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دبا الحصن

تبلغ مساحة دولة اإلمارات العربية المتحدة 83.600 كيلو متر مربع، ويبلغ تعداد 
السكان 9.304.277 مليون نسمة وفق إحصائية 2017، كما يبلغ عدد المواطنين 949.997  

وعدد الذكور 6.5 مليون وعدد اإلناث 3 ماليين.
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محميات طبيعية في في مدينة دبا الحصنفي مدينة كلباء

إمارة الشارقة
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المسطحات الخضراء 
في إمارة الشارقة

المساحات وتعداد السكان
في إمارة الشارقة
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كلمة سعادة رئيس دائرة األشغال العامة

فــي شــهر فبرايــر مــن عــام 2005، خطــت إمــارة الشــارقة خطــوة كبيــرة، فــي ترســيخ 

ــث  ــث، حي ــكلها الحدي ــة بش ــس البلدي ــالل المجال ــن خ ــل م ــورى والتواص ــة الش تجرب

حاكــم  القاســمي  محمــد  بــن  ســلطان  الدكتــور  الشــيخ  الســمو  صاحــب  أصــدر 

الشــارقة مراســيم أميريــة، لتشــكيل تســعة مجالــس بلديــة لمــدن ومناطــق اإلمــارة، 

وجــاء تشــكيل هــذه المجالــس كترجمــة عمليــة لرؤيــة ســموه فــي تطويــر منهجيــة 

العمــل، و بــأن تكــون المجالــس لســان حــال النــاس مــن مواطنيــن ومقيمين فــي إمارة 

ــاكلهم،  ــم ومش ــى احتياجاته ــر إل ــم، تنظ ــى راحته ــاهرة عل ــن الس ــارقة، والعي الش

ــة، بهــدف الوصــول إلــى حلــول مرضيــة تحفــظ  وتناقشــها خــالل االجتماعــات الدوري

ــم. ــن والمقي ــة المواط كرام

وبنــاء علــى رؤيــة صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة وتوجيهــه بإعــداد خطــة تنمويــة 

تلبــي احتياجــات المجالــس البلديــة، وُتخصــص لهــا موازنــة ســنوية تخــدم كل قطــاع 

بلــدي، عقــدت الدائــرة سلســلة مــن االجتماعــات مــع المجالــس البلديــة التســعة، 

وبحثــت كافــة احتياجــات أهالــي المنطقــة، ونتــج عــن ذلــك رســم خطــة تنمويــة تــم 

فيهــا تحديــد أولويــات تنفيــذ المشــاريع، مقســمة وفــق قطاعــات متوازنــة ومتكاملة.

يمكننــا باختصــار أن نشــير إلــى نجــاح هــذه الخطــط والمشــاريع التنمويــة مــن خــالل 

تضاعــف عددهــا، بنســبة قاربــت الـــ 250 % عــن أول عــام  بــدأت فيــه الخطــة، حيــث بلــغ 

عــدد المشــاريع للعــام الجــاري 66 مشــروعً تنمويــً.

وعلــى هــذا النهــج ســنتابع، لنكــون فــي الصــدارة دومــً، وننجــز األفضــل لدولتنــا 

وشــعبها.

المهندس علي بن شاهين السويدي

رئيس دائرة األشغال العامة
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تشــّكل الحدائــق واحــدة مــن أهــم الســمات التــي تشــير إلــى مــدى اهتمــام الحكومــات 

ــعوبها. ــة لش ــق الرفاهي ــى تحقي ــا عل ــال وحرصه بالجم

ــد  ــن محم ــلطان ب ــور س ــيخ الدكت ــمو الش ــب الس ــات صاح ــي توجيه ــى ف ــا يتجل ــذا م وه

القاســمي عضــو المجلــس األعلــى حاكــم الشــارقة، الــذي يتابــع بشــكل مباشــر ومســتمر 

آليــة تنفيــذ المشــاريع التنمويــة فــي اإلمــارة وخصوصــً قّطــاع الحدائــق، بهــدف تلبيــة 

الراحــة  لهــم  توفــر  وحدائــق  منتزهــات  تأميــن  فــي  والمقيميــن  المواطنيــن  تطلعــات 

ــة  ــي بيئ ــة ف ــاب الترفيهي ــات واأللع ــة الهواي ــح ممارس ــدوء، وتتي ــترخاء واله ــية واالس النفس

ــة. ــة وصحي آمن

تحــت  تنــدرج  والتــي  للدائــرة  الشــاملة  التنمويــة  الخطــة  ضمــن  الحدائــق  ُأدخلــت  لــذا 

لــواء خطتهــا االســتراتيجية الراميــة لتوفيــر األماكــن الحيويــة والترفيهيــة للمواطنيــن 

ــى  ــة عل ــة المعني ــر الحكومي ــات والدوائ ــع الجه ــيق م ــرة بالتنس ــت الدائ ــن، وعمل والمقيمي

تصميــم ودراســة وتنفيــذ مشــاريع الحدائــق فــي األحيــاء الســكنية وفــق أفضــل المعاييــر، 

وإنجــاز األعمــال اإلنشــائية فيهــا، لتلبيــة مطالــب واحتياجــات المجالــس البلديــة.

