موؤكدًا اأن املدينة اجلامعية جزء هام من املوؤ�س�سات التعليمية 

املتميـــزة التي حتظى بدعم ورعاية �ساحب ال�سمـــو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن 

بلدية الشــارقة والمدينــة الجامعية تبحثان التعاون المشــترك 
والحفاظ على النظافة العامة والزراعة

حممـــد القا�سمي ع�سو املجل�ش الأعلـــى لالحتاد حاكم ال�سارقـــة ، م�سريًا اإىل 

اأن البلديـــة ل تدخرا و�سعًا يف تقدمي كافة الحتياجـــات الالزمة لإدارة املدينة 

اجلامعية.

ووجـــه �سعادته ب�سرعة اإ�سالح كافة املعدات والآليات اخلا�سة بالنظافة العامة 

التابعـــة للمدينـــة اجلامعيـــة يف كـــراج البلدية، كذلـــك بدعم عمليـــة الزراعة 

والت�سجـــري مبا ي�سمـــن احلفاظ على نظافـــة وجمال املدينـــة، وخا�سة الطرق 

اخلارجيـــة املحيطة باملدينـــة اجلامعية،موجها امل�سوؤولـــني يف البلدية بالتعاون 

والتوا�سل مع اإدارة املدينة اجلامعية لتعزيز ال�سراكة بينهم وتلبية احتياجاتها 

وفقا ملا تق�سية امل�سلحة العامة.

ومن جانبه عرب �سعادة حممد حمدان بن جر�ش املدير العام للمدينة اجلامعية 

عـــن �سكره وتقديره للدور الكبري الذي تقوم به بلدية ال�سارقة يف احلفاظ على 

نظافة وجمـــال املدينة وتوفري الحتياجات الالزمة لها، موؤكدًا اأن هذا التعاون 

يعك�ـــش الدور املجتمعي الذي تقوم به بلدية ال�سارقة لدعم كافة القطاعات من 

اأجل الرتقاء بالإمارة وحتقيق م�سرية التقدم والرخاء التي ت�سهدها ال�سارقة.

واأو�ســـح اأن البلدية من الدوائر الرائدة التي تقوم بالكثري من الأعباء واملهام، 

م�سيدًا بحر�ش امل�سوؤولني يف البلدية وتعاونهم مع املدينة اجلامعية.

فرض غرامات على المخالفين والمتسببين في هدر المياه بالشوارع

بلدية الشــارقة تنظم حمالت مكثفة لضبط 
عمال غســيل الســيارات في األحياء 

اأعلنـــت بلدية ال�سارقة عن تنظيم حمالت تفتي�سية مكثفة للق�ساء على العمالة 

ال�سائبـــة التي تقوم بغ�سيل ال�سيارات ب�ســـكل ع�سوائي يف �سوارع واأحياء املدينة 

وحرا�ـــش البنايات الذين يقومون بهـــدر املياه يف الطرقات اأثناء نظافة مداخل 

العقـــارات وغريها من الأعمال الهام�سية الأخـــرى وذلك يف اإطار ا�سرتاتيجيه 

البلديـــة الراميـــة اإىل الق�ساء على 

كافة الظواهر ال�سلبية.

وقال �سعـــادة املهند�ش �سلطان عبد 

اهلل املعـــال مدير عـــام بلدية مدينة 

ال�سارقـــة اإن البلديـــة �ستنظم عدة 

الفـــرتة احلاليـــة  حمـــالت خـــالل 

العمالـــة  ل�سبـــط  وامل�ستقبليـــة 

ال�سائبة التـــي متار�ش عملية غ�سيل 

ال�سيـــارات يف املواقـــف وال�ســـوارع 

واأمـــام املنازل يف الأحياء ال�سكنية، 

وخا�سة اأن هذه العمالة غري مقيمة 

يف الدولة ب�سكل �سرعي ول تعمل لدى كفيلها، كما تت�سبب يف الكثري من امل�ساكل 

الجتماعيـــة والقت�سادية وهدر واإ�سالة املياه على الطرقات مما يعر�ش البنية 

التحتية للتلف، بالإ�سافة اإىل ت�سويه املنظر العام، م�سريًا اإىل اأن جهود البلدية 

بالتعـــاون مـــع الدوائر واجلهـــات احلكومية ذات العالقة �ساهمـــت يف  انح�سار 

الظواهر ال�سلبية ب�سكل كبري خالل الفرتة املا�سية.

وذكـــر مديـــر عام البلديـــة اأن هذه احلمالت املكثفـــة تاأتي تنفيـــذا للتوجيهات 

ال�ساميـــة من �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتـــور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو 

املجل�ش الأعلى حاكـــم ال�سارقة حفظه اهلل باحلفاظ على املوارد الطبيعية ويف 

مقدمتهـــا املياه من �سوء ال�ستغـــالل �سواء يف عملية غ�سيل ال�سيارات اأو املنازل 

ومنـــع تعر�ش البنية التحية للتلف نتيجة لرتاكـــم املياه يف ال�سوارع مما يت�سبب   

يف اإهـــدار الكثـــري من املال واجلهـــد وت�سويه ال�ســـكل اجلمايل الـــذي تتمتع به 

املدينة.

واأكـــد �سعادتـــه اأنـــه مت و�ســـع اآلية حمـــددة للق�ســـاء علـــى الظواهـــر ال�سلبية 

واملمار�ســـات اخلاطئـــة التـــي ت�سدر عـــن هذه الفئـــة وغريها مـــن املمار�سات 

اخلاطئـــة التي يقـــوم بها العمال غـــري القانونيني،وذلك حفاظـــًا على ال�سورة 

احل�سارية ملدينة ال�سارقة، موؤكدًا اأن كثريًا من هوؤلء العمال خمالفون لقانون 

اجلن�سية والإقامة ول يعملون لدى 

الكفيل الأ�سلي. 

واأو�ســـح اأن احلمـــالت التفتي�سية 

�ســـوف تفر�ـــش غرامـــات ماليـــة 

علـــى اأ�سحـــاب ال�سيـــارات الذين 

ي�سمحـــون للعمالـــة ال�سائبة وغري 

القانونية بغ�سيـــل �سياراتهم حيث 

�سيتم فر�ش غرامه عليهم قدرها 

250 درهـــم وذلـــك ملنـــع تكرار 
هذه الأخطـــاء، كما �سيتم التعامل 

مع العامل املخالـــف وفقا لقوانني 

اجلن�سيـــة والإقامـــة ووزارة العمل، بالإ�سافة اإىل م�ســـادرة كافة املعدات التي 

تكـــون بحوزتـــه، كمـــا �سيتم فر�ـــش غرامات ماليـــة قدرهـــا 500 درهم على 

الأ�سخا�ـــش الذيـــن يقومون بعملية هـــدر واإ�سالة املاء يف ال�ســـوارع اأثناء غ�سيل 

املبـــاين، موؤكدًا اأن الدولة تبذل جهود كبـــرية لتوفري املياه واملرافق واخلدمات 

ولكـــن بع�ـــش املمار�ســـات اخلاطئة تـــوؤدي اإىل تلف هـــذه املرافق ممـــا يتطلب 

�سيانتها اأو اإعادة  توفريها من جديد.

واأ�ســـار اإىل اأن البلديـــة يف تعـــاون وتن�سيـــق م�ستمر مع ال�سرطـــة ودائرة العمل 

ودائـــرة الهجـــرة، بق�ســـد تقوي�ش هذه الظاهـــرة، والق�ساء علـــى اأي مظاهر 

�سلبية، لفتًا اإىل اأن البلدية �ستقوم بتنظيم عملية غ�سيل ال�سيارات يف املواقف 

العامـــة وفـــق �سوابط قانونية عـــرب �سركات م�ســـرح لها بالعمـــل ا�ستنادًا اإىل 

معايـــري و�سروط حمددة، مبا ي�سمن احلفاظ على املظهر العام والق�ساء على 

العمالة ال�سائبة ومنع هدر املياه. 

املعال وعيالن وبن جرش وعدد من املسؤولني في البلدية 



اأخبـار الـدار

وفــد مــن بلديــة دبــي يــزور بلدية 
الشــارقة لإلطالع على تجربتها  في 

إدارة شبكات الصرف الصحي

ا�ستقبلـــت بلديـــة مدينـــة ال�سارقـــة وفد مـــن بلدية دبـــي �سباح اأم�ـــش يف اإطار 

تعزيـــز اأوا�سر التعاون امل�سرتك بني الدوائـــر احلكومية و الإطالع على  اأف�سل 

املمار�سات والتجارب املطبقة والإجراءات املتبعة لدي بلدية مدينة ال�سارقة .

وقال املهند�ـــش ح�سن التفاق مدير اإدارة ال�ســـرف ال�سحي يف بلدية ال�سارقة 

اأن زيارة  وفد بلدية دبي تهدف اإىل التعرف على الإجراءات املتبعة لدي اإدارة 

ال�سرف ال�سحي وبراجمها املتميزة التي ا�ستطاعت من خاللها اأن حتقق العديد 

مـــن  الإجنازات وفق ال�سوابط والإجراءات املعمول بها يف هذا ال�ساأن، م�سريًا 

اإىل اأن الوفد �سم  عدد من امل�سوؤولني عن اإدارة �سبكة ال�سرف ال�سحي والري 

يف بلدية دبي بالإ�سافة اإىل عدد من املهند�سني  املتخ�س�سني يف هذا القطاع.

واأو�ســـح التفـــاق اأن الوفد الزائر ا�ستمع اإىل �ســـرح مف�سل عن  اإدارة ال�سرف 

ال�سحـــي من حيث مهامهـــا واأهدافها واخلدمـــات التي تقدمهـــا واهتماماتها 

باملعايري الوطنية والدولـيـــة يف مــجــال البــيـئــة، كما قام عدد من مهند�سي الإدارة 

با�ستعرا�ش ومناق�سة عدة حماور مع الوفد الزائر  منها ال�سالمة املهنية املتبعة 

يف ال�سيانـــة الوقائية يف حمطات و�سبكات ال�سرف ال�سحي، وبنود خمالفات 

ال�ســـرف ال�سحـــي وت�سريف امليـــاه يف اإمـــارة ال�سارقة،  وقيمـــة كل خمالفة. 

كذلـــك الطرق املتبعـــة يف التفتي�ش علـــى م�سائد الدهـــون يف وحدات خدمات 

الأطعمة، والإجراءات املتبعـــة يف نقل خملفات زيوت الطعام ومعاجلتها بيئيًا.

وعـــرب الوفد الزائر عـــن �سعادته بالجنازات وامل�ساريـــع املتميزة التي حققتها 

بلديـــة ال�سارقـــة يف قطاع ال�ســـرف ال�سحـــي م�سيدين بالإجـــراءات واملعايري 

املطبقة وخا�ســـة الأمن وال�سالمة يف مواقع العمـــل، بالإ�سافة اإىل الت�سريعات 

والقوانني واخلدمات املتعددة التي تقدمها البلدية للجمهور .
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وفد من بلدية الشارقة
 يزور التسجيل العقاري 

العقـــاري  الت�سجيـــل  دائـــرة  ا�ستقبلـــت   

بال�سارقة وفدًا من بلدية مدينة ال�سارقة 

بهـــدف مناق�ســـة �سبـــل التعـــاون لتطوير 

اخلدمات املقدمة من الطرفني يف جمال 

الأرا�ســـي والعقارات بالإمـــارة، والتفاق 

على و�ســـع اآلية موحـــدة و�سريعة ودقيقة 

لتبـــادل املعلومـــات والبيانـــات اخلا�ســـة 

بهذه العقارات.

  وكان يف ا�ستقبـــال الوفـــد الزائر �سعادة حمد �سامل املزروع مدير عام الدائرة 

وعبـــد العزيـــز ال�سام�سي مدير الدائرة وحميد العبار مديـــر اإدارة الت�سرفات 

والتوثيـــق وعبيـــد املظلوم مديـــر ادارة امل�ساريع العقارية وعبـــد اهلل بن �سلومة 

رئي�ش ق�سم توثيق البيانات وعبد اهلل الزرعوين رئي�ش �سعبة التثمني.

  وقـــد ح�ســـر من جانب بلدية مدينـــة ال�سارقة كل من عبـــد العزيز املن�سوري 

م�ساعـــد املديـــر العامل لل�ســـوؤون الفنية واملهند�ـــش خليفة بن هـــده مدير اإدارة 

ال�ســـوؤون الفنية بالوكالة واملهند�سة �سو�سن بطي رئي�ش ق�سم الهدم وال�سيانة.

  يف بداية اللقاء، اأ�ساد ال�سيد حمد املزروع باجلهود التي تبذلها بلدية ال�سارقة 

لتقـــدمي اخلدمـــات العامـــة للمواطنـــني واملقيمـــني يف الإمارة، وتعزيـــز عملية 

التنمية القت�سادية والعمرانية والجتماعية فيها، موؤكدًا يف الوقت نف�سه على 

�سرورة ت�سافـــر اإمكانيات جميع املوؤ�س�سات احلكومية يف الإمارة لت�سهيل �سبل 

العي�ش الكرمي واحلياة الآمنة لأفراد املجتمع.

واأو�ســـح املزروع اأن هـــذ الجتماع ينـــدرج �سمن جمموعة الزيـــارات امليدانية 

التي ت�سعى الدائرة لتنفيذها �سمـــن خطتها ال�سرتاتيجية للتحول الإلكرتوين 

وتنفيـــذ التوجهـــات التي تعـــزز اجلودة والدقـــة وال�سرعـــة يف حزمة اخلدمات 

التـــي تقدمها الدوائر احلكوميـــة يف ال�سارقة ملنظومة عمالئها، وبهدف تعزيز

التعـــاون والتن�سيـــق املبا�سر مع الدوائر املختلفة فيمـــا يخ�ش تقدمي اخلدمات 

العقارية للمالك واملطورين والو�سطاء يف الإمارة.

مـــن جانبه �سكر ال�سيد عبـــد العزيز املن�سوري م�ســـوؤويل الدائرة واأعرب عن 

حر�ـــش البلديـــة علـــى اللتزام ب�ســـكل دائم باأدوارهـــا اخلدميـــة اإزاء املجتمع 

باأفـــراده وموؤ�س�ساته، والتن�سيق مع املوؤ�س�ســـات احلكومية ذات العالقة لتطبيق 

املبادرات الكفيلة بت�سهيل اإجراءات احل�سول على اخلدمات املتعلقة بالأرا�سي 

والعقارات ونحوها ومبا يواكب التطور العمراين الذي ت�سهده الإمارة البا�سمة.
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في إطار حرصها على صحة وسالمة المستهلكين

بلديــة الشــارقة تنظم حمالت تفتيشــية على البقاالت للتأكــد من عدم فصل 
التيار الكهربائي عن المواد الغذائية لياًل

اأعلنـــت بلدية ال�سارقة عن تنظيم حملـــة للرقابة على املن�ساآت الغذائية العاملة 

يف الإمـــارة للتاأكـــد من عدم قيـــام بع�ش اأ�سحـــاب البقـــالت وال�سوبر ماركت 

بف�ســـل التيـــار الكهربي عن بـــرادات تخزين املواد الغذائية خـــالل فرتة الليل 

لتحقيـــق املزيد مـــن الأرباح على ح�ســـاب �سالحية املنتجـــات وال�سحة العامة 

لل�سكان.

وقالت �سذى على املعال مدير اإدارة ال�سحة العامة يف بلدية ال�سارقة اأن احلملة 

بداأت يف الثالث من �سهر يونيو و�سوف ت�ستمر على مدار ف�سل ال�سيف، م�سرية 

اإىل اأن املفت�ســـني �سوف يبـــداأون عملهم اعتبارا من ال�ساعـــة ال�ساد�سة �سباحا 

للتاأكد من عدم قيام املحالت بف�سل التيار الكهربائي عن برادات حفظ املواد 

الغذائيـــة خالل فرتة الليل، بحيث ميكن للمفت�ـــش الطالع على املواد الغذائية 

قبل حماولة تو�سيل التيار الكهربائي اإليها مرة اأخرى.

واأو�سحت اأن املفت�سني �سوف يقومون بتحرير خمالفات على البقالت واملحالت 

املخالفـــة يف اإطار حر�ش البلدية على �سحة و�سالمة امل�ستهلكني ومنع البقالت 

واملحـــالت من بيع اأي منتجات غري مطابقـــة للموا�سفات ال�سحية املعمول بها

يف دولـــة الإمارات، لفتـــة اإىل اأن احلمـــالت التفتي�سية �ستكـــون مفاجئة وعلى 

جميـــع مناطق املدينة لإحكام ال�سيطرة على املواد الغذائية املخزنة بالثالجات 

والـــربادات بالإ�سافـــة اىل عمـــل توعية لأ�سحـــاب املحـــالت وامل�ستهلكني على 

ال�ســـواء عن مـــدى اأهمية التخزين اجليد للمـــواد الغذائية وحفظها يف درجات 

حرارة منا�سبة .

واأ�ســـارت اإىل اأن  البلديـــة تقـــوم بتكثيـــف عمليـــة الرقابـــة على كافـــة املطاعم 

والكافيرتيات واملطابخ ال�سعبية خالل ف�سل ال�سيف للتاأكد من اإتباعها جميع 

املمار�ســـات الالزمة وتطبيق ال�سرتاطات ال�سحيـــة التي ت�سمن �سالمة املواد 

الغذائية، وذلك  بهدف رفـــع امل�ستوى ال�سحي للمن�ساأة ب�سفة عامة وللعاملني 

ب�سفة خا�سة.

وذكرت اأن هذه احلملة تاأتي يف اإطار عملية تفعيل الرقابة على املراكز التجارية 

وال�سوبـــر ماركـــت والبقالت من خـــالل الرتكيز على اإلـــزام اأ�سحاب املحالت 

بتطبيق طرق التخزين ال�سحية وعر�ش املواد الغذائية ب�سكل ل يعر�سها للتلف 

اأو فقدان قيمتها الغذائية. 

عبد العزيز املن�سوري

وتطلق برنامج “رأيك يهمنا” لتعزيز التواصل مع الجمهور

اأعلنـــت بلديـــة مدينـــة ال�سارقـــة عـــن اإطـــالق برنامج “راأيـــك يهمنـــا” الذي 

يهـــدف اإىل تعزيـــز التوا�سل بني البلديـــة واملراجعني وذلك حر�ســـا منها على 

توفـــري العديـــد مـــن الو�سائل التـــي ميكن مـــن خاللهـــا التفاعل مـــع اجلمهور 

وتلقـــى طلباتهـــم ومقرتحاتهـــم لتقـــدمي اأف�ســـل اخلدمـــات بي�ســـر و�سهولـــة.

وقـــال �سعادة املهند�ش �سلطان عبـــد اهلل املعال مدير عام بلدية مدينة ال�سارقة 

اأن برنامج “راأيك يهمنا” يتيح للجمهور تقدمي كافة مالحظاتهم واقرتاحاتهم 

وكل ما يتعلق بالعمل البلدي عرب �سناديق خا�سة مت تخ�سيها للجمهور يف جميع 

مبـــاين البلدية ، م�ســـريًا اإىل اأن “راأيك يهمنا” ياأتي �سمـــن منظومة متكاملة 

مـــن و�سائل الت�سال والتفاعل مع اجلمهور التي ت�سمل و�سائل التقنية احلديثة 

حيـــث تتميز البلدية ب�سفحاتها على �سبـــكات التوا�سل الجتماعي الفي�ش بوك 

والتويـــرت واجلوجل بل�ش واليوتيوب، وتطبيقـــات الهواتف الذكية بالإ�سافة اإىل 

املوقـــع اللكرتوين بجانب اخلـــط ال�ساخن وي�ســـاف اإليهـــم الآن راأيك يهمنا.

واأ�ســـار مدير عام بلدية مدينة ال�سارقة اأن البلدية تدر�ش كافة املقرتحات التي 

ت�ســـل اإليها وتعمل على ال�ستفادة منها مبا يحقق ال�سالح العام بالإ�سافة اإىل

درا�ســـة املالحظات ومعاجلـــة اأي �سكاوى اأو ق�سور ميكـــن اأن يحدث، انطالقا 

مـــن �سعيها لتقدمي اأف�سل اخلدمات وت�سهيل الإجراءات، لفتًا اإىل اأن �سفحات 

البلدية على الفي�ش بوك والتويرت واجلوجل بل�ش واليوتيوب ت�سهد تفاعل واإقبال 

متميـــز من اجلمهور بف�سل اخلدمات التي تقدمها البلدية عرب هذه الو�سائل .
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تقديرًا لجهودها في نجاح 
مشروع تجميع أسعار  السلع

دائرة المعلومات والحكومة    االلكترونية 
تكرم بلدية الشارقة

كرمت دائـــرة املعلومات واحلكومـــة اللكرتونية بلدية مدينـــة ال�سارقة تقديرًا 

جلهودهـــا يف م�سروع جتميـــع اأ�سعار ال�سلـــع حمليا يف مدينـــة ال�سارقة، والذي 

مت اإجنـــازه بالتعـــاون والتن�سيق بني دائرة البلدية ودائـــرة املعلومات واحلكومة 

اللكرتونية.

