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

ســـوق الشــارقــة القــديــم
“ رحــلة إلـى زمـن األجـداد”

االفتتاحية

الشارقة المكان األمثل للعيش والعمل
حر�ص���ت بلدي���ة ال�شارقة على توفري البيئة املثالية لل�سكان يف املدينة ،و�أن تكون ال�شارقة املكان الأمثل للعي�ش والعمل
مع��� ًا ،وذلك تنفيذا للتوجيهات ال�سامية من �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س
الأعل���ى لالحت���اد حاكم ال�شارقة ،ف�أن�ش�أت احلدائق يف كل الأحياء حتى جتاوز عددها  54حديقة مما جعلها مدينة
احلدائ���ق والبهج���ة واجلمال .وانطالقا من حر����ص البلدية على تطبيق �أف�ضل املمار�س���ات يف جمال العمل وال�سكن
عمل���ت على توفري اخل�صو�صية الالزمة للعائالت ليتمكن كل �أفراد الأ�سرة من اال�ستمتاع بكل مقومات اجلمال التي
ت�شهده���ا املدينة دون م�ضايقات وذلك عرب تنظيم ال�سوق العقاري مبا ي�ضمن حقوق جميع الأطراف وتوفري الراحة
والأمان جلميع ال�شرائح وفق معايري علمية و�صحية وبيئية �آمنة.
لق���د كان قرار البلدي���ة بتوفري اخل�صو�صي���ة للعائالت وتوفري ال�سكن املالئ���م واملتميز لكاف���ة ال�شرائح االجتماعية
الأخ���رى نابع��� ًا من حر�ص البلدية على �أن تبقى ال�شارقة منوذج ًا ومثا ًال للعي�ش الكرمي يف �أجواء مميزة تتيح للجميع
اال�ستمتاع بكل مقومات اجلمال التي ت�شهدها املدينة بعيد ًا عن امل�ضايقات.
�إن توف�ي�ر اخل�صو�صي���ة والراحة لل�س���كان يف الإمارة ي�ؤكد �أن بلدية ال�شارقة توا�ص���ل �سيا�ستها الهادفة لتقدمي �أرقى
اخلدم���ات وتوفري كل مقوم���ات الرفاهية والعي�ش يف ه���دوء و�أمان ،ومواكبة جميع امل�ستج���دات يف ال�سوق العقاري،
واتخاذ الإجراءات التي حتفظ حقوق جميع الأطراف يف احلركة العقارية بالإمارة.
�إن الإجراءات التي اتخذتها بلدية ال�شارقة بالتعاون والتن�سيق مع الدوائر املحلية و االحتادية ل�ضبط وتنظيم ال�سوق
العق���اري واحلفاظ عل���ى خ�صو�صية ال�سكن جعل من ال�شارق���ة قبلة للباحثني عن مكان مث���ايل للعي�ش ،حيث ت�شهد
حرك���ة الإيجارات ارتفاع���ا ملحوظا بف�ضل القوانني التي ت�ضم���ن حقوق اجلميع والإجراءات الت���ي تتخذها البلدية
لتوف�ي�ر كل مقوم���ات العي�ش الكرمي ،كما مت فت���ح العديد من املنافذ لت�صديق عقود الإيج���ار للت�سهيل والتي�سري على
املراجع�ي�ن حيث ميك���ن للمراجعني ت�صديق عقودهم يف مراكز البلدية اخلم�سة املنت�ش���رة يف ربوع املدينة �أو �أي من
مقراتها الإدارية الأخرى �أو غريها من املنافذ التي �أعلنت عنها البلدية خالل الفرتة املا�ضية.

املهند�س � /سلطان عبداهلل املعال
مدير عام بلدية ال�شارقة
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أخبــــار الدار

مدير التحرير

نـــدى �ســعيـد ال�ســـويدي
�سكرتري التحرير
رمــ�ضــــــــان العبــــــا�ســـــــــي

بلدية وإسكان الشارقة
يبحثون تسهيل إجراءات
تنفيذ مساكن المواطنين

متابعة و�إ�شراف
لبـــنى عبيــــد ال�شـــــــام�ســـي
تدقـيق لغــــوي
�أحمـــــــد نعيـــــــــم البــــــــاز
ت�صوير
عــلــي العيـــونـــي
الإخراج الفنــــــــي
ميـــره ثــانـي ال�ســـويـدي
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األراضي المقترحة لـ “مجمع العزب “

البلدية إلى مجمعات متعددة الخدمات
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المشترك والحفاظ على
النظافة العامة والزراعة
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و تنظم برنامج تدريبي
عن الحمالت اإلعالمية
وتنظيم المؤتمرات

�إن الآراء املذكورة يف جملة املدينة البا�سمة
ال تعرب بال�ضرورة عن ر�أي بلدية ال�شارقة

وتنظم حمالت تفتيشية
على البقاالت للتأكد من
عدم فصل التيار الكهربائي
عن المواد الغذائية لي ً
ال

بلدية الشارقة تنهي
استعداداتها لشهر رمضان

للم�شاركة مبقالة �أو معلومة
�أو �صور  ،را�سلنا على
الربيد الإلكرتوين التايل

وفد من بلدية الشارقة يزور
التسجيل العقاري

إدارة االتصــــال المؤسســى
هاتف +9716 5162380 :
براق+9716 5616095 :

www.shjmun.gov.ae

Lubna.obaid@shjmun.gov.ae

4

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

14

بلدية الشارقة تعرض برنامج
سالمة الغذاء على مدراء
مدارس اإلمارة
20

بقعة ضوء

30

40
مشاريع البلدية

بلدية الشارقة تقدم أكثر من  50خدمة للمراجعين

بلدية الشارقة تنجز مشروع تصريف

عبر شبكة االنترنت والهواتف الذكية

مياه األمطار بالمناطق الصناعية

23

24

18
19

22

بلدية الشارقة تكرم
المدربين الداعمين لبرنامج
الشارقة لسالمة الغذاء

26
5

ملـــف العــدد
دليل الخدمة إلرشاد الجمهور وسرعة إنجاز المعامالت

بلدية الشارقة موسوعة شاملة من الخدمات واالنجازات

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.

يف �إط���ار حر����ص �إدارة االت�ص���ال امل�ؤ�س�س���ي عل���ى توعي���ة و�إر�ش���اد املراجع�ي�ن
ب���الأوراق وامل�ستن���دات املطلوب���ة الجن���از معامالته���م قب���ل الق���دوم �إىل البلدي���ة
للتي�س�ي�ر عليه���م ،ف�إنن���ا نق���دم يف كل ع���دد اخلدم���ات الت���ي يقدمها �أح���د قطاعات
البلدي���ة ويف ه���ذا الع���دد ن�ستعر����ض اخلدم���ات الت���ي يقدمه���ا القط���اع الفن���ي علم ًا
ب����أن جمي���ع اخلدم���ات الت���ي �سنعر�ضه���ا تق���دم يف الإدارة الفني���ة بف���رع البلدي���ة يف
النا�صري���ة با�ستثن���اء اخلدم���ة االخ�ي�رة الت���ي يت���م تقدميه���ا يف ال�صناعي���ة الثالثة.

الخدمات التي تقدمها اإلدارة الفنية

نظر ًا لكرثة وتنوع اخلدمات التي تقدمها الإدارة الفنية
للجمهور ف�إننا �سنلقي ال�ضوء على بع�ض املهام.

خططات

عتماد م
خدمة ا
ى جديد
لمبن

تعريف الخدمة:
ا�ست�ل�ام املخطط���ات م���ن اال�ست�ش���اري ومراجعته���ا من قب���ل مهند����س ق�سم
الرتاخي�ص و�إ�صدار اعتماد املخططات .
المستندات المطلوبة:
 .1خارطة الأر�ض.
� .2سند امللكية.
 .3ر�سالة تكليف للمكتب اال�ست�شاري.
 .4رخ�صة اال�ست�شاري.
� .5إي�صال دفع الر�سوم.
 .6احل�سابات الإن�شائية.
 .7فح�ص الرتبة.
 .8خمططات دوائر اخلدمات.
 .9خارطة املوقع العام معتمدة من ال�صرف ال�صحي.
 .10دفرت ال�شروط واملوا�صفات.
� .11شهادة ا�ستالم العالئم لغر�ض فح�ص الرتبة.
 .12ر�سائل عدم املمانعات عند الطلب .
 .13خمطط���ات معتم���دة م���ن الدوائ���ر اخلدمية مث���ل (دائ���رة التخطيط
وامل�ساح���ة -هيئ���ة كهرباء ومي���اة ال�شارقة -دائ���رة الغاز -ات�ص���االت -الدفاع
املدين).
التكلفة :حت�سب الر�سوم ح�سب احلالة وم�ساحة البناء.
الفروع التي تقدم الخدمة :النا�صرية
خطوات عمل الخدمة :
 .1ا�ستالم املخططات املعمارية وتدقيق ال�شروط الفنية .
 .2مطابقة املخططات املعمارية مع موافقات الدوائر اخلدمية مثل (دائرة
التخطي���ط وامل�ساح���ة -هيئة كهرباء ومي���اه ال�شارقة -دائرةالغ���از -ات�صاالت
الدفاع املدين). .3مطابقة املخططات املعمارية مع املخططات الإن�شائية و ال�صحية .
 .4اعتماد املخططات.
 .5ت�سليم امل�ستندات املطلوبة ملوظف خدمة العمالء ويتم التدقيق عليها ثم
�إدخالها �إيل ق�سم تراخي�ص البناء .

جازة بناء

 -جديد

إ

تعريف الخدمة:
 ا�ستالم الطلب املقدم من قبل اال�ست�شاري  -مراجعة الطلب طباعة االجازة  -االعتماد من قبل املوظف املخت�ص .المستندات المطلوبة:
 .1ا�ستمارة الرقابة على املباين.
� .2صورة من ا�ستمارة اعتماد املخططات.
 .3خارطة الأر�ض �سارية املفعول.
 .4عدم ممانعات دوائر اخلدمات.
 .5عقد املقاولة.
 .6رخ�صة املقاول واال�ست�شاري.
� .7إي�صال الت�أمني الأ�صل.
الفروع التي تقدم الخدمة :النا�صرية
خطوات عمل الخدمة :
يتم طباعة االجازة بعد مراجعة كافة االوراق املقدمة من اال�ست�شاري،

زة البناء

ديد إجا

تج

تعريف الخدمة:
عن���د انتهاء �إجازة البن���اء ح�سب الف�ت�رة امل�سموحة يق���وم اال�ست�شاري بتقدمي
تقري���ر تفتي�ش ع���ن طريق ق�سم الرقابة على املب���اين ومراجعة ق�سم تراخي�ص
البناء لتجديد �إجازة البناء.
المستندات المطلوبة:
� .1صورة من �إجازة البناء.
 .2تقرير تفتي�ش من الرقابة على املباين.
 .3خارطة الأر�ض .
� .4صورة من رخ�صة املقاول �أو اال�ست�شاري.
 .5اختبارات وموافقات بع�ض الدوائر ح�سب الو�ضع عند التجديد.
التكلفة� 6 :شهور اىل � 3سنوات  % 25من ر�سوم البناء ،اكرث من
� 3سنوات  % 100من الر�سوم.
خطوات عمل الخدمة :
يتم طباعة االجازة بعد التدقيق على االوراق املقدمة من اال�ست�شاري.
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ملـــف العــدد
تغيير

المقاول

تعريف الخدمة:
يف حالة طلب تغيري املقاول من طرف املالك.
المستندات المطلوبة:
� .1صورة من �إجازة البناء.
 .2تقرير تفتي�ش من الرقابة على املباين.
 .3تنازل �أ�صل من املقاول ال�سابق.
 .4عقد بني املقاول اجلديد واملالك .
 .5خارطة الأر�ض.
� .6صورة رخ�صة املقاول واال�ست�شاري .
 .7ا�ستمارة الرقابة على املباين ملهند�س املقاول اجلديد.
التكلف���ة 200 :دره���م ر�س���وم تغي�ي�ر املق���اول � +س���داد الت�أم�ي�ن
خطوات عمل الخدمة :
يتم طباعه االجازة بعد مراجعة االوراق املقدمة لال�ست�شاري.

م المالك

غيير اس

ت

تعريف الخدمة:
يف ح���ال تغيري املالك � -إما من قبل دائرة التخطي���ط وامل�ساحة� ،أو بيع الأر�ض
ملالك �آخر
المستندات المطلوبة:
� .1صورة من رخ�صة ال�شركة .
 .2درا�سة �إن�شائية مع احل�سابات.
 .3موافقة اجلهات ذات الإخت�صا�ص.
 .4الإختبارات الالزمة .
التكلفة 5000 :درهم للمنتج الواحد �سنوي ًا.
خطوات عمل الخدمة :
يت���م تق���دمي الدرا�س���ة مع احل�ساب���ات وتدر����س ويتم �س���داد الر�س���وم لإ�صدار
ال�شهادة .
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ستشاري

غيير اال

ت

تعريف الخدمة:
يف حالة طلب تغيري اال�ست�شاري من طرف املالك.
المستندات المطلوبة:
� .1صورة من �إجازة البناء.
 .2تقرير تفتي�ش من الرقابة على املباين.
 .3تنازل �أ�صل من اال�ست�شاري ال�سابق.
 .4عقد اتفاق مع اال�ست�شاري اجلديد .
� .5صورة من خارطة الأر�ض.
� .6صورة رخ�صة املقاول واال�ست�شاري.
 .7ا�ستمارة الرقابة على املباين العتماد مهند�س اال�ست�شاري.
التكلفة 200 :درهم.
خطوات عمل الخدمة :
يتم طباعة الإجازة بعد مراجعة االوراق املقدمة من اال�ست�شاري .

معامالت

التثمين

تعريف الخدمة:
معاين���ة املوق���ع لتحدي���د كافة �أبع���اد املباين املوج���ودة بداخل���ه وحتديد نوعها
وكذل���ك ح�ص���ر املخالفات املوجودة ث���م ح�ساب قيمة التثمني ورف���ع تقرير بها
للمجل�س البلدي.
المستندات المطلوبة:
� .1سند امللكية
� .2إجازة البناء .
 .3املخططات املعمارية للموقع(املعتمدة) .
خطوات عمل الخدمة :
 .1ا�ستالم ر�سالة من املجل�س البلدي مت�ضمنة الر�سوم.
 .2نقوم ب�إ�ستخراج �إجازة بناءو املخططات اخلا�صة بالبناء املراد تثمينها .
 .3الك�شف والتدقيق على املوقع املراد تثمينةمن قبل جلنة متخ�ص�صة .
 .4ح�صر املخالفات �إن وجدت .
 .5املرحل���ة الأخ�ي�رة نق���وم بتثم�ي�ن البن���اء القائم على ح�س���ب املخططات
املعتمدة وعمر البناء .
 .6يعمل تقرير بذلك للمجل�س البلدي.

معامالت

الصيانة

تعريف الخدمة:
معاين���ة البناء املطلوب عمل �صيانة له وذلك بغر�ض حتديد حالة ومدى جدوى
�أعمال ال�صيانة وكذلك حتديد بنود ال�صيانة املطلوبة .
المستندات المطلوبة:
� .1صورةمن خارطة الأر�ض .
 .2ت�صريح بالعمل من اجلهه املانحة �إذا كان البناء منحة .
� .3صورة �سند امللكية �إن وجد � +صورة من جواز �سفر املالك.
� .4صورة عن الوكالة (يف حالة وجود وكيل ).
� .5صورة عن �إجازة البناء � +صورة من املخططات املعتمدة للبناء.
 .6عقد مقاولة من مقاول خمت�ص .
� .7ص���ورة م���ن الرخ�صة التجارية للمقاول �سارية املفعول �صادرة من �إمارة
ال�شارقة .
 .8عدم ممانعة الدفاع املدين (للبنايات).
 .9عدم ممانعة الغاز الطبيعي .
 .10عدم ممانعة املواقف (للبنايات)
� .11شهادة تو�صيل �صرف �صحي .
التكلفة :ر�سوم تقدمي الطلب ()100درهم  -ر�سوم ت�أمني الأعمال
( تختلف باختالف البناء)
خطوات عمل الخدمة :
 .1تقدمي طلب �صيانة بكاونرت ق�سم ال�صيانة .
 .2معاينة البناء حل�صر املخالفات �إن وجدت  +حتديد
بنود ال�صيانة .
 .3ا�ستخ���راج ت�صري���ح ال�صيانة بعد ا�ستكمال كافة الأوراق املطلوبة و�سداد
ر�سوم التامني .
 .4معاينة البناء ال�ستالم �أعمال ال�صيانة .
� .5إنهاء املعاملة وا�سرتداد الت�أمني .
 .6ا�ستخراج �شهادة انهاء �أعمال ال�صيانة.

ت الهدم

معامال

تعريف الخدمة:
معاين���ة البناء املطلوب هدمه وذلك بغر�ض حتديد حاله البناء ومدى خطورته
على ال�سكان القاطنني به
المستندات المطلوبة:
� .1صورة عن خارطة الأر�ض .
� .2صورة من �سند امللكية �إن وجد � +صورة من جواز �سفر املالك .
 .3عدم ممانعة من املالك .
� .4صورة عن �إجازة البناء � +صورة عن املخططات املعتمدة للبناء .
 .5عدم ممانعة من اجلهة املانحة �إذا كان البناء منحة .
� .6صورة من الوكالة (يف حالة وجود وكيل )
 .7عقد مقاولة مع مقاول متخ�ص�ص.
� .8صورة من الرخ�صة التجارية �سارية املفعول �صادرة من �إمارة ال�شارقة.
 .9ع���دم ممانعة م���ن الدوائر احلكومي���ة املختلفة(�إدارة الغ���از الطبيعي-
�إدارة الدف���اع امل���دين  -م�ؤ�س�س���ة الأت�ص���االت -دائ���رة التخطي���ط وامل�ساحة-
دائرةال�شرط���ة -دائ���رة الت�سجي���ل العق���اري  -هيئ���ة الكهرباءواملي���اة  -ق�سم
ال�صرف ال�صحي بالبلدية-ق�سم البيئة-دائرة الأ�شغال )
 .10عدم ممانعة املواقف (للبنايات).
التكلفة :ر�سوم تقدمي الطلب ()100درهم  -ر�سوم ت�أمني الأعمال
(تختلف باختالف البناء)
خطوات عمل الخدمة :
 .1تقدمي طلب هدم بكاونرت ق�سم ال�صيانة .
 .2معاينة البناء حل�صر املخالفات �إن وجدت  +حتديد مدى �ضرورة القيام
ب�أعمال الهدم .
 .3ا�سخ���راج ت�صري���ح الهدم بع���د ا�ستكمال كاف���ة الأوراق املطلوبة و �سداد
ر�سوم الت�أمني .
 .4معاينة املوقع ال�ستالم �أعمال الهدم .
� .5إنهاء املعاملة وا�سرتداد الت�أمني .
 .6ا�ستخراج �شهادة �إنهاء �أعمال الهدم .
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ملـــف العــدد
مهندس
بطاقة
ستشاري)
قاول  /ا
(م
تعريف الخدمة:
ا�ص���دار بطاق���ة مهند����س ملهند�سي �ش���ركات املق���اوالت واملكات���ب اال�ست�شارية
الهند�سية.
المستندات المطلوبة:
 .1تعبئة طلب بطاقة مهند�س.
� .2شه���ادة املهند�س معتم���دة من وزارة اخلارجية بدولة الإمارات (�أ�صل +
�صورة) “للبطاقة اجلديدة فقط”.
 .3جواز املهند�س و�إقامته على نف�س ال�شركة (�أ�صل � +صورة)
� .4صورة من الرخ�صة.
 .5ا�شرتاك جمعية املهند�سني “�سارية املفعول”
� .6صورة �شخ�صية.
التكلفة 100 :درهم � /سنة  1000 -درهم لالختبار اخلارجي
خطوات عمل الخدمة :
 .1تدقيق امل�ستندات من املوظف املخت�ص .
 .2دفع الر�سوم يف ال�صندوق.
 .3اختب���ار مهند�س (موقع �/إن�شائي /معم���اري موقع)للمكاتب الأ�ست�شارية
للبطاقة اجلديدة فقط .
 .4اعتماد البطاقة من الإدارة .

ة جديدة

رخص

المستندات المطلوبة:
 .1املوافقة املبدئية (ا�ستمارة الرتخي�ص ).
 .2الأ�سم التجاري  -تقرير تفتي�ش املوقع.
 .3عقد الإيجار املكتب
 .4خارطة الأر�ض للمكتب.
 .5ك�شف بالرخ�ص ل�صاحب الرخ�صة
التكلفة :ح�سب فئة الت�صنيف
خطوات عمل الخدمة :
 .1تدقيق امل�ستندات من املوظف املخت�ص.
 .2دفع الر�سوم والت�أمينات يف ال�صندوق.
 .3اعتماد نهائي لر�سالة الت�صنيف من الإدارة.
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تجديد

الرخصة

تعريف الخدمة:
ا�صدار ر�سالة ت�صنيف للمقاولني واال�ست�شاريني وذلك لتجديد الرخ�صة.
المستندات المطلوبة:
 .1رخ�صة جتارية.
 .2عقد الإيجار املكتب.
 .3خارطة الأر�ض املكتب.
 .4ت�صري���ح مل�ست���ودع للأن�شط���ة املطلوبة عق���د الإيجار امل�ست���ودع للأن�شطة
املطلوبة.
 .5خارطة الأر�ض للم�ستودع.
 .6اقامات الكادر الفني على الرخ�صة.
التكلفة :ح�سب فئة الت�صنيف.
خطوات عمل الخدمة :
 .1تدقيق امل�ستندات من املوظف املخت�ص.
 .2دفع الر�سوم والت�أمينات يف ال�صندوق.
 .3اعتماد نهائي لر�سالة الت�صنيف من الإدارة.

يل على

تعد

الرخصة

تعريف الخدمة:
ا�ص���دار ر�سال���ة ت�صنيف للمقاول�ي�ن واال�ست�شاريني وذلك لتعدي���ل على بيانات
الرخ�صة.
المستندات المطلوبة:
 .1رخ�صة جتارية
 .2تعديل الأ�سم التجاري.
 .3تقرير تفتي�ش املوقع اجلديد(مكتب  /م�ستودع )
 .4عقد �إيجار املكتب.
 .5خارطة �أر�ض املكتب .عقد �إيجار امل�ستودع للأن�شطة املطلوبة.
 .6اقامات الكادر الفني على الرخ�صة .خارطة �أر�ض امل�ستودع.
التكلفة :ح�سب فئة الت�صنيف
خطوات عمل الخدمة :
 .1تدقيق امل�ستندات من املوظف املخت�ص.
 .2دفع الر�سوم والت�أمينات يف ال�صندوق.
 .3اعتماد نهائي لر�سالة الت�صنيف من الإدارة.

مقاولين

صنيف ال
لجنة ت
شاريين
واالست

تعريف الخدمة:
 .1درا�سة طلبات القيد ب�سجل اال�ست�شاريني و�إ�صدار �شهادات القيد بال�سجل
مت�ضمن���ة رقم العقد وا�سم وعنوان وجن�سي���ة الطالب والتخ�ص�ص املرخ�ص له
به وفئته.
 .2درا�س���ة طلب���ات الرتخي�ص للمكاتب الهند�سي���ة وت�صنيفها وفئتها والبت
فيها.
 .3درا�سة طلبات االرتقاء من فئة �إىل �أخرى �أعلى والبت فيها.
 .4درا�س���ة م���دى كفاءة املكتب ومدى تنا�سبه مع الفئة امل�صنف عليها ورفع
التو�صيات املنا�سبة حيال تخفي�ض الفئة.
 .5متابع���ة الكوادر الفنية للمكاتب الهند�سي���ة والتفتي�ش على املكتب والتحقق
من م�ؤهالت وخربات املهند�سني وعملهم.
 .6متابعة خمالفات املكاتب الهند�سية ورفع التو�صيات املنا�سبة حيالها.
 .7درا�سة التخ�ص�صات الهند�سية الدقيقة واعتمادها و�إمكانية ترخي�ص �أي
فروع هند�سية جديدة.
 .8متابع���ة �أي���ة درا�سات �أو بحوث تتعلق مبهن���ة اال�ست�شارات الهند�سية وما
ميكن عن طريقه تطوير هذه املهنة.
� .9أية مهام تناط بها من قبل املدير العام ونائبه.
المستندات المطلوبة:
 .1ر�سالة موجه من املقاول �أو اال�ست�شاري بطلب الرتفيع.
 .2ك�شف بامل�شاريع املنجزة (�شهادة اجناز � +إجازة بناء).
 .3ك�شف بامل�شاريع قيد التنفيذ (�إجازة بناء).
 .4ك�شف باملعدات والآليات.
 .5ميزانية ال�شركة.
 .6الكادر الهند�سي.
 .7عقد �إيجار (مكتب  +م�ستودع).
التكلفة :ح�سب فئة الت�صنيف
خطوات عمل الخدمة :
 .1تدقيق امل�ستندات من مقرر اللجنة.
 .2دفع الر�سوم يف ال�صندوق.
� .3إعداد تقارير فنية للمو�ضوعات املقررة من قبل مقرر اللجنة.
� .4إعداد حم�ضر �أجتماع اللجنة.
 .5حتديد موعد اجتماع اللجنة.
 .6اعتماد النهائي لر�سالة الت�صنيف طبق ًا لقرار اللجنة .