ويبلــغ عــدد الحدائــق القائمــة فــي مدينــة الشــارقة 69 حديقــة، وباإلضافــة إلــى الحدائــق 

ــة أرض  ــل 573 قطع ــن أص ــة م ــا 113 حديق ــح عدده ــة، ليصب ــور الزراع ــي ط ــي ف ــة الت الجاري

ــنوات  ــالل الس ــرة خ ــذ الدائ ــن تنفي ــاًل ع ــارة، فض ــي اإلم ــتقبلية ف ــق المس ــة للحدائ مخصص

الخمــس األخيــرة لـــ 21 ممشــى للجــري ضمــن المناطــق الحيويــة والحدائــق فــي اإلمــارة، إلى 

جانــب إنجــاز مســارين للدراجــات بطــول 14,000 متــر.

وفــي مــا يلــي عزيــزي القــارئ لمحــة عــن أبــرز الحدائــق التــي نفذتهــا الدائــرة وعملــت علــى 

تطويرهــا:

الباب األول
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عملنــا فــي هــذا المشــروع علــى أن يكــون شــكل الحديقــة محاكيــً 

ــية  ــات الرئيس ــن الخدم ــددًا م ــا ع ــة، ونفذن ــق الطبيعي ــً للحدائ تمام

فيهــا ضمــن أفضــل المعاييــر، حيــث تــم إنشــاء ســور ديكــوري بارتفــاع 

1,8 متــر يضفــي مزيــدًا مــن الجماليــة عليهــا.

كمــا ُشــيدت غرفــة للحــارس ومبنــى خدمــات مــع دورات ميــاه، إلــى 

جانــب تنفيــذ ممشــى مطاطــي وعــدة أرصفــة، ومنطقــة ألعــاب 

ــاحة  ــت مس ــة، وبلغ ــكل حري ــا ب ــاطاتهم فيه ــال نش ــارس األطف ليم

ــً. ــرًا مربع ــريطية 74,230 مت ــة الش الحديق

حــدائــق ومــنــتــزهــات / مدينة الشارقة
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بطابــع  الشــارقة  إمــارة  فــي  اإلســالمي  العالــم  حديقــة  تتمتــع 

إســالمي يمكــن للشــخص أن يالحظــه فــور دخولــه مــن أحــد أبوابهــا 

ــة. األربع

جــاء إنشــاء هــذه الحديقــة بتوجيــه مــن صاحــب الســمو الشــيخ 

الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو المجلــس األعلــى 

حاكــم الشــارقة، الــذي أكــد علــى ضــرورة وجــود أماكــن تجمــع بيــن 

الترفيــه والثقافــة، وتهــدف إلــى التفكــر وتعزيــز الوعــي والمحافظــة 

ــة. ــالمية والعربي ــد اإلس ــى التقالي عل

لــذا تــم العمــل علــى إنجــاز حديقــة العالــم اإلســالمي، التــي ضمــت 

حياتهــم  عــن  ونبــذة  مســلمً  عالمــً   16 أســماء  تحمــل  لوحــات 

وتاريخهــم، وتســتهدف شــرائح المجتمــع بمختلــف فئاتــه العمريــة، 

وتضــم الحديقــة نصــب  تــذكاري ومقهــى مصمــم علــى الطــراز 

الفاطمــي.

ــاٍن مخصصــة لجلــوس العائــالت، وعــدد  ــرة بتشــييد مب وقامــت الدائ

ــة  ــق خارجي ــداث مناط ــب إح ــى جان ــا، إل ــة فيه ــق الخدمي ــن المراف م

أللعــاب األطفــال، تقــع األولــى منهــا علــى مســاحة 1,400 متــٍر مربــٍع 

ــان  ــة واألم ــات الحماي ــى درج ــر أعل ــة لتوفي ــة مطاطي ــة بأرضي محاط

لهــم، أمــا الثانيــة فتــم إنشــاؤها علــى أرضيــة رمليــة بمســاحة بلغــت 

400 متــٍر مربــٍع.
كمــا شــملت الحديقــة التــي تمتــد علــى مســاحة 100,000 متــٍر مربــٍع، 

نافورتيــن للميــاه بقطــر 8 أمتــار، يصــل ارتفــاع الميــاه فــي كل واحــدة 

منهــا إلــى متريــن، وتــم تخديــم الحديقــة بـــ 36 عمــود إنــارة تجميلــي 

مــزود كل واحــد منهــا بـــ 3 مصابيــح لتوفيــر اإلضــاءة الالزمــة ليــاًل 

ــي. ــا الهندس ــع تصميمه ــجمة م والمنس

حــدائــق ومــنــتــزهــات / مدينة الشارقة

حـديـقـة العـالـم اإلسـالمي
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تتمتــع حديقــة العالــم العربــي فــي إمــارة الشــارقة بطابــع إســالمي 

يمكــن للشــخص أن يالحظــه فــور دخولــه مــن أحــد أبوابهــا األربعــة.