وقـــال را�سد زماين مديـــر ال�سوؤون املالية والإدارية والقائـــم باأعمال مدير عام 

دائـــرة املعلومات واحلكومـــة اللكرتونية خالل حفل التكـــرمي الذي اأقيم مبقر 

البلدية �سبـــاح اأم�ش اأن الدائرة تتوجه بال�سكر والتقديـــر لبلدية ال�سارقة على 

م�ساهمتهـــا الفاعلة ودعمها الكبري لنجاح امل�سروع و�ســـوًل اإىل حتقيق النتائج 

املرجوة، م�سريًا اإىل اأن امل�سروع انطلق قبل اأربع �سنوات و�سيظل م�ستمر بعدما 

جنح يف تكوين قاعدة بيانات حتوى اأهم الأ�سعار عن ال�سلع الأ�سا�سية .

واأكـــد اأن تعـــاون بلدية مدينة ال�سارقـــة عرب اإدارة حمايـــة امل�ستهلك من خالل 

فريق من املوظفني �ساهـــم يف حتقيق الهدف من امل�سروع والو�سول اإىل اأف�سل 

الأ�سعـــار، موؤكدا اأنه كان هناك تباين وا�ســـح يف اأ�سعار ال�سلع  ونق�ش كبري يف 

كميات اإنتاج الغذاء العاملية خالل ال�سنوات املا�سية بل قامت بع�ش الدول مبنع 

الت�سدير، مما ا�ستوجب قاعدة بيانات �سعرية يتم ال�ستناد عليها.

كما مت اإ�سدار ن�سرة دورية ن�سف �سنوية تقدم اأهم املتغريات ال�سعرية وعر�ش 

لأهم التوقعات على مدار �ستة اأ�سهر يتم ال�سرت�ساد بها يف عملية ال�سراء.

ويف نهايـــة احلفـــل قام را�سد زمـــاين مدير ال�ســـوؤون املالية والإداريـــة والقائم 

مبديـــر عام دائـــرة املعلومات واحلكومـــة اللكرتونية وحممد علـــى املال مدير 

مكتب اجلودة وامل�ساريع باإدارة تقنية املعلومات يف بلدية ال�سارقة بتكرمي فريق 

العمـــل امل�سارك يف امل�سروع من البلدية تقديرًا لالإجنازات التي حققها الفريق 

وم�ساهمته الفاعلة يف جناح امل�سروع.

نظمـــت بلدية مدينـــة ال�سارقـــة ور�سة عمل لعر�ـــش برنامج ال�سارقـــة ل�سالمة 

الغـــذاء علـــى املدار�ـــش العاملة بالإمـــارة بح�ســـور وم�ساركة منطقـــة ال�سارقة 

التعليميـــة ومـــدراء املدار�ش وجهـــات اأخرى، وذلـــك �سباح اأم�ـــش مبقر غرفة 

ال�سناعة والتجارة .

وقالت �سعـــادة الدكتورة ر�سا اأحمـــد القا�سمي م�ساعد املديـــر ل�سوؤون ال�سحة 

والبيئة واجلودة يف بلدية ال�سارقة اإن اإمارة ال�سارقة بقيادة وتوجيهات �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�ش الأعلى لالحتاد 

حاكـــم ال�سارقة حتظى بتطور �سريع يف جميـــع اأوجه احلياة، وقد �ساحب ذلك 

التطـــور الهائـــل تو�سع كبـــري يف قطاع التعليـــم وا�ستوجب ذلـــك اأن توجه بلدية 

ال�سارقة اهتمامها لهذا القطاع العام الذي ي�سم اأهم فئات املجتمع من اأطفال 

و�سباب، م�سرية اإىل اأن اهتمام البلدية بهذا القطاع متثل يف عمل الرقابة على 

املقا�سف املدر�سية واإ�سدار ال�سهادات ال�سحية للعاملني يف املدار�ش، و القيام 

بربامج التثقيف ال�سحي والتوعية البيئية يف املدار�ش.

واأكدت �سعادتها خالل الور�سة التي ح�سرها اأكرث من مائه �سخ�ش من مدراء 

ومديـــرات املدار�ـــش بالإ�سافـــة اإىل عدد مـــن امل�سوؤولني واملعنيـــني يف املنطقة 

التعليميـــة وال�سحة املدر�سية  اأن �سعى بلدية ال�سارقة لتطبيق برنامج ال�سارقة 

ل�سالمـــة الغذاء على املقا�سف املدر�سية يتميـــز باأنه �سمم خ�سي�سا ليتنا�سب  

مع املواقـــع الغذائية العاملة يف مدينة ال�سارقة ومـــن بينها املقا�سف املدر�سية

بحضور منطقة الشارقة التعليمية ومدراء المدارس 

بلدية الشارقة تعرض برنامج سالمة الغذاء على مدراء مدارس اإلمارة

واملورديـــن لها، كمـــا اأنه ي�ستنـــد اإىل اأف�ســـل املمار�سات وخال�ســـة الدار�سات 

العاملية ويهدف اإىل تعزيز ال�سحة العامة للم�ستهلك يف مدينة ال�سارقة. 

واأو�سحـــت الدكتورة ر�سا القا�سمـــي اأن الربنامج يتميـــز بالتكامل حيث يجمع 

بـــني التطبيق العملي والنظري، ويعتمد علـــى تدريب وتاأهيل املدراء وامل�سرفني 

باعتبارهـــم الأ�سخا�ـــش الأكرث تاأثـــريا يف املوؤ�س�سة، موؤكـــدة اأن بلدية ال�سارقة 

بالتعاون مع منطقة ال�سارقـــة التعليمية بداأت يف تطبيق املرحلة التجريبية من 

برنامـــج ال�سارقـــة ل�سالمة الغـــذاء يف مقا�سف مدار�ـــش الإمارة،وذلك �سمن 

خطة البلدية التي ت�ستهدف تطبيق الربنامج على كافة املوؤ�س�سات الغذائية.

واأفـــادت اأن البلدية �سرعـــت يف تطبيق الربنامج على املقا�ســـف املدر�سية من 

خالل تنظيـــم برنامج تدريبي للم�سرفني على املقا�ســـف املدر�سية واملر�سحني 

من قبل اإدارات املدار�ش لتدريبهم على ال�سروط الواجب تطبيقها، م�سرية اإىل 

اأن فريـــق الدعم الفني يف برنامج ال�سارقة ل�سالمة الأغذية بالتعاون مع وحدة 

املدار�ـــش يف ق�سم رقابة الأغذيـــة يف البلدية يقوم بتقـــدمي الدعم للعاملني يف 

املقا�سف وامل�سرفني عليها.

واأ�ســـارت اإىل اأن البلديـــة تقـــوم بعمليـــة التوعيـــة والتثقيف ب�ســـكل م�ستمر يف 

املدار�ش جنبًا اإىل جنب مع برنامج ال�سارقة ل�سالمة الأغذية لتعميم الفائدة

علـــى اجلميع للو�سول اإىل جمتمـــع واعى واآمن �سحيًا. موؤكدة اأن البلدية �سوف 

تقـــوم بعد ذلـــك بعمليات التدقيق على نظـــام املمار�ســـات ال�سحية املطبق يف

مدراء المدارس يثنون على البرنامج يؤكدون 

على  دوره في الحفاظ على صحة وسالمة الطلبة

كل مق�ســـف مدر�ســـي للتاأكـــد مـــن تطبيق الربنامـــج على اأن يتم منـــح �سهادة 

املمار�سات ال�سحية اجليدة للمدار�ش التي جتتاز مقا�سفها عمليات التدقيق.

املفت�ســـني يف ق�ســـم رقابـــة  قـــدم عبـــد اهلل احلو�سنـــى رئي�ـــش  وبعـــد ذلـــك 

تقـــوم  التـــي  الرقابـــة  واآليـــات  الربنامـــج  عـــن  كامـــاًل  عر�ســـًا  الأغذيـــة  

واملراقبـــة  املتابعـــة  ت�سمـــل  والتـــي  املدر�سيـــة  املقا�ســـف  علـــى  البلديـــة  بهـــا 

ال�سحيـــة ال�سرتاطـــات  مـــن  وغريهـــا  املورديـــن  واعتمـــاد  والتفتي�ـــش 

كمـــا ت�سمن العر�ش الإجراءات التي تقوم بهـــا البلدية يف حالة وجود منتجات 

غـــري �ساحلـــة وكذلـــك الدور الـــذي يقوم بـــه امل�ســـرف ال�سحـــي يف املدر�سة، 

اأ�ساد مدراء املدار�ش بالربنامج ودورة الكبري يف اإحداث نقله نوعية يف عمليات 

الرقابة على املقا�سف املدر�سية، وخا�سة املدار�ش التي بداأت يف التطبيق العملي 

للربنامـــج، موؤكديـــن  جناح الربنامـــج يف حتقيق ال�سالمـــة الغذائية املن�سودة.

املقا�ســـف  حـــول  عمـــل  ورقـــة  التعليميـــة  ال�سارقـــة  منطقـــة  عر�ســـت  كمـــا 

املدر�سيـــة واآليـــات التعـــاون والتن�سيـــق بـــني البلديـــة، موؤكديـــن اأن برنامـــج 

ال�سارقـــة ل�سالمـــة الأغذيـــة نقلـــة نوعيـــة يف الرتقـــاء باملقا�ســـف املدر�سية.

واأثنـــى امل�ساركـــون يف الور�ســـة علـــى الربنامج والـــدور الذي تقوم بـــه البلدية، 

حيـــث اأو�سوا ب�سرعة تطبيقه وا�ستعدادهم الكامـــل للتعاون مع البلدية لتطبيق 

الربنامج على كافة املقا�سف املدر�سية، كذلك اأو�سى امل�ساركون بتعزيز قنوات 

التوا�ســـل والتفاعـــل مع البلدية واملنطقـــة التعليمية وال�سحيـــة لتكامل الأدوار 

وحتقيـــق م�سلحـــة الطلبة.بالإ�سافـــة اإىل تعزيـــز دور املفت�ـــش ال�سغـــري الذي 

تقـــوم به البلدية لتفعيـــل الرقابة الذاتية من الطلبة علـــى املقا�سف املدر�سية.
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بلديــة الشــارقة تنظــم حملــة إلزالة 
الخيم العشوائية والمخالفة في البر

نظمت بلدية مدينة ال�سارقة حملة تفتي�سية لإزالة اخليم الع�سوائية يف املناطق 

ال�سحراويـــة وذلـــك �سمـــن حمالتهـــا امل�ستمرة للق�ســـاء على كافـــة املظاهر 

ال�سلبية ومنع اأي خمالفات واحلفاظ على �سالمة البيئة.

وقال عمر ال�سارجي مدير اإدارة العمليات والتفتي�ش البلدي اأن مفت�سي البلدية 

قامـــوا بتوجيه عـــدة اإنذارات لأ�سحاب اخليم املخالفـــة يف الرب لإزالتها، ولكن 

البع�ش منهم مل ي�ستجب لهذه الإنذارات مما دفع البلدية لتنظيم حملة كبرية 

بالتعـــاون مع �سرطـــة ال�سارقة لإزالة اخليم املخالفة حفاظـــا على نظافة الرب، 

والق�ساء على املمار�سات البيئية اخلاطئة.

وذكـــر اأن هذه احلملـــة تاأتي انطالقا من التوجيهـــات ال�سامية ل�ساحب ال�سمو 

ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�ش الأعلى لالحتاد حاكم 

ال�سارقـــة حفظه اهلل باأن تبقى البيئة ال�سحراوية عن�سر جذب وترفيه ومكان 

لال�ستمتاع من خالل جمموعة من ال�سوابط التي ت�سمن �سالمة ونظافة الرب، 

موؤكدا اأن احلملة تهدف اإىل املحافظة على مناطقنا الربية وبيئتنا ال�سحراوية 

التي عانت من عبث البع�ش نتيجة �سوء ال�ستخدام واإلقاء املخالفات.

واأو�ســـح اأن البلدية ل متانع يف اإقامة اخليم ولكن وفق ت�ساريح قانونية ت�سمن 

ال�سالمـــة العامة وتطبيـــق ال�سرتاطات والقواعد املعمول بهـــا يف هذا املجال، 

لفتـــا اإىل اأن احلملـــة �ســـوف ت�ستمر خـــالل الأيـــام املقبلة لإزالـــة كافة اخليم 

الع�سوائية املخالفة وتنظيف الأماكن املقامة بها.

فعاليات متنوعة ورقابة مكثفة على األسواق 
خالل شهر رمضان

اأعلنت بلدية مدينة ال�سارقة عن النتهاء من كافة الرتتيبات الالزمة ا�ستعدادًا 

ل�سهـــر رم�ســـان والتـــي ت�سمـــل تكثيف احلمـــالت اخلا�ســـة مبراقبـــة الأ�سواق 

واملحـــالت التجاريـــة واملوؤ�س�سات العاملـــة يف جمال توزيع وبيع املـــواد الغذائية 

وتزيني ال�ســـوارع واإقامة العديد من الفعاليات خالل �سهر رم�سان املبارك مبا 

يتوافق مع ف�سائل وقيم ال�سهر الكرمي.

وقـــال �سعـــادة ريا�ـــش بن عيـــالن نائب مدير عـــام بلديـــة مدينـــة ال�سارقة اأن 

ا�ستعـــدادات البلديـــة ل�سهر رم�ســـان هذا العـــام  ت�سمنت و�سع خطـــة �ساملة 

لتعزيـــز الرقابـــة علـــى الأ�سواق  مـــن خالل تنظيـــم حمالت مكثفـــة ومفاجئة 

حر�ســـا منها على �سحة و �سالمة اجلمهور  والتاأكد من خلو الأ�سواق من املواد 

ال�ســـارة وغـــري ال�ساحلـــة لال�ستهـــالك الآدمي.م�ســـريًا اإىل اأن مفت�سي رقابة 

الأغذيـــة �سيقومون بحمالت تفتي�سية على الأ�سواق واملطاعم واملطابخ ال�سعبية 

وحمالت ال�سوبر ماركت وجميع املوؤ�س�سات التي تتعامل يف اإنتاج وتوزيع الغذاء 

للتاأكد مـــن التزامها بال�سروط ال�سحية  وتطبيـــق املعايري الالزمة يف العر�ش 

والتخزيـــن. كما �سيتم اخذ عينـــات ع�سوائية منها اإىل املخترب املركزي لإجراء 

الك�سف عليها للتاأكد من �سالحيتها.

واأو�سح بن عيالن اأن البلدية تكثف حمالتها للت�سدي لبع�ش الظواهر ال�سلبية 

مثـــل الباعة اجلائلني الذين يقومون ببيع بع�ش املواد  يف اأماكن جتمع اجلمهور 

بطريقـــة ع�سوائيـــة حيث �سيتم  اتخاذ الإجـــراءات الالزمة معهم من قبل عدة 

اأق�سام يف البلدية.

ونا�ســـد نائـــب املديـــر العـــام اجلمهور الكـــرمي التعاون مـــع البلديـــة من خالل 

الت�ســـال باخلـــط ال�ساخـــن على رقـــم 993 الذي يعمـــل على مـــدار ال�ساعة 

لالإبالغ عن وجود اأي خمالفة على ال�سلع الغذائية حفاظا على ال�سحة العامة.

وذكر اأن ا�ستعدادات  البلدية لل�سهر الكرمي ت�سمنت تزيني ال�سوارع الرئي�سة يف 

جميع اأنحاء املدينـــة بالإ�سافة اإىل ميادين الكويت والزهراء والثقافة وحدائق 

الحتـــاد والأ�سواق وغريها، اأما زوار احلدائق ف�سيكونون على موعد مع العديد 

مـــن الفعاليات والأن�سطـــة الرتفيهية والتثقيفية التـــي �ست�سهدها احلدائق على 

مدار ال�سهر.

واأو�ســـح �سعادة نائب املدير العام اأن البلديـــة �سوف تقيم خيمة اإفطار جماعي 

للعمـــال التابعني للبلدية وذلك بالتعاون مع جمعية ال�سارقة اخلريية يف املنطقة 

ال�سناعيـــة بالقـــرب مـــن م�ساكن العمـــال لتوفـــري الوجبات الالزمـــة لهم مبا 

يتما�سي مع ف�سائل ال�سهر الكرمي.

بلدية الشــارقة تخصص 6 منافذ لتوزيع مكرمة 
الشــيخ خليفــة للســلع الغذائيــة المدعومــة 

للتسهيل على المواطنين

اأكـــد �سعادة املهند�ش �سلطان املعال مدير عام بلدية مدينة ال�سارقة اأن البلدية 

تبـــذل جهود كبرية لت�سهيل الإجراءات اخلا�ســـة بتوزيع مكرمة �ساحب ال�سمو 

ال�سيـــخ خليفة بن زايـــد اآل نهيان رئي�ش الدولة حفظه اهلل ب�ساأن املواد الغذائية 

املدعومـــة واملـــري الرم�ســـاين التي تهـــدف اإىل تخفيـــف الأعبـــاء املعي�سية عن 

املواطنني وتاأمني احتياجاتهم.

وذكر �سعادته اأن بلدية ال�سارقة قامت بفتح عدة منافذ للتوزيع وتعد الآن لفتح 

املزيـــد من املنافـــذ يف جميع بلديات الإمارة انطالقا مـــن حر�سها على �سهولة 

تقـــدمي ال�سلع للمواطنني، م�سريًا اإىل اأن املواطنـــني يف مدينة ال�سارقة ميكنهم 

احل�ســـول على بطاقات الدعم من خالل مراكـــز املدينة اخلم�سة املنت�سرة يف 

ربوع املدينة اأو باقي املقرات الإدارية الأخرى التابعة للبلدية. 

واأو�ســـح اأن زيـــادة ال�سلـــع املقدمـــة يف املكرمة وحتويلهـــا اإىل مكرمـــة �سهرية 

دفـــع البلدية لتو�سيع منافـــذ وم�ستودعات التوزيع ل�ستيعـــاب ال�سلع التي ت�سل 

اإىل البلديـــة مـــن موؤ�س�سة زايـــد الإن�سانية، حيـــث يتم توزيـــع امل�ساعدات على 

امل�ستفيديـــن مـــن اإمارة ال�سارقة من خالل 6 منافـــذ حاليا يف مدينة ال�سارقة 

وكلباء والذيد والبطائح وخورفـــكان ودبا احل�سن، كمـــا مت التو�سع يف �سالت 

ا�ستقبـــال املواطنني وجتهيزها حتى يتمكن املواطنون من ا�ستالم  ال�سلع بي�سر 

و�سهولة.

واأ�ســـار اإىل اأن البلديـــة قامـــت بتوفـــري ا�ستمـــارة خا�ســـة ت�سمل جميـــع ال�سلع 

وتو�سيـــح الكميات امل�ستحقة من املـــواد الغذائية لكل عائلة ح�سب عدد الأفراد 

مع قيمة ال�سلعة، كما مت توفري موظفني ل�ستقبال طلبات امل�ستفيدين وتخلي�ش 

معاملتهم، واأماكن خا�سة ل�ستقبال طلبات امل�ستفيدين من الن�ساء، بالإ�سافة 

اإىل توفـــري عمال من البلدية حلمـــل املواد من امل�ستودع وتو�سيلها اإىل املركبات 

اخلا�ســـة بامل�ستفيدين.لفتـــًا اإىل اأنه يتم فتح امل�ستودع علـــى فرتتني اإحداهما 

�سباحية والأخرى م�سائية طوال اأيام الأ�سبوع ما عدا اجلمعة.
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بلدية الشــارقة تنظم برنامج تدريبــي عن التخطيط 
االستراتيجي للقيادات التنفيذية

بلدية الشارقة تنظم برنامج تدريبي 
عن الحمالت اإلعالمية وتنظيم المؤتمرات

نظمـــت بلدية مدينة ال�سارقة برنامج تدريبي عن احلمالت الإعالمية وتنظيم 

املوؤمتـــرات �سارك فيه عـــدد كبري من موظفي اإدارة الت�ســـال املوؤ�س�سي وق�سم 

الفعاليـــات واحلدائق بالإ�سافة اإىل بع�ش موظفي الإدارات والأق�سام الأخرى، 

وذلـــك يف اإطار حر�ش البلديـــة على تدريب املوظفني واملوظفـــات على اأحداث 

الربامج املتخ�س�سة التي ت�ساهم يف تعزيز الدور املتميز الذي تقوم به البلدية  

يف خدمة املجتمع وفقا لالأ�ساليب العلمية احلديثة املعمول بها يف هذا املجال. 