إصدار

شهادة

صالحية

تعريف الخدمة:
ا�ست�ل�ام املخطط���ات م���ن اال�ست�ش���اري ومراجعته���ا م���ن قب���ل مهند����س ق�سم
الرتاخي�ص و�إ�صدار اعتماد املخططات .
المستندات المطلوبة:
 .1خارطة الأر�ض
� .2سند امللكية
 .3ر�سالة تكليف للمكتب اال�ست�شاري
 .4رخ�صة اال�ست�شاري.
� .5إي�صال دفع الر�سوم.
 .6احل�سابات الإن�شائية.
 .7فح�ص الرتبة.
 .8خمططات دوائر اخلدمات.
 .9خارطة املوقع العام معتمدة من ال�صرف ال�صحي
 .10دفرت ال�شروط واملوا�صفات
�.11شهادة ا�ستالم العالئم لغر�ض فح�ص الرتبة.
 .12ر�سائل عدم املمانعات عند الطلب .
 .13خمطط���ات معتم���دة م���ن الدوائ���ر اخلدمية مث���ل (دائ���رة التخطيط
وامل�ساح���ة -هيئ���ة كهرباء ومي���اة ال�شارقة -دائ���رة الغاز -ات�ص���االت -الدفاع
املدين)
التكلفة :حت�سب الر�سوم ح�سب احلالة وم�ساحة البناء.
خطوات عمل الخدمة :
 .1ا�ستالم املخططات املعمارية وتدقيق ال�شروط الفنية .
 .2مطابقة املخططات املعمارية مع موافقات الدوائر اخلدمية مثل (دائرة
التخطي���ط وامل�ساح���ة -هيئة كهرباء ومي���اة ال�شارقة -دائرةالغ���از -ات�صاالت
الدفاع املدين). .3مطابقة املخططات املعمارية مع املخططات الإن�شائية و ال�صحية .
 .4اعتماد املخططات.
 .5ت�سليم امل�ستندات املطلوبة ملوظف خدمة العمالء ويتم التدقيق عليها ثم
�إدخالها �إيل ق�سم تراخي�ص البناء .
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�أخبار املجل�س
اطلع على التقرير الختامي ألعماله
بلدي الشارقة يختتم الفصل السنوي السابع لدور االنعقاد العادي األول
اختت���م املجل�س البلدي ملدينة ال�شارق���ة �أعماله لدور االنعقاد العادي الأول من
الف�ص���ل ال�سنوي ال�ساب���ع وذلك بناء على قرار املجل����س التنفيذي رقم ()35
ل�سن���ة  2012ب�ش����أن ف����ض دور االنعق���اد الع���ادي الأول من الف�ص���ل ال�سنوي
ال�ساب���ع للمجال����س البلدي���ة لإم���ارة ال�شارق���ة وج���اء ذل���ك خ�ل�ال االجتم���اع
العا�ش���ر والأخ�ي�ر لهذا الف�ص���ل ال���ذي تر�أ�سه �سع���ادة �سامل عبي���د ال�شام�سي
رئي����س املجل�س البل���دي ملدينة ال�شارق���ة و�سعادة املهند�س �أحم���د عمران ترمي
نائ���ب الرئي�س و �أع�ضاء املجل�س  .كما ح�ضر االجتماع �سعادة املهند�س �سلطان
املع�ل�ا مدير عام بلدي���ة ال�شارقة و�سع���ادة ثابت الطريفي �أم�ي�ن �سر املجل�س .
وق���د اطل���ع املجل�س خ�ل�ال اجتماعه عل���ى التقري���ر اخلتامي جلل�سات���ه والذي
ت�ضم���ن �أب���رز املوا�ضي���ع التي مت���ت مناق�شتها خ�ل�ال هذا الف�ص���ل من خالل
اللج���ان الدائم���ة وامل�ؤقتة للمجل����س كما ت�ضمن �أب���رز الق���رارات والتوجيهات
الت���ي �أ�صدره���ا املجل�س للأجه���زة التنفيذية يف البلدية والت���ي تتعلق مبعظمها
بتطوي���ر املراف���ق اخلدمي���ة الت���ي تتعل���ق بالعمل البل���دي يف مدين���ة ال�شارقة .
ويف كلمت���ه اخلا�ص���ة باختت���ام �أعم���ال املجل����س له���ذا الف�ص���ل  ،متن���ى
�سع���ادة ال�شام�س���ي �أن يك���ون املجل����س ق���د ُو ّف���ق يف �ص���ون الأمان���ة الت���ي
�شرفن���ا بحمله���ا �صاح���ب ال�سم���و ال�شي���خ الدكت���ور �سلط���ان ب���ن حمم���د
القا�سم���ي ع�ض���و املجل����س الأعل���ى حاك���م ال�شارق���ة –حفظ���ه اهلل –
ومما جاء يف كلمته اخلتامية :
كما تعلمون جميعكم  ،فقد متيز هذا الف�صل بحدث ترك الكثري من ب�صمات
اخل�ي�ر يف �إم���ارة ال�شارقة من خ�ل�ال الع���ودة امليمونة ل�صاح���ب ال�سمو حاكم
ال�شارق���ة –حفظه اهلل – من رحلة العالج وم���ا واكبها من فرحة عارمة عمت
�أرج���اء الدول���ة و�أدخلت البهجة وال�س���رور �إىل قلوبنا جميع��� ًا وتوالت فيما بعد
التوجيه���ات واملرا�سيم ال�سامية الت���ي �أ�صدرها �سموه والتي تالم�س احتياجات
املواطن واملقيم على حد �سواء فجاءت زيادة الرواتب ملوظفي القطاع احلكومي
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و�إطالق امل�شاريع املتعلقة بالإ�سكان وتطوير الأحياء ال�سكنية والبنى التحتية بكل
جوانبه���ا وكان علينا الت�أهب ل�سرع���ة التحرك لتنفيذ هذه التوجيهات التي يقع
الكث�ي�ر منها �ضمن الإطار البلدي �أو من خالل التن�سيق مع اجلهات الأخرى .
وكم���ا تزينت بداي���ة الف�صل ال�سنوي بالعودة امليمون���ة ل�صاحب ال�سمو  ،جاءت
زي���ارة �سم���و ويل العهد  ،نائب احلاكم -حفظ���ه اهلل  -يف �شهر مايو للمجل�س
البل���دي وبلدية مدينة ال�شارقة لتكون لنا �شرف��� ًا وتزيد من �إ�صرارنا وعزميتنا
عل���ى بذل �أق�ص���ى اجلهود لتلم�س احتياج���ات �سكان املدين���ة البا�سمة وال�سعي
لتحقيق امل�صلحة العامة التي تخدم اجلميع”.
كما توجه �سعادة ال�شام�سي بجزيل ال�شكر �إىل جميع جلان املجل�س ملا �أبدوه من
حر����ص على ب���ذل �أق�صى اجلهود لتنفيذ التوجيه���ات ال�سامية ل�صاحب ال�سمو
م���ن خالل درا�سة ومناق�شة العديد من املوا�ضي���ع واملقرتحات املتعلقة بال�ش�أن
البل���دي ومنها على �سبيل املثال ال احل�ص���ر  ،االنتهاء من �صياغة م�شروع قرار
النظافة العامة ورفع م�سودة م�شروع قرار بيع منتجات التبغ يف املحال التجارية
القائمة يف الأحياء ال�سكنية و�آلية الت�صدي لظاهرة ت�سكني العمال بالقرب من
املناط���ق ال�سكنية وغريه���ا من املوا�ضيع الت���ي تتعلق بالأم���ور احلياتية جلميع
�سكان مدين���ة ال�شارقة .كما �أتوجه بال�شكر �إىل جميع املجال�س البلدية الأخرى
يف �إم���ارة ال�شارق���ة و�إىل الهيئات والدوائر احلكومية عل���ى ح�سن تعاونهم من
خالل التن�سيق يف العديد من املوا�ضيع لتحقيق امل�صلحة العامة .
و ال�شك���ر مو�صول �إىل �سع���ادة مدير عام البلدية و�إىل ونائب���ه وم�ساعديه و�إىل
جميع مدي���ري الإدارات ور�ؤ�س���اء الأق�سام ومدراء الفروع وم���دراء القطاعات
املختلف���ة يف البلدية و�أمانة �سر املجل�س البلدي وجميع املوظفني على جهودهم
يف متابع���ة جميع الق���رارات والتوجيه���ات ال�صادرة من املجل����س والتن�سيق مع
اجلهاز التنفيذي يف البلدية للت�أكد من ح�سن التنفيذ .

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

تر�أ����س �سع���ادة �سامل عبي���د ال�شام�سي رئي����س املجل�س البلدي ملدين���ة ال�شارقة
االجتم���اع الثام���ن ل���دور االنعقاد الع���ادي الأول م���ن الف�صل ال�سن���وي ال�سابع
بح�ض���ور �سع���ادة املهند�س �أحمد عمران ت���رمي نائب الرئي�س و�سع���ادة �أع�ضاء
املجل����س كما ح�ضر االجتم���اع �سعادة املهند�س �سلطان املع�ل�ا مدير عام بلدية
مدينة ال�شارقة و�سعادة ثابت الطريفي �أمني �سر املجل�س البلدي.
ناق�ش املجل�س خالل اجتماعه العديد من املوا�ضيع املتعلقة بال�ش�أن البلدي ومن
�أبرزه���ا مقرتح منع بيع منتجات التبغ يف البقاالت الكائنة يف الأحياء ال�سكنية
حي���ث �أعد املجل�س البلدي م�سودة م�ش���روع لقرار ب�ش�أن منع بيع جميع منتجات
التب���غ يف البق���االت الكائن���ة يف الأحياء ال�سكني���ة وت�أتي هذه اخلط���وة يف �إطار
حر����ص املجل�س البلدي عل���ى �صحة �أفراد املجتم���ع ومكافحة ظاهرة التدخني
لدى فئة الأطفال وكان املجل�س قد ناق�ش خالل اجتماعاته ال�سابقة ومن خالل
جلانه املتخ�ص�صة ظاه���رة التدخني لدى فئة الأطفال ومدى خطورتها خا�صة
يف ظ���ل عدم التزام بع�ض �أ�صحاب البق���االت من خالل بيع ال�سجائر للأطفال
 ،وبع���د االطالع على م�س���ودة امل�شروع ومناق�شته � ،أو�ص���ى املجل�س برفعه �إىل
اجلهات العليا التخاذ القرار املنا�سب ب�ش�أنه .
ويف ال�ش����أن التنظيم���ي ،وبنا ًء على التوجيهات ال�سامي���ة ل�صاحب ال�سمو حاكم
ال�شارق���ة ب�ش�أن املحافظة على خ�صو�صي���ة املناطق ال�سكنية وعدم التعدي على
حرمة هذه املناطق م���ن خالل ت�سكني العمال فيها ،اطلع املجتمعون على خطة
العم���ل اخلا�صة ب�ش�أن منع �أ�صحاب البي���وت القدمية القيام بتعديالت خمالفة
داخله���ا من �أج���ل حتويله���ا �إىل �سكن للعم���ال وتت�ضمن خطة العم���ل عدد من

الإج���راءات و منها قطع اخلدمات ع���ن هذه املنازل وتغ���رمي �أ�صحابها مببالغ
مالية على �أن تت�ضاعف الغرامة يف حال التكرار مع �إلزامهم ب�إخالئها مبا�شرة
و�إزال���ة املخالفات ووجه املجل����س ب�سرعة تنفيذ هذه اخلطة على �أن يتم موافاة
املجل�س بالتقارير.
ويف ال�سي���اق عينه ،ناق����ش املجل�س املخالف���ات القائمة يف املنطق���ة ال�صناعية
ال�ساد�سة والتي تتنوع بني تكد�س الأخ�شاب وغريها من املواد القابلة لال�شتعال
وتق�سيم املح�ل�ات ب�صورة غري قانونية �إىل عدة وحدات وت�أجريها من الباطن
وانت�ش���ار البناء املخالف الغري م�ص���رح به والتمدي���دات الكهربائية الع�شوائية
وغريه���ا من املخالفات الت���ي ت�ساهم يف ا�شتعال احلرائ���ق وت�سبب �ضررا بيئي ًا
ف�ض ًال عن ت�شويهها للمظه���ر احل�ضاري للمدينة و�أ�صدر املجل�س قرارا ب�سرعة
�إزالة هذه املخالفات الع�شوائية بالتن�سيق مع اجلهات املعنية.
كما اطلع املجتمعون على املقرتح اخلا�ص بتعديل بع�ض البنود اخلا�صة بت�سجيل
عق���ود املقاوالت م���ن الباطن والتي تتعلق بر�سوم الت�سجي���ل وم�س�ؤولية مقاويل
الباط���ن وعدد من الأم���ور التنظيمية الأخ���رى املتعلقة به���ذا الن�شاط وا�صدر
املجل�س قرار ًا باملوافقة على هذا التعديل بح�سب مقت�ضيات العمل.
ويف ال�ش����أن التنظيم���ي �أي�ض��� ًا  ،ناق����ش املجل�س مق�ت�رح تطوير معه���د ال�شارقة
لل�سياقة من حيث تطوير ال���كادر الوظيفي والربامج التدريبية و�أو�صى املجل�س
بتنفيذ مقرتح التطوير خا�ص���ة و�أن املعهد يعترب من املرافق احليوية الرئي�سية
يف مدينة ال�شارقة.
كما ناق�ش املجل�س عدد من املوا�ضيع الأخرى املتعلقة بال�ش�أن البلدي.
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�أخبار املجل�س
جولة ميدانية لبلدي الشارقة على
األراضي المقترحة لـ "مجمع العزب "
ق���ام وفد من املجل�س البلدي ملدينة ال�شارق���ة برئا�سة �سعادة املهند�س � /أحمد
عمران ترمي نائب رئي�س املجل�س و�أع�ضاء من جلنة التخطيط والتطوير وجلنة
املخالف���ات وحماية البيئ���ة بجولة ميداني���ة للأرا�ضي الف�ض���اء يف منطقتي �أم
فني�ي�ن والزبري وذلك لالط�ل�اع على الأرا�ضي الت���ي �ستخ�ص�ص لإن�شاء عزب
املوا�ش���ي بح�س���ب م���ا مت االتفاق علي���ه بني املجل����س البلدي ودائ���رة التخطيط
وامل�ساح���ة حيث مت اختيار ه���ذه املناطق من الناحي���ة اجلغرافية ن�سبة لبعدها
عن املناطق ال�سكنية وعدم ت�أثريها على راحة ال�سكان يف املناطق القريبة .
وت�أتي هذه اخلطوة تنفيذا للتوجيهات ال�سامية ل�صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة
–حفظه اهلل – ب�ش�أن تنظيم العزب يف مدينة ال�شارقة واحلفاظ على املظهر
احل�ض���اري للمدينة م���ن خالل �إزالة العزب الع�شوائية الت���ي ال تلتزم باملعايري
ال�صحي���ة والبيئية ف�ض ًال عن حتول بع�ضها �إىل جتمع للعمال املخالفني لقوانني
الإقامة والعمل يف الدولة.
وكان املجل����س البل���دي قد عق���د العديد من االجتماعات ملناق�ش���ة �آلية تنظيم
العزب و تخ�صي�ص الأرا�ضي لأ�صحاب املوا�شي ولإن�شاء العزب بح�سب املعايري
الت���ي �ست�ضعه���ا بلدي���ة ال�شارقة حي���ث �ستكون اجله���ة امل�شرفة عل���ى التنظيم
ومراقب���ة �آلية عمله���ا والت�أكد من عدم ارت���كاب املخالفات البيئي���ة وال�صحية
والإن�شائية حيث �ستقوم بتطبيق قانون املخالفات للعزب الع�شوائية .
كم���ا وج���ه املجل�س البلدي خ�ل�ال الفرتة ال�سابق���ة اجلهات املعني���ة يف البلدية

اللجنة العامة لبلدي الشارقة تناقش تخفيض قيمة المخالفات البلدية المحررة

قبل عام 2012

ب�إزال���ة العديد من العزب املخالفة يف �أكرث من منطقة يف مدينة ال�شارقة وقام
ب�إع���داد ا�ستمارة لتقدمي طلب للح�صول على عزبة بديلة حيث �سيقوم املجل�س
بدرا�سة هذه الطلبات وفق ال�شرط واملعايري املعتمدة للح�صول على العزب .
ومن الناحية التنظيمية � ،ستقوم بلدية مدينة ال�شارقة ببناء ال�سور اخلارجي
ال���ذي �سيحيط مبجمع العزب و�سيتوىل �أ�صحاب العزب التق�سيم الداخلي على
�أن تتوىل البلدية الإ�شراف على التنظيم والرقابة ال�صحية والبيئية .
و�أ�ش���ار �سع���ادة نائب رئي�س املجل����س � ،أن هذه املرحلة �ستك���ون بداية لتنظيم
الع���زب حيث جاري التن�سيق مع دائرة التخطيط وامل�ساحة لإمكانية تخ�صي�ص
�أرا�ضي جدي���دة للعزب بحيث ال يعود هناك �أي مربر لوجود العزب الع�شوائية
يف جميع مناطق مدينة ال�شارقة .
كما نا�شد �سعادته جميع �أ�صحاب العزب الع�شوائية ملراجعة البلدية بخ�صو�ص
العزب القائمة حاليا.

بلدي الشارقة يناقش آلية تطوير عمل قسم تصديق عقود اإليجار
تر�أ����س �سع���ادة �سامل عبي���د ال�شام�سي رئي����س املجل�س البلدي ملدين���ة ال�شارقة
االجتم���اع التا�سع ل���دور االنعق���اد العادي الأول م���ن الف�صل ال�سن���وي ال�سابع
بح�ض���ور �سع���ادة املهند�س �أحمد عمران ترمي نائب الرئي����س و�سعادة الأع�ضاء
كم���ا ح�ضر االجتم���اع �سعادة املهند�س �سلط���ان املعال مدير ع���ام بلدية مدينة
ال�شارقة و�سعادة ثابت الطريفي �أمني �سر املجل�س البلدي.

ناق����ش املجل����س العديد م���ن املوا�ضيع املتعلق���ة بال�ش�أن البل���دي ومنها تطوي���ر الآلية
املعم���ول بها حالي��� ًا يف �إدارة حماية امل�ستهلك حيث �أب���دى املجل�س بع�ض املالحظات
حول الت�أخري يف �إجناز معامالت ت�صديق عقود الإيجار ال�سكنية والتجارية و الـت�أخري
يف املعام�ل�ات اخلا�صة بق�ضاي���ا املنازعات الإيجارية و�أك���د املجتمعون على �ضرورة
حتديث جمي���ع الأنظمة املعمول بها وتطبيق النظام الإلك�ت�روين ال�شامل لإجناز هذه
املعامالت يف �إدارة حماية امل�ستهلك لأن الهدف الأ�سا�سي من ت�صديق العقود العملية
التنظيمي���ة واحلفاظ على خ�صو�صي���ة ال�سكن العائلي �ضمن املعاي�ي�ر التي تتميز بها
وج���ه املجل�س اجلهة املخت�صة يف البلدية بالعم���ل على تطوير الآلية
�إم���ارة ال�شارقة ّ ،
املعمول به���ا حالي ًا من خالل حتديث النظام الإلك�ت�روين ومراجعة نوعية امل�ستندات
والوثائق املطلوبة لإجناز هذه املعامالت.
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تر�أ����س �سع���ادة املهند����س �أحم���د عم���ران ت���رمي نائب رئي����س املجل����س البلدي
ملدين���ة ال�شارق���ة االجتم���اع ال�ساد�س لدور االنعق���اد الع���ادي الأول من الف�صل
ال�سن���وي ال�ساب���ع للمجل����س البلدي ملدين���ة ال�شارق���ة و�سعادة ثاب���ت الطريفي
�أم�ي�ن �س���ر املجل����س البل���دي .كم���ا ح�ض���ر االجتم���اع م���ن اجله���از التنفيذي
لبلدي���ة ال�شارقة �سعادة �س���امل اجلروان م�ساعد املدير الع���ام للدعم امل�ؤ�س�سي
و�سع���ادة عب���داهلل القاي���دي مدي���ر �إدارة امل���وارد املالي���ة وال�ش����ؤون الإدارية .
ناق�شت اللجنة خ�ل�ال اجتماعها العديد من املوا�ضي���ع املتعلقة بال�ش�أن البلدي
والتنظيم���ي ومنه���ا مق�ت�رح ب�ش����أن تخفي�ض قيم���ة خمالفات البلدي���ة التي مت
حتريره���ا قبل عام  2012وذلك يف خطوة تهدف �إىل تخفيف الأعباء املالية
عن �أ�صحاب هذه املخالفات كما تهدف �إىل تنظيم هذا املو�ضوع من حيث حث
�أ�صحاب املخالفات على ت�سديد املخالفات املرتاكمة قبل العام  2012و�أ�شاد
املجتمعون بهذا املقرتح وعليه �أو�صت اللجنة العامة ب�إحالة املقرتح �إىل اجلهة
املعني���ة يف البلدية لإعداد �آلية لتنفيذه على �أن تت�ضمن الآلية نوعية املخالفات
ون�سب���ة التخفي�ض �إ�ضافة �إىل املهلة التي �ستعط���ى للجمهور للمبادرة بدفعها .
ويف ال�ش����أن البيئ���ي ،ناق����ش املجتمع���ون التج���اوزات التي حت���دث يف عدد من
م���زارع الزبري والف�ل�اح من حيث هدر املي���اه اجلوفية من قب���ل �أ�صحاب هذه

وجه
امل���زارع م���ن خ�ل�ال ا�ستخ���دام طريقة الغم���ر يف زراع���ة الورقيات وق���د ّ
املجتمع���ون اجله���ات املعني���ة يف البلدية للت�ص���دي لهذه املخالف���ات والت�شديد
عل���ى امل���زارع لاللت���زام باملر�سوم الأمريي رق���م ( )19ل�سن���ة  2000وقرار
املجل����س التنفي���ذي ب�ش����أن من���ع الري بطريق���ة الغمر كم���ا اق�ت�رح املجتمعون
تزوي���د ه���ذه امل���زارع بع���دادات خا�ص���ة للتقن�ي�ن يف ا�ستخ���دام املي���اه وجتنب
اله���در و �أو�ص���ى املجتمع���ون بع���دم الته���اون م���ع مرتكب���ي ه���ذه املخالف���ات
الت���ي ت�سب���ب �ض���رر ًا كب�ي�ر ًا عل���ى امل���وارد الطبيعي���ة م���ن خ�ل�ال ا�ستنزافه���ا
وم���ن الناحي���ة التنظيمي���ة  ،اطلع���ت اللجن���ة العام���ة عل���ى م�س���ودة م�ش���روع
ق���رار ب�ش����أن تنظي���م عم���ل مركب���ات بيع الأع�ل�اف يف �إم���ارة ال�شارق���ة والتي
مت �إعداده���ا بالتن�سي���ق م���ع املجال����س البلدي���ة لإم���ارة ال�شارقة حي���ث يهدف
الق���رار �إىل تنظي���م مزاول���ة ن�شاط حتميل وبي���ع الأعالف من خ�ل�ال �إ�صدار
ترخي����ص للمركب���ات الت���ي �ستخ�ص����ص له���ذا الن�ش���اط �إ�ضاف���ة �إىل ت�ضمني
الق���رار لبن���ود خا�ص���ة بالغرام���ات بح���ق خمالف���ي الق���رار ووجه���ت اللجن���ة
العام���ة برفع امل�ش���روع �إىل اجلهات العلي���ا للنظر ب�ش�أنه والتوجي���ه باملنا�سب .
كما ناق�شت اللجنة عدد من املوا�ضيع الأخرى املتعلقة بال�ش�أن البلدي واحلياتي .

ويف ال�ش����أن التنظيم���ي  ،اطل���ع املجل����س عل���ى امل�س���ودة النهائي���ة مل�ش���روع
قان���ون النظاف���ة العام���ة وال���ذي مت���ت مراجعته م���ن قب���ل اللج���ان املخت�صة
يف املجل����س بالتن�سي���ق م���ع اجله���ات املعني���ة يف البلدي���ة ووجه املجل����س برفع
م�ش���روع ق���رار النظاف���ة العام���ة �إىل املجل����س التنفي���ذي للتوجي���ه باملنا�سب .
ويف ال�سي���اق عين���ه  ،وبع���د الدرا�س���ة املت�أني���ة م���ن قب���ل اللج���ان املخت�صة يف
املجال����س البلدية وبلدي���ات �إمارة ال�شارق���ة بالتن�سيق م���ع الإدارة القانونية يف
مكت���ب �سوم احلاكم  ،ق���ام املجل�س البلدي ملدينة ال�شارق���ة باملراجعة النهائية
لالئح���ة الر�س���وم والغرام���ات البلدية حيث قام���ت البلدي���ات الت�سعة بتقدمي
اقرتاح���ات تتعل���ق بهذه الر�س���وم والغرامات مب���ا يتما�شى م���ع طبيعة اخلدمة
�أو املخالف���ة ومب���ا يحق���ق امل�صلح���ة العام���ة للجمي���ع  .وت�شمل الالئح���ة كافة
القطاع���ات التي يغطيها العم���ل البلدي من ال�ش�أن ال�صح���ي والبيئي والغذائي
وال�ش����ؤون الهند�سي���ة والفني���ة وتراخي�ص البن���اء واملمتل���كات العامة وخدمات
املواق���ف واحلدائ���ق وغريه���ا م���ن ال�ش����ؤون املتعلق���ة بالعم���ل البل���دي ووج���ه
املجل����س برف���ع الالئحة �إىل املجل����س التنفيذي للمناق�شة واالعتم���اد النهائي .
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�أخبـار الـدار
بلدية الشارقة توقع اتفاقية مع مركز العربية لخدمات رجال
األعمال لفتح منفذ جديد لتصديق عقود اإليجار
وقع���ت بلدية ال�شارقة اتفاقية مع مركز العربي���ة خلدمات رجال الأعمال لفتح
منف���ذ جدي���د لت�صديق عقود الإيجار وذلك يف �إط���ار حر�ص البلدية على تعدد
منافذ تقدمي اخلدمات للت�سهيل على العمالء واملراجعني.
وق���ام بالتوقيع عل���ى االتفاقية �سع���ادة املهند�س �سلطان عب���د اهلل املعال مدير
ع���ام بلدية مدينة ال�شارقة و�سعادة ال�شيخ خالد بن �أحمد بن �سلطان القا�سمي
مدير مرك���ز العربية خلدمات رجال الأعمال ،بح�ض���ور خالد ال�شام�سي مدير
�إدارة حماية امل�ستهلك يف البلدية وعدد من امل�س�ؤولني يف بلدية ال�شارقة ومركز
العربية خلدمات رجال الأعمال.
وق���ال �سع���ادة املهند�س �سلطان عبد اهلل املعال �إن ه���ذه االتفاقية ت�أتي يف �إطار
تعزي���ز ال�شراكة ب�ي�ن البلدية وكاف���ة الدوائ���ر وامل�ؤ�س�س���ات يف املجتمع لتقدمي
اخلدمات البلدية عرب العديد من املنافذ التي تتيح للجمهور اجناز معامالتهم
بي�سر و�سهولة دون الرجوع �إىل مقرات البلدية ،م�شري ًا �إىل �أن االتفاقية �ستكون
يف البداي���ة قا�صرة على تقدمي خدمات توثيق عقود الإيجار على �أن يتم تقدمي
املزيد من اخلدمات يف امل�ستقبل القريب.

المعال :البلدية تقدم خدماتها عبر العديد من
المنافذ للتيسير على الجمهور.

و�أو�ضح �سعادته �أن موظفي البلدية �سيتواجدون يف مقر مركز العربية خلدمات
رج���ال الأعمال الجن���از املعامالت اخلا�صة بعملية ت�صدي���ق عقود الإيجار من
خ�ل�ال ربط النظام االلك�ت�روين الذي يتيح للمراجعني اجن���از معامالت بي�سر
و�سهول���ة يف مقر املرك���ز ،م�ؤكد ًا �أن البلدية حري�صة عل���ى تخفيف الأعباء عن
اجلمه���ور من خالل فتح العديد من منافذ تقدمي اخلدمات �سواء يف مراكزها
املنت�ش���رة يف جمي���ع �أنحاء املدينة �أو م���ن خالل التعاون والتن�سي���ق مع الدوائر
واجلهات احلكومية واخلا�صة الأخرى.
ومن جانبه عرب �سعادة ال�شيخ خالد بن �أحمد بن �سلطان القا�سمي عن تقديره
لل���دور الذي تقوم به البلدي���ة م�ؤكد ًا �أن هذه االتفاقية تعك�س التعاون والتن�سيق
بني املركز والبلدية وحر�ص الدوائر وامل�ؤ�س�سات يف مدينة ال�شارقة على التعاون
من �أجل تقدمي �أف�ضل اخلدمات بي�سر و�سهولة للمراجعني.
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ناقشا تراخيص قوارب الصيد وتوطين مهنة الداللة
وزارة البيئة تشيد بجهود بلدية الشارقة في الحفاظ على البيئة والصحة العامة

عقدت بلدي���ة مدينة ال�شارقة
اجتماع��� ًا مو�سع��� ًا م���ع وزارة
البيئ���ة واملي���اه ملناق�ش���ة عدد
م���ن الق�ضاي���ا واملو�ضوع���ات
امل�شرتك���ة بني الطرفني وذلك
مبقر البلدية ،بح�ضور �سعادة
املهند����س �سلط���ان عب���د اهلل
املع�ل�ا مدير عام بلدية مدينة
ال�شارقة و�سعادة عبد الرحيم حممد احلمادي الوكيل امل�ساعد للخدمات امل�ساندة
يف وزارة البيئ���ة واملياه ،بالإ�ضاف���ة �إىل عدد من امل�س�ؤولني يف البلدية والوزارة.
وق���ال �سعادة املهند�س �سلط���ان عبد اهلل املعال مدير عام بلدية مدينة ال�شارقة
�أن االجتم���اع ناق�ش الإجراءات املتبعة ب�ش�أن عملي���ات ترخي�ص قوارب ال�صيد
من �أجل تنظيم عمل القوارب من خالل �إلزام جميع ال�صيادين باحل�صول على
الرتاخي�ص الالزمة بالن�سبة للقوارب اجلديدة �أو جتديد الرخ�ص املنتهية من
�أجل تطبيق املعايري واال�شرتاطات القانونية التي ت�ضمن تنظيم العمل واحلفاظ
على حقوق ال�صيادي���ن ،م�شري ًا �إىل �أن االجتماع �أكد على �ضرورة توطني مهنة
“الداللة” يف �س���وق ال�سمك
باعتباره���ا من امله���ن الهامة
الت���ي كان ميار�سه���ا الآب���اء
والأج���داد ويج���ب احلف���اظ
عليه���ا لدع���م ال�صيادي���ن.