إنشــاء هــذه الحديقــة جــاء بتوجيــه مــن صاحــب الســمو الشــيخ 

الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو المجلــس األعلــى 

حاكــم الشــارقة، الــذي أكــد علــى ضــرورة وجــود أماكــن تجمــع بيــن 

الترفيــه والثقافــة، وتهــدف إلــى التفكــر وتعزيــز الوعــي والمحافظــة 

ــة. ــالمية والعربي ــد اإلس ــى التقالي عل

ــت  ــي ضم ــي، الت ــم العرب ــة العال ــاز حديق ــى إنج ــل عل ــم العم ــذا ت ل

لوحــات تحمــل أســماء 16 عالمــً عربيــً ونبذة عــن حياتهــم وتاريخهم، 

وتضــم  العمريــة،  فئاتــه  بمختلــف  المجتمــع  شــرائح  وتســتهدف 

الحديقــة نصــب  تــذكاري ومقهــى مصمــم علــى الطــراز الفاطمــي. 

ــاٍن مخصصــة لجلــوس العائــالت، وعــدد  ــرة بتشــييد مب وقامــت الدائ

ــة  ــق خارجي ــداث مناط ــب إح ــى جان ــا، إل ــة فيه ــق الخدمي ــن المراف م

أللعــاب األطفــال، تقــع األولــى منهــا علــى مســاحة 1,400 متــٍر مربــٍع 

ــان  ــة واألم ــات الحماي ــى درج ــر أعل ــة لتوفي ــة مطاطي ــة بأرضي محاط

لهــم، أمــا الثانيــة فتــم إنشــاؤها علــى أرضيــة رمليــة بمســاحة بلغــت 

400 متــٍر مربــٍع.
كمــا شــملت الحديقــة التــي تمتــد علــى مســاحة 100,000 متــٍر مربــٍع، 

نافورتيــن للميــاه بقطــر 8 أمتــار، يصــل ارتفــاع الميــاه فــي كل واحــدة 

منهــا إلــى متريــن، وتــم تخديــم الحديقــة بـــ 36 عمــود إنــارة تجميلــي 

مــزود كل واحــد منهــا بـــ 3 مصابيــح لتوفيــر اإلضــاءة الالزمــة ليــاًل 

ــي. ــا الهندس ــع تصميمه ــجمة م والمنس
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تعتبــر حديقــة الجرينــة فــي الشــارقة مــن األماكــن التي تشــهد إقبااًل 

كبيــرًا مــن المواطنيــن والمقيميــن، لمــا فيهــا مــن خدمــات متنوعــة 

وعديــدة. وحرصــً مــن إمــارة الشــارقة علــى التطويــر المســتمر للبنــى 

ــرة بإنشــاء ممشــى وعــدد مــن الممــرات  التحتيــة فيهــا، قامــت الدائ

فــي حديقــة الجرينــة وتــم اســتخدام االنترلوك فــي تنفيذهــا، بهدف 

جعــل الحركــة والتنقــل علــى الزائريــن ضمــن الحديقــة أســهل وأكثــر 

راحة.

كمــا قمنــا بإحــداث عــدد مــن المواقــف الخارجيــة، بشــكل يســاهم 

أي  حــدوث  دون  وإخراجهــا،  الســيارات  ركــن  عمليــة  تنظيــم  فــي 

إزدحــام أو فوضــى.
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فــي  للســيدات  والخصوصيــة  الحريــة  مــن  المزيــد  تأميــن  بهــدف 

إمــارة الشــارقة، تــم التوجيــه بإنشــاء حديقــة مخصصــة لهــن، علــى 

مســاحة بلغــت 42,754 متــرًا مربعــً.

عملنــا فــي الدائــرة علــى تنفيذ األعمــال اإلنشــائية والمدنيــة للحديقة، 

ومبنــى  للحــارس،  خاصــة  وغرفــة  لهــا،  أســوار  تشــييد  تــم  حيــث 

بتصميــم  مقهــى  أنشــأنا  كمــا  الميــاه.  لــدورات  ومبنــى  خدمــات 

هندســي جــذاب وممشــًى مطاطيــً للجــري مــع مــراوح تهويــة، وتــم 

اســتخدام أفضــل وأجــود المــواد فــي تنفيــذه بهــدف تحقيــق أعلــى 

نســبة حمايــة، والتخفيــف مــن قــوة االرتطــام علــى األرض فــي حــال 

التعثــر أثنــاء الجــري.
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ــرًا  ــارقة 73,890 مت ــارة الش ــي إم ــن )2( ف ــة القرائ ــاحة حديق ــغ مس تبل