وقال �ســـامل اجلروان مدير اإدارة املوارد الب�سريـــة يف بلدية مدينة ال�سارقة اأن 

هـــذه الدورة تاأتي �سمـــن الربنامج التدريبي لبلديـــة ال�سارقة الذي يهدف اإىل 

الرتقـــاء بالكـــوادر الب�سريـــة وتدريبها على اأحـــدث الربامج والعلـــوم الإدارية 

واخلدميـــة التي ت�ساهـــم يف تعزيز الدور الذي تقوم بـــه البلدية واحلفاظ على 

امل�ستوى املتميز للخدمات التي تقدمها البلدية للجمهور.

وذكر اجلـــروان اأن برنامج  احلمالت الإعالمية وتنظيم املوؤمترات �سارك فيه 

عدد كبري من املوظفني واملوظفات من العاملني يف عدة اإدارات وذلك حر�سًا

يف حتقيـــق اأهداف الدائرة والرتقاء بها، موؤكدًا اأن بلدية ال�سارقة تتبنى خطة 

ا�سرتاتيجية متميزة وقائمة على اأ�س�ش علمية واإدارية حديثة ت�ساهم يف حتقيق 

التطـــور امل�ستمـــر ومواجهة التحديات التـــي يفر�سها النمـــو والتو�سع العمراين 

وال�سكني.

واأكـــد نائب املديـــر العـــام اأن الربنامـــج التدريبي الـــذي قدمه خبـــري التنمية 

الب�سريـــة والتخطيـــط ال�سرتاتيجـــي الدكتور طـــارق اإ�سماعيـــل ت�سمن عر�ش 

للخطة الإ�سرتاتيجية لبلدية مدينة ال�سارقة التي تهدف اإىل الرتقاء مبنظومة 

العمل وتعزيز القيم اليجابية وحتقيق اأعلى معدلت الر�سا الوظيفي.

واأفـــاد ابن عيالن اأن برنامج التخطيط ال�سرتاتيجي �سوف ي�ساهم يف حت�سني 

الأداء والنهو�ش مب�ستوى اخلدمة والتخل�ش من الإجراءات الروتينية وحتقيق 

النمـــو والرخـــاء يف كافة املجالت القت�سادية والجتماعيـــة يف اإمارة ال�سارقة 

ودعم جهود التنمية املتوا�سلة التي ت�سهدها الإمارة.

نظمـــت بلدية مدينة ال�سارقة برنامـــج تدريبي عن فن التخطيط ال�سرتاتيجي 

يف اإطـــار برناجمها التدريبي الهادف اإىل الرتقـــاء باملوارد الب�سرية والو�سول 

بكوادرهـــا اإىل ارقي املعايري العاملية املعمول بهـــا يف هذا املجال لتقدمي اأف�سل 

اخلدمات وتطوير منظومة الأداء يف الدائرة.

وقـــال �سعـــادة ريا�ش بن عيالن نائب املدير العام يف بلديـــة مدينة ال�سارقة اأن 

هـــذه الـــدورة تاأتي �سمـــن الربنامج التدريبـــي املتكامل لبلديـــة ال�سارقة الذي 

ي�ستهـــدف الإطالع علـــى اأحداث الربامـــج العلمية املتخ�س�ســـة يف التخطيط 

والتفكـــري ال�سرتاتيجـــي والرتقاء بالكـــوادر الب�سريـــة وتدريبهـــا على اأحدث 

الربامـــج والعلوم الإداريـــة واخلدمية التي ت�ساهم يف تعزيـــز الدور الذي تقوم 

بـــه البلدية يف خدمـــة املجتمع واحلفاظ علـــى امل�ستوى املتميـــز للخدمات التي 

تقدمهـــا البلديـــة للجمهـــور، م�ســـريًا اإىل اأن برنامج التخطيـــط ال�سرتاتيجي 

موجـــه اإىل  اإلدارة العليـــا حيث �سارك فيه نائب املدير العام وم�ساعدي املدير 

العام ومدراء الإدارات وعدد من روؤ�ساء الأق�سام لالإطالع على خطط ومبادئ 

التخطيط ال�سرتاتيجي مع عر�ش لنماذج من اخلطط الإ�سرتاتيجية لعدد من 

املوؤ�س�سات الرائدة.

وذكـــر �سعادتـــه اأن الربنامـــج ا�ستمل على تعريـــف امل�ساركـــني باأهمية التفكري 

ال�سرتاتيجـــي ودوره يف جناح التخطيط، كما مت اإلقاء ال�سوء على العالقة بني 

التخطيط ال�سرتاتيجي والأداء املوؤ�س�سي ودور التخطيط ال�سرتاتيجي اجليد

مـــن البلدية علـــى اإطالع هوؤلء املوظفـــني على اأحداث طـــرق وفنون احلمالت 

الإعالمية وتنظيم املوؤمترات من اأجل تقدمي  �سورة مميزة للراأي العام تعك�ش 

اجلهـــود الكبرية التـــي تقوم بها البلدية، موؤكـــدًا اأن البلدية  تبذل جهود كبرية 

لالرتقاء بجودة اخلدمات التي تقدمها للمراجعني انطالقا من دورها الريادي 

واخلدمي الفاعل يف كافة القطاعات املجتمعية.

واأو�ســـح اأن الربنامـــج ي�ساهم يف تعزيـــز اآليات التوا�ســـل والتفاعل اجليد بني 

البلدية واملراجعني وو�سائل الإعالم وغريها من اجلهات املعنية. 

ومتيـــز الربنامج  بتنظيم تدريبات عمليـــة على كيفية اإعداد وتنظيم احلمالت 

الإعالميـــة وكيفية مواجهة امل�سكالت التي قد تعرت�ش احلمالت بالإ�سافة اإىل 

قيا�ش تاأثريهـــا يف الراأي العام ومعرفة مدى جناحها من خالل عملية التقييم 

التـــي تتم كل فـــرتة زمنية حمددة لت�سحيح م�سار احلملـــة اإذا تعر�ست لبع�ش 

العراقيل اأو مل حتقق النتائج املرجوه.

ريا�ض بن عيالن
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اأخبـار الـدار

بلدية الشارقة تكرم المدربين الداعمين لبرنامج الشارقة لسالمة الغذاء

كرمـــت بلديـــة مدينة ال�سارقـــة املدربني الداخليـــني يف املوؤ�س�ســـات وال�سركات 

العاملة يف قطـــاع املواد الغذائية الذين التحقوا بـــدورات تدريب املدربني التي 

نظمتها البلدية خـــالل الفرتة املا�سية وذلك يف اإطار حر�ش البلدية على دعم 

وت�سجيـــع كافة الأفراد واملوؤ�س�ســـات امل�ساهمة بفاعلية يف اإجناز وجناح م�سروع 

ال�سارقة ل�سالمة الغذاء.

وقالـــت �سعـــادة الدكتـــورة ر�سا اأحمـــد القا�سمي م�ساعـــد املدير العـــام ل�سوؤون 

ال�سحـــة والبيئـــة واجلـــودة يف بلديـــة ال�سارقة اأن هـــذا التكرمي ياأتـــي يف اإطار 

التوا�ســـل والتفاعـــل امل�ستمر بني البلديـــة وكافة قطاعات املجتمـــع �سواء كانوا 

اأفراد اأو موؤ�س�سات، موؤكدة اأن املدربني الداخليني يف املوؤ�س�سات اخلا�سة قاموا 

بـــدور كبري يف نقل خرباتهـــم وتدريب وتاأهيل العاملـــني يف املوؤ�س�سات الغذائية 

علـــى م�سروع ال�سارقـــة ل�سالمة الغذاء الـــذي يهدف اإىل تطبيـــق اأعلى معايري 

اجلودة و�سالمـــة الأغذية متا�سيا مع اإ�سرتاتيجية بلديـــة ال�سارقة الرامية اإىل 

تطبيـــق الربنامـــج على كافـــة املن�ســـاآت الغذائيـــة العاملة يف الإمـــارة من اأجل 

الو�سول اإىل اأف�سل املعايري ال�سحية العاملية املعمول بها يف هذا املجال.

واأو�سحـــت اأن برنامـــج ال�سارقـــة ل�سالمـــة الغـــذاء يت�سمـــن تدريـــب وتاأهيـــل 

الأ�سخا�ـــش اأ�سحـــاب التاأثـــري يف املوؤ�س�ســـة حتى يتمكنـــوا من نقـــل املعلومات 

واخلربات التي ح�سلوا عليها اإىل كافة الأ�سخا�ش العاملني يف املن�ساة، م�سرية 

اإىل اأن البلديـــة حري�سة على تقدمي التدريب جلميـــع املوؤ�س�سات بالإ�سافة اإىل 

املتابعة الالزمة ميدانيا للتاأكد من تطبيق الربنامج ب�سكل عملي �سحيح داخل 

املن�ســـاة قبل منحها “البو�سرت” اخلا�ش الذي يفيـــد بح�سولها على الربنامج  

وتطبيقه على كافة العاملني.

وذكرت �سعادتها اأن املوؤ�س�سات الغذائية بداأت تت�سابق لتطبيق برنامج ال�سارقة 

ل�سالمـــة الأغذيـــة بعدما حقق الربنامـــج جناح متميز و�ساهـــم ب�سكل فعال يف 

تطويـــر مهـــارات واأداء العاملـــني يف املوؤ�س�ســـات الغذائية التي قامـــت بتطبيق 

الربنامـــج، موؤكدة اأن الربنامـــج يعترب نقلة نوعية يف الرتقـــاء بجودة املن�ساآت 

الغذائيـــة، حيث يتميز الربنامـــج باملرونة يف التطبيق التي جعلته اأكرث الربامج 

تاأثـــريا وفاعلية وحتقيق لالأهداف بعدما ا�ستطـــاع القائمني عليه تاليف عيوب 

الربامج الأخرى.

ويف نهايـــة احلفـــل قامـــت �سعـــادة الدكتورة ر�ســـا بتقـــدمي �سهـــادات التقدير 

للمدربـــني موؤكـــدة اأن البلدية حري�ســـة على تقدير كافة اجلهـــات والأ�سخا�ش 

الذيـــن ي�ساهمون يف براجمها انطالقا من ال�سراكة املجتمعية مع كافة الأفراد 

واملوؤ�س�ســـات يف املجتمع.وعـــرب امل�ساركـــون يف التكـــرمي عن �سعادتهـــم بتقدير 

البلديـــة لأدائهـــم موؤكديـــن اأن الربنامـــج لعـــب دورا هامـــا يف تطويـــر اأدائهم 

ومهاراتهم مما انعك�ش على م�ستوى املن�ساآت الغذائية.

بلديــة الشــارقة تعتــزم فتــح منافــذ جديــدة وزيادة 
ساعات العمل لتخفيف األعباء على المراجعين

اأعلنت بلدية مدينة ال�سارقة اأنها تعتزم فتح املزيد من املنافذ لتقدمي خدماتها 

للجمهـــور انطالقا مـــن حر�سها على تخفيـــف الأعباء عـــن املراجعني و�سرعة 

اإجناز املعامالت وتوفري الوقت واجلهد عليهم.

وقال �سعادة ريا�ش بن عيالن نائب مدير عام بلدية مدينة ال�سارقة اأن البلدية 

تقوم حاليا بتقدمي خدماتها عرب العديد من املنافذ من خالل  مكاتبها املختلفة 

ومراكزها اخلم�سة املنت�سرة يف اأنحاء املدينة، بالإ�سافة اإىل املبنى الرئي�سي ، 

م�ســـريًا اإىل اأن البلدية ب�سدد التعاقد مع العديد من اجلهات العامة واخلا�سة 

لفتح منافذ لتقدمي اخلدمات مثل مراكز ت�سهيل وغريها ، لفتًا اإىل اأن البلدية 

قامت بتوقيع اتفاقية خالل الأ�سبوع املا�سي لفتح منفذ لت�سديق عقود الإيجار 

يف مركز العربية خلدمات رجال الأعمال وذلك يف اإطار اإ�سرتاتيجيتها الرامية 

للو�ســـول اإىل املراجعني يف كل مـــكان و�سرعة اإجناز املعامالت ، كم يتم  حاليا 

حتويـــل مراكزها املختلفة اإىل بلديات م�سغرة تقدم كافة اخلدمات للجمهور. 

وذكـــر �سعادتـــه اأن البلديـــة ت�سعـــى ملواجهة الزحـــام اخلا�ـــش بت�سديق عقود

الإيجار بعد اأن اأ�سبحت دوائر الإقامة و�سوؤون الأجانب يف الدولة ت�سرتط  على 

املراجعـــني وجـــود عقد اإيجار موثـــق لإجناز املعامالت اخلا�ســـة بالإقامات يف 

الدولـــة، موؤكدا اأن بلدية ال�سارقة قامت يف بداية العام اجلاري بتخفي�ش قيمة 

ر�ســـوم ت�سديق عقـــود الإيجار القدميـــة ن�سبة 50  يف املائة ملـــدة ثالثة اأ�سهر 

حر�سا منهـــا على تخفيف الأعباء عن املـــالك وامل�ستاأجرين الذين مل ي�سجلوا 

عقودهم خالل الفرتات املا�سية.

و�سدد على اأن البلدية حري�سة على تطبيق الإجراءات القانونية الالزمة ب�ساأن 

توثيق عقود الإيجار من اأجل تنظيم ال�سوق العقاري و�سمان حقوق امل�ستاأجرين 

واملـــالك، لفتًا اإىل اأن البلدية تقـــوم حاليًا بتوثيق اأكرث من 1200 عقد يوميا 

من خالل منافذها  املنت�سرة يف كافة اأنحاء املدينة.

واأفاد �سعادة نائب املدير العام اأن البلدية �سوف تعمل على زيادة منافذ تقدمي 

اخلدمة وكذلك زيـــادة عدد املوظفني يف مراكزهـــا ومقراتها احلالية ملواجهة 

الزحام .

البلدية تستقبل 32 طالبًا وطالبة للتدريب الصيفي

ا�ستقبلـــت بلديـــة ال�سارقة 32 طالبا وطالبة من بينهـــم اثنان من طلبة مدينة 

ال�سارقـــة للخدمـــات الإن�سانيـــة مـــن ذوي الإعاقـــة ال�سمعيـــة واحلركية وذلك 

�سمن برنامـــج التدريب ال�سيفي الذي توفره البلدية للطلبـــة �سنويًا باإداراتها 

واأق�سامها املختلفة خالل ف�سل ال�سيف.

ورحب حمد احلمادي مدير اإدارة املوارد الب�سرية يف بلدية ال�سارقة باملتدربني 

واملتدربات، داعيًا الطلبة اإىل انتهاز هذه الفر�سة لتحقيق ال�ستفادة الق�سوى 

التي تعود عليهم باخلري والنفع وتوؤهلهم للدخول اإىل �سوق العمل.

واأ�ســـار اإىل اأن ا�ستقبـــال البلديـــة لهـــذه املجموعة من الطلبـــة والطالبات ياأتي 

�سمـــن �سل�سلة الربامج التدريبيـــة والأن�سطة املجتمعية التي تقـــوم بها البلدية 

انطالقـــا من �سيا�ستها الرامية اإىل التفاعـــل وامل�ساركة الجتماعية بفاعلية يف 

كل مـــا يتعلق بخدمة الوطن واملواطنـــني، لفتًا اإىل اأن الربنامج التدريبي الذي 

تعـــده البلديـــة للمتدربني يعترب اأف�ســـل ا�ستثمار للطلبة خـــالل ف�سل ال�سيف، 

حيـــث يتم �سغل اأوقاتهم يف اأ�سيـــاء مفيدة وي�ساعدهم علـــى الدخول اإىل �سوق 

العمل.

و�سدد مدير اإدارة املوارد الب�سرية على �سرورة اللتزام بال�سوابط املعمول بها 

داخـــل البلدية لتحقيق اأق�سى درجات ال�ستفادة وخا�سة اأن الكثري من الطلبة 

والطالبـــات يتطلعون اإىل هـــذه الفر�سة للتدريب يف بلديـــة ال�سارقة باعتبارها 

اإحدى الدوائر الرائدة التي تتنوع فيها املهام والخت�سا�سات.

وعرب الطلبة والطالبات عن �سعادتهم بق�ساء فرتة التدريب ال�سيفي يف بلدية 

ال�سارقـــة موؤكدين اأن التدريب يف البلدية فر�ســـه مثلى لتحقيق اأف�سل قدر من 

املهارات وتنمية القدرات التي ت�ساعدهم على دخول �سوق العمل.
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تــحقيـق

اأكـــد �سعـــادة املهند�ش �سلطان عبد اهلل املعال مدير عـــام بلدية مدينة ال�سارقة 

اأن البلدية تعمل على تعزيز دورها لالرتقاء مب�ستوى اخلدمات من اأجل تطوير 

وجتميـــل املدينـــة لتبقى ال�سارقـــة مدينة خالية مـــن التلوث وجاذبـــة لل�سياحة 

وال�ستثمـــار واملـــكان الأمثل لق�ســـاء الأوقات. م�ســـريًا اإىل اأن البلديـــة ل تاألوا 

جهـــدا يف القيـــام بهذه املهمة تنفيـــذا للتوجيهات ال�سامية مـــن �ساحب ال�سمو 

ال�سيـــخ الدكتـــور �سلطان بـــن حممد القا�سمـــي ع�سو املجل�ـــش الأعلى لالحتاد 

حاكـــم ال�سارقة حفظه اهلل باحلفاظ على املظهـــر احل�ساري واجلمايل ملدينة 

ال�سارقة.

 واأكد اأن التطور الكبري الذي �سهدته ال�سارقة وزيادة عدد ال�سكان دفع البلدية 

لتعزيـــز اإجراءات عملية النظافة متا�سيًا مع اإ�سرتاتيجيتها الرامية اإىل حتقيق 

اأعلـــى معايري احلفاظ علـــى البيئة امل�ستدامة،حيث قامـــت باإن�ساء ق�سم خا�ش 

ملراقبة نظافة املدينة �سمن اإدارة مراكز املدينة ووفرت له كل مقومات النجاح 

ملمار�ســـة مهامـــه يف الرقابـــة واملتابعة امليدانيـــة على مدار ال�ساعـــة، لفتًا اإىل 

اأن البلديـــة نظمت عـــدة دورات تدريبيـــة لتاأهيل املراقبني علـــى اأداء مهامهم 

باحرتافيـــة ،وكذلك نظمت لهم دورات يف التعامـــل مع اجلمهور بالإ�سافة اإىل 

ن�سر التوعية بني املواطنني واملقيمني مبهام هذا الق�سم واخت�سا�ساته، كما مت 

توفري كافة الحتياجات الالزمة للمراقبني لأداء مهامهم بفعالية.

بلدية الشارقة تعزز اإلجراءات الخاصة بالحفاظ على
 جمال ونظافة المدينة 

المعال يدعو الجمهور للتعاون مع البلدية للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة

وذكر باأن البلدية  تقوم بالت�سدي لل�سلوكيات اخلاطئة من قبل بع�ش ال�سكان والزوار 

الذيـــن يقومون باإلقـــاء املهمالت واأعقاب ال�سجائر يف غـــري الأماكن املخ�س�سة لها، 

ممـــا ي�سوه املنظر العـــام ويوؤثر على الروؤية اجلمالية التي تتمتـــع بها مدينة ال�سارقة، 

موؤكـــدًا اأن ت�سديـــد الـــدور الرقابي وتعزيـــز الإجراءات ون�ســـر التوعيـــة والتعاون مع 

اجلمهور �ساهم يف حتقيق نتائج ايجابية خالل الفرتة املا�سية.

وقـــال املهند�ـــش عبد الرزاق احلمادي رئي�ـــش ق�سم مراقبة نظافـــة املدينة اإن الق�سم 

يقـــوم مبعاجلة كافة الظواهر التـــي ت�سوه املنظر العام �سواء كانـــت على ال�سواطئ اأو 

يف املياديـــن اأو ال�سوارع من اأجل احلفـــاظ على املظهر احل�ساري، لفتًا اإىل اأن اإن�ساء 

ق�سم خا�ش لهذه املهمة يوؤكد عزم البلدية و�سعيها اإىل معاجلة كافة الظواهر ال�سلبية 

والت�ســـدي لها بحزم ، م�سريا اإىل اأن البلدية قامت بتوفري كافة الحتياجات الالزمة 

للق�سم لتفعيل دوره على اأر�ش الواقع لر�سد كافة الظواهر �سواء كانت بقايا خمالفات 

مـــواد البناء يف اأماكن العمل اأو يف الأر�ش الف�ســـاء اأو اللوحات الإر�سادية والإ�سارات  

التالفة اأو الإنرتلوك وغريها من الظواهر التي ميكن اأن ت�سوه املظهر العام.