و�أ�ش���ار �سعادت���ه �إىل ان���ه مت
مناق�ش���ة الإج���راءات الت���ي
يت���م تطبيقه���ا يف املحاج���ر
ال�صحية اخلا�صة باحليوانات
م���ن �أج���ل تعزي���ز ال�ضواب���ط
الت���ي تق���وم به���ا البلدي���ة
وال���وزارة ب�ش����أن احليوان���ات
امل�ست���وردة واتخ���اذ كاف���ة
اال�شرتاط���ات ال�صحي���ة الالزم���ة قب���ل دخوله���ا �إىل �أ�س���واق الإم���ارة ل�ضمان
حتقي���ق �أعل���ى املعاي�ي�ر ال�صحي���ة ،حفاظ��� ًا على �صح���ة و�سالم���ة امل�ستهلكني.
وم���ن جانبه قال �سعادة عبد الرحيم حممد احلمادي الوكيل امل�ساعد يف وزارة
البيئة واملي���اه �أن معايل الدكتور را�شد بن فهد وزير البيئة واملياه يثمن اجلهود
املتمي���زة التي تقوم بها بلدية ال�شارقة يف جم���ال احلفاظ على البيئة وال�صحة
العام���ة ،موجه���ا ال�شك���ر للم�س�ؤولني يف البلدي���ة على ما حققوه م���ن �إجنازات
وم���ا قامت به بلدية ال�شارقة من جهود كب�ي�رة يف هذا املجال وخا�صة يف مكب
النفايات مبنطقة ال�صجعة والتعامل مع النفايات بطرق عملية حديثة من خالل
عمليات التدوي���ر ،م�ؤكد ًا حر�ص
الوزارة عل���ى التوا�صل والتن�سيق
م���ع بلدي���ة ال�شارق���ة لدع���م
جهوده���ا البيئي���ة وال�صحي���ة.
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�أخبـار الـدار
بلدية الش��ارقة والمدين��ة الجامعية تبحثان التعاون المش��ترك
والحفاظ على النظافة العامة والزراعة

املعال وعيالن وبن جرش وعدد من املسؤولني في البلدية

عقدت بلدية مدينة ال�شارقة اجتماعا مع املدينة اجلامعية يف ال�شارقة ملناق�شة
ع���دد م���ن الق�ضايا واملو�ضوع���ات يف �إط���ار التع���اون والتن�سيق ب�ي�ن اجلانبني
للحفاظ على جمال ونظافة املدينة .
وح�ض���ر االجتم���اع �سع���ادة املهند�س �سلطان عب���د اهلل املعال مدي���ر عام بلدية
مدين���ة ال�شارقة و�سعادة حممد حم���دان بن جر�ش مدير عام املدينة اجلامعية
بال�شارق���ة و�سعادة ريا����ض بن عيالن نائب املدير الع���ام يف البلدية واملهند�س
عب���د العزيز املن�صوري م�ساعد املدير العام لل�ش�ؤون الفنية بالإ�ضافة �إىل عدد
من مدراء الإدارات.
وقال �سع���ادة املهند�س �سلطان عبد اهلل املعال مدير عام بلدية مدينة ال�شارقة
�أن ه���ذا االجتماع ي�أت���ي يف �إطار التعاون والتن�سيق م���ع �إدارة املدينة اجلامعية
لبح���ث احتياجاتها م���ن �أجل دعم اخلدمات املتنوعة وخا�ص���ة النظافة العامة
والزراعة والت�شجري حفاظ ًا على هذا ال�صرح العلمي املتميز.
و�أ�ض���اف �سعادته �أن البلدية حري�صة على دعم كافة اجلهات وفق ًا لإمكانياتها
انطالق���ا من حر�صها على االرتقاء باخلدمات يف الإمارة وحتى تبقى ال�شارقة
يف الطليعة دائما ،م�ؤكد ًا �أن املدينة اجلامعية جزء هام من امل�ؤ�س�سات التعليمية
املتمي���زة التي حتظى بدعم ورعاية �صاحب ال�سم���و ال�شيخ الدكتور �سلطان بن
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حمم���د القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعل���ى لالحتاد حاكم ال�شارق���ة  ،م�شري ًا �إىل
�أن البلدي���ة ال تدخرا و�سع ًا يف تقدمي كافة االحتياج���ات الالزمة لإدارة املدينة
اجلامعية.
ووج���ه �سعادته ب�سرعة �إ�صالح كافة املعدات والآليات اخلا�صة بالنظافة العامة
التابع���ة للمدين���ة اجلامعي���ة يف ك���راج البلدية ،كذل���ك بدعم عملي���ة الزراعة
والت�شج�ي�ر مبا ي�ضم���ن احلفاظ على نظاف���ة وجمال املدين���ة ،وخا�صة الطرق
اخلارجي���ة املحيطة باملدين���ة اجلامعية،موجها امل�س�ؤول�ي�ن يف البلدية بالتعاون
والتوا�صل مع �إدارة املدينة اجلامعية لتعزيز ال�شراكة بينهم وتلبية احتياجاتها
وفقا ملا تق�ضية امل�صلحة العامة.
ومن جانبه عرب �سعادة حممد حمدان بن جر�ش املدير العام للمدينة اجلامعية
ع���ن �شكره وتقديره للدور الكبري الذي تقوم به بلدية ال�شارقة يف احلفاظ على
نظافة وجم���ال املدينة وتوفري االحتياجات الالزمة لها ،م�ؤكد ًا �أن هذا التعاون
يعك����س الدور املجتمعي الذي تقوم به بلدية ال�شارقة لدعم كافة القطاعات من
�أجل االرتقاء بالإمارة وحتقيق م�سرية التقدم والرخاء التي ت�شهدها ال�شارقة.
و�أو�ض���ح �أن البلدية من الدوائر الرائدة التي تقوم بالكثري من الأعباء واملهام،
م�شيد ًا بحر�ص امل�س�ؤولني يف البلدية وتعاونهم مع املدينة اجلامعية.

فرض غرامات على المخالفين والمتسببين في هدر المياه بالشوارع

بلدية الش��ارقة تنظم حمالت مكثفة لضبط
عمال غس��يل الس��يارات في األحياء
�أعلن���ت بلدية ال�شارقة عن تنظيم حمالت تفتي�شية مكثفة للق�ضاء على العمالة
ال�سائب���ة التي تقوم بغ�سيل ال�سيارات ب�ش���كل ع�شوائي يف �شوارع و�أحياء املدينة
وحرا����س البنايات الذين يقومون به���در املياه يف الطرقات �أثناء نظافة مداخل
العق���ارات وغريها من الأعمال الهام�شية الأخ���رى وذلك يف �إطار ا�سرتاتيجيه
البلدي���ة الرامي���ة �إىل الق�ضاء على
كافة الظواهر ال�سلبية.
وقال �سع���ادة املهند�س �سلطان عبد
اهلل املع�ل�ا مدير ع���ام بلدية مدينة
ال�شارق���ة �إن البلدي���ة �ستنظم عدة
حم�ل�ات خ�ل�ال الف�ت�رة احلالي���ة
وامل�ستقبلي���ة ل�ضب���ط العمال���ة
ال�سائبة الت���ي متار�س عملية غ�سيل
ال�سي���ارات يف املواق���ف وال�ش���وارع
و�أم���ام املنازل يف الأحياء ال�سكنية،
وخا�صة �أن هذه العمالة غري مقيمة
يف الدولة ب�شكل �شرعي وال تعمل لدى كفيلها ،كما تت�سبب يف الكثري من امل�شاكل
االجتماعي���ة واالقت�صادية وهدر و�إ�سالة املياه على الطرقات مما يعر�ض البنية
التحتية للتلف ،بالإ�ضافة �إىل ت�شويه املنظر العام ،م�شري ًا �إىل �أن جهود البلدية
بالتع���اون م���ع الدوائر واجله���ات احلكومية ذات العالقة �ساهم���ت يف انح�سار
الظواهر ال�سلبية ب�شكل كبري خالل الفرتة املا�ضية.
وذك���ر مدي���ر عام البلدي���ة �أن هذه احلمالت املكثف���ة ت�أتي تنفي���ذا للتوجيهات
ال�سامي���ة من �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكت���ور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأعلى حاك���م ال�شارقة حفظه اهلل باحلفاظ على املوارد الطبيعية ويف
مقدمته���ا املياه من �سوء اال�ستغ�ل�ال �سواء يف عملية غ�سيل ال�سيارات �أو املنازل
ومن���ع تعر�ض البنية التحية للتلف نتيجة لرتاك���م املياه يف ال�شوارع مما يت�سبب
يف �إه���دار الكث�ي�ر من املال واجله���د وت�شويه ال�ش���كل اجلمايل ال���ذي تتمتع به
املدينة.

و�أك���د �سعادت���ه �أن���ه مت و�ض���ع �آلية حم���ددة للق�ض���اء عل���ى الظواه���ر ال�سلبية
واملمار�س���ات اخلاطئ���ة الت���ي ت�صدر ع���ن هذه الفئ���ة وغريها م���ن املمار�سات
اخلاطئ���ة التي يق���وم بها العمال غ�ي�ر القانونيني،وذلك حفاظ��� ًا على ال�صورة
احل�ضارية ملدينة ال�شارقة ،م�ؤكد ًا �أن كثري ًا من ه�ؤالء العمال خمالفون لقانون
اجلن�سية والإقامة وال يعملون لدى
الكفيل الأ�صلي.
و�أو�ض���ح �أن احلم�ل�ات التفتي�شية
�س���وف تفر����ض غرام���ات مالي���ة
عل���ى �أ�صح���اب ال�سي���ارات الذين
ي�سمح���ون للعمال���ة ال�سائبة وغري
القانونية بغ�سي���ل �سياراتهم حيث
�سيتم فر�ض غرامه عليهم قدرها
 250دره���م وذل���ك ملن���ع تكرار
هذه الأخط���اء ،كما �سيتم التعامل
مع العامل املخال���ف وفقا لقوانني
اجلن�سي���ة والإقام���ة ووزارة العمل ،بالإ�ضافة �إىل م�ص���ادرة كافة املعدات التي
تك���ون بحوزت���ه ،كم���ا �سيتم فر����ض غرامات مالي���ة قدره���ا  500درهم على
الأ�شخا����ص الذي���ن يقومون بعملية ه���در و�إ�سالة املاء يف ال�ش���وارع �أثناء غ�سيل
املب���اين ،م�ؤكد ًا �أن الدولة تبذل جهود كب�ي�رة لتوفري املياه واملرافق واخلدمات
ولك���ن بع����ض املمار�س���ات اخلاطئة ت����ؤدي �إىل تلف ه���ذه املرافق مم���ا يتطلب
�صيانتها �أو �إعادة توفريها من جديد.
و�أ�ش���ار �إىل �أن البلدي���ة يف تع���اون وتن�سي���ق م�ستمر مع ال�شرط���ة ودائرة العمل
ودائ���رة الهج���رة ،بق�ص���د تقوي�ض هذه الظاه���رة ،والق�ضاء عل���ى �أي مظاهر
�سلبية ،الفت ًا �إىل �أن البلدية �ستقوم بتنظيم عملية غ�سيل ال�سيارات يف املواقف
العام���ة وف���ق �ضوابط قانونية ع�ب�ر �شركات م�ص���رح لها بالعم���ل ا�ستناد ًا �إىل
معاي�ي�ر و�شروط حمددة ،مبا ي�ضمن احلفاظ على املظهر العام والق�ضاء على
العمالة ال�سائبة ومنع هدر املياه.
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�أخبـار الـدار
في إطار حرصها على صحة وسالمة المستهلكين

بلدي��ة الش��ارقة تنظم حمالت تفتيش��ية على البقاالت للتأك��د من عدم فصل
ال
التيار الكهربائي عن المواد الغذائية لي ً
�أعلن���ت بلدية ال�شارقة عن تنظيم حمل���ة للرقابة على املن�ش�آت الغذائية العاملة
يف الإم���ارة للت�أك���د من عدم قي���ام بع�ض �أ�صح���اب البق���االت وال�سوبر ماركت
بف�ص���ل التي���ار الكهربي عن ب���رادات تخزين املواد الغذائية خ�ل�ال فرتة الليل
لتحقي���ق املزيد م���ن الأرباح على ح�س���اب �صالحية املنتج���ات وال�صحة العامة
لل�سكان.
وقالت �شذى على املعال مدير �إدارة ال�صحة العامة يف بلدية ال�شارقة �أن احلملة
بد�أت يف الثالث من �شهر يونيو و�سوف ت�ستمر على مدار ف�صل ال�صيف ،م�شرية
�إىل �أن املفت�ش�ي�ن �سوف يب���د�أون عملهم اعتبارا من ال�ساع���ة ال�ساد�سة �صباحا
للت�أكد من عدم قيام املحالت بف�صل التيار الكهربائي عن برادات حفظ املواد
الغذائي���ة خالل فرتة الليل ،بحيث ميكن للمفت����ش االطالع على املواد الغذائية
قبل حماولة تو�صيل التيار الكهربائي �إليها مرة �أخرى.
و�أو�ضحت �أن املفت�شني �سوف يقومون بتحرير خمالفات على البقاالت واملحالت
املخالف���ة يف �إطار حر�ص البلدية على �صحة و�سالمة امل�ستهلكني ومنع البقاالت
واملح�ل�ات من بيع �أي منتجات غري مطابق���ة للموا�صفات ال�صحية املعمول بها

يف دول���ة الإمارات ،الفت���ة �إىل �أن احلم�ل�ات التفتي�شية �ستك���ون مفاجئة وعلى
جمي���ع مناطق املدينة لإحكام ال�سيطرة على املواد الغذائية املخزنة بالثالجات
وال�ب�رادات بالإ�ضاف���ة اىل عم���ل توعية لأ�صح���اب املح�ل�ات وامل�ستهلكني على
ال�س���واء عن م���دى �أهمية التخزين اجليد للم���واد الغذائية وحفظها يف درجات
حرارة منا�سبة .
و�أ�ش���ارت �إىل �أن البلدي���ة تق���وم بتكثي���ف عملي���ة الرقاب���ة على كاف���ة املطاعم
والكافيرتيات واملطابخ ال�شعبية خالل ف�صل ال�صيف للت�أكد من �إتباعها جميع
املمار�س���ات الالزمة وتطبيق اال�شرتاطات ال�صحي���ة التي ت�ضمن �سالمة املواد
الغذائية ،وذلك بهدف رف���ع امل�ستوى ال�صحي للمن�ش�أة ب�صفة عامة وللعاملني
ب�صفة خا�صة.
وذكرت �أن هذه احلملة ت�أتي يف �إطار عملية تفعيل الرقابة على املراكز التجارية
وال�سوب���ر مارك���ت والبقاالت من خ�ل�ال الرتكيز على �إل���زام �أ�صحاب املحالت
بتطبيق طرق التخزين ال�صحية وعر�ض املواد الغذائية ب�شكل ال يعر�ضها للتلف
�أو فقدان قيمتها الغذائية.

وتطلق برنامج “رأيك يهمنا” لتعزيز التواصل مع الجمهور
�أعلن���ت بلدي���ة مدين���ة ال�شارق���ة ع���ن �إط�ل�اق برنامج “ر�أي���ك يهمن���ا” الذي
يه���دف �إىل تعزي���ز التوا�صل بني البلدي���ة واملراجعني وذلك حر�ص���ا منها على
توف�ي�ر العدي���د م���ن الو�سائل الت���ي ميكن م���ن خالله���ا التفاعل م���ع اجلمهور
وتلق���ى طلباته���م ومقرتحاته���م لتق���دمي �أف�ض���ل اخلدم���ات بي�س���ر و�سهول���ة.
وق���ال �سعادة املهند�س �سلطان عب���د اهلل املعال مدير عام بلدية مدينة ال�شارقة
�أن برنامج “ر�أيك يهمنا” يتيح للجمهور تقدمي كافة مالحظاتهم واقرتاحاتهم
وكل ما يتعلق بالعمل البلدي عرب �صناديق خا�صة مت تخ�صيها للجمهور يف جميع
مب���اين البلدية  ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن “ر�أيك يهمنا” ي�أتي �ضم���ن منظومة متكاملة
م���ن و�سائل االت�صال والتفاعل مع اجلمهور التي ت�شمل و�سائل التقنية احلديثة
حي���ث تتميز البلدية ب�صفحاتها على �شب���كات التوا�صل االجتماعي الفي�س بوك
والتوي�ت�ر واجلوجل بل�س واليوتيوب ،وتطبيق���ات الهواتف الذكية بالإ�ضافة �إىل
املوق���ع االلكرتوين بجانب اخل���ط ال�ساخن وي�ض���اف �إليه���م الآن ر�أيك يهمنا.
و�أ�ش���ار مدير عام بلدية مدينة ال�شارقة �أن البلدية تدر�س كافة املقرتحات التي
ت�ص���ل �إليها وتعمل على اال�ستفادة منها مبا يحقق ال�صالح العام بالإ�ضافة �إىل
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درا�س���ة املالحظات ومعاجل���ة �أي �شكاوى �أو ق�صور ميك���ن �أن يحدث ،انطالقا
م���ن �سعيها لتقدمي �أف�ضل اخلدمات وت�سهيل الإجراءات ،الفت ًا �إىل �أن �صفحات
البلدية على الفي�س بوك والتويرت واجلوجل بل�س واليوتيوب ت�شهد تفاعل و�إقبال
متمي���ز من اجلمهور بف�ضل اخلدمات التي تقدمها البلدية عرب هذه الو�سائل .

وفد من بلدية الشارقة
يزور التسجيل العقاري
ا�ستقبل���ت دائ���رة الت�سجي���ل العق���اري
بال�شارقة وفد ًا من بلدية مدينة ال�شارقة
به���دف مناق�ش���ة �سب���ل التع���اون لتطوير
اخلدمات املقدمة من الطرفني يف جمال
الأرا�ض���ي والعقارات بالإم���ارة ،واالتفاق
على و�ض���ع �آلية موح���دة و�سريعة ودقيقة
لتب���ادل املعلوم���ات والبيان���ات اخلا�ص���ة
بهذه العقارات.
عبد العزيز املن�صوري
وكان يف ا�ستقب���ال الوف���د الزائر �سعادة حمد �سامل املزروع مدير عام الدائرة
وعب���د العزي���ز ال�شام�سي مدير الدائرة وحميد العبار مدي���ر �إدارة الت�صرفات
والتوثي���ق وعبي���د املظلوم مدي���ر ادارة امل�شاريع العقارية وعب���د اهلل بن �سلومة
رئي�س ق�سم توثيق البيانات وعبد اهلل الزرعوين رئي�س �شعبة التثمني.
وق���د ح�ض���ر من جانب بلدية مدين���ة ال�شارقة كل من عب���د العزيز املن�صوري
م�ساع���د املدي���ر العامل لل�ش����ؤون الفنية واملهند����س خليفة بن ه���ده مدير �إدارة
ال�ش����ؤون الفنية بالوكالة واملهند�سة �سو�سن بطي رئي�س ق�سم الهدم وال�صيانة.
يف بداية اللقاء� ،أ�شاد ال�سيد حمد املزروع باجلهود التي تبذلها بلدية ال�شارقة
لتق���دمي اخلدم���ات العام���ة للمواطن�ي�ن واملقيم�ي�ن يف الإمارة ،وتعزي���ز عملية
التنمية االقت�صادية والعمرانية واالجتماعية فيها ،م�ؤكد ًا يف الوقت نف�سه على
�ضرورة ت�ضاف���ر �إمكانيات جميع امل�ؤ�س�سات احلكومية يف الإمارة لت�سهيل �سبل
العي�ش الكرمي واحلياة الآمنة لأفراد املجتمع.
و�أو�ض���ح املزروع �أن ه���ذ االجتماع ين���درج �ضمن جمموعة الزي���ارات امليدانية
التي ت�سعى الدائرة لتنفيذها �ضم���ن خطتها اال�سرتاتيجية للتحول الإلكرتوين
وتنفي���ذ التوجه���ات التي تع���زز اجلودة والدق���ة وال�سرع���ة يف حزمة اخلدمات
الت���ي تقدمها الدوائر احلكومي���ة يف ال�شارقة ملنظومة عمالئها ،وبهدف تعزيز
التع���اون والتن�سي���ق املبا�شر مع الدوائر املختلفة فيم���ا يخ�ص تقدمي اخلدمات
العقارية للمالك واملطورين والو�سطاء يف الإمارة.
م���ن جانبه �شكر ال�سيد عب���د العزيز املن�صوري م�س����ؤويل الدائرة و�أعرب عن
حر����ص البلدي���ة عل���ى االلتزام ب�ش���كل دائم ب�أدواره���ا اخلدمي���ة �إزاء املجتمع
ب�أف���راده وم�ؤ�س�ساته ،والتن�سيق مع امل�ؤ�س�س���ات احلكومية ذات العالقة لتطبيق
املبادرات الكفيلة بت�سهيل �إجراءات احل�صول على اخلدمات املتعلقة بالأرا�ضي
والعقارات ونحوها ومبا يواكب التطور العمراين الذي ت�شهده الإمارة البا�سمة.

وف��د م��ن بلدي��ة دب��ي ي��زور بلدية
الش��ارقة لإلطالع على تجربتها في
إدارة شبكات الصرف الصحي

ا�ستقبل���ت بلدي���ة مدين���ة ال�شارق���ة وفد م���ن بلدية دب���ي �صباح �أم����س يف �إطار
تعزي���ز �أوا�صر التعاون امل�شرتك بني الدوائ���ر احلكومية و الإطالع على � أف�ضل
املمار�سات والتجارب املطبقة والإجراءات املتبعة لدي بلدية مدينة ال�شارقة .
وقال املهند����س ح�سن التفاق مدير �إدارة ال�ص���رف ال�صحي يف بلدية ال�شارقة
�أن زيارة وفد بلدية دبي تهدف �إىل التعرف على الإجراءات املتبعة لدي �إدارة
ال�صرف ال�صحي وبراجمها املتميزة التي ا�ستطاعت من خاللها �أن حتقق العديد
م���ن الإجنازات وفق ال�ضوابط والإجراءات املعمول بها يف هذا ال�ش�أن ،م�شري ًا
�إىل �أن الوفد �ضم عدد من امل�س�ؤولني عن �إدارة �شبكة ال�صرف ال�صحي والري
يف بلدية دبي بالإ�ضافة �إىل عدد من املهند�سني املتخ�ص�صني يف هذا القطاع.
و�أو�ض���ح التف���اق �أن الوفد الزائر ا�ستمع �إىل �ش���رح مف�صل عن �إدارة ال�صرف
ال�صح���ي من حيث مهامه���ا و�أهدافها واخلدم���ات التي تقدمه���ا واهتماماتها
باملعايري الوطنية والدولـي ــة يف م ـجــال الب ـيـئــة ،كما قام عدد من مهند�سي الإدارة
با�ستعرا�ض ومناق�شة عدة حماور مع الوفد الزائر منها ال�سالمة املهنية املتبعة
يف ال�صيان���ة الوقائية يف حمطات و�شبكات ال�صرف ال�صحي ،وبنود خمالفات
ال�ص���رف ال�صح���ي وت�صريف املي���اه يف �إم���ارة ال�شارقة ،وقيم���ة كل خمالفة.
كذل���ك الطرق املتبع���ة يف التفتي�ش عل���ى م�صائد الده���ون يف وحدات خدمات
الأطعمة ،والإجراءات املتبع���ة يف نقل خملفات زيوت الطعام ومعاجلتها بيئي ًا.
وع�ب�ر الوفد الزائر ع���ن �سعادته باالجنازات وامل�شاري���ع املتميزة التي حققتها
بلدي���ة ال�شارق���ة يف قطاع ال�ص���رف ال�صح���ي م�شيدين بالإج���راءات واملعايري
املطبقة وخا�ص���ة الأمن وال�سالمة يف مواقع العم���ل ،بالإ�ضافة �إىل الت�شريعات
والقوانني واخلدمات املتعددة التي تقدمها البلدية للجمهور .
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�أخبـار الـدار
بحضور منطقة الشارقة التعليمية ومدراء المدارس
بلدية الشارقة تعرض برنامج سالمة الغذاء على مدراء مدارس اإلمارة

كل مق�ص���ف مدر�س���ي للت�أك���د م���ن تطبيق الربنام���ج على �أن يتم من���ح �شهادة
املمار�سات ال�صحية اجليدة للمدار�س التي جتتاز مقا�صفها عمليات التدقيق.
وبع���د ذل���ك ق���دم عب���د اهلل احلو�سن���ى رئي����س املفت�ش�ي�ن يف ق�س���م رقاب���ة
ً
كام�ل�ا ع���ن الربنام���ج و�آلي���ات الرقاب���ة الت���ي تق���وم
الأغذي���ة عر�ض��� ًا
به���ا البلدي���ة عل���ى املقا�ص���ف املدر�سي���ة والت���ي ت�شم���ل املتابع���ة واملراقب���ة
والتفتي����ش واعتم���اد املوردي���ن وغريه���ا م���ن اال�شرتاط���ات ال�صحي���ة
كم���ا ت�ضمن العر�ض الإجراءات التي تقوم به���ا البلدية يف حالة وجود منتجات
غ�ي�ر �صاحل���ة وكذل���ك الدور ال���ذي يقوم ب���ه امل�ش���رف ال�صح���ي يف املدر�سة،
�أ�شاد مدراء املدار�س بالربنامج ودورة الكبري يف �إحداث نقله نوعية يف عمليات
الرقابة على املقا�صف املدر�سية ،وخا�صة املدار�س التي بد�أت يف التطبيق العملي
للربنام���ج ،م�ؤكدي���ن جناح الربنام���ج يف حتقيق ال�سالم���ة الغذائية املن�شودة.
مدراء المدارس يثنون على البرنامج يؤكدون