مــن  للــزوار  والترفيــه  الخدمــات  أنــواع  مختلــف  وتشــمل  مربعــً، 

ووافديــن. مواطنيــن 

يوفــر  مميــز  هندســي  تصميــم  وفــق  تنفيذهــا  الدائــرة  وتولــت 

ــى  ــة مبن ــت الحديق ــة، وضم ــات العمري ــكل الفئ ــة ل ــاحات خاص مس

للخدمــات، غرفــة للحــارس، دورات ميــاه للرجــال والنســاء، ملعــب 

ــدد  ــى ع ــة إل ــال، إضاف ــاب لألطف ــوس، ألع ــن للجل ــدم، أماك ــرة الق ك

مــن الممــرات.

ــاًل،  ــة لي ــاءة الحديق ــارة، إلض ــدة اإلن ــن أعم ــر م ــدد كبي ــع ع ــم وض وت

ويحقــق  عليهــا،  والجمــال  الســحر  مــن  مزيــدًا  يضفــي  بشــكل 

أكبــر. نفســية  راحــة  لمرتاديهــا 
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حـديقـة الــقــرائــن 4

ــن  ــا ضم ــا بتنفيذه ــي قمن ــة الت ــاريع التنموي ــن المش ــدة م ــي واح ه

إمــارة الشــارقة فــي الســنوات األخيــرة، بهــدف زيــادة المســاحات 

المواطنيــن  حاجــة  يلبــي  مــكان  وتأميــن  اإلمــارة،  فــي  الخضــراء 

والمقيميــن للتنــزه والتأمــل فــي الطبيعــة وممارســة الرياضــات.

حيــث أنجزنــا علــى أرض الحديقــة التــي بلغــت مســاحتها 74,921 متــرًا 

الحديقــة،  لحــارس  وغرفــة  المتنوعــة،  للخدمــات  مبنــى  مربعــً، 

كــرة  ملعــب  إنشــاء  جانــب  إلــى  والنســاء،  للرجــال  ميــاه  ودورات 

قــدم، ومقاعــد مخصصــة للجلــوس ومصممــة بشــكل متناســق مع 

ــال. ــن الجم ــدًا م ــي مزي ــكان، لتضف الم

ــا  ــارة وتوزيعه ــدة اإلن ــن أعم ــر م ــدد كبي ــة بع ــم الحديق ــم تخدي وت

بشــكل منظــم، لتعطــي الحديقــة ليــاًل إضــاءة ســاحرة ومريحــة 

معــً. آٍن  فــي  للعيــن 
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بشــكل مقــارب لحدائــق القرائــن الســابقة، تــم تنفيــذ هــذا المشــروع 

علــى  الدائــرة  وعملــت  مربعــً،  متــرًا  بلغــت 67,557  مســاحة  علــى 

الحديقــة. رواد  يحتاجهــا  قــد  التــي  الخدمــات  بكامــل  تجهيزيهــا 

ــد  ــات ومقاع ــى للخدم ــة ومبن ــرات الداخلي ــن المم ــددًا م ــت ع فضم

جانــب  إلــى  والنســاء،  للرجــال  ميــاه  ودورات  للجلــوس  مخصصــة 

ملعــب كــرة قــدم، ومنطقــة ألعــاب لألطفــال تتيــح لهــم ممارســة 

ــة. ــة وأمن ــة صحي ــي بيئ ــاطاتهم ف نش

وتــم إنشــاء غرفــة لحــارس الحديقــة، وتركيــب عــدد كبيــر مــن أعمــد 

اإلنــارة إلضــاءة الحديقــة ليــاًل بشــكل جيــد.

حــدائــق ومــنــتــزهــات / مدينة الشارقة
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يصّنــف هــذا المنتجــع ضمــن األماكــن الترفيهيــة الســاحرة فــي إمــارة 

الشــارقة، والــذي ُشــّيد علــى مســاحة بلغــت 147,700 متــٍر مربــٍع، 

وخصــص فقــط للســيدات. وهــو واحــد مــن المشــاريع التنمويــة 

الضخمــة التــي أنجزناهــا فــي الســنوات األخيــرة، حيــث تــم تصميمــه 

ــن  ــة م ــة متنوع ــم مجموع ــة، وض ــات عالمي ــق مواصف ــذه وف وتنفي

المرافــق االجتماعيــة والترفيهيــة والرياضيــة والتعليميــة، شــملت:

صــاالت لعقــد ورش العمــل – قاعــة للموســيقى – مكتبــة للمطالعــة 

ــة  ــم لمزاول ــة - ومرس ــات الرياضي ــة للتدريب ــة بدني ــاب لياق ــة ألع - صال

األنشــطة الفنيــة، وكل ذلــك ضمــن مجمــع للمبانــي ذات الواجهــات 

المعماريــة العصريــة بلغــت مســاحته 1,000 متــٍر مربــٍع.