واعتـــرب اأن نظافـــة مدينـــة ال�سارقة واحلفاظ علـــى مظهرها العام يت�ســـدران قائمة 

الأولويات التي ت�سغل البلدية التي مل تاأُل جهدا يف توفري كل ال�سبل لتاأمني م�ستوى عال 

مـــن النظافة ملواكبـــة النه�سة احل�سارية والعمرانية وحفاظـــًا على البيئة حتى يعي�ش 

�سكان املدينة يف �سحة و�سالمة.

ونا�ســـد �سعادته قاطني الإمـــارة امل�ساركة يف اجلهود التي تبذلهـــا البلدية  من خالل 

تفعيـــل الرقابة الذاتية ومعاونة البلدية على القيـــام بدورها لتحقيق امل�سلحة العامة 

وحتـــى تبقـــى ال�سارقة مدينة تتمتـــع بكافة مقومات اجلمـــال وبيئة مثاليـــة يتمتع بها 

اجلميع.

ومـــن جانبه قال املهند�ش في�سل املال مدير اإدارة املركـــز اأن عملية الرقابة واملتابعة 

امليدانية لن تكون قا�سرة على النظافة فقط، بل متتد اإىل كافة املرافق التي ميكن اأن 

تتعر�ـــش للتلف اأو الإهمال نتيجة بع�ش املمار�ســـات اخلاطئة وذلك من اأجل احلفاظ 

علـــى املظهر احل�ساري للمدينة ب�سكل عام، حيث �سيتم ر�سد اأي م�سوه للمنظر العام 

�ســـواء كان يف داخل املدينة اأو املناطق املحيطة بها، لفتًا اإىل اأن البلدية قامت خالل 

الفرتة املا�سية بتنفيذ حملة لتوعية اجلمهور واأ�سحاب املحالت، بالهتمام بالنظافة 

واملحافظـــة على البيئة،و�سملت احلملة طلبة املدار�ش يف ظل حر�ش البلدية على ن�سر 

الوعـــي بني الطلبـــة، داعيًا اجلمهور للتعاون مع البلدية للحفـــاظ على نظافة املدينة، 

جتنبًا للغرامات التي ميكن اأن تفر�ش على املخالفني يف هذا ال�ساأن.

املهند�ش �سلطان املعال
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خبرته في التعامل مع المراجعين منحته القدرة على حل المشكالت بيسر وسهولة 

في�سل املال: نعتزم حتويل مراكز البلدية اإىل جممعات متعددة اخلدمات

املهند�ـــش في�سل املال مدير اإدارة مراكز البلديـــة اأكد اأن البلدية لديها خم�سة 

مراكـــز ت�سمل مركـــز الوحدة  ويقوم بتقـــدمي اخلدمات  للمناطـــق ال�سناعية 

مـــن الأوىل وحتـــى التا�سعـــة ، اأمـــا مركز اخلالديـــة فيقدم اخلدمـــات ملناطق 

املجـــاز  الثالث واللية واخلـــان واخلالدية والنهدة  واملمزر والتعاون، اأما مركز 

ال�سناعيـــة فيقوم بتقدمي اخلدمـــات للمناطق ال�سناعية مـــن العا�سرة وحتى 

الثامنـــة ع�ســـر، بينما يقوم مركز الزبـــري بتقدمي اخلدمـــة اإىل مناطق الزبري 

وال�سجعـــة  والرحمانية، بالإ�سافة اإىل مركز اجلزات الذي يقدم اخلدمة اإىل 

�سكان املنطقة واملناطق املجاورة لها، م�سرًي اإىل اأن مراكز البلدية التي افتتحت 

يف العـــام 2007   ت�سهـــد تطور ومنو كبري  حيث ت�سعـــى البلدية لتفعيل دورها 

لتكـــون مبثابة بلديات م�سغرة متكاملة اخلدمات يف هذه املناطق للتي�سري على 

املواطنني واملقيمني.

واأ�سار املال  الذي توىل مهام الإدارة قبل عدة اأ�سهر اأنه يعتزم توظيف خرباته 

يف تطويـــر املراكـــز والرتقاء بها وحتويلهـــا اإىل جممع خدمـــات متكامل يقدم 

خدمات متميزة و يعزز العوائد املالية للبلدية.

املـــال الذي در�ش الهند�ســـة يف كليات التقنية والتحق بالعمـــل البلدي قبل اأكرث 

من عقد من الزمان تنقل بني العديد من الإدارات والأق�سام مما اأك�سبه املزيد 

مـــن املعارف واخلربات، حيث يقول  لقد بـــداأت حياتي العملية مفت�ش مباٍن يف 

الإدارة الفنيـــة بالبلديـــة  ثـــم تنقلت بـــني العديد من الوظائـــف ذات الت�سال 

املبا�ســـر مع اجلمهور مـــا اأك�سبني العديد من املهـــارات يف التعامل مع العمالء 

وتقدمي اأف�سل اخلدمات.

تعمل بلدية مدينة الش���ارقة على تطوير المراكز التابعة لها على مستوى المدينة وذلك 
م���ن خالل تحويلها إلى بلديات مصغرة يتم من خالله���ا تقديم كافة الخدمات للمراجعين 
وذل���ك في إطار اس���تراتيجيها الرامية إلى س���هولة التواصل مع الجمه���ور والقرب منهم 

وتخفيف األعباء عنهم.

وذكـــر مدير اإدارة مراكـــز البلدية  اأن املراكز تقـــدم الآن بع�ش اخلدمات مثل 

ت�سديـــق عقـــود الإيجار  واإ�ســـدار بطاقـــات  الدعم اخلا�ســـة باحل�سول على 

مكرمـــة ال�سيـــخ خليفة ولكن خطـــة التطوير اجلديدة �سوف ت�سهـــد نقلة نوعية 

يف اأداء املراكـــز وتعـــدد اخلدمـــات بهـــا، لفتـــا اإىل اأن البلدية قامـــت بتجهيز 

مركـــز اجلزات من الناحية املعمارية وال�سكلية مبا يتنا�سب مع دورها الريادي 

وتطلعاتها لتقدمي اأف�سل اخلدمات يف اأجواء مثالية.

واأفـــاد باأن بلديـــة ال�سارقة قامت بعمل زيـــارات لبلدية اأبوظبـــي لالإطالع على 

جتربتهـــا يف اإن�ســـاء املراكـــز البلدية لال�ستفـــادة منها  من اأجـــل تقدمي خدمة 

متميزة  للعمالء بي�سر و�سهولة ، م�سريًا اإىل اأن الهيكل الوظيفي لالإدارة يتكون 

مـــن ق�سم  املراكز وخدمة العمالء وهذا الق�سم يت�سمن الإ�سراف على املراكز  

وتطبيـــق اأف�ســـل الربامج الالزمـــة الإداريـــة والعلمية ب�ساأن تقـــدمي اخلدمات 

للعمالء.

اأمـــا الق�سم الثاين فهو ق�سم مراقبـــة نظافة املدينة وقد مت تعيني اأكرث من 66 

مراقـــب يف هذا الق�ســـم مع توفري الحتياجـــات الالزمة لهـــم ملمار�سة عملهم 

يف ر�ســـد اأي ت�سويـــه للمنظر العام يف املدينة، مو�سحـــا ً اأن الق�سم  يهدف اإىل 

احلفـــاظ علـــى املظهر اجلمايل الـــذي تتمتع بـــه ال�سارقة واحلفـــاظ عليها يف 

اأجمـــل �سورة بالإ�سافة اإىل احلفـــاظ على املرافق املختلفة  والق�ساء على �سوء 

ا�ستغالل هذه املرافق من قبل البع�ش.
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حيـــث يقوم مراقبو النظافة بتوجيه الن�ســـح والإر�ساد لل�سكان يف جميع اأنحاء 

الإمـــارة لرت�سيخ ثقافة امل�ساركة والتعاون من اأجل احلفاظ على جمال ونظافة 

املدينـــة ، كما يقومـــون باإعداد تقرير حول اأي اأعمـــال خا�سة اأو حكومية ميكن 

اأن ت�ســـوه املنظـــر العام ورفع تقرير للجهـــة املعنية ومتابعتها للعمـــل على اإزالة 

هـــذه الأعمال خالل اأ�سبـــوع ، ول تقت�سر عملية املراقبـــة والر�سد على اأعمال 

النظافـــة بل متتد لت�سمل كل ما ميكـــن اأن ي�سيء اإىل جمال و�سكل املدينة حيث 

يتـــم الإبالغ عن اللوحات الإر�سادية القدميـــة اأو املتهالكة واإل�سارات والأعمدة  

وامل�سطحات اخل�سراء والأ�سجار والنباتات وغريها من الأ�سياء التي ميكن اأن 

تتعر�ش للتلف .

وذكـــر اأن توجيهـــات ودعم ورعاية �ساحـــب ال�سمو ال�سيخ الدكتـــور �سلطان بن 

حممد القا�سمي ع�ســـو املجل�ش لالحتاد حاكم ال�سارقة ب�سرورة احلفاظ على 

الوجـــه احل�ساري واجلمايل الذي تتمتع بـــه الإمارة يدفع بلدية ال�سارقة لدعم 

وتعزيز وتكثيف جهودها لنظافة املدينة ور�سد اأي عملية لت�سويه منظر املدينة 

والت�سدي ملحاولت العبث بالبنية التحية وجمال املدينة من قبل البع�ش.

واأكـــد اأن  املراقبـــني يقومون  مبخالفـــة اأي �سخ�ش يقوم بهدر امليـــاه واإ�سالتها 

اإىل ال�ســـارع  وكذلك الأ�سخا�ش الذين يقومـــون بعملية غ�سيل ال�سيارات ب�سكل 

ع�سوائـــي ، لفتـــا اإىل اأن البلديـــة تت�سدى بكل حزم لكل املظاهـــر وال�سلوكيات 

ال�سيئة من اأجل توفري بيئة مثالية  للجميع ومتتد عمليات املراقبة واملتابعة على 

مـــدار ال�ساعـــة من خالل فرق متنوعـــة من املراقبني واملوؤهلـــني القادرين على 

التعامل مع كافة احلالت مبهنية واحرتافية عالية.

وقـــال اأن عمليـــات التفتي�ش واملتابعـــة من قبل املراقبني �ســـوف متتد اإىل داخل 

احلدائق ملنع اأي �سوء  ا�ستغالل ملرافق وخدمات احلديقة والعبث بها.

شعبة االقتراحات والشكاوي
وقال املهند�ش في�سل املال  انه حر�ش على اإن�ساء �سعبة لالقرتاحات وال�سكوى 

تكـــون تابعـــة ب�ســـكل مبا�ســـر ملديـــر الإدارة حر�سا منـــه على ا�ستقبـــال �سكوى 

ومالحظات املراجعني والعمل على حلها ب�سكل عملي وفوري وفقا ملا يتوافق مع 

الت�سريعات واللوائح املعمول بها يف البلدية.

وبالرغم من حداثة اإن�ساء مراكز البلدية اإل اأنها  حققت العديد من الجنازات 

يف الفـــرتة املا�سيـــة من خـــالل التوا�ســـل والتفاعل مع اجلمهـــور، حيث قامت 

بت�سديق نحو 46480 عقدًا واإ�سدار اأكرث من 4 اآلف بطاقة مل�ستحقي دعم 

الأرز، كذلـــك مت اإجناز 9559 معاملة  تتعلـــق بال�سوؤون الفنية، بالإ�سافة اإىل 

متابعـــة اأعمـــال النظافة و�سيانة ال�ســـوارع وغريها من املهـــام الأخرى، موؤكدًا 

اأن مراكـــز البلديـــة �سوف ت�سبح مبثابة  جممع لتقـــدمي العديد من اخلدمات،  

بالتن�سيـــق مـــع بع�ش الدوائـــر احلكومية و�سبـــه احلكومية من اأجـــل فتح فروع 

لهـــا يف هذه املراكز لت�سبـــح مبثابة جممعات متعددة اخلدمـــات تقدم ل�سكان 

املناطق كافة املعامالت الالزمة يف �ستى القطاعات.

واأو�ســـح اأن مركـــز اجلزات ي�ســـم الآن بجانـــب اخلدمات البلدية فـــرع لهيئة 

كهربـــاء ومياه ال�سارقة وفرع لدائرة �سوؤون ال�سواحي والقرى  و�سوف ي�سم يف 

امل�ستقبـــل القريب فروع لل�سركات �سبـــه احلكومية وبع�ش الدوائر الأخرى مما 

يعزز من دوره وتفاعله مع اجلمهور.

واأكـــد اأن البلدية حري�ســـة على تقدمي خدمات مميزة للعمـــالء بي�سر و�سهولة 

من خـــالل مكاتبها املوجودة يف جميـــع اأنحاء املدينة بالإ�سافـــة اإىل مراكزها 

اخلم�سة التي اأن�سئت لتكون البلدية اأقرب اإىل اجلمهور والق�ساء على املركزية 

يف اإجناز املعامالت من اأجل التخفيف على املراجعني.



اأكـــد املهند�ـــش ع�ســـام اأمني املال مديـــر الإدارة العامـــة للمياه بهيئـــة كهرباء 

وميـــاه ال�سارقـــة اأن الهيئة تبذل جهـــودًا كبرية لتوفري املتطلبـــات املتزايدة من 

امليـــاه ل�سكان اإمارة ال�سارقة من املواطنني واملقيمني والرتكيز على ن�سر الوعي 

باأهميـــة تر�سيـــد ا�ستهالك املـــوارد الطبيعية خا�ســـة املياه بني جميـــع �سرائح 

املجتمـــع ، وتعزيز التعـــاون املتوا�سل بني كافـــة الدوائر والهيئـــات واملوؤ�س�سات 

بال�سارقة لتحقيق هذا الهدف ، ومبا ينعك�ش اإيجابًا على رفعة البالد وتطورها 

ومـــن اجلهات التي يتم التن�سيق معها ب�سفـــة اأ�سا�سية بلدية ال�سارقة لأنها من 

اجلهات اخلدمية التي لها عالقـــة مبا�سرة مع اأعمال الهيئة والبنية الأ�سا�سية 

وخا�سة م�سروعات املياه م�سريًا اإىل اأن  بلدية ال�سارقة من اجلهات ال�سباقة يف 

جمـــال تر�سيد ا�ستهالك املياه ومـــن اأوائل اجلهات التي طالبت برتكيب القطع 

والأدوات املر�سدة واأنها من اأكرث الدوائر والهيئات بال�سارقة التي حتر�ش على 

تطبيـــق واإتباع جميع و�سائل تر�سيـــد الإ�ستهالك خا�سة فيما يتعلق مب�سروعات 

اإعادة تدوير املياه وتركيب القطع والأدوات املر�سدة موؤكدًا على اأنه مت التن�سيق 

بني الإدارة العامة للمياه بالهيئة والبلدية من اأجل التعاون يف تر�سيد ا�ستهالك 

املياه وتركيب القطع والأدوات املر�سدة باملقر الرئي�سي للبلدية و�سكن العاملني 

التابعني لها.

وذكر املال يف حوار مع جملة “ املدينة البا�سمة” التي ت�سدرها بلدية ال�سارقة 

اأن معـــدل ا�ستهـــالك الفرد للميـــاه يف ال�سارقة يعد من اأعلـــى املعدلت العاملية 

حيث ي�سل اإىل 500 لرت يوميًا بينما معدل ا�ستهالك الفرد يف الدول املتقدمة  

يـــرتاوح بـــني 150 اإىل 200  لـــرت يوميًا .وك�سفـــت الدرا�سات التـــي اأجريت 

موؤخرا اأن ن�سبة ال�ستهالك اليومي للفرد يف �سكن للعمال ت�سل اإىل 700 لرت 

للفـــرد وت�سل اإىل 600 لرت للفـــرد يف فنادق اخلم�ش جنوم وهذا ما يزيد عن 

ال�ستهالك الطبيعي وبالتايل يعترب هدرا للمياه.

 واأ�سار اإىل اأن هيئة كهرباء ومياه ال�سارقة تعمل على توفري املياه والطاقة اللتني  

تعتـــربان من الأ�سيـــاء الأ�سا�سية التـــي نعتمد عليها ل�ستمـــرار احلياة وحتقيق 

التنميـــة والتطـــور يف كافة املجالت، كمـــا اأن خيارنا يف كيفيـــة ا�ستخدام املياه 

والطاقة يوؤثر على البيئة التي نعي�ش فيها، وعلى حياتنا، اإ�سافة اإىل تاأثريه على 

حيـــاة الأجيـــال القادمة حيث اأننـــا نعي�ش يف منطقة تقل فيهـــا كميات الأمطار 

ونعتمد على املياه املحالة واملياه اجلوفية. وتقع دولة الإمارات يف حزام املناطق 

اجلافـــة والقاحلة، بحيث يقّدر متو�سط معدل ت�ساقط الأمطار باأقل من 100 

ميلليلـــرت �سنويًا، ومعدل تغذية طبيعي منخف�ـــش للمياه اجلوفية )اأقل من 10 

اإىل عدم وجود م�سادر  اإ�سافة  اإجمايل املياه امل�ستخدمة �سنويـــًا(،  % مـــن 
مليـــاه �سطحيـــة ميكـــن العتماد عليهـــا كم�سدر دائم كمـــا اأن العجـــز يف املياه 

اجلوفيـــة يف الإمارات يتزايد �سنويًا وتوجد اآبار جفت ب�سبب ا�ستنزاف مياهها 

و�سخها يف �سكل مكّثف، وانقطـــاع موا�سم الأمطار لفرتات طويلة. اإ�سافة اإىل 

اأن املياه اجلوفية تعـــاين تزايدًا يف ن�سبة امللوحة وانخفا�سًا يف امل�ستوى، ب�سبب 

الإفراط يف ا�ستخراجها.

ونواجـــه يف ال�سارقـــة حتديًا كبـــريًا يف الطلب على املاء نتيجـــة للزيادة يف عدد 

ال�ســـكان والنمو الكبري يف الأن�سطة القت�ساديـــة والجتماعية، وكل ذلك يوؤدي 

اإيل زيـــادة ال�سغط على مـــوارد امليـــاه ال�سحيحة من الأمطـــار واملياه اجلوفية 

وامليـــاه املحاله، حيث نعتمـــد يف ال�سارقة على املياه املحـــاله التي تتكلف مبالغ 

ماليـــة كبرية من اأجل حتليتهـــا وتنقيتها وتنفيذ التمديدات الالزمة حتى ت�سل 

اإىل امل�ستهلـــك ويرجع ت�ساعد حدة اأزمة املياه اإىل ثالثة اأ�سباب رئي�سية ت�سمل 

التطـــور امل�ستمر وارتفاع عـــدد ال�سكان واإ�ساءة الت�سرف مبـــوارد املياه املتاحة 

مـــن خالل ا�ستخدام الأ�ساليب اخلاطئة والقدمية يف خمتلف املجالت وخا�سة 

الزراعية التي توؤدي اإىل ا�ستهالك كميات كبرية من موارد املياه وعدم ال�سيانة 

والتلـــوث الـــذي يحدث نتيجة عـــدم الهتمـــام بال�سيانة واإ�ســـالح الت�سربات.

الترشيد مسؤولية الجميع
وحـــول تر�سيد ال�ستخدام قـــال �سعادته اأن جمل�ـــش اإدارة الهيئة 

برئا�ســـة �سمـــو ال�سيـــخ عبـــد اهلل بن �ســـامل القا�سمي يـــوىل هذا 

املو�ســـوع اأهمية كبرية بو�سع اخلطـــط والربامج الالزمة لتوفري 

املتطلبـــات املتزايدة من امليـــاه ل�سكان ال�سارقـــة وتنفيذ حمالت 

التوعية ب�ســـرورة تر�سيد ا�ستهالك املياه وا�ستخدامها بالأ�سلوب 

الأمثل حيث يعترب تر�سيـــد ا�ستهالك املياه من املوا�سيع احليوية 

التـــي ل ينبغي جتاهلهـــا وهي م�سوؤولياتنا جميعـــا” للحفاظ على 

املـــوارد الطبيعية وممار�سة الأ�ساليـــب احل�سارية يف التعامل مع 

امليـــاه وتكييف عاداتنـــا اليومية مع احللول العمليـــة التي تقدمها 

الدرا�ســـات يف هذا املجال ويومًا بعد يوم تزداد كميات ا�ستهالك 

املياه يف كافة الأغرا�ش كال�سرب والغ�سيل والتنظيف وال�ستحمام 

وال�سباحـــة وغريهـــا من ال�ستخدامـــات اليوميـــة ال�سرورية ويف 

درا�ســـة نفذتها الهيئة تبـــني اأن ال�ستخدامات الزراعيـــة ت�ستهلك 69 % من 

امليـــاه تليها ال�ستخدامات ال�سناعية بن�سبة 23 % ثم ال�ستخدامات املنزلية 

ومياه ال�سرب بن�سبة 8 % فقط.