نظم���ت بلدية مدين���ة ال�شارق���ة ور�شة عمل لعر����ض برنامج ال�شارق���ة ل�سالمة
الغ���ذاء عل���ى املدار����س العاملة بالإم���ارة بح�ض���ور وم�شاركة منطق���ة ال�شارقة
التعليمي���ة وم���دراء املدار�س وجه���ات �أخرى ،وذل���ك �صباح �أم����س مبقر غرفة
ال�صناعة والتجارة .
وقالت �سع���ادة الدكتورة ر�شا �أحم���د القا�سمي م�ساعد املدي���ر ل�ش�ؤون ال�صحة
والبيئة واجلودة يف بلدية ال�شارقة �إن �إمارة ال�شارقة بقيادة وتوجيهات �صاحب
ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى لالحتاد
حاك���م ال�شارقة حتظى بتطور �سريع يف جمي���ع �أوجه احلياة ،وقد �صاحب ذلك
التط���ور الهائ���ل تو�سع كب�ي�ر يف قطاع التعلي���م وا�ستوجب ذل���ك �أن توجه بلدية
ال�شارقة اهتمامها لهذا القطاع العام الذي ي�ضم �أهم فئات املجتمع من �أطفال
و�شباب ،م�شرية �إىل �أن اهتمام البلدية بهذا القطاع متثل يف عمل الرقابة على
املقا�صف املدر�سية و�إ�صدار ال�شهادات ال�صحية للعاملني يف املدار�س ،و القيام
بربامج التثقيف ال�صحي والتوعية البيئية يف املدار�س.
و�أكدت �سعادتها خالل الور�شة التي ح�ضرها �أكرث من مائه �شخ�ص من مدراء
ومدي���رات املدار����س بالإ�ضاف���ة �إىل عدد م���ن امل�س�ؤولني واملعني�ي�ن يف املنطقة
التعليمي���ة وال�صحة املدر�سية �أن �سعى بلدية ال�شارقة لتطبيق برنامج ال�شارقة
ل�سالم���ة الغذاء على املقا�صف املدر�سية يتمي���ز ب�أنه �صمم خ�صي�صا ليتنا�سب
مع املواق���ع الغذائية العاملة يف مدينة ال�شارقة وم���ن بينها املقا�صف املدر�سية
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واملوردي���ن لها ،كم���ا �أنه ي�ستن���د �إىل �أف�ض���ل املمار�سات وخال�ص���ة الدار�سات
العاملية ويهدف �إىل تعزيز ال�صحة العامة للم�ستهلك يف مدينة ال�شارقة.
و�أو�ضح���ت الدكتورة ر�شا القا�سم���ي �أن الربنامج يتمي���ز بالتكامل حيث يجمع
ب�ي�ن التطبيق العملي والنظري ،ويعتمد عل���ى تدريب وت�أهيل املدراء وامل�شرفني
باعتباره���م الأ�شخا����ص الأكرث ت�أث�ي�را يف امل�ؤ�س�سة ،م�ؤك���دة �أن بلدية ال�شارقة
بالتعاون مع منطقة ال�شارق���ة التعليمية بد�أت يف تطبيق املرحلة التجريبية من
برنام���ج ال�شارق���ة ل�سالمة الغ���ذاء يف مقا�صف مدار����س الإمارة،وذلك �ضمن
خطة البلدية التي ت�ستهدف تطبيق الربنامج على كافة امل�ؤ�س�سات الغذائية.
و�أف���ادت �أن البلدية �شرع���ت يف تطبيق الربنامج على املقا�ص���ف املدر�سية من
خالل تنظي���م برنامج تدريبي للم�شرفني على املقا�ص���ف املدر�سية واملر�شحني
من قبل �إدارات املدار�س لتدريبهم على ال�شروط الواجب تطبيقها ،م�شرية �إىل
�أن فري���ق الدعم الفني يف برنامج ال�شارقة ل�سالمة الأغذية بالتعاون مع وحدة
املدار����س يف ق�سم رقابة الأغذي���ة يف البلدية يقوم بتق���دمي الدعم للعاملني يف
املقا�صف وامل�شرفني عليها.
و�أ�ش���ارت �إىل �أن البلدي���ة تق���وم بعملي���ة التوعي���ة والتثقيف ب�ش���كل م�ستمر يف
املدار�س جنب ًا �إىل جنب مع برنامج ال�شارقة ل�سالمة الأغذية لتعميم الفائدة
عل���ى اجلميع للو�صول �إىل جمتم���ع واعى و�آمن �صحي ًا .م�ؤكدة �أن البلدية �سوف
تق���وم بعد ذل���ك بعمليات التدقيق على نظ���ام املمار�س���ات ال�صحية املطبق يف

على دوره في الحفاظ على صحة وسالمة الطلبة

كم���ا عر�ض���ت منطق���ة ال�شارق���ة التعليمي���ة ورق���ة عم���ل ح���ول املقا�ص���ف
املدر�سي���ة و�آلي���ات التع���اون والتن�سي���ق ب�ي�ن البلدي���ة ،م�ؤكدي���ن �أن برنام���ج
ال�شارق���ة ل�سالم���ة الأغذي���ة نقل���ة نوعي���ة يف االرتق���اء باملقا�ص���ف املدر�سية.
و�أثن���ى امل�شارك���ون يف الور�ش���ة عل���ى الربنامج وال���دور الذي تقوم ب���ه البلدية،
حي���ث �أو�صوا ب�سرعة تطبيقه وا�ستعدادهم الكام���ل للتعاون مع البلدية لتطبيق
الربنامج على كافة املقا�صف املدر�سية ،كذلك �أو�صى امل�شاركون بتعزيز قنوات
التوا�ص���ل والتفاع���ل مع البلدية واملنطق���ة التعليمية وال�صحي���ة لتكامل الأدوار
وحتقي���ق م�صلح���ة الطلبة.بالإ�ضاف���ة �إىل تعزي���ز دور املفت����ش ال�صغ�ي�ر الذي
تق���وم به البلدية لتفعي���ل الرقابة الذاتية من الطلبة عل���ى املقا�صف املدر�سية.

تقديرًا لجهودها في نجاح
مشروع تجميع أسعار السلع
دائرة المعلومات والحكومة االلكترونية
تكرم بلدية الشارقة
كرمت دائ���رة املعلومات واحلكوم���ة االلكرتونية بلدية مدين���ة ال�شارقة تقدير ًا
جلهوده���ا يف م�شروع جتمي���ع �أ�سعار ال�سل���ع حمليا يف مدين���ة ال�شارقة ،والذي
مت �إجن���ازه بالتع���اون والتن�سيق بني دائرة البلدية ودائ���رة املعلومات واحلكومة
االلكرتونية.
وق���ال را�شد زماين مدي���ر ال�ش�ؤون املالية والإدارية والقائ���م ب�أعمال مدير عام
دائ���رة املعلومات واحلكوم���ة االلكرتونية خالل حفل التك���رمي الذي �أقيم مبقر
البلدية �صب���اح �أم�س �أن الدائرة تتوجه بال�شكر والتقدي���ر لبلدية ال�شارقة على
م�ساهمته���ا الفاعلة ودعمها الكبري لنجاح امل�شروع و�ص���و ًال �إىل حتقيق النتائج
املرجوة ،م�شري ًا �إىل �أن امل�شروع انطلق قبل �أربع �سنوات و�سيظل م�ستمر بعدما
جنح يف تكوين قاعدة بيانات حتوى �أهم الأ�سعار عن ال�سلع الأ�سا�سية .
و�أك���د �أن تع���اون بلدية مدينة ال�شارق���ة عرب �إدارة حماي���ة امل�ستهلك من خالل
فريق من املوظفني �ساه���م يف حتقيق الهدف من امل�شروع والو�صول �إىل �أف�ضل
الأ�سع���ار ،م�ؤكدا �أنه كان هناك تباين وا�ض���ح يف �أ�سعار ال�سلع ونق�ص كبري يف
كميات �إنتاج الغذاء العاملية خالل ال�سنوات املا�ضية بل قامت بع�ض الدول مبنع
الت�صدير ،مما ا�ستوجب قاعدة بيانات �سعرية يتم اال�ستناد عليها.
كما مت �إ�صدار ن�شرة دورية ن�صف �سنوية تقدم �أهم املتغريات ال�سعرية وعر�ض
لأهم التوقعات على مدار �ستة �أ�شهر يتم اال�سرت�شاد بها يف عملية ال�شراء.
ويف نهاي���ة احلف���ل قام را�شد زم���اين مدير ال�ش����ؤون املالية والإداري���ة والقائم
مبدي���ر عام دائ���رة املعلومات واحلكوم���ة االلكرتونية وحممد عل���ى املال مدير
مكتب اجلودة وامل�شاريع ب�إدارة تقنية املعلومات يف بلدية ال�شارقة بتكرمي فريق
العم���ل امل�شارك يف امل�شروع من البلدية تقدير ًا للإجنازات التي حققها الفريق
وم�ساهمته الفاعلة يف جناح امل�شروع.
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�أخبـار الـدار
بلدية الش��ارقة تخصص  6منافذ لتوزيع مكرمة
الش��يخ خليف��ة للس��لع الغذائي��ة المدعوم��ة

فعاليات متنوعة ورقابة مكثفة على األسواق
خالل شهر رمضان
�أعلنت بلدية مدينة ال�شارقة عن االنتهاء من كافة الرتتيبات الالزمة ا�ستعداد ًا
ل�شه���ر رم�ض���ان والت���ي ت�شم���ل تكثيف احلم�ل�ات اخلا�ص���ة مبراقب���ة الأ�سواق
واملح�ل�ات التجاري���ة وامل�ؤ�س�سات العامل���ة يف جمال توزيع وبيع امل���واد الغذائية
وتزيني ال�ش���وارع و�إقامة العديد من الفعاليات خالل �شهر رم�ضان املبارك مبا
يتوافق مع ف�ضائل وقيم ال�شهر الكرمي.
وق���ال �سع���ادة ريا����ض بن عي�ل�ان نائب مدير ع���ام بلدي���ة مدين���ة ال�شارقة �أن
ا�ستع���دادات البلدي���ة ل�شهر رم�ض���ان هذا الع���ام ت�ضمنت و�ضع خط���ة �شاملة
لتعزي���ز الرقاب���ة عل���ى الأ�سواق م���ن خالل تنظي���م حمالت مكثف���ة ومفاجئة
حر�ص���ا منها على �صحة و �سالمة اجلمهور والت�أكد من خلو الأ�سواق من املواد
ال�ض���ارة وغ�ي�ر ال�صاحل���ة لال�سته�ل�اك الآدمي.م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن مفت�شي رقابة
الأغذي���ة �سيقومون بحمالت تفتي�شية على الأ�سواق واملطاعم واملطابخ ال�شعبية
وحمالت ال�سوبر ماركت وجميع امل�ؤ�س�سات التي تتعامل يف �إنتاج وتوزيع الغذاء
للت�أكد م���ن التزامها بال�شروط ال�صحية وتطبي���ق املعايري الالزمة يف العر�ض
والتخزي���ن .كما �سيتم اخذ عين���ات ع�شوائية منها �إىل املخترب املركزي لإجراء
الك�شف عليها للت�أكد من �صالحيتها.

و�أو�ضح بن عيالن �أن البلدية تكثف حمالتها للت�صدي لبع�ض الظواهر ال�سلبية
مث���ل الباعة اجلائلني الذين يقومون ببيع بع�ض املواد يف �أماكن جتمع اجلمهور
بطريق���ة ع�شوائي���ة حيث �سيتم اتخاذ الإج���راءات الالزمة معهم من قبل عدة
�أق�سام يف البلدية.
ونا�ش���د نائ���ب املدي���ر الع���ام اجلمهور الك���رمي التعاون م���ع البلدي���ة من خالل
االت�ص���ال باخل���ط ال�ساخ���ن على رق���م  993الذي يعم���ل على م���دار ال�ساعة
للإبالغ عن وجود �أي خمالفة على ال�سلع الغذائية حفاظا على ال�صحة العامة.
وذكر �أن ا�ستعدادات البلدية لل�شهر الكرمي ت�ضمنت تزيني ال�شوارع الرئي�سة يف
جميع �أنحاء املدين���ة بالإ�ضافة �إىل ميادين الكويت والزهراء والثقافة وحدائق
االحت���اد والأ�سواق وغريها� ،أما زوار احلدائق ف�سيكونون على موعد مع العديد
م���ن الفعاليات والأن�شط���ة الرتفيهية والتثقيفية الت���ي �ست�شهدها احلدائق على
مدار ال�شهر.
و�أو�ض���ح �سعادة نائب املدير العام �أن البلدي���ة �سوف تقيم خيمة �إفطار جماعي
للعم���ال التابعني للبلدية وذلك بالتعاون مع جمعية ال�شارقة اخلريية يف املنطقة
ال�صناعي���ة بالق���رب م���ن م�ساكن العم���ال لتوف�ي�ر الوجبات الالزم���ة لهم مبا
يتما�شي مع ف�ضائل ال�شهر الكرمي.

للتسهيل على المواطنين

بلدي��ة الش��ارقة تنظ��م حمل��ة إلزالة
الخيم العشوائية والمخالفة في البر

نظمت بلدية مدينة ال�شارقة حملة تفتي�شية لإزالة اخليم الع�شوائية يف املناطق
ال�صحراوي���ة وذل���ك �ضم���ن حمالته���ا امل�ستمرة للق�ض���اء على كاف���ة املظاهر
ال�سلبية ومنع �أي خمالفات واحلفاظ على �سالمة البيئة.
وقال عمر ال�شارجي مدير �إدارة العمليات والتفتي�ش البلدي �أن مفت�شي البلدية
قام���وا بتوجيه ع���دة �إنذارات لأ�صحاب اخليم املخالف���ة يف الرب لإزالتها ،ولكن
البع�ض منهم مل ي�ستجب لهذه الإنذارات مما دفع البلدية لتنظيم حملة كبرية
بالتع���اون مع �شرط���ة ال�شارقة لإزالة اخليم املخالفة حفاظ���ا على نظافة الرب،
والق�ضاء على املمار�سات البيئية اخلاطئة.
وذك���ر �أن هذه احلمل���ة ت�أتي انطالقا من التوجيه���ات ال�سامية ل�صاحب ال�سمو
ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى لالحتاد حاكم
ال�شارق���ة حفظه اهلل ب�أن تبقى البيئة ال�صحراوية عن�صر جذب وترفيه ومكان
لال�ستمتاع من خالل جمموعة من ال�ضوابط التي ت�ضمن �سالمة ونظافة الرب،
م�ؤكدا �أن احلملة تهدف �إىل املحافظة على مناطقنا الربية وبيئتنا ال�صحراوية
التي عانت من عبث البع�ض نتيجة �سوء اال�ستخدام و�إلقاء املخالفات.
و�أو�ض���ح �أن البلدية ال متانع يف �إقامة اخليم ولكن وفق ت�صاريح قانونية ت�ضمن
ال�سالم���ة العامة وتطبي���ق اال�شرتاطات والقواعد املعمول به���ا يف هذا املجال،
الفت���ا �إىل �أن احلمل���ة �س���وف ت�ستمر خ�ل�ال الأي���ام املقبلة لإزال���ة كافة اخليم
الع�شوائية املخالفة وتنظيف الأماكن املقامة بها.

�أك���د �سعادة املهند�س �سلطان املعال مدير عام بلدية مدينة ال�شارقة �أن البلدية
تب���ذل جهود كبرية لت�سهيل الإجراءات اخلا�ص���ة بتوزيع مكرمة �صاحب ال�سمو
ال�شي���خ خليفة بن زاي���د �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ب�ش�أن املواد الغذائية
املدعوم���ة وامل�ي�ر الرم�ض���اين التي ته���دف �إىل تخفي���ف الأعب���اء املعي�شية عن
املواطنني وت�أمني احتياجاتهم.
وذكر �سعادته �أن بلدية ال�شارقة قامت بفتح عدة منافذ للتوزيع وتعد الآن لفتح
املزي���د من املناف���ذ يف جميع بلديات الإمارة انطالقا م���ن حر�صها على �سهولة
تق���دمي ال�سلع للمواطنني ،م�شري ًا �إىل �أن املواطن�ي�ن يف مدينة ال�شارقة ميكنهم
احل�ص���ول على بطاقات الدعم من خالل مراك���ز املدينة اخلم�سة املنت�شرة يف
ربوع املدينة �أو باقي املقرات الإدارية الأخرى التابعة للبلدية.
و�أو�ض���ح �أن زي���ادة ال�سل���ع املقدم���ة يف املكرمة وحتويله���ا �إىل مكرم���ة �شهرية
دف���ع البلدية لتو�سيع مناف���ذ وم�ستودعات التوزيع ال�ستيع���اب ال�سلع التي ت�صل
�إىل البلدي���ة م���ن م�ؤ�س�سة زاي���د الإن�سانية ،حي���ث يتم توزي���ع امل�ساعدات على
امل�ستفيدي���ن م���ن �إمارة ال�شارقة من خالل  6مناف���ذ حاليا يف مدينة ال�شارقة
وكلباء والذيد والبطائح وخورف���كان ودبا احل�صن ،كم���ا مت التو�سع يف �صاالت
ا�ستقب���ال املواطنني وجتهيزها حتى يتمكن املواطنون من ا�ستالم ال�سلع بي�سر
و�سهولة.
و�أ�ش���ار �إىل �أن البلدي���ة قام���ت بتوف�ي�ر ا�ستم���ارة خا�ص���ة ت�شمل جمي���ع ال�سلع
وتو�ضي���ح الكميات امل�ستحقة من امل���واد الغذائية لكل عائلة ح�سب عدد الأفراد
مع قيمة ال�سلعة ،كما مت توفري موظفني ال�ستقبال طلبات امل�ستفيدين وتخلي�ص
معاملتهم ،و�أماكن خا�صة ال�ستقبال طلبات امل�ستفيدين من الن�ساء ،بالإ�ضافة
�إىل توف�ي�ر عمال من البلدية حلم���ل املواد من امل�ستودع وتو�صيلها �إىل املركبات
اخلا�ص���ة بامل�ستفيدين.الفت��� ًا �إىل �أنه يتم فتح امل�ستودع عل���ى فرتتني �إحداهما
�صباحية والأخرى م�سائية طوال �أيام الأ�سبوع ما عدا اجلمعة.
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�أخبـار الـدار
بلدية الش��ارقة تنظم برنامج تدريب��ي عن التخطيط
االستراتيجي للقيادات التنفيذية
نظم���ت بلدية مدينة ال�شارقة برنام���ج تدريبي عن فن التخطيط اال�سرتاتيجي
يف �إط���ار برناجمها التدريبي الهادف �إىل االرتق���اء باملوارد الب�شرية والو�صول
بكوادره���ا �إىل ارقي املعايري العاملية املعمول به���ا يف هذا املجال لتقدمي �أف�ضل
اخلدمات وتطوير منظومة الأداء يف الدائرة.
وق���ال �سع���ادة ريا�ض بن عيالن نائب املدير العام يف بلدي���ة مدينة ال�شارقة �أن
ه���ذه ال���دورة ت�أتي �ضم���ن الربنامج التدريب���ي املتكامل لبلدي���ة ال�شارقة الذي
ي�سته���دف الإطالع عل���ى �أحداث الربام���ج العلمية املتخ�ص�ص���ة يف التخطيط
والتفك�ي�ر اال�سرتاتيج���ي واالرتقاء بالك���وادر الب�شري���ة وتدريبه���ا على �أحدث
الربام���ج والعلوم الإداري���ة واخلدمية التي ت�ساهم يف تعزي���ز الدور الذي تقوم
ب���ه البلدية يف خدم���ة املجتمع واحلفاظ عل���ى امل�ستوى املتمي���ز للخدمات التي
تقدمه���ا البلدي���ة للجمه���ور ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن برنامج التخطي���ط اال�سرتاتيجي
موج���ه �إىل �إالدارة العلي���ا حيث �شارك فيه نائب املدير العام وم�ساعدي املدير
العام ومدراء الإدارات وعدد من ر�ؤ�ساء الأق�سام للإطالع على خطط ومبادئ
التخطيط اال�سرتاتيجي مع عر�ض لنماذج من اخلطط الإ�سرتاتيجية لعدد من
امل�ؤ�س�سات الرائدة.
وذك���ر �سعادت���ه �أن الربنام���ج ا�شتمل على تعري���ف امل�شارك�ي�ن ب�أهمية التفكري
اال�سرتاتيج���ي ودوره يف جناح التخطيط ،كما مت �إلقاء ال�ضوء على العالقة بني
التخطيط اال�سرتاتيجي والأداء امل�ؤ�س�سي ودور التخطيط اال�سرتاتيجي اجليد
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بلدية الشارقة تنظم برنامج تدريبي
عن الحمالت اإلعالمية وتنظيم المؤتمرات

ريا�ض بن عيالن
يف حتقي���ق �أهداف الدائرة واالرتقاء بها ،م�ؤكد ًا �أن بلدية ال�شارقة تتبنى خطة
ا�سرتاتيجية متميزة وقائمة على �أ�س�س علمية و�إدارية حديثة ت�ساهم يف حتقيق
التط���ور امل�ستم���ر ومواجهة التحديات الت���ي يفر�ضها النم���و والتو�سع العمراين
وال�سكني.
و�أك���د نائب املدي���ر الع���ام �أن الربنام���ج التدريبي ال���ذي قدمه خب�ي�ر التنمية
الب�شري���ة والتخطي���ط اال�سرتاتيج���ي الدكتور ط���ارق �إ�سماعي���ل ت�ضمن عر�ض
للخطة الإ�سرتاتيجية لبلدية مدينة ال�شارقة التي تهدف �إىل االرتقاء مبنظومة
العمل وتعزيز القيم االيجابية وحتقيق �أعلى معدالت الر�ضا الوظيفي.
و�أف���اد ابن عيالن �أن برنامج التخطيط اال�سرتاتيجي �سوف ي�ساهم يف حت�سني
الأداء والنهو�ض مب�ستوى اخلدمة والتخل�ص من الإجراءات الروتينية وحتقيق
النم���و والرخ���اء يف كافة املجاالت االقت�صادية واالجتماعي���ة يف �إمارة ال�شارقة
ودعم جهود التنمية املتوا�صلة التي ت�شهدها الإمارة.

نظم���ت بلدية مدينة ال�شارقة برنامج تدريبي عن احلمالت الإعالمية وتنظيم
امل�ؤمت���رات �شارك فيه ع���دد كبري من موظفي �إدارة االت�ص���ال امل�ؤ�س�سي وق�سم
الفعالي���ات واحلدائق بالإ�ضافة �إىل بع�ض موظفي الإدارات والأق�سام الأخرى،
وذل���ك يف �إطار حر�ص البلدي���ة على تدريب املوظفني واملوظف���ات على �أحداث
الربامج املتخ�ص�صة التي ت�ساهم يف تعزيز الدور املتميز الذي تقوم به البلدية
يف خدمة املجتمع وفقا للأ�ساليب العلمية احلديثة املعمول بها يف هذا املجال.
وقال �س���امل اجلروان مدير �إدارة املوارد الب�شري���ة يف بلدية مدينة ال�شارقة �أن
ه���ذه الدورة ت�أتي �ضم���ن الربنامج التدريبي لبلدي���ة ال�شارقة الذي يهدف �إىل
االرتق���اء بالك���وادر الب�شري���ة وتدريبها على �أح���دث الربامج والعل���وم الإدارية
واخلدمي���ة التي ت�ساه���م يف تعزيز الدور الذي تقوم ب���ه البلدية واحلفاظ على
امل�ستوى املتميز للخدمات التي تقدمها البلدية للجمهور.
وذكر اجل���روان �أن برنامج احلمالت الإعالمية وتنظيم امل�ؤمترات �شارك فيه
عدد كبري من املوظفني واملوظفات من العاملني يف عدة �إدارات وذلك حر�ص ًا

م���ن البلدية عل���ى �إطالع ه�ؤالء املوظف�ي�ن على �أحداث ط���رق وفنون احلمالت
الإعالمية وتنظيم امل�ؤمترات من �أجل تقدمي �صورة مميزة للر�أي العام تعك�س
اجله���ود الكبرية الت���ي تقوم بها البلدية ،م�ؤك���د ًا �أن البلدية تبذل جهود كبرية
لالرتقاء بجودة اخلدمات التي تقدمها للمراجعني انطالقا من دورها الريادي
واخلدمي الفاعل يف كافة القطاعات املجتمعية.
و�أو�ض���ح �أن الربنام���ج ي�ساهم يف تعزي���ز �آليات التوا�ص���ل والتفاعل اجليد بني
البلدية واملراجعني وو�سائل الإعالم وغريها من اجلهات املعنية.
ومتي���ز الربنامج بتنظيم تدريبات عملي���ة على كيفية �إعداد وتنظيم احلمالت
الإعالمي���ة وكيفية مواجهة امل�شكالت التي قد تعرت�ض احلمالت بالإ�ضافة �إىل
قيا�س ت�أثريه���ا يف الر�أي العام ومعرفة مدى جناحها من خالل عملية التقييم
الت���ي تتم كل ف�ت�رة زمنية حمددة لت�صحيح م�سار احلمل���ة �إذا تعر�ضت لبع�ض
العراقيل �أو مل حتقق النتائج املرجوه.
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�أخبـار الـدار
بلدية الشارقة تكرم المدربين الداعمين لبرنامج الشارقة لسالمة الغذاء

كرم���ت بلدي���ة مدينة ال�شارق���ة املدربني الداخلي�ي�ن يف امل�ؤ�س�س���ات وال�شركات
العاملة يف قط���اع املواد الغذائية الذين التحقوا ب���دورات تدريب املدربني التي
نظمتها البلدية خ�ل�ال الفرتة املا�ضية وذلك يف �إطار حر�ص البلدية على دعم
وت�شجي���ع كافة الأفراد وامل�ؤ�س�س���ات امل�ساهمة بفاعلية يف �إجناز وجناح م�شروع
ال�شارقة ل�سالمة الغذاء.
وقال���ت �سع���ادة الدكت���ورة ر�شا �أحم���د القا�سمي م�ساع���د املدير الع���ام ل�ش�ؤون
ال�صح���ة والبيئ���ة واجل���ودة يف بلدي���ة ال�شارقة �أن ه���ذا التكرمي ي�أت���ي يف �إطار
التوا�ص���ل والتفاع���ل امل�ستمر بني البلدي���ة وكافة قطاعات املجتم���ع �سواء كانوا
�أفراد �أو م�ؤ�س�سات ،م�ؤكدة �أن املدربني الداخليني يف امل�ؤ�س�سات اخلا�صة قاموا
ب���دور كبري يف نقل خرباته���م وتدريب وت�أهيل العامل�ي�ن يف امل�ؤ�س�سات الغذائية
عل���ى م�شروع ال�شارق���ة ل�سالمة الغذاء ال���ذي يهدف �إىل تطبي���ق �أعلى معايري
اجلودة و�سالم���ة الأغذية متا�شيا مع �إ�سرتاتيجية بلدي���ة ال�شارقة الرامية �إىل
تطبي���ق الربنام���ج على كاف���ة املن�ش����آت الغذائي���ة العاملة يف الإم���ارة من �أجل
الو�صول �إىل �أف�ضل املعايري ال�صحية العاملية املعمول بها يف هذا املجال.
و�أو�ضح���ت �أن برنام���ج ال�شارق���ة ل�سالم���ة الغ���ذاء يت�ضم���ن تدري���ب وت�أهي���ل
الأ�شخا����ص �أ�صح���اب الت�أث�ي�ر يف امل�ؤ�س�س���ة حتى يتمكن���وا من نق���ل املعلومات
واخلربات التي ح�صلوا عليها �إىل كافة الأ�شخا�ص العاملني يف املن�شاة ،م�شرية
�إىل �أن البلدي���ة حري�صة على تقدمي التدريب جلمي���ع امل�ؤ�س�سات بالإ�ضافة �إىل
املتابعة الالزمة ميدانيا للت�أكد من تطبيق الربنامج ب�شكل عملي �صحيح داخل
املن�ش���اة قبل منحها “البو�سرت” اخلا�ص الذي يفي���د بح�صولها على الربنامج
وتطبيقه على كافة العاملني.
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وذكرت �سعادتها �أن امل�ؤ�س�سات الغذائية بد�أت تت�سابق لتطبيق برنامج ال�شارقة
ل�سالم���ة الأغذي���ة بعدما حقق الربنام���ج جناح متميز و�ساه���م ب�شكل فعال يف
تطوي���ر مه���ارات و�أداء العامل�ي�ن يف امل�ؤ�س�س���ات الغذائية التي قام���ت بتطبيق
الربنام���ج ،م�ؤكدة �أن الربنام���ج يعترب نقلة نوعية يف االرتق���اء بجودة املن�ش�آت
الغذائي���ة ،حيث يتميز الربنام���ج باملرونة يف التطبيق التي جعلته �أكرث الربامج
ت�أث�ي�را وفاعلية وحتقيق للأهداف بعدما ا�ستط���اع القائمني عليه تاليف عيوب
الربامج الأخرى.
ويف نهاي���ة احلف���ل قام���ت �سع���ادة الدكتورة ر�ش���ا بتق���دمي �شه���ادات التقدير
للمدرب�ي�ن م�ؤك���دة �أن البلدية حري�ص���ة على تقدير كافة اجله���ات والأ�شخا�ص
الذي���ن ي�ساهمون يف براجمها انطالقا من ال�شراكة املجتمعية مع كافة الأفراد
وامل�ؤ�س�س���ات يف املجتمع.وع�ب�ر امل�شارك���ون يف التك���رمي عن �سعادته���م بتقدير
البلدي���ة لأدائه���م م�ؤكدي���ن �أن الربنام���ج لع���ب دورا هام���ا يف تطوي���ر �أدائهم
ومهاراتهم مما انعك�س على م�ستوى املن�ش�آت الغذائية.