ــة  ــاحة مخصص ــا س ــتقبال، تتخلله ــق اس ــزه مناط ــم المنت ــا يض كم

الخاصــة  الترفيهيــة  والحفــالت  المتنوعــة  بالفعاليــات  لالحتفــال 

التفاعليــة،  الترفيهيــة  واألنشــطة  المختلفــة  األطفــال  وأنشــطة 

ويحتــوي أيضــً علــى متاهــة واســعة وســاحرة مصّممــة مــن النباتــات 

ــرًا. ــول 650 مت ــى ط ــراء عل الخض

حــدائــق ومــنــتــزهــات / مدينة الشارقة
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للمواطنيــن  وســياحية  ترفيهــة  وجهــة  كشيشــة  منتــزه  يشــّكل 

وعلــى  وشــاملة،  متنوعــة  خدمــات  مــن  يضمــه  لمــا  والمقيميــن، 

مربــٍع. متــٍر  إلــى 150,000  تصــل  واســعة  مســاحة 

ــات  ــداث منتدي ــرة  بإح ــت الدائ ــم قام ــروع الضخ ــذا المش ــن ه وضم

ــات  ــي ذات واجه ــع للمبان ــل مجم ــة داخ ــة واجتماعي ــة ورياضي ثقافي

ــة. ــة عصري معماري

وُأقيمــت منطقــة خاصــة بالتزلــج اللوحي، وممــرات ومناطق للجلوس 

ومالعــب لألطفــال، باإلضافــة إلــى ملعبيــن لكــرة قــدم لمختلــف 

الفئــات العمريــة ومســطحات خضــراء واســعة وكافيتريــا، فضــاًل 

عــن توفيــر مقاعــد مظللــة موزعــة علــى كافــة أنحــاء الحديقــة، إلــى 

ــبية. ــالت خش ــد ومظ ــب مقاع جان

وضــم المنتــزه أيضــً عــددًا مــن المبانــي الخدميــة والمرافــق العامــة، 

ــزه. ــراس المنت ــة لح ــكنية مخصص ــرف س وغ
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تولــت الدائــرة مهمــة تنفيــذ األعمــال اإلنشــائية للحديقــة العماليــة، 

للترفيــه  ومــكان  المنطقــة،  هــذه  فــي  للعمــال  متنفســً  لتكــون 

عــن نفســهم.

الشــيخ  الســمو  صاحــب  لتوجيهــات  امتثــااًل  المشــروع  هــذا  وجــاء 

الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي حاكــم الشــارقة فــي توفيــر 

ســبل الراحــة للعمــال وتأميــن حيــاة إنســانية كريمــة لهــم، وتأكيــده 

ــة  ــة للتنمي ــروة الحقيق ــاره الث ــان باعتب ــام باإلنس ــرورة االهتم ــى ض عل

ــة. االقتصادي

مالعــب  وشــملت  مربــٍع،  متــٍر   14,500 الحديقــة  مســاحة  وبلغــت 

متعــددة االســتخدامات وملعــب كريكيــت ومســطحات خضــراء، 

التجاريــة. ومحــال  المكاتــب  مــن  عــدد  إلــى  باإلضافــة 

وقمنــا أيضــً بزيــادة الممشــى المطاطــي بطــول 1,300متــر، ووضعنــا 

الجــدار  طــول  زيــادة  إلــى  باإلضافــة  اإلنــارة،  أعمــدة  مــن  عــددًا 

الســور  طــول  علــى  االنترلــوك  مــن  ممشــى  وإحــداث  االســتنادي، 

مربعــً.  متــرًا   250,790 مســاحتها  البالغــة  للحديقــة  الخارجــي 
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عملــت الدائــرة علــى تشــييد أســوار خارجيــة ديكوريــة مســبقة الصنــع 

لحديقــة الحمريــة العامــة، بحيــث ُيضفــي المزيــد مــن الجمــال علــى 

منظــر الحديقــة.

وتــم إنشــاء مضمــار خــاص للدراجــات، واســتخدمت فيــه أفضــل 

أنــواع المــواد لتحقيــق أعلــى درجــة مــن األمــان واالنســيابية، وُخّدمــت 

الحديقــة البالغــة مســاحتها 61,588 متــرًا مربعــً بعــدد كبيــر مــن 

ــارة. أعمــدة اإلن
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تعتبــر مــن الحدائــق ذات اإلقبــال الشــعبي الكبيــر، لمــا تحتويــه مــن 

ــكينة  ــة والس ــث الراح ــراء تبع ــاحات خض ــة، ومس ــات ترفيهي خدم

فــي النفــوس.