وتوا�سل الهيئة جهودها للحفاظ على الرثوة املائية والبيئة حيث اأعدت م�سروعًا 

لقانون املحافظـــة على م�سادر املياه ويت�سمن م�سروع القانون اجلديد التاأكيد 

علـــى اأن م�سادر املياه ملكًا عامًا ولل�سلطة املخت�سة و�سع القواعد والإجراءات 

الالزمـــة للمحافظة علـــى م�سادر امليـــاه وحمايتها من التلـــوث وتنظيم كيفية 

ا�ستغاللهـــا بال�سكل الذي ي�سمـــن توافرها ويحقق العدالة، كمـــا انتهت الهيئة 

مـــن تركيب وا�ستبدال  اأكـــرث من 50 األف عداد رقمـــي يف جميع اأنحاء مدينة 

ال�سارقـــة للمحافظة علـــى املياه من الهدر وتر�سيد ا�ستخـــدام وا�ستهالك املياه 

وجتنـــب هدرها و�ســـوء ا�ستخدامها تر�سيـــدًا لهذه الرثوة الثمينـــة التي تتكلف 

الكثري لتوفريها وتو�سيلها للم�ستهلكني.

واأو�ســـح اأنه مت اإحالل وا�ستبـــدال جميع العدادات القدمية يف املناطق ال�سكنية 

بال�سارقـــة وتهدف الهيئـــة من العمل  بنظام العـــدادات الرقمية لتقدمي اأف�سل 

اخلدمـــات للم�ستهلكني وباأف�سل جودة ممكنـــة واأن م�سروع ا�ستبدال العدادات 

التقديريـــة بعـــدادات رقمية حديثـــة اأدى اإىل احت�ساب قيمـــة ال�ستهالك بدقة 

كبديـــل لنظام املبلـــغ التقديري الـــذي كان يتم حت�سيله مـــن املتعاملني خالل 

ال�سنـــوات املا�سيـــة واأن العداد اجلديد �ساهم بقدر كبـــري يف تر�سيد ا�ستهالك 

امليـــاه لدى العمالء ول يهـــدف تركيب العدادات الرقميـــة احلديثة اإىل حتقيق 

ربـــح مادي ولكن يهـــدف اإىل ح�ساب كميات املياه امل�ستهلكـــة بدقة والعمل على 

تر�سيد ا�ستهالكها.

160 وحدة معالجة
وانطالقـــا من حر�ش الهيئة على حتقيـــق ال�سبق والريادة يف تطبيق ما ا�ستجد 

مـــن الدرا�سات والبحـــوث العلمية ومن واقع جتارب دول اأخـــرى ، تبنت الهيئة 

فكـــرة تطبيق نظام معاجلـــة املياه الرماديـــة يف امل�ساريع الكبـــرية كاأول اإمارة 

تطبـــق هـــذا النظام يف املنطقة، وهـــي املياه الناجتة من املغا�ســـل وال�ستحمام 

والو�ســـوء لإعادة ا�ستخدامهـــا  يف الأغرا�ش التي ليكون هناك ات�سال مبا�سر  

 بينها وبني الإن�سان ملا متثله من ثروة مهدرة، حيث ت�سل كمية املياه امل�ستخدمة 

يف خزانـــات الطرد اإىل 39 %  مـــن اإجمايل املياه امل�ستخدمة يف دورات املياه 

والتي تعد ن�سبة عالية ول يلزم اأن تكون موا�سفاتها كمياه ال�سرب العذبة ولكن 

ي�ســـرتط فيها عدم انبعـــاث روائح منها وخلوها من مواد �ســـارة بالبيئة.، وبلغ 

عـــدد وحدات املعاجلة املنفذة بال�سارقة  160 وحدة تعمل يف املباين ال�سكنية 

واملدار�ش وامل�ساجد و�سكن العمال.

واأو�ســـح مدير اإدارة املياه اأن هنـــاك عائد اقت�سادي كبري من اإعادة ا�ستخدام 

امليـــاه املعاجلة، حيـــث اأن تكلفة املرت املكعب لها ل تتجـــاوز درهمني يف حني اأن 

تكلفة املرت املكعـــب من املياه ال�ساحلة لل�سرب تعادل 6 دراهم، علما باأن هذه 

امل�ساريـــع مطبقـــة يف الوليات املتحـــدة واليابان وكندا منذ اأكـــرث من ع�سرين 

عاما، وقد مت تطبيقها يف العديد من امل�ساريع باململكة العربية ال�سعودية.

وهذه الفكرة الرائدة اأ�سهمت يف تر�سيد ا�ستهالك املياه بامل�ساريع التي نفذتها  

بن�سبة 25 % اإىل 40 % من ال�ستخدام الفعلي موؤكدًا اأن م�سروعات اإعادة 

تدويـــر املياه بال�سارقة اإحدى الو�سائل التي يجب التو�سع فيها لتوفري ا�ستهالك 

امليـــاه وحتر�ش الهيئة على �سمـــان جناح نظام معاجلة امليـــاه الرمادية لذلك 

مت اإلـــزام املكاتـــب ال�ست�سارية و�سركات املعاجلة بتقـــدمي ملف ي�سمل ت�سميم 

الوحدة ومكوناتها وقدرتها.

واأكـــد اأن الهيئة قامـــت بتوزيع حقائب الرت�سيد التي حتتـــوي على قطع واأدوات 

مر�ســـدة للمياه على عدد من الفلـــل واملناطق ال�سكنيـــة والتجارية وال�سناعية 

والدوائـــر احلكوميـــة وذلـــك بهـــدف احلفـــاظ علـــى املياه مـــن الهـــدر وتقليل 

ال�ستهالك بن�سبة كبرية ترتاوح بني 30 اإىل 40 % .

والرت�سيـــد ل يعنـــي عدم ا�ستخدام امليـــاه والبخل واإمنا هـــو ال�ستخدام الأمثل 

للميـــاه بحيث يوؤدي اإىل ال�ستفادة منها باأقل كميـــة وباأرخ�ش التكاليف املالية 

املمكنة يف جميع جمالت احلياة.
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حـوار العـدد

الشارقة أول مدينة تقوم بمعالجة المياه الرمادية عبر 160 محطة

عصام المال: بلدية الشارقة أول دائرة تستخدم األدوات الموفرة 
للمياه في المكاتب وسكن العمال

استهالك الفرد للمياه في الشارقة األعلى في العالم 500 لتر يوميا 
مقابل 200 لتر في الدول األخرى



بقعة �ضــوء

39 38

إطالق الموقع االلكتروني الجديد خالل األيام المقبلة

بلدية ال�سارقة تقدم اأكرث من 50 خدمة للمراجعني عرب

 �سبكة النرتنت والهواتف الذكية

المع���ال: البلدية حريصة على االس���تفادة من 
التقنية الحديثة لتقديم أفضل الخدمات 

اأعلنـــت بلدية ال�سارقة عن تقـــدمي اأكرث من 50 خدمة عرب موقعها اللكرتوين 

علـــى �سبكـــة النرتنت وتطبيقات الهواتف الذكية وذلـــك يف اإطار �سعى البلدية 

املتوا�ســـل لال�ستفادة من التقنيـــة احلديثة لتقدمي اأف�ســـل اخلدمات للجمهور 

بي�سر و�سهولة.

وقـــال �سعادة املهند�ش �سلطـــان عبد اهلل املعال مدير عام بلدية مدينة ال�سارقة 

اأن اخلدمـــات اللكرتونيـــة التـــي تقدمهـــا البلديـــة للجمهور يف تزايـــد م�ستمر 

متهيـــدا لتغطية كافة اخلدمات، م�ســـريًاَ اإىل اأن البلدية ت�ستعد لإطالق موقعها 

اللكرتوين اجلديد على �سبكة النرتنت والذي �سيكون ملبيا لكافة الطموحات 

والتطلعات.

وذكـــر �سعادتـــه اأن البلديـــة قامـــت بالتوقيـــع مـــع اإحـــدى ال�ســـركات الكـــربى 

املتخ�س�ســـة يف جمال ت�ساميـــم  واإن�ساء املواقع اللكرتونيـــة ومت النتهاء من 

اإجنـــاز عملية الت�سميـــم و�سو ف يتم اإطالقـــه خالل الفرتة القريبـــة املقبلة ، 

ليكـــون نافذة �ساملـــة ومعربة عن اأداء وجهود البلديـــة واإحدى قنوات التوا�سل 

والتفاعـــل بني البلدية وعمالئهـــا، موؤكدا اأن املوقع اجلديد يتميز باجلاذبية يف 

ال�ســـكل العام، حيث حر�ســـت البلدية على اأن يتمتع املوقع بروؤية ب�سرية تعك�ش 

جمال مدينة ال�سارقة، كما يتميز املوقع ب�سهولة الت�سفح، بالإ�سافة اإىل تقدمي 

باقـــة متنوعة مـــن اخلدمات املختلفة التـــي تقدمها البلديـــة بجانب اخلدمات 

اللكرتونيـــة التي يتجاوز عددها حتـــى الآن 50 خدمة  وغريها من الفعاليات 

واخلدمـــات املتنوعـــة التي جتعل اجلمهور حري�ش علـــى التوا�سل والتفاعل مع 

البلدية.

واأكـــد �سعادته اأن مـــن اأهداف البلدية ال�ستفادة مـــن التقنية احلديثة لت�سهيل 

الإجـــراءات علـــى املراجعـــني وفتح املزيـــد من قنـــوات التوا�ســـل والتفاعل مع 

اجلمهـــور ب�ســـكل مبا�سر عرب �سبكات التوا�سل الجتماعـــي، لفتًا اإىل اأن موقع 

البلدية على الفي�ش بوك والتويرت واجلوجل بل�ش واليوتيوب ت�سهد تفاعل واإقبال 

متميز من اجلمهور.

يذكـــر اأن البلدية قامت باإن�ساء �سفحة خا�سة �سمن موقع البلدية على �سبكات 

التوا�سل الجتماعي للمدير العام بحيث يكون على توا�سل دائم وتفاعل  م�ستمر مع

اجلمهـــور للرد علـــى ا�ستف�ساراتهـــم ب�سكل مبا�ســـر وذلك تاأكيـــدًا على حر�ش 

البلديـــة على تعدد قنـــوات التوا�سل مـــع اجلمهور وفتح كافة الأبـــواب اأمامهم 

للتفاعل مع امل�سوؤولني.

واأو�ســـح  فهـــد �سهيل مدير اإدارة تقنية املعلومـــات اأن البلدية اأطلقت تطبيقات 

خدماتهـــا علـــى اأجهـــزة الهواتـــف الذكية، خـــالل ال�سهر املا�ســـي حيث ميكن 

مل�ستخدمـــي هـــذه الأجهـــزة التو�ســـل مـــع البلديـــة واحل�سول علـــى اخلدمات 

اللكرتونيـــة التـــي يتـــم تقدميهـــا عـــرب �سبكـــة النرتنـــت واملوقـــع اللكرتوين 

للبلدية،بالإ�سافـــة اإىل التوا�ســـل والتفاعـــل مـــع الدائرة من خـــالل تطبيقات 

الهواتف الذكية.

ومـــن جانب اآخر عرب املراجعـــون واملتفاعلون مع البلدية عـــرب �سبكة النرتنت 

عـــن �سعادتهـــم بالإجراءات التـــي تقوم بها البلديـــة لتعزيز و�سهولـــة التوا�سل 

مـــع اجلمهور  و�سرعـــة الرد علـــى ا�ستف�ساراتهم، حيث يقـــول اأحمد اجلارحي 

لقـــد توا�سلت مع البلديـــة عرب �سبكة التوا�سل الجتماعـــي وتلقيت ردود فورية 

واإجابـــات �سريعة على كافة ال�ستف�سارات لـــذا اأتقدم للبلدية بال�سكر على هذا 

املجهـــود الكبري وحر�سها على الهتمام ومتابعـــة اجلمهور عرب و�سائل التقنية 

احلديثة.

وي�ساركـــه الراأي عاطف كراين الذي يوؤكد اأنه ات�سل بالبلدية عرب الفي�ش بوك 

لالإبـــالغ عن بع�ش العمـــال الذين يبيعون بع�ش املنتجـــات ب�سكل خمالف وكان 

تفاعـــل البلديـــة متميـــز و�سريع جدا حيث يقـــول: تلقيت الرد علـــى ال�ستف�سار 

يف نف�ـــش التوقيت مما يعك�ش اجلهود الكبرية التـــي تقوم بها البلدية وحر�سها 

علـــى راحة اجلمهور وحتقيق اعلي معـــدلت الر�سا عن اخلدمات التي تقدمها 

للعمالء.

اأمـــا فريد الأمـــريي فقد اأكد على اأهميـــة ودور ال�سفحـــة اخلا�سة مبدير عام 

البلديـــة موؤكدا اأن مدير عام البلدية يقدم منوذج متميز يف التوا�سل والتفاعل 

مـــع اجلمهور حيث كان اجلمهـــور يتطلع اإىل مثل هذه املبـــادرات من اأجل فتح 

حوار مبا�سر مع امل�سوؤولني عرب �سبكة النرتنت دون اأن ياأتي اإىل املكاتب.

وقال الدكتور حممد الربميي اأن �سفحات بلدية ال�سارقة على �سبكات التوا�سل 

الجتماعـــي تعتـــرب اأف�سل املواقع علـــى م�ستوى الدوائـــر واملوؤ�س�سات احلكومية 

حيث يتم الردود على ا�ستف�سارات اجلمهور ب�سكل �سريع ومميز مع تقدمي كافة 

املعلومات التي يحتاج اإليها املراجع.

بينما يوؤكد عبد اهلل �سامل اأن البلدية ت�سرب املثل املتميز يف تعاملها وتوا�سلها 

مع اجلمهور وت�سخري التقنية احلديثة يف خدمة املراجعني، حيث ميكن التوا�سل 

ب�ســـكل مبا�سر مع امل�سوؤولني من خالل زيـــارة مكاتبهم اأو اخلط ال�ساخن والآن 

مـــن خـــالل التفاعل املبا�سر واحلـــوار مع املدير العام من خـــالل �سفحته على 

�سهيل: املراجعون ي�سيدون بحر�س البلدية على �سبكة النرتنت اأو من خالل التوا�سل مع �سفحات البلدية.

تعدد قنوات التوا�سل و�سرعة الرد على ا�ستف�ساراتهم

فهد �شهيل 
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م�ضــاريع البلـدية

ضمن خطتها الشاملة لتصريف مياه األمطار في جميع أنحاء المدينة 

بلدية الشارقة تنجز مشروع تصريف مياه األمطار بالمناطق الصناعية

�سمـــن معاجلـــات ت�سريـــف ميـــاه الأمطار مبدينـــة ال�سارقـــة تقوم 

بلديـــة مدينة ال�سارقـــة بتنفيذ بع�ش املعاجلـــات يف الطرق الرئي�سة 

6(  وذلـــك تنفيـــذا   ،5 والتقاطعـــات باملناطـــق ال�سناعيـــة )3، 

لإ�سرتاتيجيـــة وخطـــط البلدية الراميـــة اإىل و�ســـع معاجلات دائمة 

وحلـــول علمية �سحيحة لت�سريف مياه الأمطار بكافة مناطق املدينة 

وخا�سة املناطق ال�سناعية بعد النتهاء من املناطق الأخرى.

 حيث يجري العمل حاليا يف املناطق ال�سناعية على اأربعة حماور: 

المحور األول: 
ت�سييـــد حمطـــة �ســـخ وخـــط طـــرد باملنطقـــة ال�سناعيـــة اخلام�سة 

لت�سريـــف ميـــاه الأمطار اإىل املحطة املركزية ثـــم اإىل البحر، حيث 

اأجنز )90 %( من حجم العمل يف هذه املحطة وتبقى من امل�سروع 

الأعمال الكهروميكانيكية. 

المحور الثاني :
 ي�سمـــل متديـــد �سبـــكات انحداريـــة وملحقاتها عند تقاطـــع امليدان 

الثـــاين ال�سناعي على طول طريق املليحة مرورًا ب�سارع وا�سط حتى 

حمطة ال�سخ اجلديدة، حيث اأجنز)40 %( من حجم العمل .

المحور الثالث: 
 يت�سمـــن متديد �سبـــكات اإنحدارية وملحقاتها عنـــد تقاطع امليدان 

الثالـــث ال�سناعي على امتداد طريق وا�ســـط حتى حمطة �سخ مياه 

الأمطار التي يجري تنفيذها بال�سناعية اخلام�سة.

المحور الرابع:
  ي�سمـــل متديد �سبـــكات انحدارية وملحقاتها عنـــد �سارع اخلان مع 

تقاطع امليدان الثاين ال�سناعي على طول �سارع امللك في�سل وربطها 

مبحطة �سخ مياه الأمطار باملنطقة ال�سناعية اخلام�سة.
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وكانـــت بلديـــة ال�سارقة  قد انتهت من اإجناز ثالث حمطات ذات �سعات خمتلفـــة ب�سارع المارات من حدود اإمارة ال�سارقة مع اإمارة  دبي حتى 

حـــدود ال�سارقـــة مع اإمارة عجمان، وقد مت ت�سميم هذه املحطات على اأ�سا�ش معامل هطـــول الأمطار مرة كل خم�ش �سنوات لتجميع وت�سريف 

ميـــاه الأمطـــار ب�سارع المـــارات  حر�سًا من البلدية على ان�سيابية احلركـــة يف هذا ال�سارع الهام عند نزول املطر وعـــدم تعطيل حركة ال�سري، 

وخا�سة اإنه يعترب �سارع حيوي ورابط رئي�سي  بني اإمارات الدولة.

كمـــا قامت باإجـــراء بع�ش التعديالت والإ�سافـــات الالزمة بال�سبكات واملحطات وذلـــك لت�سهيل عملية ت�سريف ميـــاه الأمطار بجميع املناطق 

مبدينـــة ال�سارقـــة، ومت  ان�ساء �سبكة متميزة بت�سريف الأمطار ب�سارع املطار على طول طريـــق ال�سارقة - الذيد ، وت�سمنت هذه ال�سبكة اإن�ساء 

بـــرك تخزيـــن موؤقتة مع خطوط طـــرد وحمطات رفع وذلك للم�ساهمة يف جتميـــع مياه الأمطار وت�سريفها بوا�سطـــة ال�سهاريج، ملنع جتمع اأي 

كميات من املياه.

كمـــا مت اأي�سًا ربـــط املناطق املنخف�سة باملدينة ب�سبكة مياه ال�سرف القائمة بكل منطقة وذلك عـــرب خطوط انحدارية، كما �سملت التعديالت 

والإ�سافات اإن�ساء برك تخزين لت�سريف املياه من الأنفاق منها )نفق اأبو �سغارة ودوار الثقافة( ف�سال عن و�سع م�سخات غاط�سة باأنفاق عبور 

امل�ساة اجلديدة مبدينة ال�سارقة، ملنع جتمع املياه يف هذه الأنفاق.

يف الوقت نف�سه حتر�ش بلدية ال�سارقة على موا�سلة  حملة �سيانة ونظافة نقاط ت�سريف الأمطار بال�سبكات وملحقاتها من ال�سبكات النحدارية 

ب�ســـكل م�ستمر، تنفيـــذا للخطة التي و�سعتها البلديـــة لإدارة مو�سم الأمطار.علما بـــاأن املحطات اجلديدة التي اأن�ساأتهـــا البلدية تتمتع باأف�سل 

و�سائل التقنية التي ت�سمن ا�ستيعاب اكرب كمية من املياه.
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�سعبة التثقيف ال�سحي يف بلدية ال�سارقة

 األعراض والعالمات: 

1. ارتفـــاع يف درجـــة احلرارة اإىل اأكرث مـــن 40ْم.ويف حال ارتفعت حرارة 
امل�ســـاب اإىل 42ْم تبـــداأ اأن�سجة اجل�ســـم واملخ بالتلف امل�ستـــدمي ويوؤدي ذلك 

غالبا اإىل املوت .  