بلدي��ة الش��ارقة تعت��زم فت��ح مناف��ذ جدي��دة وزيادة
ساعات العمل لتخفيف األعباء على المراجعين
�أعلنت بلدية مدينة ال�شارقة �أنها تعتزم فتح املزيد من املنافذ لتقدمي خدماتها
للجمه���ور انطالقا م���ن حر�صها على تخفي���ف الأعباء ع���ن املراجعني و�سرعة
�إجناز املعامالت وتوفري الوقت واجلهد عليهم.
وقال �سعادة ريا�ض بن عيالن نائب مدير عام بلدية مدينة ال�شارقة �أن البلدية
تقوم حاليا بتقدمي خدماتها عرب العديد من املنافذ من خالل مكاتبها املختلفة
ومراكزها اخلم�سة املنت�شرة يف �أنحاء املدينة ،بالإ�ضافة �إىل املبنى الرئي�سي ،
م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن البلدية ب�صدد التعاقد مع العديد من اجلهات العامة واخلا�صة
لفتح منافذ لتقدمي اخلدمات مثل مراكز ت�سهيل وغريها  ،الفت ًا �إىل �أن البلدية
قامت بتوقيع اتفاقية خالل الأ�سبوع املا�ضي لفتح منفذ لت�صديق عقود الإيجار
يف مركز العربية خلدمات رجال الأعمال وذلك يف �إطار �إ�سرتاتيجيتها الرامية
للو�ص���ول �إىل املراجعني يف كل م���كان و�سرعة �إجناز املعامالت  ،كم يتم حاليا
حتوي���ل مراكزها املختلفة �إىل بلديات م�صغرة تقدم كافة اخلدمات للجمهور.
وذك���ر �سعادت���ه �أن البلدي���ة ت�سع���ى ملواجهة الزح���ام اخلا����ص بت�صديق عقود

الإيجار بعد �أن �أ�صبحت دوائر الإقامة و�ش�ؤون الأجانب يف الدولة ت�شرتط على
املراجع�ي�ن وج���ود عقد �إيجار موث���ق لإجناز املعامالت اخلا�ص���ة بالإقامات يف
الدول���ة ،م�ؤكدا �أن بلدية ال�شارقة قامت يف بداية العام اجلاري بتخفي�ض قيمة
ر�س���وم ت�صديق عق���ود الإيجار القدمي���ة ن�سبة  50يف املائة مل���دة ثالثة �أ�شهر
حر�صا منه���ا على تخفيف الأعباء عن امل�ل�اك وامل�ست�أجرين الذين مل ي�سجلوا
عقودهم خالل الفرتات املا�ضية.
و�شدد على �أن البلدية حري�صة على تطبيق الإجراءات القانونية الالزمة ب�ش�أن
توثيق عقود الإيجار من �أجل تنظيم ال�سوق العقاري و�ضمان حقوق امل�ست�أجرين
وامل�ل�اك ،الفت ًا �إىل �أن البلدية تق���وم حالي ًا بتوثيق �أكرث من  1200عقد يوميا
من خالل منافذها املنت�شرة يف كافة �أنحاء املدينة.
و�أفاد �سعادة نائب املدير العام �أن البلدية �سوف تعمل على زيادة منافذ تقدمي
اخلدمة وكذلك زي���ادة عدد املوظفني يف مراكزه���ا ومقراتها احلالية ملواجهة
الزحام .

البلدية تستقبل  32طالبًا وطالبة للتدريب الصيفي
ا�ستقبل���ت بلدي���ة ال�شارقة  32طالبا وطالبة من بينه���م اثنان من طلبة مدينة
ال�شارق���ة للخدم���ات الإن�ساني���ة م���ن ذوي الإعاق���ة ال�سمعي���ة واحلركية وذلك
�ضمن برنام���ج التدريب ال�صيفي الذي توفره البلدية للطلب���ة �سنوي ًا ب�إداراتها
و�أق�سامها املختلفة خالل ف�صل ال�صيف.
ورحب حمد احلمادي مدير �إدارة املوارد الب�شرية يف بلدية ال�شارقة باملتدربني
واملتدربات ،داعي ًا الطلبة �إىل انتهاز هذه الفر�صة لتحقيق اال�ستفادة الق�صوى
التي تعود عليهم باخلري والنفع وت�ؤهلهم للدخول �إىل �سوق العمل.
و�أ�ش���ار �إىل �أن ا�ستقب���ال البلدي���ة له���ذه املجموعة من الطلب���ة والطالبات ي�أتي
�ضم���ن �سل�سلة الربامج التدريبي���ة والأن�شطة املجتمعية التي تق���وم بها البلدية
انطالق���ا من �سيا�ستها الرامية �إىل التفاع���ل وامل�شاركة االجتماعية بفاعلية يف
كل م���ا يتعلق بخدمة الوطن واملواطن�ي�ن ،الفت ًا �إىل �أن الربنامج التدريبي الذي
تع���ده البلدي���ة للمتدربني يعترب �أف�ض���ل ا�ستثمار للطلبة خ�ل�ال ف�صل ال�صيف،
حي���ث يتم �شغل �أوقاتهم يف �أ�شي���اء مفيدة وي�ساعدهم عل���ى الدخول �إىل �سوق
العمل.

و�شدد مدير �إدارة املوارد الب�شرية على �ضرورة االلتزام بال�ضوابط املعمول بها
داخ���ل البلدية لتحقيق �أق�صى درجات اال�ستفادة وخا�صة �أن الكثري من الطلبة
والطالب���ات يتطلعون �إىل ه���ذه الفر�صة للتدريب يف بلدي���ة ال�شارقة باعتبارها
�إحدى الدوائر الرائدة التي تتنوع فيها املهام واالخت�صا�صات.
وعرب الطلبة والطالبات عن �سعادتهم بق�ضاء فرتة التدريب ال�صيفي يف بلدية
ال�شارق���ة م�ؤكدين �أن التدريب يف البلدية فر�ص���ه مثلى لتحقيق �أف�ضل قدر من
املهارات وتنمية القدرات التي ت�ساعدهم على دخول �سوق العمل.

29

تــحقيـق
بلدية الشارقة تعزز اإلجراءات الخاصة بالحفاظ على
جمال ونظافة المدينة
المعال يدعو الجمهور للتعاون مع البلدية للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة

�أك���د �سع���ادة املهند�س �سلطان عبد اهلل املعال مدير ع���ام بلدية مدينة ال�شارقة
�أن البلدية تعمل على تعزيز دورها لالرتقاء مب�ستوى اخلدمات من �أجل تطوير
وجتمي���ل املدين���ة لتبقى ال�شارق���ة مدينة خالية م���ن التلوث وجاذب���ة لل�سياحة
واال�ستثم���ار وامل���كان الأمثل لق�ض���اء الأوقات .م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن البلدي���ة ال ت�ألوا
جه���دا يف القي���ام بهذه املهمة تنفي���ذا للتوجيهات ال�سامية م���ن �صاحب ال�سمو
ال�شي���خ الدكت���ور �سلطان ب���ن حممد القا�سم���ي ع�ضو املجل����س الأعلى لالحتاد
حاك���م ال�شارقة حفظه اهلل باحلفاظ على املظه���ر احل�ضاري واجلمايل ملدينة
ال�شارقة.
و�أكد �أن التطور الكبري الذي �شهدته ال�شارقة وزيادة عدد ال�سكان دفع البلدية
لتعزي���ز �إجراءات عملية النظافة متا�شي ًا مع �إ�سرتاتيجيتها الرامية �إىل حتقيق
�أعل���ى معايري احلفاظ عل���ى البيئة امل�ستدامة،حيث قام���ت ب�إن�شاء ق�سم خا�ص
ملراقبة نظافة املدينة �ضمن �إدارة مراكز املدينة ووفرت له كل مقومات النجاح
ملمار�س���ة مهام���ه يف الرقاب���ة واملتابعة امليداني���ة على مدار ال�ساع���ة ،الفت ًا �إىل
�أن البلدي���ة نظمت ع���دة دورات تدريبي���ة لت�أهيل املراقبني عل���ى �أداء مهامهم
باحرتافي���ة ،وكذلك نظمت لهم دورات يف التعام���ل مع اجلمهور بالإ�ضافة �إىل
ن�شر التوعية بني املواطنني واملقيمني مبهام هذا الق�سم واخت�صا�صاته ،كما مت
توفري كافة االحتياجات الالزمة للمراقبني لأداء مهامهم بفعالية.
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واعت�ب�ر �أن نظاف���ة مدين���ة ال�شارقة واحلفاظ عل���ى مظهرها العام يت�ص���دران قائمة
الأولويات التي ت�شغل البلدية التي مل ت� ُأل جهدا يف توفري كل ال�سبل لت�أمني م�ستوى عال
م���ن النظافة ملواكب���ة النه�ضة احل�ضارية والعمرانية وحفاظ��� ًا على البيئة حتى يعي�ش
�سكان املدينة يف �صحة و�سالمة.
ونا�ش���د �سعادته قاطني الإم���ارة امل�شاركة يف اجلهود التي تبذله���ا البلدية من خالل
تفعي���ل الرقابة الذاتية ومعاونة البلدية على القي���ام بدورها لتحقيق امل�صلحة العامة
وحت���ى تبق���ى ال�شارقة مدينة تتمت���ع بكافة مقومات اجلم���ال وبيئة مثالي���ة يتمتع بها
اجلميع.
وم���ن جانبه قال املهند�س في�صل املال مدير �إدارة املرك���ز �أن عملية الرقابة واملتابعة
امليدانية لن تكون قا�صرة على النظافة فقط ،بل متتد �إىل كافة املرافق التي ميكن �أن
تتعر����ض للتلف �أو الإهمال نتيجة بع�ض املمار�س���ات اخلاطئة وذلك من �أجل احلفاظ
عل���ى املظهر احل�ضاري للمدينة ب�شكل عام ،حيث �سيتم ر�صد �أي م�شوه للمنظر العام
�س���واء كان يف داخل املدينة �أو املناطق املحيطة بها ،الفت ًا �إىل �أن البلدية قامت خالل
الفرتة املا�ضية بتنفيذ حملة لتوعية اجلمهور و�أ�صحاب املحالت ،باالهتمام بالنظافة
واملحافظ���ة على البيئة،و�شملت احلملة طلبة املدار�س يف ظل حر�ص البلدية على ن�شر
الوع���ي بني الطلب���ة ،داعي ًا اجلمهور للتعاون مع البلدية للحف���اظ على نظافة املدينة،
جتنب ًا للغرامات التي ميكن �أن تفر�ض على املخالفني يف هذا ال�ش�أن.

وذكر ب�أن البلدية تقوم بالت�صدي لل�سلوكيات اخلاطئة من قبل بع�ض ال�سكان والزوار
الذي���ن يقومون ب�إلق���اء املهمالت و�أعقاب ال�سجائر يف غ�ي�ر الأماكن املخ�ص�صة لها،
مم���ا ي�شوه املنظر الع���ام وي�ؤثر على الر�ؤية اجلمالية التي تتمت���ع بها مدينة ال�شارقة،
م�ؤك���د ًا �أن ت�شدي���د ال���دور الرقابي وتعزي���ز الإجراءات ون�ش���ر التوعي���ة والتعاون مع
اجلمهور �ساهم يف حتقيق نتائج ايجابية خالل الفرتة املا�ضية.
وق���ال املهند����س عبد الرزاق احلمادي رئي����س ق�سم مراقبة نظاف���ة املدينة �إن الق�سم
يق���وم مبعاجلة كافة الظواهر الت���ي ت�شوه املنظر العام �سواء كان���ت على ال�شواطئ �أو
يف امليادي���ن �أو ال�شوارع من �أجل احلف���اظ على املظهر احل�ضاري ،الفت ًا �إىل �أن �إن�شاء
ق�سم خا�ص لهذه املهمة ي�ؤكد عزم البلدية و�سعيها �إىل معاجلة كافة الظواهر ال�سلبية
والت�ص���دي لها بحزم  ،م�شريا �إىل �أن البلدية قامت بتوفري كافة االحتياجات الالزمة
للق�سم لتفعيل دوره على �أر�ض الواقع لر�صد كافة الظواهر �سواء كانت بقايا خمالفات
م���واد البناء يف �أماكن العمل �أو يف الأر�ض الف�ض���اء �أو اللوحات الإر�شادية والإ�شارات
التالفة �أو الإنرتلوك وغريها من الظواهر التي ميكن �أن ت�شوه املظهر العام.

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

في�صل املال :نعتزم حتويل مراكز البلدية �إىل جممعات متعددة 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.

املهند����س في�صل املال مدير �إدارة مراكز البلدي���ة �أكد �أن البلدية لديها خم�سة
مراك���ز ت�شمل مرك���ز الوحدة ويقوم بتق���دمي اخلدمات للمناط���ق ال�صناعية
م���ن الأوىل وحت���ى التا�سع���ة � ،أم���ا مركز اخلالدي���ة فيقدم اخلدم���ات ملناطق
املج���از الثالث واللية واخل���ان واخلالدية والنهدة واملمزر والتعاون� ،أما مركز
ال�صناعي���ة فيقوم بتقدمي اخلدم���ات للمناطق ال�صناعية م���ن العا�شرة وحتى
الثامن���ة ع�ش���ر ،بينما يقوم مركز الزب�ي�ر بتقدمي اخلدم���ة �إىل مناطق الزبري
وال�صجع���ة والرحمانية ،بالإ�ضافة �إىل مركز اجلزات الذي يقدم اخلدمة �إىل
�سكان املنطقة واملناطق املجاورة لها ،م�ش ًري �إىل �أن مراكز البلدية التي افتتحت
يف الع���ام  2007ت�شه���د تطور ومنو كبري حيث ت�سع���ى البلدية لتفعيل دورها
لتك���ون مبثابة بلديات م�صغرة متكاملة اخلدمات يف هذه املناطق للتي�سري على
املواطنني واملقيمني.
و�أ�شار املال الذي توىل مهام الإدارة قبل عدة �أ�شهر �أنه يعتزم توظيف خرباته
يف تطوي���ر املراك���ز واالرتقاء بها وحتويله���ا �إىل جممع خدم���ات متكامل يقدم
خدمات متميزة و يعزز العوائد املالية للبلدية.
امل�ل�ا الذي در�س الهند�س���ة يف كليات التقنية والتحق بالعم���ل البلدي قبل �أكرث
من عقد من الزمان تنقل بني العديد من الإدارات والأق�سام مما �أك�سبه املزيد
م���ن املعارف واخلربات ،حيث يقول لقد ب���د�أت حياتي العملية مفت�ش مبانٍ يف
الإدارة الفني���ة بالبلدي���ة ث���م تنقلت ب�ي�ن العديد من الوظائ���ف ذات االت�صال
املبا�ش���ر مع اجلمهور م���ا �أك�سبني العديد من امله���ارات يف التعامل مع العمالء
وتقدمي �أف�ضل اخلدمات.

وذك���ر مدير �إدارة مراك���ز البلدية �أن املراكز تق���دم الآن بع�ض اخلدمات مثل
ت�صدي���ق عق���ود الإيجار و�إ�ص���دار بطاق���ات الدعم اخلا�ص���ة باحل�صول على
مكرم���ة ال�شي���خ خليفة ولكن خط���ة التطوير اجلديدة �سوف ت�شه���د نقلة نوعية
يف �أداء املراك���ز وتع���دد اخلدم���ات به���ا ،الفت���ا �إىل �أن البلدية قام���ت بتجهيز
مرك���ز اجلزات من الناحية املعمارية وال�شكلية مبا يتنا�سب مع دورها الريادي
وتطلعاتها لتقدمي �أف�ضل اخلدمات يف �أجواء مثالية.
و�أف���اد ب�أن بلدي���ة ال�شارقة قامت بعمل زي���ارات لبلدية �أبوظب���ي للإطالع على
جتربته���ا يف �إن�ش���اء املراك���ز البلدية لال�ستف���ادة منها من �أج���ل تقدمي خدمة
متميزة للعمالء بي�سر و�سهولة  ،م�شري ًا �إىل �أن الهيكل الوظيفي للإدارة يتكون
م���ن ق�سم املراكز وخدمة العمالء وهذا الق�سم يت�ضمن الإ�شراف على املراكز
وتطبي���ق �أف�ض���ل الربامج الالزم���ة الإداري���ة والعلمية ب�ش�أن تق���دمي اخلدمات
للعمالء.

 66مراقب للحفاظ على نظافة وجمال املدينة

�أم���ا الق�سم الثاين فهو ق�سم مراقب���ة نظافة املدينة وقد مت تعيني �أكرث من 66
مراق���ب يف هذا الق�س���م مع توفري االحتياج���ات الالزمة له���م ملمار�سة عملهم
يف ر�ص���د �أي ت�شوي���ه للمنظر العام يف املدينة ،مو�ضح���ا ً �أن الق�سم يهدف �إىل
احلف���اظ عل���ى املظهر اجلمايل ال���ذي تتمتع ب���ه ال�شارقة واحلف���اظ عليها يف
�أجم���ل �صورة بالإ�ضافة �إىل احلف���اظ على املرافق املختلفة والق�ضاء على �سوء
ا�ستغالل هذه املرافق من قبل البع�ض.

33

لقــــاء العــدد
حي���ث يقوم مراقبو النظافة بتوجيه الن�ص���ح والإر�شاد لل�سكان يف جميع �أنحاء
الإم���ارة لرت�سيخ ثقافة امل�شاركة والتعاون من �أجل احلفاظ على جمال ونظافة
املدين���ة  ،كما يقوم���ون ب�إعداد تقرير حول �أي �أعم���ال خا�صة �أو حكومية ميكن
�أن ت�ش���وه املنظ���ر العام ورفع تقرير للجه���ة املعنية ومتابعتها للعم���ل على �إزالة
ه���ذه الأعمال خالل �أ�سب���وع  ،وال تقت�صر عملية املراقب���ة والر�صد على �أعمال
النظاف���ة بل متتد لت�شمل كل ما ميك���ن �أن ي�سيء �إىل جمال و�شكل املدينة حيث
يت���م الإبالغ عن اللوحات الإر�شادية القدمي���ة �أو املتهالكة و�إال�شارات والأعمدة
وامل�سطحات اخل�ضراء والأ�شجار والنباتات وغريها من الأ�شياء التي ميكن �أن
تتعر�ض للتلف .
وذك���ر �أن توجيه���ات ودعم ورعاية �صاح���ب ال�سمو ال�شيخ الدكت���ور �سلطان بن
حممد القا�سمي ع�ض���و املجل�س لالحتاد حاكم ال�شارقة ب�ضرورة احلفاظ على
الوج���ه احل�ضاري واجلمايل الذي تتمتع ب���ه الإمارة يدفع بلدية ال�شارقة لدعم
وتعزيز وتكثيف جهودها لنظافة املدينة ور�صد �أي عملية لت�شويه منظر املدينة
والت�صدي ملحاوالت العبث بالبنية التحية وجمال املدينة من قبل البع�ض.
و�أك���د �أن املراقب�ي�ن يقومون مبخالف���ة �أي �شخ�ص يقوم بهدر املي���اه و�إ�سالتها
�إىل ال�ش���ارع وكذلك الأ�شخا�ص الذين يقوم���ون بعملية غ�سيل ال�سيارات ب�شكل
ع�شوائ���ي  ،الفت���ا �إىل �أن البلدي���ة تت�صدى بكل حزم لكل املظاه���ر وال�سلوكيات
ال�سيئة من �أجل توفري بيئة مثالية للجميع ومتتد عمليات املراقبة واملتابعة على
م���دار ال�ساع���ة من خالل فرق متنوع���ة من املراقبني وامل�ؤهل�ي�ن القادرين على
التعامل مع كافة احلاالت مبهنية واحرتافية عالية.
وق���ال �أن عملي���ات التفتي�ش واملتابع���ة من قبل املراقبني �س���وف متتد �إىل داخل
احلدائق ملنع �أي �سوء ا�ستغالل ملرافق وخدمات احلديقة والعبث بها.
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شعبة االقتراحات والشكاوي

وقال املهند�س في�صل املال انه حر�ص على �إن�شاء �شعبة لالقرتاحات وال�شكوى
تك���ون تابع���ة ب�ش���كل مبا�ش���ر ملدي���ر الإدارة حر�صا من���ه على ا�ستقب���ال �شكوى
ومالحظات املراجعني والعمل على حلها ب�شكل عملي وفوري وفقا ملا يتوافق مع
الت�شريعات واللوائح املعمول بها يف البلدية.
وبالرغم من حداثة �إن�شاء مراكز البلدية �إال �أنها حققت العديد من االجنازات
يف الف�ت�رة املا�ضي���ة من خ�ل�ال التوا�ص���ل والتفاعل مع اجلمه���ور ،حيث قامت
بت�صديق نحو  46480عقد ًا و�إ�صدار �أكرث من � 4آالف بطاقة مل�ستحقي دعم
الأرز ،كذل���ك مت �إجناز  9559معاملة تتعل���ق بال�ش�ؤون الفنية ،بالإ�ضافة �إىل
متابع���ة �أعم���ال النظافة و�صيانة ال�ش���وارع وغريها من امله���ام الأخرى ،م�ؤكد ًا
�أن مراك���ز البلدي���ة �سوف ت�صبح مبثابة جممع لتق���دمي العديد من اخلدمات،
بالتن�سي���ق م���ع بع�ض الدوائ���ر احلكومية و�شب���ه احلكومية من �أج���ل فتح فروع
له���ا يف هذه املراكز لت�صب���ح مبثابة جممعات متعددة اخلدم���ات تقدم ل�سكان
املناطق كافة املعامالت الالزمة يف �شتى القطاعات.
و�أو�ض���ح �أن مرك���ز اجلزات ي�ض���م الآن بجان���ب اخلدمات البلدية ف���رع لهيئة
كهرب���اء ومياه ال�شارقة وفرع لدائرة �ش�ؤون ال�ضواحي والقرى و�سوف ي�ضم يف
امل�ستقب���ل القريب فروع لل�شركات �شب���ه احلكومية وبع�ض الدوائر الأخرى مما
يعزز من دوره وتفاعله مع اجلمهور.
و�أك���د �أن البلدية حري�ص���ة على تقدمي خدمات مميزة للعم�ل�اء بي�سر و�سهولة
من خ�ل�ال مكاتبها املوجودة يف جمي���ع �أنحاء املدينة بالإ�ضاف���ة �إىل مراكزها
اخلم�سة التي �أن�شئت لتكون البلدية �أقرب �إىل اجلمهور والق�ضاء على املركزية
يف �إجناز املعامالت من �أجل التخفيف على املراجعني.

حـوار العـدد
الشارقة أول مدينة تقوم بمعالجة المياه الرمادية عبر  160محطة

عصام المال :بلدية الشارقة أول دائرة تستخدم األدوات الموفرة
للمياه في المكاتب وسكن العمال
�أك���د املهند����س ع�ص���ام �أمني املال مدي���ر الإدارة العام���ة للمياه بهيئ���ة كهرباء
ومي���اه ال�شارق���ة �أن الهيئة تبذل جه���ود ًا كبرية لتوفري املتطلب���ات املتزايدة من
املي���اه ل�سكان �إمارة ال�شارقة من املواطنني واملقيمني والرتكيز على ن�شر الوعي
ب�أهمي���ة تر�شي���د ا�ستهالك امل���وارد الطبيعية خا�ص���ة املياه بني جمي���ع �شرائح
املجتم���ع  ،وتعزيز التع���اون املتوا�صل بني كاف���ة الدوائر والهيئ���ات وامل�ؤ�س�سات
بال�شارقة لتحقيق هذا الهدف  ،ومبا ينعك�س �إيجاب ًا على رفعة البالد وتطورها
وم���ن اجلهات التي يتم التن�سيق معها ب�صف���ة �أ�سا�سية بلدية ال�شارقة لأنها من
اجلهات اخلدمية التي لها عالق���ة مبا�شرة مع �أعمال الهيئة والبنية الأ�سا�سية
وخا�صة م�شروعات املياه م�شري ًا �إىل �أن بلدية ال�شارقة من اجلهات ال�سباقة يف
جم���ال تر�شيد ا�ستهالك املياه وم���ن �أوائل اجلهات التي طالبت برتكيب القطع
والأدوات املر�شدة و�أنها من �أكرث الدوائر والهيئات بال�شارقة التي حتر�ص على
تطبي���ق و�إتباع جميع و�سائل تر�شي���د الإ�ستهالك خا�صة فيما يتعلق مب�شروعات
�إعادة تدوير املياه وتركيب القطع والأدوات املر�شدة م�ؤكد ًا على �أنه مت التن�سيق
بني الإدارة العامة للمياه بالهيئة والبلدية من �أجل التعاون يف تر�شيد ا�ستهالك
املياه وتركيب القطع والأدوات املر�شدة باملقر الرئي�سي للبلدية و�سكن العاملني
التابعني لها.

36

وذكر املال يف حوار مع جملة “ املدينة البا�سمة” التي ت�صدرها بلدية ال�شارقة
�أن مع���دل ا�سته�ل�اك الفرد للمي���اه يف ال�شارقة يعد من �أعل���ى املعدالت العاملية
حيث ي�صل �إىل  500لرت يومي ًا بينما معدل ا�ستهالك الفرد يف الدول املتقدمة
ي�ت�راوح ب�ي�ن � 150إىل  200ل�ت�ر يومي ًا .وك�شف���ت الدرا�سات الت���ي �أجريت
م�ؤخرا �أن ن�سبة اال�ستهالك اليومي للفرد يف �سكن للعمال ت�صل �إىل  700لرت
للف���رد وت�صل �إىل  600لرت للف���رد يف فنادق اخلم�س جنوم وهذا ما يزيد عن
اال�ستهالك الطبيعي وبالتايل يعترب هدرا للمياه.
و�أ�شار �إىل �أن هيئة كهرباء ومياه ال�شارقة تعمل على توفري املياه والطاقة اللتني
تعت�ب�ران من الأ�شي���اء الأ�سا�سية الت���ي نعتمد عليها ال�ستم���رار احلياة وحتقيق
التنمي���ة والتط���ور يف كافة املجاالت ،كم���ا �أن خيارنا يف كيفي���ة ا�ستخدام املياه
والطاقة ي�ؤثر على البيئة التي نعي�ش فيها ،وعلى حياتنا� ،إ�ضافة �إىل ت�أثريه على
حي���اة الأجي���ال القادمة حيث �أنن���ا نعي�ش يف منطقة تقل فيه���ا كميات الأمطار
ونعتمد على املياه املحالة واملياه اجلوفية .وتقع دولة الإمارات يف حزام املناطق
اجلاف���ة والقاحلة ،بحيث يقدّر متو�سط معدل ت�ساقط الأمطار ب�أقل من 100
ميلليل�ت�ر �سنوي ًا ،ومعدل تغذية طبيعي منخف����ض للمياه اجلوفية (�أقل من 10
 %م���ن �إجمايل املياه امل�ستخدمة �سنوي��� ًا)� ،إ�ضافة �إىل عدم وجود م�صادر
ملي���اه �سطحي���ة ميك���ن االعتماد عليه���ا كم�صدر دائم كم���ا �أن العج���ز يف املياه
اجلوفي���ة يف الإمارات يتزايد �سنوي ًا وتوجد �آبار جفت ب�سبب ا�ستنزاف مياهها
و�ضخها يف �شكل مك ّثف ،وانقط���اع موا�سم الأمطار لفرتات طويلة� .إ�ضافة �إىل
�أن املياه اجلوفية تع���اين تزايد ًا يف ن�سبة امللوحة وانخفا�ض ًا يف امل�ستوى ،ب�سبب
الإفراط يف ا�ستخراجها.
ً
ً
ونواج���ه يف ال�شارق���ة حتديا كب�ي�را يف الطلب على املاء نتيج���ة للزيادة يف عدد
ال�س���كان والنمو الكبري يف الأن�شطة االقت�صادي���ة واالجتماعية ،وكل ذلك ي�ؤدي
�إيل زي���ادة ال�ضغط على م���وارد املي���اه ال�شحيحة من الأمط���ار واملياه اجلوفية
واملي���اه املحاله ،حيث نعتم���د يف ال�شارقة على املياه املح�ل�اه التي تتكلف مبالغ
مالي���ة كبرية من �أجل حتليته���ا وتنقيتها وتنفيذ التمديدات الالزمة حتى ت�صل
�إىل امل�ستهل���ك ويرجع ت�صاعد حدة �أزمة املياه �إىل ثالثة �أ�سباب رئي�سية ت�شمل
التط���ور امل�ستمر وارتفاع ع���دد ال�سكان و�إ�ساءة الت�صرف مب���وارد املياه املتاحة
م���ن خالل ا�ستخدام الأ�ساليب اخلاطئة والقدمية يف خمتلف املجاالت وخا�صة
الزراعية التي ت�ؤدي �إىل ا�ستهالك كميات كبرية من موارد املياه وعدم ال�صيانة
والتل���وث ال���ذي يحدث نتيجة ع���دم االهتم���ام بال�صيانة و�إ�ص�ل�اح الت�سربات.