أســوار  بإنشــاء  الدائــرة  قامــت  المســتمر،  التطويــر  وبهــدف 

خارجيــة ديكوريــة للحديقــة، وأســوار معدنيــة، وتشــييد غــرف 

الحديقــة. لحــراس 

وقامــت أيضــً بزيــادة الممشــى المطاطــي بطــول 1,300متــر، 

ووضعــت عــددًا مــن أعمــدة اإلنــارة، باإلضافــة إلــى زيــادة طــول 

ــى  ــوك عل ــن االنترل ــى م ــت ممش ــا أحدث ــتنادي، كم ــدار االس الج

طــول الســور الخارجــي للحديقــة البالغــة مســاحتها 250,790 

ــً.  ــرًا مربع مت
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ــت 45,000  ــاحة بلغ ــطى بمس ــة الوس ــة للمنطق ــذه الحديق ــع ه تتب

متــٍر مربــٍع، وتعتبــر مكانــً مثاليــً للترفيــه عــن النفــس وممارســة 

ــي. ــة المش رياض

حيــث تحتــوي حديقــة تاهــل فــي البطائــح علــى مســاحات واســعة 

مــن الممــرات والمماشــي، التــي تــم تنفيذها مــن االنترلــوك وبإجمالي 

مســاحة بلغــت 4,000 متــٍر مربــٍع.
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تعتبــر حديقــة تــل الزعفــران بمدينــة الذيــد فــي المنطقــة الوســطى 

ــال،  ــالت واألطف ــبة للعائ ــا مناس ــة، وأكثره ــق المدين ــر حدائ ــن أكب م

كونهــا تحتــوي علــى ركــن مخصــص أللعــاب األطفــال يضــم 13 

لعبــة، مــع مراعــاة شــروط األمــان والســالمة.

ــائية  ــال اإلنش ــذ األعم ــرة تنفي ــت الدائ ــي تول ــاريع الت ــن المش ــي م وه

ــاٍش  ــرات ومم ــات، ومم ــع 4 بواب ــة م ــوار ديكوري ــاء أس ــن إنش ــا، م له

لممارســة رياضــة الجــري، ومقاعــد مخصصــة للجلــوس ُصممــت 

ــدد  ــة بع ــم الحديق ــب تخدي ــى جان ــكان، إل ــع الم ــق م ــكل يتناس بش

ــم. ــكل منظ ــا بش ــارة وتوزيعه ــدة اإلن ــن أعم ــر م كبي
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هــي واحــدة مــن الحدائــق حديثــة اإلنشــاء فــي حــي الــرق التابــع 

لمدينــة الذيــد، والتــي تولــت الدائــرة مهمــة إنجــاز األعمــال اإلنشــائية 

لهــا، علــى مســاحة بلغــت 25,000 متــٍر مربــٍع.

حيــث قمنــا بإنشــاء مرافــق وأبنيــة خدميــة تشــمل مصلــى للســيدات 

وغرفــة لحــارس الحديقــة وركــن مخصــص أللعــاب األطفــال، وأنجزنــا 

أيضــً ممــرات ومماشــيً مــن اإلنترلــوك بإجمالــي مســاحة بلغــت 

4,000 متــٍر مربــٍع.
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تعــد الحديقــة الجيولوجيــة فــي بحيــص مشــروعً رائــدًا فــي مجــال 

الســياحة البيئيــة، كونهــا تهــدف إلــى تعريــف الــزوار بتاريــخ الشــارقة 

الجيولوجــي، واألهميــة الجيولوجيــة لجبــل بحيــص والمناطــق األثريــة 

به. المحيطة 

وُتصنــف ضمــن المشــاريع الضخمــة كون المســاحة الكليــة للحديقة 

9,000,000 متــرًا مربعً.

متــرًا   2,600 الجيولوجيــة  الحديقــة  مبانــي  مســاحة  تبلــغ  بينمــا 

مربعــً. وتتميــز الحديقــة بموقعهــا األثــري الهــام، الغنــي بالبقايــا 

المتحجــرة للعديــد مــن الكائنــات البحريــة القديمــة التــي اســتوطنت 

بحــارًا ضحلــة كانــت تغمــر معظــم اليابســة فــي الدولــة حتــى فتــرة 

ــي. ــور الجيولوج ــن المنظ ــة م قريب
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ُخصصــت حديقــة أخيضــر فــي مليحــة للســيدات فقــط، بهــدف 

إتاحــة درجــة عاليــة مــن الحريــة والخصوصيــة لهــن، خــالل قيامهــم 

بالتنــزه. وتولــت الدائــرة مهمــة األعمــال اإلنشــائية لهــا، علــى مســاحة 

ومناطــق  ملعــب  إنجــاز  تــم  حيــث  مربعــً،  متــرًا   23,364 بلغــت 

ــدة  ــة بأعم ــم الحديق ــاه، وتخدي ــال ودورات مي ــاب األطف ــة أللع خاص

ــة. ــارة تجميلي إن
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فــي  المســتدام  الحضــاري  واإلعمــار  التحديــث  نهــج  مــع  تماشــيً 

الشــارقة، تــم العمــل علــى تطويــر ميــدان خورفــكان مــن خــالل 

إحــداث منتــزه ضمنــه بمســاحة وصلــت إلــى 163,000 متــٍر مربــٍع، 

يتيــح للمواطنيــن والمقيميــن التنــزه والتمتــع بجمــال الميدان الســاحر.