بالهبوط. و�سعور  واإرهاق  ودوخة  �سداع   .2
اجللد. يف  وجفاف  واحمرار  �سخونة   .3

العني. حدقة  و�سيق  والعني  الوجه  واحمرار  احتقان   .4
. والبطن  الأطراف  يف  ع�سلية  تقل�سات   .5

اإىل فقد  يوؤدي  وت�سنجات ع�سبية. قد  والهذيان  بالرتباك  6. �سعور متزايد 
الوعي .

البول. اإفراز  قلة   .7
. التقيوؤ   .8

 . دموي  رمبا  اإ�سهال   .9
. بالتنف�ش  واإجهاد  و�سرعة  النب�ش  10.قوه 

11. ارتفاع �سغط الدم يف املرحلة الوىل ثم انخفا�سه يف املرحلة املتقدمة.

ال�ضحـــة واحليـاة

ضرب���ة الشم���س

التعر�س حلرارة  ال�سم�س حالة طارئة حتدث نتيجة  �سربة 

ف�سل  يف  املبا�سرة  ال�سم�س  اأ�سعة  خا�سة  العالية،  اجلو 

ال�سيف،  و�سببها اختالل يف املراكز احل�سا�سة باملخ ، وب�سفة 

 Heating Regulating احلرارة  تنظيم  مركز  خا�سة 

معدلها  عند  احلرارة  حفظ  عن  اجل�سم  فيعجز    System
مكافحة  عن  عاجزا  ي�سبح  اجل�سم  اأن  اإىل  اإ�سافة  الطبيعي 

اإىل درجة  حرارته بوا�سطة التعرق فرتتفع درجة احلرارة 

امل�ساب  معاجلة  ي�ستوجب  40ْم  من  اأكرث  اإىل  ت�سل  خطرية 

الأعمار  لكل  يحدث  اأن  وميكن   ، للوفاة  يتعر�س  اأو  ب�سرعة 

عالية  الأجواء  على  يعتادوا  مل  الذين  الأ�سخا�س  لدى  و 

والأ�سخا�س  الأطفال،  لدى  ،وحتدث  والرطوبة  احلرارة 

الكحول  ال�سن ومدمني  ، وكبار  بالإ�سهال  وامل�سابني  البدينني 

واملخدرات، و�سعيفي البنية وذوي ال�سمنة املفرطة ، اأما تعر�س

واأمرا�س  �سحية  م�سكالت  من  اأ�سال  يعانون  الذين  الأ�سخا�س 

�سغط  وارتفاع  الكلى  ومر�سى  القلب  مر�سى  مثل   ، مزمنة 

عالية  لأجواء  الأمرا�س   من  وغريها   ، وال�سكري  الدم 

�سوءا  ال�سحية  امل�ساكل  هذه  زيادة  اإىل   �سيوؤدي  احلرارة 

وهما  باملخ  جلطة  اأو  قلبية  باأزمة  املري�س  ي�ساب  وقد   ،

اجلو. حرارة  ارتفاع  ب�سبب  الوفيات  اأ�سباب  اأكرث  من 

يوؤثر  هبوط  اإىل  توؤدي  قد  فاإنها  فورا  امل�ساب  ي�سعف  مل  اإذا 

على كافة اأن�سجة واأع�ساء اجل�سم املختلفة ،وخا�سة احليوية 

على  وم�ساعفاتها  احلالة  خطورة  وتتوقف  املخ،  خاليا  من 

تربيد  على  اأ�سا�سا  تعتمد  التي  امل�ساب  وعالج  اإ�سعاف  �سرعة 

اجل�سم و�سرعة نقله لأقرب مركز طبي لتجنب حدوث الوفاة.

الع���الج:

هدف امل�سعف : 

خف�ش درجة حرارة امل�ساب باأ�سرع ما ميكن وطلب العون الطبي .

التهوية  وجيد  الربودة  معتدل  مكان  اإىل  اأو  الظل  اإىل  امل�ساب  نقل   .1
اخلارجية  امل�ساب  مالب�ش  خلع   .2

راأ�سه  اإ�سناد  مع  و�سع ن�سف اجللو�ش  ، �سعه يف  واعيا  امل�ساب  كان  اإذا   .3
وكتفيه .

4. اإذا كان امل�ســـاب فاقـــدا للوعـــي افتـــح م�سالك الهـــواء لديه وحتقق من 
تنف�سه، واعمل على اإنعا�سه اإذا لزم الأمر، ثم �سعه يف و�سع الإفاقة. 

احلرارة(.  ، النب�ش   ، )التنف�ش  احليوية  العالمات  مالحظة   .5
6. ويف حالـــة توقـــف التنف�ش يجري له التنف�ـــش ال�سطناعي على الفور مع 

مالحظة العالمات احليوية كل خم�ش دقائق .

7. عمـــل كمادات باردة علـــى الأطراف وميكن ا�ستعمال فوطة مبللة لتربيد 
اأطراف امل�ساب وثم راأ�سه.

البـــارد ور�سها  اأو �سر�ســـف مبلل باملـــاء  لـــف امل�ســـاب بقما�ـــش  8. وميكـــن 
با�ستمـــرار باملـــاء البارد وتعري�سه  لتيـــار هوائي بوا�سطة مروحـــة كهربائية اأو 

يدويا با�ستعمال اأي و�سيلة اإىل اإن تهبط احلرارة اإىل 38ْم.

. الطبي  العون  اطلب   .9
اإىل غرفة  اإذا هبطـــت حـــرارة امل�ســـاب غطه مبـــالءة جافة، وانقلـــه   .10

مكيفة.
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ال�ضحـــة واحليـاة

الع���الج:

كمـــا �سبق يف ا�سعاف �سربـــة ال�سم�ش ، اإل اأن امل�ساب بالإجهاد احلراري يكون 

�سريع الإ�ستجابة للعالج ، ويكون واعيًا معظم الوقت .

. بارد  مكان  يف  امل�ساب  اجل�ش   .1
30 �سنتم عن  20اإىل  2. ميـــدد امل�ســـاب على الأر�ـــش ونرفع قدميه مـــن 

الأر�ش.

امل�ساب. عن  والأحزمة  وال�سيقة  ال�ساغطة  الألب�سة  نزع   .3
. احلرارة  معتدل  ماء  كمادات  بوا�سطة  اأو  املعتدل  باملاء  امل�ساب  بلل   .4

5. اإذا كان يتعـــرق بغـــزارة اأو كان لديـــه ت�سنج اأو اإ�سهال اأو قيء اأ�سف اإىل 
كل ن�ســـف لـــرت من املـــاء ن�سف ملعقـــة �ساي من امللـــح، وياأخذ معـــدل ن�سف 

لرت كل ربع �ساعة 

6. اإذا فقد امل�ساب وعيه ، افتح م�سلك الهواء لديه واعمل على اإنعا�سه اإذا 
كان ذلك �سروريا و�سعه يف و�سع الإقامة .

7. اإذا مل يتح�ســـن امل�ســـاب خـــالل 30دقيقة اأطلـــب امل�ساعدة الطبية ويف 
جميع الأحوال يطلب العون الطبي فورا.

 الوقاية من ضربة الشمس 
واإلجهاد الحراري:

. الظهرية  وقت  خا�سة  �سرورة  بال  ال�سم�ش  لأ�سعة  التعر�ش  جتنب   .1
�سم�سية. مظلة  وا�ستخدام  الراأ�ش  على  غطاء  اأو  قبعة  و�سع   .2

قطنية.  تكون  اأن  ويف�سل   ، ف�سفا�سة  خفيفة  مالب�ش  ارتداء   .3
8 كا�سات يوميا ( وقد يلزم الأمر اإىل �سرب  4. الإكثـــار مـــن �سرب املاء ) 

لرت ون�سف من املاء اأو اأكرث مع �سرب الع�سائر.

والثقيلة.  الد�سمة  الطعام  وجبات  تناول  جتنب   .5
6. تناول وجبات طعام �سحية )خ�سراوات وفواكه وحبوب ( لن معظم هذا 

النوع من  الطعام يحتوي على 50 %من وزنة ماء.

7. احلفاظ على الوزن لن الإن�سان ال�سمني اأكرث عر�سة لالإجهاد احلراري.
8. تاأكد من اأن املكان الذي تتواجد فيه يوفر لك تهوية جيدة وبرودة معتدلة 

ورطوبة قليلة جدا.

الكافيني. على  حتتوي  التي  وامل�سروبات  القهوة  من  التقليل   .9
. الراحة  من  وافر  ق�سطا  وخذ  جيدا  من   .10

11. اهتـــم ب�سحتـــك العامـــة وعالج نف�سك من اأي مر�ـــش خا�سة اأمرا�ش 
اجلهاز اله�سمي والأمرا�ش التي ي�ساحبها ارتفاع يف درجة احلرارة. 

الإجهاد. ي�ساحبها  التي  بالأن�سطة  القيام  جتنب   .12
اأوقاتًا للراحة ي�ستظلون فيها يف  العاملني يف اجلو احلار  اأعطاء  13. يجـــب 

اأماكن ذات هواء بارد ، حيث ي�ستطعون تناول امل�سروبات الباردة.

8و9. اخلطوتني  كرر  اأخرى  مرة  امل�ساب  حرارة  ارتفعت  اإذا    .11
مهدئا  عقارا  يعطى  ت�سنجات  حدوث  حال  يف   .12

اأخرى. مرة  املبا�سرة  ال�سم�ش  اأ�سعة  اأو  احلار  للجو  التعر�ش  عدم   .13

 اإلجهاد الحراري ) اإلنهاك  الحراري (
Heat Exhaustion 

يحدث ب�سبب فقدان اجل�سم كمية كبرية من ال�سوائل والأمالح نتيجة التعر�ش 

ملدة طويلة للجو احلار والرطوبة العالية خا�سة عند بذل جمهود �ساق ، وي�سيب 

العاملـــني يف الأفران والأن�سطة ال�سناعية التـــي ت�ستعمل احلرارة العالية وهي 

ت�سيب اأكرث النا�ش الذين مل ياألفوا العمل يف مثل هذا اجلو.

والذيـــن يقومون بتمرينـــات بدنية يف جو حار رطـــب ،خ�سو�سا اذا مل يعو�سوا 

ال�سوائـــل والأمالح التي تفقد عن طريق التعرق، كما قد ي�ساب به امل�سنون اإثر 

مر�ش �سديد الإنهاك . 

وميكـــن جتـــاوز الأ�ســـرار ال�سحيـــة الناجتة عـــن الإجهاد احلـــراري اإذا متت 

معاجلتـــه ب�سرعـــة، لكن اإذا مل يتم العالج فتحـــدث م�سكلة اأكرث خطورة نتيجة 

فقـــدان اجل�سم لكميـــات كبرية من املاء مـــن خالل عمليـــة التبخر يف حماولة 

منه لتربيد اجل�سم ، الأمر الذي يوؤدي اإىل تقليل حجم الدورة الدموية عندها 

ت�ســـرتك  جميع اأع�ساء اجل�سم املختلفة يف حجـــم قليل من الدم، وهذا ي�سبب 

ا�سطـــراب الدورة الدمويـــة فتنخف�ش مقدرة امل�ساب علـــى العمل وازدياد يف 

�سربات القلب والإعياء ال�سديد.

 األعراض والعالمات: 

. بال�سيق  اإح�سا�ش  مع  باإنهاك  امل�ساب  ي�سعر   .1
. وغثيان  بدوار  وي�سعر  ب�سداع  امل�ساب  يح�ش  قد   .2

بالعط�ش. و�سعور  بالروؤية  اإ�سطراب   .3
4. قـــد  ي�سعـــر بت�سنج ع�سلـــي يف البطن والطرفني ال�سفليـــني �سببه نق�ش 

امللح.

رطبا. باردا  واجللد  �ساحبا  امل�ساب  وجه  ي�سبح   .5
و�سطحيا. �سريعا  التنف�ش  ي�سبح   .6

و�سعيفا. �سريعا  النب�ش   .7
. الدم  �سغط  معدل  انخفا�ش   .8

تهبط. وقد  طبيعية  احلرارة  تكون  قد   .9
ال�سدمة. بداية  اأعرا�ش  امل�ساب  على  تظهر  قد   .10

 . مفاجئة  بحركة  القيام  عند  امل�ساب  على  يغمى  11.قد 
الهـــدف، نقل امل�ساب اإىل جو بارد وتعوي�ـــش ال�سوائل والأمالح املعدنية وطلب 

العون الطبي .

روؤى اإداريــــة

اإننـــا نعي�ش يف زمن العلم والتقنية ومن ميلك املعرفـــة ولي�ش لديه املقدرة على 

اإدارتهـــا وترجمتهـــا ب�سكل موؤثـــر يف الأداء بطـــرق مثله، لـــن ي�ستطيع مواجهة 

التحديـــات وخماطـــر املناف�سة من اجـــل التميز،خ�سو�سا مع �سيـــادة اقت�ساد 

املعلومـــات او القت�ســـاد املبنـــي على املعرفة ، حيـــث مل يعد اكتنـــاز واكت�ساب 

املعلومات واملعرفة لوحده جمديًا. 

    لذا فان اأهمية احلديث عن اإدارة املعرفة ودورهـا يف تنمية واعداد القيادات 

الداريـــة، يعد من بني اهم الق�سايا التي ت�سعـــى اليها اأغلب موؤ�س�سات املجتمع 

�سواء من القطاع العام او اخلا�ش.

ومبا اأن املعرفة وظيفة ب�سرية يقت�سي المر من القيادة الدارية الذكية الرتكيز 

على الطرق التي ت�ستخدم بها املعرفة، وحتديد الآليات التي ت�ساعد يف التعبري 

عنها والتحفيز نحو امل�ساركة فيها، وتعميق عملية نقلها ومن اجل تطبيقها من 

خالل تدريب ال�ســـف الثاين من القيادات الداريـــة. وت�سجيع حركة ان�سيابية 

املعلومـــات لتوليـــد املعرفة يف جو حتفيزي ي�سهم يف تغيـــري ال�سلوك التنظيمي، 

ب�ســـكل يعزز ثقافة التعاون والثقة وامل�سوؤولية، اذ ان القيادة الدارية تلعب دورًا 

بارزا يف حتديث الثقافـــة التنظيمية حيث يتمثل يف توجيههم لتفهم التحديات 

التي تواجه العمال وتدريبهم لي�سلكوا ال�سلوك الريادي يف العمل وتعزيز الثقة 

فيهم وا�ساعة الثقافة التنظيمية التي ت�سمح بالعمل حتى لو اأخطاأوا وان يتعلموا 

من اأخطائهم واأن يبنوا مقايي�ش اتخاذ القرار وامل�ساركة يف الروؤى امل�ستقبلية.

لـــذا فان اهمية اختيار القيـــادات الدارية امل�ستقبليـــة وو�سع اخلطط الالزمة 

لتنميـــة وتطويـــر ادائهـــم القيادي يعـــد يف غايـــة الهميـــة، اذ ان برامج تنمية 

وتطويـــر القيادات الداريـــة ت�سهم بفعالية يف خلق راأ�سمـــال ب�سري، من خالل 

�سقـــل املعـــارف واملهارات والقدرات واجـــراء التغيري املرغـــوب يف اجتاهاتهم 

و�سلوكياتهم، حيث ت�ساهـــم يف الكت�ساف املبكر للذين لديهم مواهب وطاقات 

كامنـــة وقدرات متكنهم من ان يكونوا مديري امل�ستقبل. اذ ان م�ستوى اأداء اي 

نظـــام موؤ�س�سي يتاأثر مب�ستوى اأداء ودرجة كفاءة العاملني فيه، وهكذا جند ان 

عمليات التطويـــر التنظيمي وزيادة النتاجية وحت�ســـني م�ستويات الداء دائما 

تهتـــم يف املقام الول بالعن�سر الب�سري والرفع من كفاءته، وان التخطيط ملثل 

هـــذه الربامج وتنفيذها �سيتيـــح وبالتاأكيد للموؤ�س�سة اإعـــداد مواردها الب�سرية 

وتكوينها وتاأهيلها ملنا�سب قيادية م�ستقبال، اذ ان اإعداد القائد الداري البديل 

وتكويـــن تلك ال�سفوف الثانية من القيادات الدارية غاية يف الهمية، باعتبار 

ان الوظيفـــة اخت�سا�ش دائم وم�ستمر بينمـــا �ساغلها غري م�ستقر، وهذا يوؤدي 

بطبيعة احلـــال لإفتقار النظم املوؤ�س�سية للمـــوارد الب�سرية الكفوؤة قياديا، مما 

ي�ستوجب عليها �سرورة العمل على انتقاء وجتهيز قادة من ال�سف الثاين .

بالتـــايل فالتدريـــب والتطويـــر امل�ستمـــر لقدرات املـــوارد الب�سريـــة يخلق ميزة 

تناف�سية م�ستدامة، لذا فان الفائدة التي جتنيها النظم املوؤ�س�سية من التدريب

درا�سة: للدكتور اأحمد ال�سيد كردي

تنمية الرأسمال البشري الطريق لجودة االداء 

تت�سمـــن ازالة ق�ســـور الداء من طريق حت�سني قدراتهـــا الب�سرية وان حت�سني 

نوعيـــة وكمية الجنـــاز والداء يوؤدي اىل تخفي�ش تكاليـــف الفاقد، ومع �سمان 

انتقـــال املعرفة ب�ســـكل م�ستمر متنع تقادم قدراتها الب�سريـــة مما ينعك�ش على 

زيادة انتاجيتها. 

. وباعتبـــار ان توليـــد املعرفة يعنى ابداعها فان ذلك ياأتـــي من خالل م�ساركة 

فـــرق العمـــل وجماعـــات العمـــل الداعمــــة، لتوليد معرفـــة جديـــدة يف ق�سايا 

وممار�ســـات جديـــدة ت�سهم يف تعريف امل�سكالت وايجـــاد احللول اجلديدة لها 

ب�ســـورة ابتكاريـــة م�ستمرة، فهي من �ساأنهـــا التزويد بالقـــدرة على التفوق يف 

الجناز وحتقيق مكانة �سوقية عالية، وتطوير مهارات ال�سف الثاين وم�ساعدة 

الدارة يف توظيـــف املواهب والحتفاظ بها، ولعل هذا يوؤكد على �سرورة تفهم 

ازدواجيـــة املعرفة والبتكار، فاملعرفـــة م�سدر لالبتكار والبتـــكار بدوره يعود 

لي�سبح م�سدرًا ملعرفة جديدة .

لـــذا يعد من �سمن منهجيـــات تطبيق اإدارة املعرفة بنجـــاح يف املوؤ�س�سات على 

خمتلف اأنواعها الهتمام بت�سجيع البتكار والتاأكيد على فر�ش التعلم والتدريب 

امل�ستمريـــن لقادة امل�ستقبل، مع توفري فر�ش امل�ساركـــة يف التحاور والتفاو�ش، 

والتاأكيـــد على ت�سجيـــع ومكافاأة روح التعـــاون ب�سورة دائمـــة “التحفيز”، من 

اجـــل تاأ�سي�ش اأنظمة لال�ستيعاب ون�سر املعرفـــة وامل�ساركة بها، وحتديد القادة 

ودعمهـــم على كافـــة امل�ستويات القياديـــة، كذلك تطوير الفهـــم امل�سرتك على 

امل�ستويـــات املعنية اأول ثم يتم التحول تدريجيًا للم�ستويات الأخرى، لكي يتمكن 

العاملـــون بالبـــدء يف املناق�سات وتـــداول احلـــوار ليت�سح لهم ما الـــذي ي�سكل 

اأ�سا�ـــش املعرفة لإجناز اأعمالهـــم كما ينبغي، بحيث يجـــب الرتكيز على تدفق 

وان�سيـــاب املعرفـــة بني الأفراد والإفادة منها يف توليـــد معرفة جديدة اأكرث من 

الهتمام بتخزينها تقنيًا فح�سب، باعتبار ان تلك الخرية لي�ست ادارة املعرفة 

بل هي جمرد اداة من ادواتها.
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�ضعبيـــــات

ت�ســـم منطقـــة ال�سارقة القدمية الواقعـــة على خور اخلليج الكثـــري من املباين 

الرتاثيـــة التي ماتزال حتتفـــظ بطابعها املعمـــاري الأ�سيل، وتعطـــي ملرتاديها 

ملحة كاملـــة عن احلياة الطيبة لأهل الإمارات، من تلك الأماكن �سوق ال�سارقة 

القـــدمي اأو ما يعرف با�سم “�سوق البحر” اأو “ال�ســـوق امل�سقف”، ويقع ال�سوق 

القدمي يف قلب ال�سارقـــة القدمية ، ولهذا ال�سوق عبق و�سحر ال�سارقة القدمية 

التـــي تذكرنا بزمـــان وىل وانق�سى يف زمن يتغري فيـــه كل �سيء ب�سرعة وب�سكل 

يومي وم�ستمر.