استهالك الفرد للمياه في الشارقة األعلى في العالم  500لتر يوميا
مقابل  200لتر في الدول األخرى

الترشيد مسؤولية الجميع

وح���ول تر�شيد اال�ستخدام ق���ال �سعادته �أن جمل����س �إدارة الهيئة
برئا�س���ة �سم���و ال�شي���خ عب���د اهلل بن �س���امل القا�سمي ي���وىل هذا
املو�ض���وع �أهمية كبرية بو�ضع اخلط���ط والربامج الالزمة لتوفري
املتطلب���ات املتزايدة من املي���اه ل�سكان ال�شارق���ة وتنفيذ حمالت
التوعية ب�ض���رورة تر�شيد ا�ستهالك املياه وا�ستخدامها بالأ�سلوب
الأمثل حيث يعترب تر�شي���د ا�ستهالك املياه من املوا�ضيع احليوية
الت���ي ال ينبغي جتاهله���ا وهي م�س�ؤولياتنا جميع���ا” للحفاظ على
امل���وارد الطبيعية وممار�سة الأ�سالي���ب احل�ضارية يف التعامل مع
املي���اه وتكييف عاداتن���ا اليومية مع احللول العملي���ة التي تقدمها
الدرا�س���ات يف هذا املجال ويوم ًا بعد يوم تزداد كميات ا�ستهالك
املياه يف كافة الأغرا�ض كال�شرب والغ�سيل والتنظيف واال�ستحمام
وال�سباح���ة وغريه���ا من اال�ستخدام���ات اليومي���ة ال�ضرورية ويف
درا�س���ة نفذتها الهيئة تب�ي�ن �أن اال�ستخدامات الزراعي���ة ت�ستهلك  % 69من
املي���اه تليها اال�ستخدامات ال�صناعية بن�سبة  % 23ثم اال�ستخدامات املنزلية
ومياه ال�شرب بن�سبة  % 8فقط.
وتوا�صل الهيئة جهودها للحفاظ على الرثوة املائية والبيئة حيث �أعدت م�شروع ًا
لقانون املحافظ���ة على م�صادر املياه ويت�ضمن م�شروع القانون اجلديد الت�أكيد
عل���ى �أن م�صادر املياه ملك ًا عام ًا ولل�سلطة املخت�صة و�ضع القواعد والإجراءات
الالزم���ة للمحافظة عل���ى م�صادر املي���اه وحمايتها من التل���وث وتنظيم كيفية
ا�ستغالله���ا بال�شكل الذي ي�ضم���ن توافرها ويحقق العدالة ،كم���ا انتهت الهيئة
م���ن تركيب وا�ستبدال �أك�ث�ر من � 50ألف عداد رقم���ي يف جميع �أنحاء مدينة
ال�شارق���ة للمحافظة عل���ى املياه من الهدر وتر�شيد ا�ستخ���دام وا�ستهالك املياه
وجتن���ب هدرها و�س���وء ا�ستخدامها تر�شي���د ًا لهذه الرثوة الثمين���ة التي تتكلف
الكثري لتوفريها وتو�صيلها للم�ستهلكني.
و�أو�ض���ح �أنه مت �إحالل وا�ستب���دال جميع العدادات القدمية يف املناطق ال�سكنية
بال�شارق���ة وتهدف الهيئ���ة من العمل بنظام الع���دادات الرقمية لتقدمي �أف�ضل
اخلدم���ات للم�ستهلكني وب�أف�ضل جودة ممكن���ة و�أن م�شروع ا�ستبدال العدادات
التقديري���ة بع���دادات رقمية حديث���ة �أدى �إىل احت�ساب قيم���ة اال�ستهالك بدقة
كبدي���ل لنظام املبل���غ التقديري ال���ذي كان يتم حت�صيله م���ن املتعاملني خالل
ال�سن���وات املا�ضي���ة و�أن العداد اجلديد �ساهم بقدر كب�ي�ر يف تر�شيد ا�ستهالك
املي���اه لدى العمالء وال يه���دف تركيب العدادات الرقمي���ة احلديثة �إىل حتقيق
رب���ح مادي ولكن يه���دف �إىل ح�ساب كميات املياه امل�ستهلك���ة بدقة والعمل على
تر�شيد ا�ستهالكها.
 160وحدة معالجة
وانطالق���ا من حر�ص الهيئة على حتقي���ق ال�سبق والريادة يف تطبيق ما ا�ستجد
م���ن الدرا�سات والبح���وث العلمية ومن واقع جتارب دول �أخ���رى  ،تبنت الهيئة
فك���رة تطبيق نظام معاجل���ة املياه الرمادي���ة يف امل�شاريع الكب�ي�رة ك�أول �إمارة

تطب���ق ه���ذا النظام يف املنطقة ،وه���ي املياه الناجتة من املغا�س���ل واال�ستحمام
والو�ض���وء لإعادة ا�ستخدامه���ا يف الأغرا�ض التي اليكون هناك ات�صال مبا�شر
بينها وبني الإن�سان ملا متثله من ثروة مهدرة ،حيث ت�صل كمية املياه امل�ستخدمة
يف خزان���ات الطرد �إىل  % 39م���ن �إجمايل املياه امل�ستخدمة يف دورات املياه
والتي تعد ن�سبة عالية وال يلزم �أن تكون موا�صفاتها كمياه ال�شرب العذبة ولكن
ي�ش�ت�رط فيها عدم انبع���اث روائح منها وخلوها من مواد �ض���ارة بالبيئة ،.وبلغ
ع���دد وحدات املعاجلة املنفذة بال�شارقة  160وحدة تعمل يف املباين ال�سكنية
واملدار�س وامل�ساجد و�سكن العمال.
و�أو�ض���ح مدير �إدارة املياه �أن هن���اك عائد اقت�صادي كبري من �إعادة ا�ستخدام
املي���اه املعاجلة ،حي���ث �أن تكلفة املرت املكعب لها ال تتج���اوز درهمني يف حني �أن
تكلفة املرت املكع���ب من املياه ال�صاحلة لل�شرب تعادل  6دراهم ،علما ب�أن هذه
امل�شاري���ع مطبق���ة يف الواليات املتح���دة واليابان وكندا منذ �أك�ث�ر من ع�شرين
عاما ،وقد مت تطبيقها يف العديد من امل�شاريع باململكة العربية ال�سعودية.
وهذه الفكرة الرائدة �أ�سهمت يف تر�شيد ا�ستهالك املياه بامل�شاريع التي نفذتها
بن�سبة � % 25إىل  % 40من اال�ستخدام الفعلي م�ؤكد ًا �أن م�شروعات �إعادة
تدوي���ر املياه بال�شارقة �إحدى الو�سائل التي يجب التو�سع فيها لتوفري ا�ستهالك
املي���اه وحتر�ص الهيئة على �ضم���ان جناح نظام معاجلة املي���اه الرمادية لذلك
مت �إل���زام املكات���ب اال�ست�شارية و�شركات املعاجلة بتق���دمي ملف ي�شمل ت�صميم
الوحدة ومكوناتها وقدرتها.
و�أك���د �أن الهيئة قام���ت بتوزيع حقائب الرت�شيد التي حتت���وي على قطع و�أدوات
مر�ش���دة للمياه على عدد من الفل���ل واملناطق ال�سكني���ة والتجارية وال�صناعية
والدوائ���ر احلكومي���ة وذل���ك به���دف احلف���اظ عل���ى املياه م���ن اله���در وتقليل
اال�ستهالك بن�سبة كبرية ترتاوح بني � 30إىل . % 40
والرت�شي���د ال يعن���ي عدم ا�ستخدام املي���اه والبخل و�إمنا ه���و اال�ستخدام الأمثل
للمي���اه بحيث ي�ؤدي �إىل اال�ستفادة منها ب�أقل كمي���ة وب�أرخ�ص التكاليف املالية
املمكنة يف جميع جماالت احلياة.
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بقعة �ضــوء
إطالق الموقع االلكتروني الجديد خالل األيام المقبلة

بلدية ال�شارقة تقدم �أكرث من  50خدمة للمراجعني عرب
�شبكة االنرتنت والهواتف الذكية
�أعلن���ت بلدية ال�شارقة عن تق���دمي �أكرث من  50خدمة عرب موقعها االلكرتوين
عل���ى �شبك���ة االنرتنت وتطبيقات الهواتف الذكية وذل���ك يف �إطار �سعى البلدية
املتوا�ص���ل لال�ستفادة من التقني���ة احلديثة لتقدمي �أف�ض���ل اخلدمات للجمهور
بي�سر و�سهولة.
وق���ال �سعادة املهند�س �سلط���ان عبد اهلل املعال مدير عام بلدية مدينة ال�شارقة
�أن اخلدم���ات االلكرتوني���ة الت���ي تقدمه���ا البلدي���ة للجمهور يف تزاي���د م�ستمر
متهي���دا لتغطية كافة اخلدمات ،م�ش�ي�ر ًَا �إىل �أن البلدية ت�ستعد لإطالق موقعها
االلكرتوين اجلديد على �شبكة االنرتنت والذي �سيكون ملبيا لكافة الطموحات
والتطلعات.
وذك���ر �سعادت���ه �أن البلدي���ة قام���ت بالتوقي���ع م���ع �إح���دى ال�ش���ركات الك�ب�رى
املتخ�ص�ص���ة يف جمال ت�صامي���م و�إن�شاء املواقع االلكرتوني���ة ومت االنتهاء من
�إجن���از عملية الت�صمي���م و�سو ف يتم �إطالق���ه خالل الفرتة القريب���ة املقبلة ،
ليك���ون نافذة �شامل���ة ومعربة عن �أداء وجهود البلدي���ة و�إحدى قنوات التوا�صل
والتفاع���ل بني البلدية وعمالئه���ا ،م�ؤكدا �أن املوقع اجلديد يتميز باجلاذبية يف
ال�ش���كل العام ،حيث حر�ص���ت البلدية على �أن يتمتع املوقع بر�ؤية ب�صرية تعك�س
جمال مدينة ال�شارقة ،كما يتميز املوقع ب�سهولة الت�صفح ،بالإ�ضافة �إىل تقدمي
باق���ة متنوعة م���ن اخلدمات املختلفة الت���ي تقدمها البلدي���ة بجانب اخلدمات
االلكرتوني���ة التي يتجاوز عددها حت���ى الآن  50خدمة وغريها من الفعاليات
واخلدم���ات املتنوع���ة التي جتعل اجلمهور حري�ص عل���ى التوا�صل والتفاعل مع
البلدية.
و�أك���د �سعادته �أن م���ن �أهداف البلدية اال�ستفادة م���ن التقنية احلديثة لت�سهيل
الإج���راءات عل���ى املراجع�ي�ن وفتح املزي���د من قن���وات التوا�ص���ل والتفاعل مع
اجلمه���ور ب�ش���كل مبا�شر عرب �شبكات التوا�صل االجتماع���ي ،الفت ًا �إىل �أن موقع
البلدية على الفي�س بوك والتويرت واجلوجل بل�س واليوتيوب ت�شهد تفاعل و�إقبال
متميز من اجلمهور.
يذك���ر �أن البلدية قامت ب�إن�شاء �صفحة خا�صة �ضمن موقع البلدية على �شبكات
التوا�صل االجتماعي للمدير العام بحيث يكون على توا�صل دائم وتفاعل م�ستمر مع
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المع�ل�ا :البلدية حريصة على االس���تفادة من
التقنية الحديثة لتقديم أفضل الخدمات
اجلمه���ور للرد عل���ى ا�ستف�ساراته���م ب�شكل مبا�ش���ر وذلك ت�أكي���د ًا على حر�ص
البلدي���ة على تعدد قن���وات التوا�صل م���ع اجلمهور وفتح كافة الأب���واب �أمامهم
للتفاعل مع امل�س�ؤولني.
و�أو�ض���ح فه���د �شهيل مدير �إدارة تقنية املعلوم���ات �أن البلدية �أطلقت تطبيقات
خدماته���ا عل���ى �أجه���زة الهوات���ف الذكية ،خ�ل�ال ال�شهر املا�ض���ي حيث ميكن
مل�ستخدم���ي ه���ذه الأجه���زة التو�ص���ل م���ع البلدي���ة واحل�صول عل���ى اخلدمات
االلكرتوني���ة الت���ي يت���م تقدميه���ا ع�ب�ر �شبك���ة االنرتن���ت واملوق���ع االلكرتوين
للبلدية،بالإ�ضاف���ة �إىل التوا�ص���ل والتفاع���ل م���ع الدائرة من خ�ل�ال تطبيقات
الهواتف الذكية.
وم���ن جانب �آخر عرب املراجع���ون واملتفاعلون مع البلدية ع�ب�ر �شبكة االنرتنت
ع���ن �سعادته���م بالإجراءات الت���ي تقوم بها البلدي���ة لتعزيز و�سهول���ة التوا�صل
م���ع اجلمهور و�سرع���ة الرد عل���ى ا�ستف�ساراتهم ،حيث يق���ول �أحمد اجلارحي
لق���د توا�صلت مع البلدي���ة عرب �شبكة التوا�صل االجتماع���ي وتلقيت ردود فورية
و�إجاب���ات �سريعة على كافة اال�ستف�سارات ل���ذا �أتقدم للبلدية بال�شكر على هذا
املجه���ود الكبري وحر�صها على االهتمام ومتابع���ة اجلمهور عرب و�سائل التقنية
احلديثة.

وي�شارك���ه الر�أي عاطف كراين الذي ي�ؤكد �أنه ات�صل بالبلدية عرب الفي�س بوك
للإب�ل�اغ عن بع�ض العم���ال الذين يبيعون بع�ض املنتج���ات ب�شكل خمالف وكان
تفاع���ل البلدي���ة متمي���ز و�سريع جدا حيث يق���ول :تلقيت الرد عل���ى اال�ستف�سار
يف نف����س التوقيت مما يعك�س اجلهود الكبرية الت���ي تقوم بها البلدية وحر�صها
عل���ى راحة اجلمهور وحتقيق اعلي مع���دالت الر�ضا عن اخلدمات التي تقدمها
للعمالء.
�أم���ا فريد الأم�ي�ري فقد �أكد على �أهمي���ة ودور ال�صفح���ة اخلا�صة مبدير عام
البلدي���ة م�ؤكدا �أن مدير عام البلدية يقدم منوذج متميز يف التوا�صل والتفاعل
م���ع اجلمهور حيث كان اجلمه���ور يتطلع �إىل مثل هذه املب���ادرات من �أجل فتح
حوار مبا�شر مع امل�س�ؤولني عرب �شبكة االنرتنت دون �أن ي�أتي �إىل املكاتب.
وقال الدكتور حممد الربميي �أن �صفحات بلدية ال�شارقة على �شبكات التوا�صل
االجتماع���ي تعت�ب�ر �أف�ضل املواقع عل���ى م�ستوى الدوائ���ر وامل�ؤ�س�سات احلكومية
حيث يتم الردود على ا�ستف�سارات اجلمهور ب�شكل �سريع ومميز مع تقدمي كافة
املعلومات التي يحتاج �إليها املراجع.
بينما ي�ؤكد عبد اهلل �سامل �أن البلدية ت�ضرب املثل املتميز يف تعاملها وتوا�صلها
مع اجلمهور وت�سخري التقنية احلديثة يف خدمة املراجعني ،حيث ميكن التوا�صل
ب�ش���كل مبا�شر مع امل�س�ؤولني من خالل زي���ارة مكاتبهم �أو اخلط ال�ساخن والآن
م���ن خ�ل�ال التفاعل املبا�شر واحل���وار مع املدير العام من خ�ل�ال �صفحته على
�شبكة االنرتنت �أو من خالل التوا�صل مع �صفحات البلدية.

فهد �شهيل
�شهيل :املراجعون ي�شيدون بحر�ص البلدية على
تعدد قنوات التوا�صل و�سرعة الرد على ا�ستف�ساراتهم
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م�شــاريع البلـدية
ضمن خطتها الشاملة لتصريف مياه األمطار في جميع أنحاء المدينة

بلدية الشارقة تنجز مشروع تصريف مياه األمطار بالمناطق الصناعية

�ضم���ن معاجل���ات ت�صري���ف مي���اه الأمطار مبدين���ة ال�شارق���ة تقوم
بلدي���ة مدينة ال�شارق���ة بتنفيذ بع�ض املعاجل���ات يف الطرق الرئي�سة
والتقاطع���ات باملناط���ق ال�صناعي���ة ( )6 ،5 ،3وذل���ك تنفي���ذا
لإ�سرتاتيجي���ة وخط���ط البلدية الرامي���ة �إىل و�ض���ع معاجلات دائمة
وحل���ول علمية �صحيحة لت�صريف مياه الأمطار بكافة مناطق املدينة
وخا�صة املناطق ال�صناعية بعد االنتهاء من املناطق الأخرى.
حيث يجري العمل حاليا يف املناطق ال�صناعية على �أربعة حماور:
المحور األول:

ت�شيي���د حمط���ة �ض���خ وخ���ط ط���رد باملنطق���ة ال�صناعي���ة اخلام�سة
لت�صري���ف مي���اه الأمطار �إىل املحطة املركزية ث���م �إىل البحر ،حيث
�أجنز ( )% 90من حجم العمل يف هذه املحطة وتبقى من امل�شروع
الأعمال الكهروميكانيكية.

وكان���ت بلدي���ة ال�شارقة قد انتهت من �إجناز ثالث حمطات ذات �سعات خمتلف���ة ب�شارع االمارات من حدود �إمارة ال�شارقة مع �إمارة دبي حتى
ح���دود ال�شارق���ة مع �إمارة عجمان ،وقد مت ت�صميم هذه املحطات على �أ�سا�س معامل هط���ول الأمطار مرة كل خم�س �سنوات لتجميع وت�صريف
مي���اه الأمط���ار ب�شارع االم���ارات حر�ص ًا من البلدية على ان�سيابية احلرك���ة يف هذا ال�شارع الهام عند نزول املطر وع���دم تعطيل حركة ال�سري،
وخا�صة �إنه يعترب �شارع حيوي ورابط رئي�سي بني �إمارات الدولة.
كم���ا قامت ب�إج���راء بع�ض التعديالت والإ�ضاف���ات الالزمة بال�شبكات واملحطات وذل���ك لت�سهيل عملية ت�صريف مي���اه الأمطار بجميع املناطق
مبدين���ة ال�شارق���ة ،ومت ان�شاء �شبكة متميزة بت�صريف الأمطار ب�شارع املطار على طول طري���ق ال�شارقة  -الذيد  ،وت�ضمنت هذه ال�شبكة �إن�شاء
ب���رك تخزي���ن م�ؤقتة مع خطوط ط���رد وحمطات رفع وذلك للم�ساهمة يف جتمي���ع مياه الأمطار وت�صريفها بوا�سط���ة ال�صهاريج ،ملنع جتمع �أي
كميات من املياه.
كم���ا مت �أي�ض ًا رب���ط املناطق املنخف�ضة باملدينة ب�شبكة مياه ال�صرف القائمة بكل منطقة وذلك ع�ب�ر خطوط انحدارية ،كما �شملت التعديالت
والإ�ضافات �إن�شاء برك تخزين لت�صريف املياه من الأنفاق منها (نفق �أبو �شغارة ودوار الثقافة) ف�ضال عن و�ضع م�ضخات غاط�سة ب�أنفاق عبور
امل�شاة اجلديدة مبدينة ال�شارقة ،ملنع جتمع املياه يف هذه الأنفاق.
يف الوقت نف�سه حتر�ص بلدية ال�شارقة على موا�صلة حملة �صيانة ونظافة نقاط ت�صريف الأمطار بال�شبكات وملحقاتها من ال�شبكات االنحدارية
ب�ش���كل م�ستمر ،تنفي���ذا للخطة التي و�ضعتها البلدي���ة لإدارة مو�سم الأمطار.علما ب����أن املحطات اجلديدة التي �أن�ش�أته���ا البلدية تتمتع ب�أف�ضل
و�سائل التقنية التي ت�ضمن ا�ستيعاب اكرب كمية من املياه.

المحور الثاني :

ي�شم���ل متدي���د �شب���كات انحداري���ة وملحقاتها عند تقاط���ع امليدان
الث���اين ال�صناعي على طول طريق املليحة مرور ًا ب�شارع وا�سط حتى
حمطة ال�ضخ اجلديدة ،حيث �أجنز( )% 40من حجم العمل .
المحور الثالث:

يت�ضم���ن متديد �شب���كات �إنحدارية وملحقاتها عن���د تقاطع امليدان
الثال���ث ال�صناعي على امتداد طريق وا�س���ط حتى حمطة �ضخ مياه
الأمطار التي يجري تنفيذها بال�صناعية اخلام�سة.
المحور الرابع:

ي�شم���ل متديد �شب���كات انحدارية وملحقاتها عن���د �شارع اخلان مع
تقاطع امليدان الثاين ال�صناعي على طول �شارع امللك في�صل وربطها
مبحطة �ضخ مياه الأمطار باملنطقة ال�صناعية اخلام�سة.
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ال�صحـــة واحليـاة
�شعبة التثقيف ال�صحي يف بلدية ال�شارقة

ضربـــة الشمـــس

األعراض والعالمات:
40م.ويف حال ارتفعت حرارة
 .1ارتف���اع يف درج���ة احلرارة �إىل �أكرث م���ن ْ
42م تب���د�أ �أن�سجة اجل�س���م واملخ بالتلف امل�ست���دمي وي�ؤدي ذلك
امل�ص���اب �إىل ْ
غالبا �إىل املوت .
� .2صداع ودوخة و�إرهاق و�شعور بالهبوط.
� .3سخونة واحمرار وجفاف يف اجللد.
 .4احتقان واحمرار الوجه والعني و�ضيق حدقة العني.
 .5تقل�صات ع�ضلية يف الأطراف والبطن .
� .6شعور متزايد باالرتباك والهذيان وت�شنجات ع�صبية .قد ي�ؤدي �إىل فقد
الوعي .
 .7قلة �إفراز البول.
 .8التقي�ؤ .
� .9إ�سهال رمبا دموي .
.10قوه النب�ض و�سرعة و�إجهاد بالتنف�س .
 .11ارتفاع �ضغط الدم يف املرحلة االوىل ثم انخفا�ضه يف املرحلة املتقدمة.
العـــالج:

هدف امل�سعف :
خف�ض درجة حرارة امل�صاب ب�أ�سرع ما ميكن وطلب العون الطبي .

�ضربة ال�شم�س حالة طارئة حتدث نتيجة التعر�ض حلرارة
اجلو العالية ،خا�صة �أ�شعة ال�شم�س املبا�شرة يف ف�صل
ال�صيف ,و�سببها اختالل يف املراكز احل�سا�سة باملخ  ،وب�صفة
خا�صة مركز تنظيم احلرارة Heating Regulating
 Systemفيعجز اجل�سم عن حفظ احلرارة عند معدلها
الطبيعي �إ�ضافة �إىل �أن اجل�سم ي�صبح عاجزا عن مكافحة
حرارته بوا�سطة التعرق فرتتفع درجة احلرارة �إىل درجة
خطرية ت�صل �إىل �أكرث من ْ 40م ي�ستوجب معاجلة امل�صاب
ب�سرعة �أو يتعر�ض للوفاة  ،وميكن �أن يحدث لكل الأعمار
و لدى الأ�شخا�ص الذين مل يعتادوا على الأجواء عالية
احلرارة والرطوبة ،وحتدث لدى الأطفال ،والأ�شخا�ص
البدينني وامل�صابني بالإ�سهال  ،وكبار ال�سن ومدمني الكحول
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واملخدرات ،و�ضعيفي البنية وذوي ال�سمنة املفرطة � ،أما تعر�ض
الأ�شخا�ص الذين يعانون �أ�صال من م�شكالت �صحية و�أمرا�ض
مزمنة  ،مثل مر�ضى القلب ومر�ضى الكلى وارتفاع �ضغط
الدم وال�سكري  ،وغريها من الأمرا�ض لأجواء عالية
احلرارة �سي�ؤدي �إىل زيادة هذه امل�شاكل ال�صحية �سوءا
 ،وقد ي�صاب املري�ض ب�أزمة قلبية �أو جلطة باملخ وهما
من �أكرث �أ�سباب الوفيات ب�سبب ارتفاع حرارة اجلو.
�إذا مل ي�سعف امل�صاب فورا ف�إنها قد ت�ؤدي �إىل هبوط ي�ؤثر
على كافة �أن�سجة و�أع�ضاء اجل�سم املختلفة ،وخا�صة احليوية
من خاليا املخ ،وتتوقف خطورة احلالة وم�ضاعفاتها على
�سرعة �إ�سعاف وعالج امل�صاب التي تعتمد �أ�سا�سا على تربيد
اجل�سم و�سرعة نقله لأقرب مركز طبي لتجنب حدوث الوفاة.