وقامــت الدائــرة بتنفيــذ ممــاٍش مــن األنترلــوك الديكــوري بطــول 

750 متــرًا، و4 مناطــق لأللعــاب، وإنشــاء أســوار ديكوريــة، وإحــداث 

ــيارة. ــع لـــ 112 س ــيارات يتس ــف للس مواق
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ــاحة  ــى مس ــة عل ــة اللؤلؤي ــائية لحديق ــال اإلنش ــرة األعم ــت الدائ تول

القــدم  لكــرة  ملعــب  إنشــاء  األعمــال  وشــملت  مربــٍع،  متــٍر   1,200

لهــم  تتيــح  لألطفــال  ألعــاب  ومنطقــة  صناعــي  بعشــب  مــزود 

ــة. ــة وآمن ــة صحي ــي بيئ ــة ف ــاب الترفيهي ــات واأللع ــة الهواي ممارس
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عــددًا  مربعــً  متــرًا   4,352 مســاحة  علــى  الحديقــة  هــذه  تضــم 

ــاف  ــجار الغ ــل أش ــرة مث ــة والمعم ــا الحديث ــجار منه ــن األش ــرًا م كبي

المشــهورة فــي دولــة اإلمــارات، فضــاًل عــن توفــر كل وســائل الراحــة 

الالزمــة لخدمــة الزائريــن مــن مســجد وكافتيريــا وحمامــات وبعــض 

ترفيهــي  قطــار  إلــى  باإلضافــة  والعاديــة،  الكهربائيــة  األلعــاب 

الحديقــة. أرجــاء  يطــوف 
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عملــت الدائــرة علــى إنشــاء ممشــى مطاطــي ضمــن حديقة الســدرة 

الخاصــة للســيدات فــي مدينــة كلبــاء، بطــول 926 متــرًا، باإلضافــة إلــى 

ــه. ــة ل ــالت المصاحب ــن التعدي ــدد م ع

وتــم اســتخدام أجــود المــواد فــي تنفيــذ الممشــى بهــدف تحقيــق 

أعلــى نســبة حمايــة، والحــد مــن قــوة االرتطــام علــى األرض فــي 

التعثــر. حــال 
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ــل  ــة الغي ــد حديق ــً، تمت ــرًا مربع ــى 20,320 مت ــل إل ــاحة تص ــى مس عل

عملــت  التــي  الخدمــات  مــن  عــددًا  وتضــم  كلبــاء،  مدينــة  فــي 

الدائــرة مؤخــرًا علــى تطويرهــا.

حيــث قمنــا بتزويــد الحديقــة بمبــاٍن خدميــة متنوعــة تشــمل غرفــة 

وكافتيريــا  ومصلــى  للخدمــات  وغرفــة  ميــاه  ودورات  للحــارس 

ونافــورة. اســتراحة  وجلســات 

كمــا تــم توريــد وتركيــب مضمــار جــري مطاطــي بطــول 500 متــٍر 

األطفــال  أللعــاب  مخصصــة  منطقــة  وإنشــاء  أمتــار،   3 وعــرض 

لألطفــال  ألعــاب  وتركيــب  وتوريــد  مربــٍع،  متــٍر   400 بمســاحة 

ضمنهــا، باإلضافــة إلــى أجهــزة لأللعــاب الرياضيــة، ووضــع أعمــدة 

4,5 متــر وتوزيعهــا علــى كامــل  إنــارة موفــرة للطاقــة بارتفــاع 

ــة. الحديق
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تســتقبل حديقــة الطريــف علــى مــدار اليــوم العائــالت واألطفــال 

اآلتيــن بقصــد التنــزه والترفيــه عــن أنفســهم عبــر مجموعــة مــن 

تصــل  التــي  الحديقــة  تطويــر  الدائــرة  تولــت  وقــد  الخدمــات. 