 يج�ســـد هـــذا ال�سوق باأزقتـــه ال�سيقة وحمالته املتال�سقة، التـــي ي�سل عددها 

اإىل 70 حمـــاًل �سورة حقيقية عن الن�ساط التجاري قدميًا. ويعود تاريخه اإىل 

180 عامًا، وكان يعج باحلركة والن�ساط منذ ال�سباح الباكر حتى الع�ساء، 
ومل يقت�ســـر علـــى البيع وال�سراء فقط، بل كان موقعًا يجتمع فيه النا�ش من كل 

مكان، ويفد اإليه كل غريب وتعقد فيه ال�سفقات بني التجار. اأن ال�سوق القدمي 

كان يعتمـــد يف جتارته على املواد الغذائية، التي كان ياأتي بها اأهل البادية، من 

حطب وم�سغـــولت �سوفية، واألبان، واأع�ساب وغريها مـــن ال�سناعات اليدوية 

التـــي كان اأهل الإمارات ميتـــازون بها يف ذلك الوقت، كمـــا كان ال�سوق مركزًا 

للمناق�سات على الب�سائع التي تاأتي من اخلارج.

وكانـــت احلالة ال�سرائية قبل 50 عامًا جيـــدة، حيث كان اإيراد التاجر يرتاوح 

بـــني 100 و200 روبيـــة وهـــي العملـــة امل�ستخدمـــة اآن ذاك. وي�سف البع�ش 

ال�ســـوق القـــدمي ب “ �سوف اخلري “ لأن كل �ســـيء كان موجودًا ورخي�سًا فيه، 

فـــكان من البلح الذي ي�سل وزن اجلوال منه اإىل �سبعني كيلوجرامًا يباع ب�سعر 

اأربـــع روبيات، وكان يتقا�سمه �سخ�ســـان ويح�سل كل فرد على اأكرث من خم�سة 

وثالثني كيلوجرامًا. 

اإن ال�ســـوق ل يـــزال حمتفظًا بال�ســـكل وامل�ساحـــة والطابع الب�سيـــط نف�سه منذ 

اخلم�سينات، و لل�ســـوق زبائنه الذين يحر�سون على القدوم اإليه من كل اأرجاء 

الإمارة منذ �سنوات، ليتزودوا بال�سلع الغذائية وتف�سيل املالب�ش )) اجلالبيات 

و الكنـــدورة ((، حيـــث اأن مهنة اخلياطة مع اخلامات اجلديـــدة التي كانت ل 

تزيد على نوعني من القما�ش، اأ�سبحت تزيد على 20 نوعًا متعددة الألوان.

و منـــذ اأربعني عامًا كانت تكلفة الكندورة 7 دراهم، وكانت املحالت تنتج جلبابني كل 

يومـــني، بينما الآن ومع توافـــر املاكينات واخلامات وم�ستلزمـــات اخلياطة، اأ�سبحت 

طاقته الإنتاجية تزيد على 5 جالبيب.

سوق الشارقة القديم
رحلة إلى زمن األجداد

وي�سعـــر اأغلب مرتادي ال�سوق بالراحة عندما يت�سوقون يف ال�سوق القدمي لأنهم 

يح�سلـــون علـــى كل ما يريدونه من مكان واحد من ال�سلـــع الغذائية، بالإ�سافة 

اإىل املالب�ش والأع�ساب الطبيـــة، والأحذية وغريها، ويحظون باملعاملة الطيبة 

مـــن بائعـــني، و معظـــم البيوت القدميـــة يف ال�سارقـــة تعودت املجـــيء اإىل هذا 

ال�ســـوق، ل�سراء الأغذيـــة واملتطلبات املنزلية خا�ســـة يف املوا�سم والأعياد التي 

يعج ال�سوق فيها بالنا�ش للتدافع على �سراء لوازمهم �سواء باجلملة اأم باملفرق.

و مل يطـــراأ على ال�سوق اأي تغيري منـــذ 20 عامًا حتى الآن، بينما التطور حدث 

يف حجـــم الب�سائع امل�ستوردة واملوردة من الإمـــارات، و تو�سع اأغلب املحال من 

البيع املحلي للت�سدير خارج البالد اإىل اإيران وغريها من البلدان املجاورة.

لن�ستطيـــع اأن نتحـــدث عـــن ال�ســـوق  القدمي دون ذكـــر املقهـــى ال�سعبي والذي 

ت�ستعيد نكهات املا�سي واأطباقه يف ال�سارقة

يعد املقهى ال�سعبي الذي يقدم املاأكولت الإماراتية ال�سعبية واحللويات ال�سهرية 

وال�ساي والقهوة العربية الأ�سيلة، اأحد اأبرز الأماكن يف ال�سوق ال�سعبي، فما اأن 

تدخـــل اإىل ال�سوق يف املنطقة الرتاثيـــة بال�سارقة، حتى تقودك الرائحة الزكية 

اإىل مكان ل يخطئه كل من يق�سد هذا املكان املفعم مبفردات واألوان املا�سي، 

اإنها قهوة العر�سة ال�سعبية التي حتمل قائمة اأطعمتها وم�سروباتها عبق الرتاث 

ومغريات نكهاته التي جعلتـــه جعلتها مق�سدا حمببا لرواد ال�سوق من ال�سباب 

والأطفال وال�سواب وحتى ال�سياح الأجانب.

افتتـــح هـــذا املقهى منذ اأكـــرث من 120 عامـــا، وهي بذلـــك اأول مقهى �سعبي 

يف �ســـوق العر�ســـة بال�سارقة، الـــذي ل يزال يحمل نكهة القـــرن املا�سي، و بعد 

ترميمه وجتديـــده حلته اجلديدة ل زال يحافظ على الطـــراز الأ�سلي القدمي، 

ويجتـــذب املقهـــى اليـــوم جميـــع زوار �سوق العر�ســـة، من املواطنـــني واملقيمني 

والعـــرب الوافديـــن وال�سيـــاح الأوروبيني ، وهم يقبلون ب�ســـكل خا�ش على طبق 

�سمك الربيـــاين، اأما املواطنون فيقبلـــون على الأطباق البحريـــة ال�سعبية مثل 

املكبو�ش وال�سمك املقلي مع العي�ش الأبي�ش، والرثيد، وبرياين الدجاج وبرياين 

اللحم، هذا عن الوجبات الرئي�سية، اأما الإفطار ال�سباحي فيكون الإقبال فيه 

علـــى »الدال/العد�ش« وطبق اللحم النا�ســـف وطبق )القيمة/ اللحمة املفرومة 

مع البازلء(، وطبق البي�ش بالطماطم، وطبق اخل�سار«.

تتميـــز فـــرتة الع�سريـــة بالإقبـــال علـــى طبـــق »الدجنـــو« )احلم�ـــش( وطبق 

»الباجـــال« )الفول( والهري�ش، اإ�سافة للم�سروبـــات ال�ساخنة ك�ساي الزجنبيل 

والزعرت و�ساي »الكرك ال�سادة« والكركديه، والقهوة العربية والرتكية والقهوة 

الأجنبية، اإىل جانب املرطبات والع�سائر الطازجة.

اإعداد: لبنى ال�سام�سي
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قف�ضــات

الشواطئ أصبحت مرتعًا للمخلفات والنفايات
كان الذهـــاب اإىل البحـــر يغمرنا بال�سعادة والفرحـــة، فالأجواء الطبيعية متالأ 

النفو�ـــش بالراحـــة والفرحـــة وك�ســـر الروتـــني اململ ب�سحبـــة الأهـــل، اأما الآن 

فال�سواطـــئ اأ�سبحـــت مليئة باملخلفات والنفايات والنا�ـــش مل يعودوا يحرتمون 

هـــذا املكان كال�سابـــق، فمعظم العائالت تاأتي وترمـــي بالنفايات على ال�ساطئ 

وتقذف بعلـــب املياه والع�سري داخل البحر، وعندمـــا يرحلون يخلفون وراءهم 

العديد من اأ�سكال القاذورات داخل البحر.

اأن ال�سواطـــئ فقدت رونقها اخلا�ش بها، فبعدما كان النا�ش يلقون على البحر 

همومهـــم واأحزانهـــم وي�ستبدلونها بالراحة والأمل، اأ�سبـــح مظهر البحر يزيد 

همهم كاآبة وحزنا واأملًا على هذه املظاهر املتعددة للتلوث البحري.

مظاهر تلوث احلياة البحريـــة ل ميكن ال�سكوت عنها، واأ�سبح اجلميع ي�سارك 

ب�ســـكل اأو باآخر يف الإف�ساد البيئي، فال حرمة ل�سواطئ البحر بني هذه اجلموع 

الغفـــرية التي تق�ســـده، والعديد مـــن الأ�سر وال�سبـــاب ياأتون للبحـــر ل�ساعات 

معدودة، ويرتكون وراءهم خملفات قد توؤدي لتلوث بيئي خطري ي�ستمر ل�سنوات 

عدة، لالأ�سف بداأت ال�سواطـــئ تكت�سي اللون الرمادي بعدما كانت املياه زرقاء 

�سافيـــة، واأ�سبح البحر مكانًا يخلو مـــن النظافة والراحة النف�سية، واأين ن�سعر 

بهـــا و�سط هذا الزحام من املخلفات ال�سناعيـــة والنفايات التي يلقيها النا�ش 

دون مراعـــاة لالأو�ســـاع البيئيـــة؟ وحلها الوحيد بيـــد النا�ـــش اأنف�سهم، حينما 

يلتزمـــون بالنظافة وعـــدم اإلقاء املهمالت واملـــواد غري قابلة للتحلـــل كاأكيا�ش 

البال�ستيـــك والنايلون وعلـــب الأملنيوم والزجاج من اأكرث اأنـــواع التلف والتلوث 

للبيئـــة البحرية �سنجـــد �سواطئنا نظيفة وجميلة و�ستقـــل ن�سبة التلوث البحري 

الذي نعاين منه.

ثقافة )) ما لي عالقة (( ..
حدود  يف  م�سوؤول  املوظف  اإن  نقول:  الأوىل..  واأبجدياتها  العمل  اأدبيات  يف 

وظيفته، و م�سوؤول عن كل ما يخل بالنظام العام للعمل، و م�سوؤول عن ت�سجيل 

املوقف حتى ولو بالكالم وهو اأ�سعف الإميان، لكن هنالك �سريحة كربى من 

املوظفني اختارت اأن تنحاز اإىل نظرية »ما يل عالقة« اأو »ما ين ملزوم« اأو »ما 

يخ�سني« هذا احلياد الذي قد يرى فيه البع�ش مهربًا من حتمل امل�سوؤوليات، 

ي�سقط  امل�سوؤولية  من  التهرب  يتم  عندما  ،و  امل�ساكل  لتحا�سي  اآمنًا  مالذًا  اأو 

ي�سيع  وبالتايل  والالمبالة،  التجاهل  ح�سل  اللتزام  �سقط  واإن  اللتزام، 

النهائية  النتيجة  هو  واجلهد  واملال  الوقت  فهدر  الإجناز  �ساع  واإن  الإجناز، 

اخلبري  هذا  واأ�سبح  خربة  البع�ش  لدى  َتولد  اأنه  ذلك  من  الأدهى  طبعا 

‘’ولالأ�سف’’ بدل من اأن ي�ستخدم خربته يف معاجلة الأمر، جند اأنه ميار�ش 
فنًا يف التهرب من امل�سوؤولية. هوؤلء النوعية من املوظفني و�سلوا حلالة ل ميكن 

لهم اأن يبادروا ويتحملوا امل�سوؤولية ول يعريون باًل ول اهتماما مل�سلحة العمل، 

فاملهم اأن رواتبهم يف موعدها دون خ�سم وترقياتهم يف جدولها دون تاأخري .

املهم اأن اأ�سباب وجود هذه النوعية من املوظفني هي اأ�سلوب الإدارات املتعاقبة 

عليهم، فحتما قد اأثروا يف هذا املوظف لينتهج هذا النهج املنبوذ. فحرٌي بنا 

اأن نتنبه خلطورة اأ�ساليب اإدارتنا حتى ل نوؤثر �سلبا يف بيئة عملنا وندعم �سكال 

من اأ�سكال الف�ساد بوعي اأو من دون وعي منا.

الوقوف الخاطيء في الشوارع ناقصين فوضى
اأحيانًا  و�سائقيها  املركبات  اأ�سحاب  بع�ش  يجدها  التي  املعاناة  من  بالرغم 

بع�ش  فاإن  اخلدمية،  احلكومية  واملوؤ�س�سات  الوزارات  عند  موقف  اإيجاد  يف 

خالل  من  املرورية  والأنظمة  بالقواعد  احلائط  عر�ش  ي�سربون  ال�سائقني 

توقيف  خالل  من  اإما  موقف،  من  اأكرث  ا�ستغالل  عرب  املواقف،  على  تعديهم 

حقوق  على  تعد  يف  عر�سي،  ب�سكل  اإيقافها  عرب  واإما  مائل،  ب�سكل  �سيارتهم 

غريهم من اأ�سحاب ال�سيارات.

وتنوعت اأ�ساليب الوقوف اخلاطئ يف ال�سوارع؛ فهناك من يقف عر�سيًا، واآخر 

يقف  الآخر  والبع�ش  املرتفع،  الر�سيف  على  يقف  من  هناك  اأن  كما  طوليًا، 

ك�سف ثان، اإ�سافًة اإىل الوقوف بطريقة اإغالق املداخل و املخارج.

ما اإن توقف �سيارتك عند اأحد املحالت، اإّل ويقف خلفك عدد من املركبات، 

مما يرتتب عليه ن�سوء كثري من ال�سجار وامل�ساكل، قد ت�سل بع�ش الأحيان اإىل 

العراك بالأيدي، هل هذا اأ�سلوب ح�ساري؟

من  أكثر  مضاره  العشوائي  السيارات  غسيل 
منافعه

ودائرة  العمل  ودائرة  وال�سرطة  البلدية  من  واملكونة  امل�سوؤولة  اجلهات  قامت 

يقوم  التي  ال�سيارات  غ�سيل  ظاهرة  ل�سبط  تهدف  مو�سعة  الهجرةبحملة 

والأ�سواق  املرور  واإ�سارات  ال�سناعية  املناطق  يف  القانونيني  غري  العمال  بها 

وال�ساحات،، التي بداأت تنح�سر ب�سكل تدريجي وملحوظ، وهي م�سكورة على 

جهودها

الظاهرة  هذه  اإ�ستمرارية  على  ي�ساعد  الذي  العزيز  جلمهورنا  اأقول  ولكن 

اأن  اجلميع  على  و  تطويره،  اأ�سا�ش  واأنتم  بلدكم  هذا  الفئة  هذه  مع  بالتعامل 

القانون،  عن  �سالة  فئة  لأنهم  معهم،  والتعامل  هوؤلء،  ت�سغيل  عن  يبتعدوا 

ولديها قابلية لرتكاب اأعمال ت�سر مب�سلحة املجتمع.

كأنك يا بو زيد ما غزيت
نرى يف كل مكان حاويات القمامة اجلديدة واملق�سمة اإىل ثالثة اأق�سام ق�سم 

تدوير  اإعادة  على  ي�ساعد  الأمر  وهذا  للمعادن  اآخر  للزجاج،  ق�سم  للورق، 

املخلفات بطريقة �سحية و�سريعة، ومت توجيه اجلمهور وتوعيتهم على اأهمية 

املو�سوع. ويف نهاية املطاف يتم رمي املخلفات بدون انتباه ول تركيز الزجاج 

احلابل  ويختلط  الغذائية،  املواد  مع  الكرتون  الكرتون،  مع  الورق   ، الورق  مع 

بالنابل وكاأنك يا بو زيد ما غزيت، ملاذا يا جمهورنا الكرمي ؟

اأنا عن نف�سي ما اأعرف اجلواب.

اإعداد: لبنى ال�سام�سي
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جلسة الساقين    
الملتفتين

هـــذه اجلل�سة تعك�ش حالتـــك الرومان�سية،وتوؤكد 

اأنـــك تفكر و تتعامل بحد�سك اأكرث من ا�ستخدام 

قدراتك الذهنية. 

       
جلسة الظهر المستقيم

تعنى اأنك حا�سم، دقيـــق املالحظة، ميكنك اأن تقدم 

ت�سحيـــات خمتلفـــة �ســـرط اأن يعـــرتف مـــن حولـــك 

مبزاياك.

  الجلسة المائلة

هذه اجلل�سة تف�سح حبك للمغامرة والتحدي وخو�ش 

الأخطار، ل تر�سى بال�سهل وحتب التفوق دائمًا.

جلسة  الساقين                              
   المتعاكستين

يف حالة �ســـك وكاأنك م�ستعد لإعادة اكت�ساف الأ�سياء من 

حولـــك، ح�سا�ش ومتاأهب لقول الكلمـــة املنا�سبة يف الوقت 

املنا�سب.

 

جلسة القدمين الثابتتين
اإذا جل�ست و قدماك ثابتتان ب�سكل م�ستقيم و�سلب فوق 

الأر�ش فاأنت �ساحب �سخ�سية م�ستقلة، وت�سعر يف هذه 

اجلل�سة باأنك عملي ومنظم.

من هنا وهناك

الجلوس على حافة الكرسي
جلو�ســـك علـــى حافـــة الكر�ســـي يعني اأنـــك متوتـــر، قلق، 

ل ت�ستطيـــع جمـــع �ستـــات اأفـــكارك، رمبـــا تكـــون غا�سبـــًا 

اأي�ســـًا لأنـــك ل ُتعـــرِبّ براحة عـــن اأفكارك ومـــا حت�ش به. 

الجلسة المسترخية
 انـــه لون املثالية وامللكية والقوة وان حبك لهذا اللون 

يعنـــي انك تريـــد الكثري مـــن النتباه واحلـــب، انك 

ح�سا�ـــش جدا مـــع احلاجـــة اإىل التعبري عـــن نف�سك 

من خـــالل الفن وبالنظر اإليك، واأنـــك مبتكر للغاية 

ودائمـــا جتـــرب اجلديد مثـــل مو�سة املالب�ـــش، كما يعنـــي اأنك حتـــب الأ�سياء 

اجلميلـــة ولكن قد تكون يف عزلة عن الآخريـــن. ويع�سق الفنانات والت�سكيليات 

وم�سممات الأزياء وامل�سورات هذا اللون.

   التم�����دد  أو الجلسة 

المنبطحة
التمـــدد اأو اجلل�سة املنبطحة تعني اأنك متفـــرد وذاتي يف التعبري عن نف�سك، و 

فخور مبا تقوم به، حالتك النف�سية هنا تعلن اأنك حترتم �سروطك التي ت�سعها 

لنف�سك يف كل تعامالتك.

جلسة الساقين المرتدتين
وهـــي عندما حتـــرك �ساقيك ب�ســـيء من التوتـــر و العنف 

اأو تبـــدل مـــن حركتهما بـــني حلظة واأخـــرى، وهي تعك�ش 

�سيقـــك ال�سريع وعدم حتملك و افتقـــارك لل�سرب اإذا مل 

ت�سر الأمور ب�سرعة وكما ترغب.

اعرف شخصيتك من طريقة جلوسك
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ال�ضوؤال

اجلواب

اأنت ت�ضاأل ونحن جنيب

اأنا اأمتلك حمل لتاأجري ال�سيارات و اأرغب بعمل حملة اإعالنية للمحل واأرغب بحجز بع�ش املواقف بغر�ش عر�ش �سيارات املحل فهل اأ�ستطيع ذلك؟ 

نعم ت�ستطيع وحيث تقدم اإدارة املواقف  خدمة حجز املواقف ح�سب الغر�ش املطلوب وح�سب اجلهة الراغبة 

وتختلف الر�سوم ح�سب عدد املواقف املطلوبة وح�سب املدة املطلوبة وح�سب الغر�ش املطلوب وح�سب املكان املطلوب و يتم 

حتديد الر�سوم بعد معاينة املوقع و درا�سة الطلب. 

 -   الفروع التي تقدم اخلدمة : ال�سناعية 5 - النا�سريه

-   خطوات عمل اخلدمة: 

الت�سريح.     اإ�سدار  يتم  املوافقة  حال  يف   .3 ميداين.   ك�سف   .2 املطلوبة.    الأوراق  تقدمي   .1
-  �ساعات تقدمي اخلدمة:  8:00 �سباحًا اإىل 1:00 م�ساءًا.