 .1نقل امل�صاب �إىل الظل �أو �إىل مكان معتدل الربودة وجيد التهوية
 .2خلع مالب�س امل�صاب اخلارجية
� .3إذا كان امل�صاب واعيا � ،ضعه يف و�ضع ن�صف اجللو�س مع �إ�سناد ر�أ�سه
وكتفيه .
� .4إذا كان امل�ص���اب فاق���دا للوع���ي افت���ح م�سالك اله���واء لديه وحتقق من
تنف�سه ،واعمل على �إنعا�شه �إذا لزم الأمر ،ثم �ضعه يف و�ضع الإفاقة.
 .5مالحظة العالمات احليوية (التنف�س  ،النب�ض  ،احلرارة).
 .6ويف حال���ة توق���ف التنف�س يجري له التنف����س اال�صطناعي على الفور مع
مالحظة العالمات احليوية كل خم�س دقائق .
 .7عم���ل كمادات باردة عل���ى الأطراف وميكن ا�ستعمال فوطة مبللة لتربيد
�أطراف امل�صاب وثم ر�أ�سه.
 .8وميك���ن ل���ف امل�ص���اب بقما����ش �أو �شر�ش���ف مبلل بامل���اء الب���ارد ور�شها
با�ستم���رار بامل���اء البارد وتعري�ضه لتي���ار هوائي بوا�سطة مروح���ة كهربائية �أو
38م.
يدويا با�ستعمال �أي و�سيلة �إىل �إن تهبط احلرارة �إىل ْ
 .9اطلب العون الطبي .
� .10إذا هبط���ت ح���رارة امل�ص���اب غطه مب�ل�اءة جافة ،وانقل���ه �إىل غرفة
مكيفة.
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ال�صحـــة واحليـاة

ر�ؤى �إداريــــة
درا�سة :للدكتور �أحمد ال�سيد كردي

� .11إذا ارتفعت حرارة امل�صاب مرة �أخرى كرر اخلطوتني 8و.9
 .12يف حال حدوث ت�شنجات يعطى عقارا مهدئا
 .13عدم التعر�ض للجو احلار �أو �أ�شعة ال�شم�س املبا�شرة مرة �أخرى.
اإلجهاد الحراري ( اإلنهاك الحراري )
Heat Exhaustion
يحدث ب�سبب فقدان اجل�سم كمية كبرية من ال�سوائل والأمالح نتيجة التعر�ض
ملدة طويلة للجو احلار والرطوبة العالية خا�صة عند بذل جمهود �شاق  ،وي�صيب
العامل�ي�ن يف الأفران والأن�شطة ال�صناعية الت���ي ت�ستعمل احلرارة العالية وهي
ت�صيب �أكرث النا�س الذين مل ي�ألفوا العمل يف مثل هذا اجلو.
والذي���ن يقومون بتمرين���ات بدنية يف جو حار رط���ب ،خ�صو�صا اذا مل يعو�ضوا
ال�سوائ���ل والأمالح التي تفقد عن طريق التعرق ،كما قد ي�صاب به امل�سنون �إثر
مر�ض �شديد الإنهاك .
وميك���ن جت���اوز الأ�ض���رار ال�صحي���ة الناجتة ع���ن الإجهاد احل���راري �إذا متت
معاجلت���ه ب�سرع���ة ،لكن �إذا مل يتم العالج فتح���دث م�شكلة �أكرث خطورة نتيجة
فق���دان اجل�سم لكمي���ات كبرية من املاء م���ن خالل عملي���ة التبخر يف حماولة
منه لتربيد اجل�سم  ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل تقليل حجم الدورة الدموية عندها
ت�ش�ت�رك جميع �أع�ضاء اجل�سم املختلفة يف حج���م قليل من الدم ،وهذا ي�سبب
ا�ضط���راب الدورة الدموي���ة فتنخف�ض مقدرة امل�صاب عل���ى العمل وازدياد يف
�ضربات القلب والإعياء ال�شديد.
األعراض والعالمات:
 .1ي�شعر امل�صاب ب�إنهاك مع �إح�سا�س بال�ضيق .
 .2قد يح�س امل�صاب ب�صداع وي�شعر بدوار وغثيان .
� .3إ�ضطراب بالر�ؤية و�شعور بالعط�ش.
 .4ق���د ي�شع���ر بت�شنج ع�ضل���ي يف البطن والطرفني ال�سفلي�ي�ن �سببه نق�ص
امللح.
 .5ي�صبح وجه امل�صاب �شاحبا واجللد باردا رطبا.
 .6ي�صبح التنف�س �سريعا و�سطحيا.
 .7النب�ض �سريعا و�ضعيفا.
 .8انخفا�ض معدل �ضغط الدم .
 .9قد تكون احلرارة طبيعية وقد تهبط.
 .10قد تظهر على امل�صاب �أعرا�ض بداية ال�صدمة.
.11قد يغمى على امل�صاب عند القيام بحركة مفاجئة .
اله���دف ،نقل امل�صاب �إىل جو بارد وتعوي����ض ال�سوائل والأمالح املعدنية وطلب
العون الطبي .
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العـــالج:
كم���ا �سبق يف ا�سعاف �ضرب���ة ال�شم�س � ،إال �أن امل�صاب بالإجهاد احلراري يكون
�سريع الإ�ستجابة للعالج  ،ويكون واعي ًا معظم الوقت .
 .1اجل�س امل�صاب يف مكان بارد .
 .2مي���دد امل�ص���اب على الأر����ض ونرفع قدميه م���ن �20إىل � 30سنتم عن
الأر�ض.
 .3نزع الألب�سة ال�ضاغطة وال�ضيقة والأحزمة عن امل�صاب.
 .4بلل امل�صاب باملاء املعتدل �أو بوا�سطة كمادات ماء معتدل احلرارة .
� .5إذا كان يتع���رق بغ���زارة �أو كان لدي���ه ت�شنج �أو �إ�سهال �أو قيء �أ�ضف �إىل
كل ن�ص���ف ل�ت�ر من امل���اء ن�صف ملعق���ة �شاي من املل���ح ،وي�أخذ مع���دل ن�صف
لرت كل ربع �ساعة
� .6إذا فقد امل�صاب وعيه  ،افتح م�سلك الهواء لديه واعمل على �إنعا�شه �إذا
كان ذلك �ضروريا و�ضعه يف و�ضع الإقامة .
� .7إذا مل يتح�س���ن امل�ص���اب خ�ل�ال 30دقيقة �أطل���ب امل�ساعدة الطبية ويف
جميع الأحوال يطلب العون الطبي فورا.
الوقاية من ضربة الشمس
واإلجهاد الحراري:
 .1جتنب التعر�ض لأ�شعة ال�شم�س بال �ضرورة خا�صة وقت الظهرية .
 .2و�ضع قبعة �أو غطاء على الر�أ�س وا�ستخدام مظلة �شم�سية.
 .3ارتداء مالب�س خفيفة ف�ضفا�ضة  ،ويف�ضل �أن تكون قطنية.
 .4الإكث���ار م���ن �شرب املاء (  8كا�سات يوميا ) وقد يلزم الأمر �إىل �شرب
لرت ون�صف من املاء �أو �أكرث مع �شرب الع�صائر.
 .5جتنب تناول وجبات الطعام الد�سمة والثقيلة.
 .6تناول وجبات طعام �صحية (خ�ضراوات وفواكه وحبوب ) الن معظم هذا
النوع من الطعام يحتوي على % 50من وزنة ماء.
 .7احلفاظ على الوزن الن الإن�سان ال�سمني �أكرث عر�ضة للإجهاد احلراري.
 .8ت�أكد من �أن املكان الذي تتواجد فيه يوفر لك تهوية جيدة وبرودة معتدلة
ورطوبة قليلة جدا.
 .9التقليل من القهوة وامل�شروبات التي حتتوي على الكافيني.
 .10من جيدا وخذ ق�سطا وافر من الراحة .
 .11اهت���م ب�صحت���ك العام���ة وعالج نف�سك من �أي مر����ض خا�صة �أمرا�ض
اجلهاز اله�ضمي والأمرا�ض التي ي�صاحبها ارتفاع يف درجة احلرارة.
 .12جتنب القيام بالأن�شطة التي ي�صاحبها الإجهاد.
 .13يج���ب �أعطاء العاملني يف اجلو احلار �أوقات ًا للراحة ي�ستظلون فيها يف
�أماكن ذات هواء بارد  ،حيث ي�ستطعون تناول امل�شروبات الباردة.

تنمية الرأسمال البشري الطريق لجودة االداء
�إنن���ا نعي�ش يف زمن العلم والتقنية ومن ميلك املعرف���ة ولي�س لديه املقدرة على
�إدارته���ا وترجمته���ا ب�شكل م�ؤث���ر يف الأداء بط���رق مثله ،ل���ن ي�ستطيع مواجهة
التحدي���ات وخماط���ر املناف�سة من اج���ل التميز،خ�صو�صا مع �سي���ادة اقت�صاد
املعلوم���ات او االقت�ص���اد املبن���ي على املعرفة  ،حي���ث مل يعد اكتن���از واكت�ساب
املعلومات واملعرفة لوحده جمدي ًا.
  لذا فان �أهمية احلديث عن �إدارة املعرفة ودورهـا يف تنمية واعداد القيادات
االداري���ة ،يعد من بني اهم الق�ضايا التي ت�سع���ى اليها �أغلب م�ؤ�س�سات املجتمع
�سواء من القطاع العام او اخلا�ص.
ومبا �أن املعرفة وظيفة ب�شرية يقت�ضي االمر من القيادة االدارية الذكية الرتكيز
على الطرق التي ت�ستخدم بها املعرفة ،وحتديد الآليات التي ت�ساعد يف التعبري
عنها والتحفيز نحو امل�شاركة فيها ،وتعميق عملية نقلها ومن اجل تطبيقها من
خالل تدريب ال�ص���ف الثاين من القيادات االداري���ة .وت�شجيع حركة ان�سيابية
املعلوم���ات لتولي���د املعرفة يف جو حتفيزي ي�سهم يف تغي�ي�ر ال�سلوك التنظيمي،
ب�ش���كل يعزز ثقافة التعاون والثقة وامل�س�ؤولية ،اذ ان القيادة االدارية تلعب دور ًا
بارزا يف حتديث الثقاف���ة التنظيمية حيث يتمثل يف توجيههم لتفهم التحديات
التي تواجه االعمال وتدريبهم لي�سلكوا ال�سلوك الريادي يف العمل وتعزيز الثقة
فيهم وا�شاعة الثقافة التنظيمية التي ت�سمح بالعمل حتى لو �أخط�أوا وان يتعلموا
من �أخطائهم و�أن يبنوا مقايي�س اتخاذ القرار وامل�شاركة يف الر�ؤى امل�ستقبلية.
ل���ذا فان اهمية اختيار القي���ادات االدارية امل�ستقبلي���ة وو�ضع اخلطط الالزمة
لتنمي���ة وتطوي���ر ادائه���م القيادي يع���د يف غاي���ة االهمي���ة ،اذ ان برامج تنمية
وتطوي���ر القيادات االداري���ة ت�سهم بفعالية يف خلق ر�أ�سم���ال ب�شري ،من خالل
�صق���ل املع���ارف واملهارات والقدرات واج���راء التغيري املرغ���وب يف اجتاهاتهم
و�سلوكياتهم ،حيث ت�ساه���م يف االكت�شاف املبكر للذين لديهم مواهب وطاقات
كامن���ة وقدرات متكنهم من ان يكونوا مديري امل�ستقبل .اذ ان م�ستوى �أداء اي
نظ���ام م�ؤ�س�سي يت�أثر مب�ستوى �أداء ودرجة كفاءة العاملني فيه ،وهكذا جند ان
عمليات التطوي���ر التنظيمي وزيادة االنتاجية وحت�س�ي�ن م�ستويات االداء دائما
تهت���م يف املقام االول بالعن�صر الب�شري والرفع من كفاءته ،وان التخطيط ملثل
ه���ذه الربامج وتنفيذها �سيتي���ح وبالت�أكيد للم�ؤ�س�سة �إع���داد مواردها الب�شرية
وتكوينها وت�أهيلها ملنا�صب قيادية م�ستقبال ،اذ ان �إعداد القائد االداري البديل
وتكوي���ن تلك ال�صفوف الثانية من القيادات االدارية غاية يف االهمية ،باعتبار
ان الوظيف���ة اخت�صا�ص دائم وم�ستمر بينم���ا �شاغلها غري م�ستقر ،وهذا ي�ؤدي
بطبيعة احل���ال لإفتقار النظم امل�ؤ�س�سية للم���وارد الب�شرية الكف�ؤة قياديا ،مما
ي�ستوجب عليها �ضرورة العمل على انتقاء وجتهيز قادة من ال�صف الثاين .
بالت���ايل فالتدري���ب والتطوي���ر امل�ستم���ر لقدرات امل���وارد الب�شري���ة يخلق ميزة
تناف�سية م�ستدامة ،لذا فان الفائدة التي جتنيها النظم امل�ؤ�س�سية من التدريب

تت�ضم���ن ازالة ق�ص���ور االداء من طريق حت�سني قدراته���ا الب�شرية وان حت�سني
نوعي���ة وكمية االجن���از واالداء ي�ؤدي اىل تخفي�ض تكالي���ف الفاقد ،ومع �ضمان
انتق���ال املعرفة ب�ش���كل م�ستمر متنع تقادم قدراتها الب�شري���ة مما ينعك�س على
زيادة انتاجيتها.
 .وباعتب���ار ان تولي���د املعرفة يعنى ابداعها فان ذلك ي�أت���ي من خالل م�شاركة
ف���رق العم���ل وجماع���ات العم���ل الداعمـ���ة ،لتوليد معرف���ة جدي���دة يف ق�ضايا
وممار�س���ات جدي���دة ت�سهم يف تعريف امل�شكالت وايج���اد احللول اجلديدة لها
ب�ص���ورة ابتكاري���ة م�ستمرة ،فهي من �ش�أنه���ا التزويد بالق���درة على التفوق يف
االجناز وحتقيق مكانة �سوقية عالية ،وتطوير مهارات ال�صف الثاين وم�ساعدة
االدارة يف توظي���ف املواهب واالحتفاظ بها ،ولعل هذا ي�ؤكد على �ضرورة تفهم
ازدواجي���ة املعرفة واالبتكار ،فاملعرف���ة م�صدر لالبتكار واالبت���كار بدوره يعود
لي�صبح م�صدر ًا ملعرفة جديدة .
ل���ذا يعد من �ضمن منهجي���ات تطبيق �إدارة املعرفة بنج���اح يف امل�ؤ�س�سات على
خمتلف �أنواعها االهتمام بت�شجيع االبتكار والت�أكيد على فر�ص التعلم والتدريب
امل�ستمري���ن لقادة امل�ستقبل ،مع توفري فر�ص امل�شارك���ة يف التحاور والتفاو�ض،
والت�أكي���د على ت�شجي���ع ومكاف�أة روح التع���اون ب�صورة دائم���ة “التحفيز” ،من
اج���ل ت�أ�سي�س �أنظمة لال�ستيعاب ون�شر املعرف���ة وامل�شاركة بها ،وحتديد القادة
ودعمه���م على كاف���ة امل�ستويات القيادي���ة ،كذلك تطوير الفه���م امل�شرتك على
امل�ستوي���ات املعنية �أوال ثم يتم التحول تدريجي ًا للم�ستويات الأخرى ،لكي يتمكن
العامل���ون بالب���دء يف املناق�شات وت���داول احل���وار ليت�ضح لهم ما ال���ذي ي�شكل
�أ�سا����س املعرفة لإجناز �أعماله���م كما ينبغي ،بحيث يج���ب الرتكيز على تدفق
وان�سي���اب املعرف���ة بني الأفراد والإفادة منها يف تولي���د معرفة جديدة �أكرث من
االهتمام بتخزينها تقني ًا فح�سب ،باعتبار ان تلك االخرية لي�ست ادارة املعرفة
بل هي جمرد اداة من ادواتها.
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�شعبيـــــات
�إعداد :لبنى ال�شام�سي

سوق الشارقة القديم
رحلة إلى زمن األجداد
ت�ض���م منطق���ة ال�شارقة القدمية الواقع���ة على خور اخلليج الكث�ي�ر من املباين
الرتاثي���ة التي ماتزال حتتف���ظ بطابعها املعم���اري الأ�صيل ،وتعط���ي ملرتاديها
ملحة كامل���ة عن احلياة الطيبة لأهل الإمارات ،من تلك الأماكن �سوق ال�شارقة
الق���دمي �أو ما يعرف با�سم “�سوق البحر” �أو “ال�س���وق امل�سقف” ،ويقع ال�سوق
القدمي يف قلب ال�شارق���ة القدمية  ،ولهذا ال�سوق عبق و�سحر ال�شارقة القدمية
الت���ي تذكرنا بزم���ان وىل وانق�ضى يف زمن يتغري في���ه كل �شيء ب�سرعة وب�شكل
يومي وم�ستمر.
يج�س���د ه���ذا ال�سوق ب�أزقت���ه ال�ضيقة وحمالته املتال�صقة ،الت���ي ي�صل عددها
ً
حم�ل�ا �صورة حقيقية عن الن�شاط التجاري قدمي ًا .ويعود تاريخه �إىل
�إىل 70
ً
 180عاما ،وكان يعج باحلركة والن�شاط منذ ال�صباح الباكر حتى الع�شاء،
ومل يقت�ص���ر عل���ى البيع وال�شراء فقط ،بل كان موقع ًا يجتمع فيه النا�س من كل
مكان ،ويفد �إليه كل غريب وتعقد فيه ال�صفقات بني التجار� .أن ال�سوق القدمي
كان يعتم���د يف جتارته على املواد الغذائية ،التي كان ي�أتي بها �أهل البادية ،من
حطب وم�شغ���والت �صوفية ،و�ألبان ،و�أع�شاب وغريها م���ن ال�صناعات اليدوية
الت���ي كان �أهل الإمارات ميت���ازون بها يف ذلك الوقت ،كم���ا كان ال�سوق مركز ًا
للمناق�صات على الب�ضائع التي ت�أتي من اخلارج.
وكان���ت احلالة ال�شرائية قبل  50عام ًا جي���دة ،حيث كان �إيراد التاجر يرتاوح
ب�ي�ن  100و 200روبي���ة وه���ي العمل���ة امل�ستخدم���ة �آن ذاك .وي�صف البع�ض
ال�س���وق الق���دمي ب “ �صوف اخلري “ لأن كل �ش���يء كان موجود ًا ورخي�ص ًا فيه،
ف���كان من البلح الذي ي�صل وزن اجلوال منه �إىل �سبعني كيلوجرام ًا يباع ب�سعر
�أرب���ع روبيات ،وكان يتقا�سمه �شخ�ص���ان ويح�صل كل فرد على �أكرث من خم�سة
وثالثني كيلوجرام ًا.
�إن ال�س���وق ال ي���زال حمتفظ ًا بال�ش���كل وامل�ساح���ة والطابع الب�سي���ط نف�سه منذ
اخلم�سينات ،و لل�س���وق زبائنه الذين يحر�صون على القدوم �إليه من كل �أرجاء
الإمارة منذ �سنوات ،ليتزودوا بال�سلع الغذائية وتف�صيل املالب�س (( اجلالبيات
و الكن���دورة )) ،حي���ث �أن مهنة اخلياطة مع اخلامات اجلدي���دة التي كانت ال
تزيد على نوعني من القما�ش� ،أ�صبحت تزيد على  20نوع ًا متعددة الألوان.

و من���ذ �أربعني عام ًا كانت تكلفة الكندورة  7دراهم ،وكانت املحالت تنتج جلبابني كل
يوم�ي�ن ،بينما الآن ومع تواف���ر املاكينات واخلامات وم�ستلزم���ات اخلياطة� ،أ�صبحت
طاقته الإنتاجية تزيد على  5جالبيب.
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وي�شع���ر �أغلب مرتادي ال�سوق بالراحة عندما يت�سوقون يف ال�سوق القدمي لأنهم
يح�صل���ون عل���ى كل ما يريدونه من مكان واحد من ال�سل���ع الغذائية ،بالإ�ضافة
�إىل املالب�س والأع�شاب الطبي���ة ،والأحذية وغريها ،ويحظون باملعاملة الطيبة
م���ن بائع�ي�ن ،و معظ���م البيوت القدمي���ة يف ال�شارق���ة تعودت املج���يء �إىل هذا
ال�س���وق ،ل�شراء الأغذي���ة واملتطلبات املنزلية خا�ص���ة يف املوا�سم والأعياد التي
يعج ال�سوق فيها بالنا�س للتدافع على �شراء لوازمهم �سواء باجلملة �أم باملفرق.
و مل يط���ر�أ على ال�سوق �أي تغيري من���ذ  20عام ًا حتى الآن ،بينما التطور حدث
يف حج���م الب�ضائع امل�ستوردة واملوردة من الإم���ارات ،و تو�سع �أغلب املحال من
البيع املحلي للت�صدير خارج البالد �إىل �إيران وغريها من البلدان املجاورة.

تتمي���ز ف�ت�رة الع�صري���ة بالإقب���ال عل���ى طب���ق «الدجن���و» (احلم����ص) وطبق
«الباج�ل�ا» (الفول) والهري�س� ،إ�ضافة للم�شروب���ات ال�ساخنة ك�شاي الزجنبيل
والزعرت و�شاي «الكرك ال�سادة» والكركديه ،والقهوة العربية والرتكية والقهوة
الأجنبية� ،إىل جانب املرطبات والع�صائر الطازجة.

الن�ستطي���ع �أن نتح���دث ع���ن ال�س���وق القدمي دون ذك���ر املقه���ى ال�شعبي والذي
ت�ستعيد نكهات املا�ضي و�أطباقه يف ال�شارقة
يعد املقهى ال�شعبي الذي يقدم امل�أكوالت الإماراتية ال�شعبية واحللويات ال�شهرية
وال�شاي والقهوة العربية الأ�صيلة� ،أحد �أبرز الأماكن يف ال�سوق ال�شعبي ،فما �أن
تدخ���ل �إىل ال�سوق يف املنطقة الرتاثي���ة بال�شارقة ،حتى تقودك الرائحة الزكية
�إىل مكان ال يخطئه كل من يق�صد هذا املكان املفعم مبفردات و�ألوان املا�ضي،
�إنها قهوة العر�صة ال�شعبية التي حتمل قائمة �أطعمتها وم�شروباتها عبق الرتاث
ومغريات نكهاته التي جعلت���ه جعلتها مق�صدا حمببا لرواد ال�سوق من ال�شباب
والأطفال وال�شواب وحتى ال�سياح الأجانب.
افتت���ح ه���ذا املقهى منذ �أك�ث�ر من  120عام���ا ،وهي بذل���ك �أول مقهى �شعبي
يف �س���وق العر�ص���ة بال�شارقة ،ال���ذي ال يزال يحمل نكهة الق���رن املا�ضي ،و بعد
ترميمه وجتدي���ده حلته اجلديدة ال زال يحافظ على الط���راز الأ�صلي القدمي،
ويجت���ذب املقه���ى الي���وم جمي���ع زوار �سوق العر�ص���ة ،من املواطن�ي�ن واملقيمني
والع���رب الوافدي���ن وال�سي���اح الأوروبيني  ،وهم يقبلون ب�ش���كل خا�ص على طبق
�سمك الربي���اين� ،أما املواطنون فيقبل���ون على الأطباق البحري���ة ال�شعبية مثل
املكبو�س وال�سمك املقلي مع العي�ش الأبي�ض ،والرثيد ،وبرياين الدجاج وبرياين
اللحم ،هذا عن الوجبات الرئي�سية� ،أما الإفطار ال�صباحي فيكون الإقبال فيه
عل���ى «الدال/العد�س» وطبق اللحم النا�ش���ف وطبق (القيمة /اللحمة املفرومة
مع البازالء) ،وطبق البي�ض بالطماطم ،وطبق اخل�ضار».
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قف�شــات

�إعداد :لبنى ال�شام�سي

الوقوف الخاطيء في الشوارع ناقصين فوضى

الشواطئ أصبحت مرتعًا للمخلفات والنفايات

كان الذه���اب �إىل البح���ر يغمرنا بال�سعادة والفرح���ة ،فالأجواء الطبيعية متلأ
النفو����س بالراح���ة والفرح���ة وك�س���ر الروت�ي�ن اململ ب�صحب���ة الأه���ل� ،أما الآن
فال�شواط���ئ �أ�صبح���ت مليئة باملخلفات والنفايات والنا����س مل يعودوا يحرتمون
ه���ذا املكان كال�ساب���ق ،فمعظم العائالت ت�أتي وترم���ي بالنفايات على ال�شاطئ
وتقذف بعل���ب املياه والع�صري داخل البحر ،وعندم���ا يرحلون يخلفون وراءهم
العديد من �أ�شكال القاذورات داخل البحر.
�أن ال�شواط���ئ فقدت رونقها اخلا�ص بها ،فبعدما كان النا�س يلقون على البحر
همومه���م و�أحزانه���م وي�ستبدلونها بالراحة والأمل� ،أ�صب���ح مظهر البحر يزيد
همهم ك�آبة وحزنا و�أمل ًا على هذه املظاهر املتعددة للتلوث البحري.
مظاهر تلوث احلياة البحري���ة ال ميكن ال�سكوت عنها ،و�أ�صبح اجلميع ي�شارك
ب�ش���كل �أو ب�آخر يف الإف�ساد البيئي ،فال حرمة ل�شواطئ البحر بني هذه اجلموع
الغف�ي�رة التي تق�ص���ده ،والعديد م���ن الأ�سر وال�شب���اب ي�أتون للبح���ر ل�ساعات
معدودة ،ويرتكون وراءهم خملفات قد ت�ؤدي لتلوث بيئي خطري ي�ستمر ل�سنوات
عدة ،للأ�سف بد�أت ال�شواط���ئ تكت�سي اللون الرمادي بعدما كانت املياه زرقاء
�صافي���ة ،و�أ�صبح البحر مكان ًا يخلو م���ن النظافة والراحة النف�سية ،و�أين ن�شعر
به���ا و�سط هذا الزحام من املخلفات ال�صناعي���ة والنفايات التي يلقيها النا�س
دون مراع���اة للأو�ض���اع البيئي���ة؟ وحلها الوحيد بي���د النا����س �أنف�سهم ،حينما
يلتزم���ون بالنظافة وع���دم �إلقاء املهمالت وامل���واد غري قابلة للتحل���ل ك�أكيا�س
البال�ستي���ك والنايلون وعل���ب الأملنيوم والزجاج من �أكرث �أن���واع التلف والتلوث
للبيئ���ة البحرية �سنج���د �شواطئنا نظيفة وجميلة و�ستق���ل ن�سبة التلوث البحري
الذي نعاين منه.
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ثقافة (( ما لي عالقة )) ..

يف �أدبيات العمل و�أبجدياتها الأوىل ..نقول� :إن املوظف م�س�ؤول يف حدود
وظيفته ،و م�س�ؤول عن كل ما يخل بالنظام العام للعمل ،و م�س�ؤول عن ت�سجيل
املوقف حتى ولو بالكالم وهو �أ�ضعف الإميان ،لكن هنالك �شريحة كربى من
املوظفني اختارت �أن تنحاز �إىل نظرية «ما يل عالقة» �أو «ما ين ملزوم» �أو «ما
يخ�صني» هذا احلياد الذي قد يرى فيه البع�ض مهرب ًا من حتمل امل�س�ؤوليات،
�أو مالذ ًا �آمن ًا لتحا�شي امل�شاكل ،و عندما يتم التهرب من امل�س�ؤولية ي�سقط
االلتزام ،و�إن �سقط االلتزام ح�صل التجاهل والالمباالة ،وبالتايل ي�ضيع
الإجناز ،و�إن �ضاع الإجناز فهدر الوقت واملال واجلهد هو النتيجة النهائية
طبعا الأدهى من ذلك �أنه تَولد لدى البع�ض خربة و�أ�صبح هذا اخلبري
‘’وللأ�سف’’ بدال من �أن ي�ستخدم خربته يف معاجلة الأمر ،جند �أنه ميار�س
فن ًا يف التهرب من امل�س�ؤولية .ه�ؤالء النوعية من املوظفني و�صلوا حلالة ال ميكن
لهم �أن يبادروا ويتحملوا امل�س�ؤولية وال يعريون با ًال وال اهتماما مل�صلحة العمل،
فاملهم �أن رواتبهم يف موعدها دون خ�صم وترقياتهم يف جدولها دون ت�أخري .
املهم �أن �أ�سباب وجود هذه النوعية من املوظفني هي �أ�سلوب الإدارات املتعاقبة
عليهم ،فحتما قد �أثروا يف هذا املوظف لينتهج هذا النهج املنبوذ .فحريٌ بنا
�أن نتنبه خلطورة �أ�ساليب �إدارتنا حتى ال ن�ؤثر �سلبا يف بيئة عملنا وندعم �شكال
من �أ�شكال الف�ساد بوعي �أو من دون وعي منا.