 -  مراكز تقدمي اخلدمة : اإدارة املواقف العامة )املنطقة ال�سناعية اخلام�سة( - مبنى الإدارة الفنية )النا�سرية(. 

-  معلومــات الت�ســال:  رقم الهاتف: 065145214    الرّباق: 065422407

ال�ضوؤال

 اأنا اأملك �سقة �سكنية قمت بتاأجريها لأحد امل�ستاأجرين ونرغب الأن باإنهاء هذه العالقة الإيجارية،  فماذا اأفعل لإ�سدار �سهادة براءة الذمة؟

لإنهاء العالقة الإيجارية بني املالك وامل�ستاأجر املطلوب هو التايل:-

-   امل�ستندات املطلوبة :

العقد. لإلغاء  الأ�سلية  العقد  ن�سختي  اإح�سار   .2 العقد.    اإلغاء  عن  وامل�ستاأجر  املالك  من  ممانعة  عدم  ر�سالة   .1
اللغاء. لهذا  الرخ�ش  ق�سم  موافقة   .3

-   التـكـلفــــة:   حت�سب ر�سوم براءة الذمة عن كل �سهر على حدة ابتداء من تاريخ نهاية العقد وحتى تاريخ طلب احل�سول على ال�سهادة 

)بحد ادنى 300 درهم للعام الواحد(.

-   خطوات عمل اخلدمة : 

الر�سوم.  حت�سيل  بعد  الذمة  براءة  �سهادة  ا�سدار   .3 العمالء.   خدمة  موظف  مراجعة   .2 املطلوبه.   امل�ستندات  اح�سار   .1
-  �ساعات تقدمي اخلدمة:  7:30 �سباحًا اإىل 2:30 م�ساءًا. - الق�سم املعني: ق�سم ت�سديق عقود الإيجار  

-  معلومــات الت�ســال:  رقم الهاتف: 065931542  الرّباق: 065931506

اجلواب

ال�ضوؤال

اجلواب

اأنا رجل اأعمال واأمتلك �سركة من القطاع اخلا�ش والعاملة يف جمال تنظيف املباين املختلفة وطلب مني اإ�ستخراج ت�سريح ملزاولة هذا الن�ساط فهل 

البلدية هي املعنية بهذا الأمر وكيف اأح�سل على هذا الت�سريح؟

نعم تقوم البلدية من خالل ق�سم حماية البيئة باإ�سدار مثل هذه الت�ساريح ،

-   امل�ستندات املطلوبة :

لعام  ع�سوية  ت�سجيل  �سهادة   .4 التجارية.   الرخ�سة   .3 اليجار.    عقد   .2 البيئة(.    حماية  من   ( البيئي  الت�سريح   .1
-   التـكـلفــــة:   500 درهم.

 -   الفروع التي تقدم اخلدمة : ال�سناعية الثالثة. 

-   خطوات عمل اخلدمة : 

وجوداللوحة(. مع  للعمل  منا�سب  املوقع  يكون  )�سرط  املوقع   معاينة   .1
- الق�سم املعني: وحدة ا�سدار الت�ساريح ومزاولة الن�ساط       

-  �ساعات تقدمي اخلدمة:  8:00 �سباحًا اإىل 2:30 م�ساءًا.

 -  مراكز تقدمي اخلدمة : ال�سناعية الثالثة. 

-  معلومــات الت�ســال:  رقم الهاتف: 06543778 /حتويلة: 292  - 293     الرّباق: 065436273

ال�ضوؤال

اجلواب

اأمتلك منزل كبري ونظيف ويحتوي على العديد من الغرف اأرغب يتحويل هذا املنزل اإىل دار ح�سانة وعلمت باأنه يجب معاينة املكان للتاأكد من �سالحية 

قبل البدء بامل�سروع فما هي امل�ستندات املطلوبة؟

-   امل�ستندات املطلوبة :

   . املالك  �سفر  جواز  من  �سورة   + وجد  اإن  امللكية  �سند  من  2.�سورة  الأر�ش.   خارطة  من  �سورة   .1
التجاري الأ�سم  اأو  التجارية  الرخ�سة  من  �سورة   .4 للبناء.   املعتمدة  املخططات  من  �سورة   + البناء  اإجازة  من  �سورة   .3

 �سارية املفعول �سادرة من اإمارة ال�سارقة .   5. �سورة من عقد الإيجار امل�سدق اأو تقرير من دائرة التنمية الأقت�سادية . 

. الأجتماعية  ال�سوؤون  لوزارة  التابعة  الطفل  اإدارة  من  ر�سالة   .6
-   التـكـلفــــة:   ر�سوم تقدمي الطلب ) 100(  درهم

-   خطوات عمل اخلدمة : 

حتديد   + وجدت  اإن  املخالفات  حل�سر  املبنى  معاينة   .2 املعاملة.   ر�سوم  ودفع  ال�سهادة  على  للح�سول  الكاونرت  موظف  عند  الطلب  تقدمي   .1
احلالة الأن�سائية لة.   3. ا�ستخراج �سهادة �سالحية مبنى بعد ا�ستكمال كافة الأوراق املطلوبة )اإذا كانت احلالة الإن�سائية للمبنى جيدة(. 

- الق�سم املعني: الهدم وال�سيانة مبنطقة النا�سرية       -  �ساعات تقدمي اخلدمة:  7:30 �سباحًا اإىل 2:30 م�ساءًا.

-  معلومــات الت�ســال: رقم الهاتف: 0505067405 - 0503217196     الرّباق: 065646060
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اأخطاء �ضائعة

اإعــداد:  اأحمــــد البــــاز

ل تقل جاء لوحده وقل جاء وحده .

كلمة وحده تاأتي دائما من�سوبة على احلالية ومالزمة لالإ�سافة .

قل .. 
 وال تقل ..

ل تقل جوازات ال�سفر وقل اأجوزة ال�سفر . 

لأن اجلواز يجمع على اأجوزة كما ورد يف املعاجم. 

ل تقل اعتذر عن احل�سور وقل اعتذر عن عدم احل�سور .

لأن العتذار ل يكون اإل عن خطاأ

ل تقل اأنا متلهف لروؤيتك وقل اأنا م�ستاق لروؤيتك .

لأن التلهف هو احلزن واحل�سرة ل ال�سوق واحلنني

ل تقل نواياه ح�سنة وقل نياته ح�سنة .

لأن نية جتمع على نيات كما يف احلديث ال�سريف

ل تقل ما ا�ستفاد من جتاربه اأبدا وقل ما ا�ستفاد من جتاربه قط.

لأن �سياق قط للما�سي واأبدًا للم�ستقبل.

ل تقل لقيته �سدفه، وقل لقيته م�سادفة.

 وقل هذا من عجائب امل�سادفات ولي�ش من عجاب ال�سدف.

ل تقل اأمعن النظر، وقل اأمعن يف النظر.

لأن اأمعن يف ال�سيء اأي بالغ يف ال�ستق�ساء فيه ويقال اأمعن 

يف الطلب اأي األَحّ وبالغ يف الطلب.

ل تقل اأمر هام )همه الأمر(، وقل اأمر مهم )اأهمه الأمر(.

يقال اأمر هام يعني ي�سّيق اخللق، اأما اأمر مهم اأي اأثار

الهتمام.

ُقل: بعثت اإليه بكتاب اأو بهدية ،ل تقل: بعثُت اإليه كتابًا 

اأو بعثُت اإليه هدية.

لأن الكتاب اأو الهدية اأو الر�سالة ل تنبعث بنف�سها بل 

ُتر�سل مع مبعوث.

هنـــاك الكثري من الأخطـــاء والأقوال ال�سائعـــة التي ميار�سها 

البع�ش منا ل�سنوات طويلـــة ظنا منه اأن ما يفعله �سحيح مما 

يوؤثر على �سحته وم�ستقبله ،ثم يكت�سف فجاأة اأن ما كان يفعله 

اأو يقولـــه اأبعد ما يكون عن ال�سحـــة، يف هذه امل�ساحة نعر�ش 

لبع�ـــش الأخطـــاء ال�سائعة �ســـواء كانت اأقـــوال اأو عادات حتى 

نقلـــع عنهـــا ون�ستبدلها باأفعـــال وكلمات �سحيحـــة، كما نرثي 

مـــن خاللها معلوماتنـــا حتى نتجنب  زلت الل�ســـان ونقلع عن 

ممار�سة  العادات ال�سيئة.
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من مكتبة املدينة

قــراءة: لبنــى عبيـد ال�سـام�ســي

قامـــت �سركة اجناز العاملية للن�ســـر والتوزيع بن�سر احدث اإ�ســـدارات الأ�ستاذ 

الدكتـــور ب�سري �سالـــح الر�سيدي اخلبري يف الر�ســـاد النف�سي، و�ساحب نظرية 

التعامـــل مـــع الذات والذات القياديـــة، وعنوان الكتاب )اكت�ســـف ذاتك(، وهو 

كتـــاب �سغري يعر�ش فل�سفة يف احليـــاة، مفادها ان ال�ســـور الذهنية هي التي 

حتكـــم ال�سلـــوك، وان الن�ســـان ذات كليـــة لبد ان يحـــدد غاياته لكـــي ي�ستثمر 

اإمكاناتـــه، وقد تعر�ش الكتاب اإىل مفهـــوم ال�سلوك، وركز على النفعالت التي 

هـــي اأ�سا�ش �سعادة الإن�ســـان، ولي�ست رغما عنه او نتيجـــة الظروف اخلارجية 

التـــي حتيط به. وتطرق املوؤلف اإىل عوامل حتقيـــق الغايات، واكد انها تتمحور 

حول الختيار والعزم وال�ستعانة ومن ثم ال�سرب  على ذلك، وقد ناق�ش الكتاب 

امثلة على اهمية تقدير الذات وكيفية الو�سول اإىل ذلك امل�ستوى ليكون الن�سان 

�سيئا مذكورا ويرتك اأثرا واأجرا موفورا.

وتنـــاول الكتـــاب م�ســـكالت ال�سخ�سيـــة يف اإطـــار تعريفهـــا لأهدافها يف 

احليـــاة، مو�سحـــًا اأن املدخل احلقيقـــي لتوازن الذات يقـــوم على حتديد 

الذات جلملة من الأهداف، وال�سعي نحو حتقيقها ما يجعلها ت�سعر مبربر 

كاٍف لوجودها .

مـــن جهـــة اأخرى بني الكاتـــب اأن الإن�سان هو الكائن الوحيـــد القادر على 

تغيـــري �سلوكه، وهو بتلك الإمكانية قادر اأن يحول من طبيعة ذاته نف�سها، 

واأ�ســـار اإىل اأن جمموعـــة كبرية مـــن م�سكالت الإن�ســـان تكمن يف ت�سوره 

اأنـــه عاجز على القيام بتحـــولت ذاتية، وبالتايل فاإنه يقع فري�سة للقنوط 

والكاآبة، التي عدها �سفات مالزمة للعجز والف�سل .

اأمـــا العالقة بني الكائـــن واحلياة فقد حددها الكاتـــب انطالقا من وعي 

الإن�ســـان لأدواتـــه يف هذه احليـــاة، وقال: ل ميكننا اأن نت�ســـور اأن �سيادا 

لالأ�سمـــاك قـــادر على ال�سيد من دون �سنـــارة، واأداة ال�سيد هي مبنزلة 

الفر�ســـة لل�سياد، وكذلك فاإن وعي الإن�ســـان مبجمل الأدوات اأو الفر�ش 

املوجـــودة بني يديه اأمر كفيـــل باأن يكون هذا الإن�ســـان قادرا على حتديد 

اأهدافه نف�سها، وهي البداية ال�سحيحة لكت�ساف الإن�سان ملا ميتلكه من 

قدرات.

واأو�ســـح الكتـــاب بـــاأن تقدير الـــذات يتم من خـــالل ثالثة اأ�سيـــاء وهي: 

اإلنجازات، واستثمار االمكانات ،و الغايات 
لكل منها دافعيه للنف�ش الب�سرية وما لها من تاأثري قوي وفعال.

االنجازات: 
هو ما يراه الن�سان بذاته من اجناز فبنمو ذلك تنمو عندنا تقدير الذات.

فمثـــال قيام الليـــل اجناز، وقـــراءة القران اجناز ،واحل�ســـول على دوره 

اجنـــاز  كل ذلـــك وغريه يكون لـــه دور عميق يف ار�ســـاء تقدير الذات ولن 

ننتظر الخرين ان يقوموا باإعطائنا مفاهيم تقدير الذات التي ل ت�ساوي 

املوجودة يف داخلنا علينا بتحريك قطعه اجلنب اخلا�سة بنا .

الغايات: 
هو حتديد هدفك يف يومك اأو �سهرك اأو دهرك.

كلمـــا كانت هناك روؤيه وا�سحه فيما يريد الن�سان زاد تقديره لذاته لأنه 

يعـــرف ماذا يريد من حياته. والذي و�سع ا�سرتاتيجياته تكون له الأولوية 

يف حتقيقها باأذن اهلل فان هناك نقطه وهي ان و�سوح الغايات يولد روحا 

يف الندفاعات وفرق كبري من لديه الروؤية ومن ل ميلكها.

االمكانات:
هي ا�ستثمار الإمكانات فيما يحقق الغايات.

فقد ي�سع الن�سان غايات ولكنه يعجز عن ا�ستثمار وقته وعالقاته وعلمه 

ومالـــه يف حتقيـــق غاياته. وهـــذا هو العجز الـــذي ا�ستعاذ منـــه الر�سول 

الكـــرمي حيـــث قال )الهـــم اين اعوذ بك مـــن الهم واحلـــزن ومن العجز 

والك�سل ومن اجلنب والبخل ومن غلبه الدين وقهر الرجال(.

وكلمـــا تدرب الن�ســـان علي توظيف امكانياتـــه زاد تقدير ذاته. كل ما يف 

المر ثق بنف�سك و�سوف بعينك وخا�سه الجنازات وان كانت �سغريه

فرمبا تكون بداية الطريق.

“أكتشف ذاتك”
    الطريق للتعرف على أبعاد الذات الخمسة

تقدم “ جملة املدينة البا�شمة” يف كل عدد تلخي�ض لأحد الإ�شدارات املميزة التي ت�شاهم يف اإثراء ثقافة املوظفني وغريهم من القراء .

الكاتب : اأ.د. ب�شري �شالح الر�شيدي

عدد ال�شفحات: 243

تاريخ الإ�شدار :  2009 

ال�شركة املنتجة :اإجناز العاملية للن�شر والتوزيع

م�ضابقة املجلة

معأربح             المدينة الباسمة

�سوؤال العدد: 

تعد ال�سارقة من بني اكرث املدن العربية اهتماما باخل�سرة والت�سجري وما تنعم به ال�سارقة الآن من 

حدائق وم�سطحات خ�سراء ومتنزهات متميزة ما هو ال تتويج لفل�سفة �ساحب ال�سمو الوالد ال�سيخ 

زايد بن �سلطان اآل نهيان رئي�ش الدولة وتوجيهات ومتابعة دوؤوبة من �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور 

�سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�ش العلى حاكم ال�سارقة الرامية اىل ن�سر الرقعة اخل�سراء 

واحلفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث وتنفيذ خطط البلدية بالتو�سع يف حدائق الحياء

فكم تبلغ امل�ساحات اخل�سراء مبدينة ال�سارقة باملرت املربع حتى العام املا�سي؟

“ أبتسم أنت في الشارقة “  
تقـــع علـــى خليج طبيعي يطل علـــى اخلليج العربي ، وتتميـــز بارتفاع العديد مـــن املاآذن اجلميلـــة يف �سمائها ،اإذ 

ت�ســـم عددا كبريا مـــن امل�ساجد وحتى يكون الطراز العربي الإ�سالمي الأ�سيـــل يف فن العمارة مميزا للعمارة يف 

مدينـــة ال�سارقـــة فقد روعي ذلك بدقـــة يف الدوائر احلكومية التي مت اإن�ساوؤها حديثـــا وهى دار احلكومة والربيد 

املركـــزي ودار الق�ســـاء والقيادة العامة لل�سرطة وال�سوق املركزي و�ســـوق اخل�سار والفاكهة و�سوق املجرة واملبنى 

العـــام لالحتـــاد الن�سائي وقاعة اأفريقيا ومبنى مطار ال�سارقة الدويل ومركز الثقافة وكذلك قاعة املدينة ومركز 

الرتاث .

تنظم اأ�سرة جملة املدينة البا�سمة م�سابقة ت�سوير لإبراز معامل مدينة ال�سارقة  

فمن يرغب بامل�ساركة اإر�سال ال�سور على الربيد الإلكرتوين التايل

) r.alabbasi@shjmun.gov.ae(

 مو�سحًا فيه اأ�سم امل�سارك ورقم هاتفة املتحرك

على اأن تتوافق ال�سور مع املعايري التالية:-

اأن تكون معربة عن م�ساعر الفخر و الإعتزاز 	•  

اأن تربز معامل اإمارة ال�سارقة  	•  

) JPG ( اأن تكون ال�سورة بدقة عالية 	•  

اأن تكون ال�سورة اأ�سلية األتقطها امل�سارك بنف�سه 	•  

يجب اأن ل حتتوي ال�سورة على اأي اإطارات ، اأو توقيعات ، 	•  

   اأو قد مت حت�سينها رقميًا ولكن ي�سمح فقط باملوازنة العادية لل�سور

يعترب اإر�سال ال�سور للدائرة مبثابة اأذن ر�سمي من امل�سارك يحق “بلدية مدينة ال�سارقة ” يف ا�ستعمالها.

للمشاركة يرجي  إرسال اإلجابات إلى

  اإدارة الت�سال املوؤ�س�سي ببلدية ال�سارقة 

على براق رقم 065616095 

اأو على المييل 

r.alabbasi@shjmum.gov.ae
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مدينة الجمال والبهاء 

تعتـــرب ال�سارقـــة مدينـــة اجلمال والبهاء وحمـــراب العلم والثقافـــة يف الوطن العربي، لذا حر�ســـت بلدية مدينة 

ال�سارقـــة على اأن تبقى ال�سارقـــة م�سرقة بجمالها خالية من التلوث وجاذبة لل�سياحـــة وال�ستثمار واملكان الأمثل 

لق�ســـاء الأوقات فقامت بجهود م�سنية من اأجـــل نظافة املدينة واكت�سائها بالأ�سجار ونباتات الزينة لت�سكل بعدا 

جماليا ي�ساف اإىل مظهرها احل�ساري.

 ويف اإطار �سعى البلدية املتوا�سل لتعزيز مقومات اجلمال والنظافة يف املدينة قامت البلدية باإن�ساء ق�سم خا�ش 

ملراقبة عملية النظافة يف املدينة ور�سد اأي م�سوه على مدار ال�ساعة من خالل فرق ميدانية مدربة وموؤهلة للقيام 

بهذه املهمة التي تهدف اإىل حتقيق اأعلى معايري احلفاظ على البيئة امل�ستدامة، كما وفرت البلدية للق�سم الوليد 

كل مقومات النجاح ملمار�سة مهامه يف الرقابة واملتابعة امليدانية ون�سر التوعية.

وبالرغـــم من اجلهود الكبرية التي تبذلها البلدية يف هذا ال�ساأن اإل اأن ق�سية التوعية تبقى اجلناح الآخر لنجاح 

اأي جهـــود وطنية ب�ساأن عملية النظافة، حيث تعد التوعية وامل�ساركة ال�سعبية �سرورة لبد منها وخا�سة يف قطاع 

النظافة الذي يعتمد جناحه يف الأ�سا�ش على �سلوكيات اجلمهور من املواطنني والوافدين. فبدون دعم اجلمهور 

وم�ساركتـــه يف احلفاظ على نظافة وجمال املدينة ل تكتمل منظومة النجاح ول تتحقق كل الغايات، لذلك تنا�سد 

البلدية اجلمهور الكرمي الرتقاء مبنظومة ال�سلوكيات مبا ي�سمن احلفاظ على نظافة وجمال املدينة وخا�سة اأن 

اجلمهور هو امل�ستفيد الأول والأكرث ا�ستمتاعا مبعايري اجلمال ونظافة املكان.

كمـــا تنا�ســـد البلدية قاطنـــي الإمارة امل�ساركة يف اجلهود التـــي تبذلها البلدية  من خالل تفعيـــل الرقابة الذاتية 

ومعاونتهـــا على القيـــام بدورها لتحقيق امل�سلحة العامة حتى تبقى ال�سارقة مدينـــة البهاء تتمتع بكافة مقومات 

اجلمال وبيئة مثالية للعي�ش والعمل معا.

نـــدى �سعيـــد ال�ســـويــدي

مدير اإدارة االت�سال املوؤ�س�سي