بالرغم من املعاناة التي يجدها بع�ض �أ�صحاب املركبات و�سائقيها �أحيان ًا
يف �إيجاد موقف عند الوزارات وامل�ؤ�س�سات احلكومية اخلدمية ،ف�إن بع�ض
ال�سائقني ي�ضربون عر�ض احلائط بالقواعد والأنظمة املرورية من خالل
تعديهم على املواقف ،عرب ا�ستغالل �أكرث من موقف� ،إما من خالل توقيف
�سيارتهم ب�شكل مائل ،و�إما عرب �إيقافها ب�شكل عر�ضي ،يف تعد على حقوق
غريهم من �أ�صحاب ال�سيارات.
ً
وتنوعت �أ�ساليب الوقوف اخلاطئ يف ال�شوارع؛ فهناك من يقف عر�ضيا ،و�آخر
طولي ًا ،كما �أن هناك من يقف على الر�صيف املرتفع ،والبع�ض الآخر يقف
ك�صف ثان� ،إ�ضاف ًة �إىل الوقوف بطريقة �إغالق املداخل و املخارج.
ما �إن توقف �سيارتك عند �أحد املحالت� ،إ ّال ويقف خلفك عدد من املركبات،
مما يرتتب عليه ن�شوء كثري من ال�شجار وامل�شاكل ،قد ت�صل بع�ض الأحيان �إىل
العراك بالأيدي ،هل هذا �أ�سلوب ح�ضاري؟

كأنك يا بو زيد ما غزيت

نرى يف كل مكان حاويات القمامة اجلديدة واملق�سمة �إىل ثالثة �أق�سام ق�سم
للورق ،ق�سم للزجاج� ،آخر للمعادن وهذا الأمر ي�ساعد على �إعادة تدوير
املخلفات بطريقة �صحية و�سريعة ،ومت توجيه اجلمهور وتوعيتهم على �أهمية
املو�ضوع .ويف نهاية املطاف يتم رمي املخلفات بدون انتباه وال تركيز الزجاج
مع الورق  ،الورق مع الكرتون ،الكرتون مع املواد الغذائية ،ويختلط احلابل
بالنابل وك�أنك يا بو زيد ما غزيت ،ملاذا يا جمهورنا الكرمي ؟
�أنا عن نف�سي ما �أعرف اجلواب.

غسيل السيارات العشوائي مضاره أكثر من
منافعه

قامت اجلهات امل�س�ؤولة واملكونة من البلدية وال�شرطة ودائرة العمل ودائرة
الهجرةبحملة مو�سعة تهدف ل�ضبط ظاهرة غ�سيل ال�سيارات التي يقوم
بها العمال غري القانونيني يف املناطق ال�صناعية و�إ�شارات املرور والأ�سواق
وال�ساحات ،،التي بد�أت تنح�سر ب�شكل تدريجي وملحوظ ،وهي م�شكورة على
جهودها
ولكن �أقول جلمهورنا العزيز الذي ي�ساعد على �إ�ستمرارية هذه الظاهرة
بالتعامل مع هذه الفئة هذا بلدكم و�أنتم �أ�سا�س تطويره ،و على اجلميع �أن
يبتعدوا عن ت�شغيل ه�ؤالء ،والتعامل معهم ،لأنهم فئة �ضالة عن القانون،
ولديها قابلية الرتكاب �أعمال ت�ضر مب�صلحة املجتمع.
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من هنا وهناك
اعرف شخصيتك من طريقة جلوسك
الجلوس على حافة الكرسي
جلو�س���ك عل���ى حاف���ة الكر�س���ي يعني �أن���ك متوت���ر ،قلق،
ال ت�ستطي���ع جم���ع �شت���ات �أف���كارك ،رمب���ا تك���ون غا�ضب��� ًا
ُع�ِّبب  براحة ع���ن �أفكارك وم���ا حت�س به.
�أي�ض��� ًا لأن���ك ال ت ِرّ
الجلسة المسترخية
ان���ه لون املثالية وامللكية والقوة وان حبك لهذا اللون
يعن���ي انك تري���د الكثري م���ن االنتباه واحل���ب ،انك
ح�سا����س جدا م���ع احلاج���ة �إىل التعبري ع���ن نف�سك
من خ�ل�ال الفن وبالنظر �إليك ،و�أن���ك مبتكر للغاية
ودائم���ا جت���رب اجلديد مث���ل مو�ضة املالب����س ،كما يعن���ي �أنك حت���ب الأ�شياء
اجلميل���ة ولكن قد تكون يف عزلة عن الآخري���ن .ويع�شق الفنانات والت�شكيليات
وم�صممات الأزياء وامل�صورات هذا اللون.
التمـــــدد أو الجلسة
المنبطحة
التم���دد �أو اجلل�سة املنبطحة تعني �أنك متف���رد وذاتي يف التعبري عن نف�سك ،و
فخور مبا تقوم به ،حالتك النف�سية هنا تعلن �أنك حترتم �شروطك التي ت�ضعها
لنف�سك يف كل تعامالتك.
جلسة الساقين المرتدتين
وه���ي عندما حت���رك �ساقيك ب�ش���يء من التوت���ر و العنف
�أو تب���دل م���ن حركتهما ب�ي�ن حلظة و�أخ���رى ،وهي تعك�س
�ضيق���ك ال�سريع وعدم حتملك و افتق���ارك لل�صرب �إذا مل
ت�سر الأمور ب�سرعة وكما ترغب.
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جلسة الساقين
الملتفتين
ه���ذه اجلل�سة تعك�س حالت���ك الرومان�سية،وت�ؤكد
�أن���ك تفكر و تتعامل بحد�سك �أكرث من ا�ستخدام
قدراتك الذهنية.
			

جلسة الظهر المستقيم
تعنى �أنك حا�سم ،دقي���ق املالحظة ،ميكنك �أن تقدم
ت�ضحي���ات خمتلف���ة �ش���رط �أن يع�ت�رف م���ن حول���ك
مبزاياك.
الجلسة المائلة
هذه اجلل�سة تف�ضح حبك للمغامرة والتحدي وخو�ض
الأخطار ،ال تر�ضى بال�سهل وحتب التفوق دائم ًا.

جلسة الساقين
المتعاكستين
يف حالة �ش���ك وك�أنك م�ستعد لإعادة اكت�شاف الأ�شياء من
حول���ك ،ح�سا�س ومت�أهب لقول الكلم���ة املنا�سبة يف الوقت
املنا�سب.

جلسة القدمين الثابتتين
�إذا جل�ست و قدماك ثابتتان ب�شكل م�ستقيم و�صلب فوق
الأر�ض ف�أنت �صاحب �شخ�صية م�ستقلة ،وت�شعر يف هذه
اجلل�سة ب�أنك عملي ومنظم.

�أنت ت�س�أل ونحن جنيب
ال�س�ؤال

ال�س�ؤال
�أنا �أملك �شقة �سكنية قمت بت�أجريها لأحد امل�ست�أجرين ونرغب الأن ب�إنهاء هذه العالقة الإيجارية ،فماذا �أفعل لإ�صدار �شهادة براءة الذمة؟

�أنا �أمتلك حمل لت�أجري ال�سيارات و �أرغب بعمل حملة �إعالنية للمحل و�أرغب بحجز بع�ض املواقف بغر�ض عر�ض �سيارات املحل فهل �أ�ستطيع ذلك؟

لإنهاء العالقة الإيجارية بني املالك وامل�ست�أجر املطلوب هو التايل-:

نعم ت�ستطيع وحيث تقدم �إدارة املواقف خدمة حجز املواقف ح�سب الغر�ض املطلوب وح�سب اجلهة الراغبة
وتختلف الر�سوم ح�سب عدد املواقف املطلوبة وح�سب املدة املطلوبة وح�سب الغر�ض املطلوب وح�سب املكان املطلوب و يتم
حتديد الر�سوم بعد معاينة املوقع و درا�سة الطلب.
 -الفروع التي تقدم اخلدمة  :ال�صناعية  - 5النا�صريه

 -امل�ستندات املطلوبة :

اجلواب

 .1ر�سالة عدم ممانعة من املالك وامل�ست�أجر عن �إلغاء العقد� .2 .إح�ضار ن�سختي العقد الأ�صلية لإلغاء العقد.
 .3موافقة ق�سم الرخ�ص لهذا االلغاء.
 التـكـلفـ ــة :حت�سب ر�سوم براءة الذمة عن كل �شهر على حدة ابتداء من تاريخ نهاية العقد وحتى تاريخ طلب احل�صول على ال�شهادة(بحد ادنى  300درهم للعام الواحد).

 -خطوات عمل اخلدمة :

 .1اح�ضار امل�ستندات املطلوبه .2 .مراجعة موظف خدمة العمالء .3 .ا�صدار �شهادة براءة الذمة بعد حت�صيل الر�سوم.
 �ساعات تقدمي اخلدمة� 7:30 :صباح ًا �إىل  2:30م�ساء ًا.		
 الق�سم املعني :ق�سم ت�صديق عقود الإيجاررباق065931506 :
 -معلومــات االت�صــال :رقم الهاتف 065931542 :ال ّ

ال�س�ؤال

 -خطوات عمل اخلدمة:

 .1تقدمي الأوراق املطلوبة .2 .ك�شف ميداين .3 .يف حال املوافقة يتم �إ�صدار الت�صريح.
 �ساعات تقدمي اخلدمة� 8:00 :صباح ًا �إىل  1:00م�ساء ًا. مراكز تقدمي اخلدمة � :إدارة املواقف العامة (املنطقة ال�صناعية اخلام�سة)  -مبنى الإدارة الفنية (النا�صرية).رباق065422407 :
 -معلومــات االت�صــال :رقم الهاتف 065145214 :ال ّ

ال�س�ؤال

�أنا رجل �أعمال و�أمتلك �شركة من القطاع اخلا�ص والعاملة يف جمال تنظيف املباين املختلفة وطلب مني �إ�ستخراج ت�صريح ملزاولة هذا الن�شاط فهل
البلدية هي املعنية بهذا الأمر وكيف �أح�صل على هذا الت�صريح؟

�أمتلك منزل كبري ونظيف ويحتوي على العديد من الغرف �أرغب يتحويل هذا املنزل �إىل دار ح�ضانة وعلمت ب�أنه يجب معاينة املكان للت�أكد من �صالحية
قبل البدء بامل�شروع فما هي امل�ستندات املطلوبة؟

نعم تقوم البلدية من خالل ق�سم حماية البيئة ب�إ�صدار مثل هذه الت�صاريح ،

 -امل�ستندات املطلوبة :

 -امل�ستندات املطلوبة :

 .1الت�صريح البيئي ( من حماية البيئة) .2 .عقد االيجار .3 .الرخ�صة التجارية� .4 .شهادة ت�سجيل ع�ضوية لعام
 التـكـلفـ ــة 500 :درهم. -الفروع التي تقدم اخلدمة  :ال�صناعية الثالثة.

 -خطوات عمل اخلدمة :

 .1معاينة املوقع (�شرط يكون املوقع منا�سب للعمل مع وجوداللوحة).
 الق�سم املعني :وحدة ا�صدار الت�صاريح ومزاولة الن�شاط �ساعات تقدمي اخلدمة� 8:00 :صباح ًا �إىل  2:30م�ساء ًا. مراكز تقدمي اخلدمة  :ال�صناعية الثالثة.رباق065436273 :
 -معلومــات االت�صــال :رقم الهاتف/ 06543778 :حتويلة 293 - 292 :ال ّ
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اجلواب

اجلواب

� .1صورة من خارطة الأر�ض�.2 .صورة من �سند امللكية �إن وجد � +صورة من جواز �سفر املالك .
� .3صورة من �إجازة البناء � +صورة من املخططات املعتمدة للبناء� .4 .صورة من الرخ�صة التجارية �أو الأ�سم التجاري
�سارية املفعول �صادرة من �إمارة ال�شارقة � .5 .صورة من عقد الإيجار امل�صدق �أو تقرير من دائرة التنمية الأقت�صادية .
 .6ر�سالة من �إدارة الطفل التابعة لوزارة ال�ش�ؤون الأجتماعية .
 -التـكـلفـ ــة :ر�سوم تقدمي الطلب (  )100درهم

اجلواب

 -خطوات عمل اخلدمة :

 .1تقدمي الطلب عند موظف الكاونرت للح�صول على ال�شهادة ودفع ر�سوم املعاملة .2 .معاينة املبنى حل�صر املخالفات �إن وجدت  +حتديد
احلالة الأن�شائية لة .3 .ا�ستخراج �شهادة �صالحية مبنى بعد ا�ستكمال كافة الأوراق املطلوبة (�إذا كانت احلالة الإن�شائية للمبنى جيدة).
 الق�سم املعني :الهدم وال�صيانة مبنطقة النا�صرية � -ساعات تقدمي اخلدمة� 7:30 :صباح ًا �إىل  2:30م�ساء ًا.رباق065646060 :
 -معلومــات االت�صــال :رقم الهاتف 0503217196 - 0505067405 :ال ّ
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�أخطاء �شائعة
�إعــداد� :أحمــــد البــــاز

قل ..
وال تقل ..

ه
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ن ما
ي�ؤث
ر على �صحته وم�
يفعله �صحيح مما
ست
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له
،ث
م
ي
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�ش
ف فج
�أو ي
قول���ه �أبعد ما يكون عن ال�صح���ة� ،أة �أن ما كان يفعله
يف ه
لبع
����ض الأخط���اء ال�شائعة �س���واء كان ذه امل�ساحة نعر�ض
نقل
ت �أق���
���ع عنه���ا ون�ستبدلها ب�أفع���ال وكلما وال �أو عادات حتى
م���
ت �ص
ن خاللها معلوماتن���ا حتى نتجنب ز حيح���ة ،كما نرثي
الت
ممار�سة
الل�س���ان ونقلع عن
العادات ال�سيئة.

ال تقل جاء لوحده وقل جاء وحده .
كلمة وحده ت�أتي دائما من�صوبة على احلالية ومالزمة للإ�ضافة .

ال تقل ما ا�ستفاد من جتاربه �أبدا وقل ما ا�ستفاد من جتاربه قط.
لأن �سياق قط للما�ضي و�أبد ًا للم�ستقبل.
ال تقل جوازات ال�سفر وقل �أجوزة ال�سفر .
لأن اجلواز يجمع على �أجوزة كما ورد يف املعاجم.

ال تقل لقيته �صدفه ،وقل لقيته م�صادفة.
وقل هذا من عجائب امل�صادفات ولي�س من عجاب ال�صدف.

ال تقل �أمعن النظر ،وقل �أمعن يف النظر.
لأن �أمعن يف ال�شيء �أي بالغ يف اال�ستق�صاء فيه ويقال �أمعن
يف الطلب �أي � َّألح وبالغ يف الطلب.

ال تقل اعتذر عن احل�ضور وقل اعتذر عن عدم احل�ضور .
لأن االعتذار ال يكون �إال عن خط�أ

ال تقل �أنا متلهف لر�ؤيتك وقل �أنا م�شتاق لر�ؤيتك .
لأن التلهف هو احلزن واحل�سرة ال ال�شوق واحلنني

ال تقل نواياه ح�سنة وقل نياته ح�سنة .
لأن نية جتمع على نيات كما يف احلديث ال�شريف
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ال تقل �أمر هام (همه الأمر) ،وقل �أمر مهم (�أهمه الأمر).
يقال �أمر هام يعني ي�ض ّيق اخللق� ،أما �أمر مهم �أي �أثار
االهتمام.

ُقل :بعثت �إليه بكتاب �أو بهدية ,ال تقل :بعثتُ �إليه كتاب ًا
�أو بعثتُ �إليه هدية.
لأن الكتاب �أو الهدية �أو الر�سالة ال تنبعث بنف�سها بل
تُر�سل مع مبعوث.
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م�سابقة املجلة

من مكتبة املدينة
تقدم “ جملة املدينة البا�سمة” يف كل عدد تلخي�ص لأحد الإ�صدارات املميزة التي ت�ساهم يف �إثراء ثقافة املوظفني وغريهم من القراء .
قــراءة :لبنــى عبيـد ال�شـام�ســي

تعد ال�شارقة من بني اكرث املدن العربية اهتماما باخل�ضرة والت�شجري وما تنعم به ال�شارقة الآن من
حدائق وم�سطحات خ�ضراء ومتنزهات متميزة ما هو اال تتويج لفل�سفة �صاحب ال�سمو الوالد ال�شيخ
زايد بن �سلطان �آل نهيان رئي�س الدولة وتوجيهات ومتابعة د�ؤوبة من �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س االعلى حاكم ال�شارقة الرامية اىل ن�شر الرقعة اخل�ضراء
واحلفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث وتنفيذ خطط البلدية بالتو�سع يف حدائق االحياء

“أكتشف ذاتك”

الطريق للتعرف على أبعاد الذات الخمسة

الكاتب � :أ.د .ب�شري �صالح الر�شيدي
عدد ال�صفحات243 :
تاريخ الإ�صدار 2009 :
ال�شركة املنتجة �:إجناز العاملية للن�شر والتوزيع
قام���ت �شركة اجناز العاملية للن�ش���ر والتوزيع بن�شر احدث �إ�ص���دارات الأ�ستاذ
الدكت���ور ب�شري �صال���ح الر�شيدي اخلبري يف االر�ش���اد النف�سي ،و�صاحب نظرية
التعام���ل م���ع الذات والذات القيادي���ة ،وعنوان الكتاب (اكت�ش���ف ذاتك) ،وهو
كت���اب �صغري يعر�ض فل�سفة يف احلي���اة ،مفادها ان ال�ص���ور الذهنية هي التي
حتك���م ال�سل���وك ،وان االن�س���ان ذات كلي���ة البد ان يح���دد غاياته لك���ي ي�ستثمر
�إمكانات���ه ،وقد تعر�ض الكتاب �إىل مفه���وم ال�سلوك ،وركز على االنفعاالت التي
ه���ي �أ�سا�س �سعادة الإن�س���ان ،ولي�ست رغما عنه او نتيج���ة الظروف اخلارجية
الت���ي حتيط به .وتطرق امل�ؤلف �إىل عوامل حتقي���ق الغايات ،واكد انها تتمحور
حول االختيار والعزم واال�ستعانة ومن ثم ال�صرب على ذلك ،وقد ناق�ش الكتاب
امثلة على اهمية تقدير الذات وكيفية الو�صول �إىل ذلك امل�ستوى ليكون االن�سان
�شيئا مذكورا ويرتك �أثرا و�أجرا موفورا.

وتن���اول الكت���اب م�ش���كالت ال�شخ�صي���ة يف �إط���ار تعريفه���ا لأهدافها يف
احلي���اة ،مو�ضح��� ًا �أن املدخل احلقيق���ي لتوازن الذات يق���وم على حتديد
الذات جلملة من الأهداف ،وال�سعي نحو حتقيقها ما يجعلها ت�شعر مبربر
كاف لوجودها .
ٍ
م���ن جه���ة �أخرى بني الكات���ب �أن الإن�سان هو الكائن الوحي���د القادر على
تغي�ي�ر �سلوكه ،وهو بتلك الإمكانية قادر �أن يحول من طبيعة ذاته نف�سها،
و�أ�ش���ار �إىل �أن جمموع���ة كبرية م���ن م�شكالت الإن�س���ان تكمن يف ت�صوره
�أن���ه عاجز على القيام بتح���والت ذاتية ،وبالتايل ف�إنه يقع فري�سة للقنوط
والك�آبة ،التي عدها �صفات مالزمة للعجز والف�شل .
�أم���ا العالقة بني الكائ���ن واحلياة فقد حددها الكات���ب انطالقا من وعي
الإن�س���ان لأدوات���ه يف هذه احلي���اة ،وقال :ال ميكننا �أن نت�ص���ور �أن �صيادا
للأ�سم���اك ق���ادر على ال�صيد من دون �صن���ارة ،و�أداة ال�صيد هي مبنزلة
الفر�ص���ة لل�صياد ،وكذلك ف�إن وعي الإن�س���ان مبجمل الأدوات �أو الفر�ص
املوج���ودة بني يديه �أمر كفي���ل ب�أن يكون هذا الإن�س���ان قادرا على حتديد
�أهدافه نف�سها ،وهي البداية ال�صحيحة الكت�شاف الإن�سان ملا ميتلكه من
قدرات.
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�س�ؤال العدد:
للمشاركة يرجي إرسال اإلجابات إلى

�إدارة االت�صال امل�ؤ�س�سي ببلدية ال�شارقة
على براق رقم 065616095
�أو على االمييل
r.alabbasi@shjmum.gov.ae

فكم تبلغ امل�ساحات اخل�ضراء مبدينة ال�شارقة باملرت املربع حتى العام املا�ضي؟

و�أو�ض���ح الكت���اب ب����أن تقدير ال���ذات يتم من خ�ل�ال ثالثة �أ�شي���اء وهي:
اإلنجازات ،واستثمار االمكانات ،و الغايات

لكل منها دافعيه للنف�س الب�شرية وما لها من ت�أثري قوي وفعال.
االنجازات:

هو ما يراه االن�سان بذاته من اجناز فبنمو ذلك تنمو عندنا تقدير الذات.
فمث�ل�ا قيام اللي���ل اجناز ,وق���راءة القران اجناز ,واحل�ص���ول على دوره
اجن���از كل ذل���ك وغريه يكون ل���ه دور عميق يف ار�س���اء تقدير الذات ولن
ننتظر االخرين ان يقوموا ب�إعطائنا مفاهيم تقدير الذات التي ال ت�ساوي
املوجودة يف داخلنا علينا بتحريك قطعه اجلنب اخلا�صة بنا .
الغايات:

هو حتديد هدفك يف يومك �أو �شهرك �أو دهرك.
كلم���ا كانت هناك ر�ؤيه وا�ضحه فيما يريد االن�سان زاد تقديره لذاته لأنه
يع���رف ماذا يريد من حياته .والذي و�ضع ا�سرتاتيجياته تكون له الأولوية
يف حتقيقها ب�أذن اهلل فان هناك نقطه وهي ان و�ضوح الغايات يولد روحا
يف االندفاعات وفرق كبري من لديه الر�ؤية ومن ال ميلكها.
االمكانات:

هي ا�ستثمار الإمكانات فيما يحقق الغايات.
فقد ي�ضع االن�سان غايات ولكنه يعجز عن ا�ستثمار وقته وعالقاته وعلمه
ومال���ه يف حتقي���ق غاياته .وه���ذا هو العجز ال���ذي ا�ستعاذ من���ه الر�سول
الك���رمي حي���ث قال (اله���م اين اعوذ بك م���ن الهم واحل���زن ومن العجز
والك�سل ومن اجلنب والبخل ومن غلبه الدين وقهر الرجال).
وكلم���ا تدرب االن�س���ان علي توظيف امكانيات���ه زاد تقدير ذاته .كل ما يف
االمر ثق بنف�سك و�شوف بعينك وخا�صه االجنازات وان كانت �صغريه
فرمبا تكون بداية الطريق.

أربح

مع

المدينة الباسمة

“ أبتسم أنت في الشارقة “

تق���ع عل���ى خليج طبيعي يطل عل���ى اخلليج العربي  ,وتتمي���ز بارتفاع العديد م���ن امل�آذن اجلميل���ة يف �سمائها �,إذ
ت�ض���م عددا كبريا م���ن امل�ساجد وحتى يكون الطراز العربي الإ�سالمي الأ�صي���ل يف فن العمارة مميزا للعمارة يف
مدين���ة ال�شارق���ة فقد روعي ذلك بدق���ة يف الدوائر احلكومية التي مت �إن�شا�ؤها حديث���ا وهى دار احلكومة والربيد
املرك���زي ودار الق�ض���اء والقيادة العامة لل�شرطة وال�سوق املركزي و�س���وق اخل�ضار والفاكهة و�سوق املجرة واملبنى
الع���ام لالحت���اد الن�سائي وقاعة �أفريقيا ومبنى مطار ال�شارقة الدويل ومركز الثقافة وكذلك قاعة املدينة ومركز
الرتاث .
تنظم �أ�سرة جملة املدينة البا�سمة م�سابقة ت�صوير لإبراز معامل مدينة ال�شارقة
فمن يرغب بامل�شاركة �إر�سال ال�صور على الربيد الإلكرتوين التايل
() r.alabbasi@shjmun.gov.ae
مو�ضح ًا فيه �أ�سم امل�شارك ورقم هاتفة املتحرك
على �أن تتوافق ال�صور مع املعايري التالية-:
�أن تكون معربة عن م�شاعر الفخر و الإعتزاز
•
�أن تربز معامل �إمارة ال�شارقة
•
�أن تكون ال�صورة بدقة عالية ( ) JPG
•
�أن تكون ال�صورة �أ�صلية �ألتقطها امل�شارك بنف�سه
•
يجب �أن ال حتتوي ال�صورة على �أي �إطارات � ،أو توقيعات ،
•
ً
�أو قد مت حت�سينها رقميا ولكن ي�سمح فقط باملوازنة العادية لل�صور
		
يعترب �إر�سال ال�صور للدائرة مبثابة �أذن ر�سمي من امل�شارك يحق “بلدية مدينة ال�شارقة ” يف ا�ستعمالها.
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تعت�ب�ر ال�شارق���ة مدين���ة اجلمال والبهاء وحم���راب العلم والثقاف���ة يف الوطن العربي ،لذا حر�ص���ت بلدية مدينة
ال�شارق���ة على �أن تبقى ال�شارق���ة م�شرقة بجمالها خالية من التلوث وجاذبة لل�سياح���ة واال�ستثمار واملكان الأمثل
لق�ض���اء الأوقات فقامت بجهود م�ضنية من �أج���ل نظافة املدينة واكت�سائها بالأ�شجار ونباتات الزينة لت�شكل بعدا
جماليا ي�ضاف �إىل مظهرها احل�ضاري.

نـلتـقـي

مدينة الجمال والبهاء

ويف �إطار �سعى البلدية املتوا�صل لتعزيز مقومات اجلمال والنظافة يف املدينة قامت البلدية ب�إن�شاء ق�سم خا�ص
ملراقبة عملية النظافة يف املدينة ور�صد �أي م�شوه على مدار ال�ساعة من خالل فرق ميدانية مدربة وم�ؤهلة للقيام
بهذه املهمة التي تهدف �إىل حتقيق �أعلى معايري احلفاظ على البيئة امل�ستدامة ،كما وفرت البلدية للق�سم الوليد
كل مقومات النجاح ملمار�سة مهامه يف الرقابة واملتابعة امليدانية ون�شر التوعية.
وبالرغ���م من اجلهود الكبرية التي تبذلها البلدية يف هذا ال�ش�أن �إال �أن ق�ضية التوعية تبقى اجلناح الآخر لنجاح
�أي جه���ود وطنية ب�ش�أن عملية النظافة ،حيث تعد التوعية وامل�شاركة ال�شعبية �ضرورة البد منها وخا�صة يف قطاع
النظافة الذي يعتمد جناحه يف الأ�سا�س على �سلوكيات اجلمهور من املواطنني والوافدين .فبدون دعم اجلمهور
وم�شاركت���ه يف احلفاظ على نظافة وجمال املدينة ال تكتمل منظومة النجاح وال تتحقق كل الغايات ،لذلك تنا�شد
البلدية اجلمهور الكرمي االرتقاء مبنظومة ال�سلوكيات مبا ي�ضمن احلفاظ على نظافة وجمال املدينة وخا�صة �أن
اجلمهور هو امل�ستفيد الأول والأكرث ا�ستمتاعا مبعايري اجلمال ونظافة املكان.
كم���ا تنا�ش���د البلدية قاطن���ي الإمارة امل�شاركة يف اجلهود الت���ي تبذلها البلدية من خالل تفعي���ل الرقابة الذاتية
ومعاونته���ا على القي���ام بدورها لتحقيق امل�صلحة العامة حتى تبقى ال�شارقة مدين���ة البهاء تتمتع بكافة مقومات
اجلمال وبيئة مثالية للعي�ش والعمل معا.
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نـــدى �سعيـــد ال�ســـويــدي
مدير �إدارة االت�صال امل�ؤ�س�سي