ــا بإنشــاء ســور تخللتــه  ــٍع، حيــث قمن ــٍر مرب مســاحتها إلــى 11,000 مت

3 بوابــات وممشــى مطاطــي للرياضــة بطــول 460 متــرًا، وممــرات 

ومنطقــة  خشــبية،  وكراســي  اســتراحة  وجلســات  األنترلــوك  مــن 

ــب  ــب تركي ــى جان ــارس، إل ــة للح ــال، وغرف ــاب األطف ــة أللع مخصص

أعمــدة إنــارة داخليــة إلضــاءة الحديقــة ليــاًل.
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الترفيهيــة  المناطــق  العامــة ضمــن  الحصــن  دبــا  تصنــف حديقــة 

الســاحرة فــي المدينــة، وذات إقبــال شــعبي كبيــر لمــا فيهــا مــن 

العائلــة. أفــراد  تناســب جميــع  ترفيهيــة  خدمــات وخيــارات 

واســتمرار لنهــج التحديــث فــي المرافــق العامــة، عملــت الدائــرة علــى 

البالغــة مســاحتها  تطويــر العديــد مــن الخدمــات فــي الحديقــة 

ــملت: ــٍع، وش ــٍر مرب ــف مت 40,000 أل

ألعــاب  وصالتــي  مدخــل  مــن  تتكــون  مغلقــة  ألعــاب  صالــة   .1

مربعــً. متــرًا   324 بمســاحة  وحمامــات  ومطبــخ  وكافتيريــا 

توريــد وتركيــب ألعــاب لألطفــال ضمــن منطقتيــن، فــي المنطقة   .2

األولــى تــم إنجــاز مربــع أرضيــة مطاطيــة بمســاحة 400 متــٍر 

مربــٍع مــع 6 ألعــاب، وأرضيــة رمليــة بمســاحة  400 متــٍر مربــٍع 

فــي المنطقــة الثانيــة مــع 4 ألعــاب، إلــى جانــب تنفيــذ منطقــة 

ــوك و12  ــن األنترل ــرات م ــع مم ــٍع م ــٍر مرب ــاحة 400 مت ــة بمس ثالث

للجلــوس. كرســيً 

إنشــاء ملعــب كــرة قــدم مــن العشــب الصناعــي بمســاحة 2,160   .3

متــرًا مربعــً.

تنفيــذ ملعــب متعــدد االســتخدامات بأرضية  مطاطية مســاحته   .4

1,280 متــرًا مربعــً.

ســور شــبكي بارتفــاع 5 أمتــار، وعــدد مــن أعمــدة اإلنــارة الموفــرة   .5

ــة. للطاق
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تكــّرس دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة جهــودًا كبيــرة لدعــم قطــاع الصيــد، امتثــااًل 

التــي  ثــراه”  اهلل  “طّيــب  نهيــان  آل  ســلطان  بــن  زايــد  الشــيخ  لــه  المغفــور  لجهــود 

بذلهــا علــى مــدار عقــود مــن أجــل الحفــاظ علــى الثــروة الســمكية والكائنــات البحريــة 

ــا. وتنميته

وألن مهنــة الصيــد تشــّكل أحــد أهــم الموروثــات التراثيــة لإلمــارات، يجــري العمــل 

بشــكل مســتمر علــى تطويــر وتنظيــم قطــاع الصيــد وحمايــة حقــوق الصياديــن، 

واســتقطاب طاقــات الشــباب وتقديــم مختلــف أنــواع الدعــم لهــم، بتوجيــه ومتابعــة 

ــمي  ــد القاس ــن محم ــلطان ب ــور س ــيخ الدكت ــمو الش ــب الس ــل صاح ــن قب ــتمرة م مس

ــارقة. ــم الش ــى حاك ــس األعل ــو المجل عض

وبنــاء علــى ذلــك ُأدرج قطــاع الصيــد ضمــن الخطــة االســتراتيجية للدائــرة، والتــي ســعت 

ــى  ــن عل ــد والقائمي ــة الصي ــاب مهن ــات ألصح ــل الخدم ــم أفض ــث، لتقدي ــكل حثي بش

إدارة شــؤونهم، وتوفيــر منــاخ عصــري متطــور وبيئــة مالئمــة، بهــدف مواكبــة النهضــة 

الشــاملة التــي تشــهدها اإلمــارة، مــع الحفــاظ علــى هــذا التــراث القديــم ألهالــي 

اإلمــارة، والتشــجيع علــى هــذه المهنــة عبــر المشــاريع الحكوميــة التــي ســاهمت فــي 

نشــر االرتيــاح والرضــا بصفــوف الصياديــن.

ومن المشاريع التي نفذتها الدائرة ضمن قطاع الصيد:
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ــي  ــن ف ــوارب الصيادي ــٍم لق ــى عائ ــذ مرس ــة تنفي ــرة مهم ــت الدائ تول

ــول  ــن الدخ ــوارب الصيادي ــى ق ــهل عل ــري يس ــم عص ــان، بتصمي الخ

والخــروج، حيــث تــم إنشــاء أربعة أرصفــة بحرية متوازية يســتوعب كل 

واحــد منهــا 20 قاربــً، أي بإجمالــي عــدد يبلــغ 80 قاربــً. وُثبــت المرســى 

بـــ 64 عمــودًا مــن مــادة األلمونيــوم المخصصــة لالســتخدام البحــري 

بعمــق يصــل إلــى 4 أمتــار تحــت ســطح البحــر، واســتخدمت األخشــاب 

ــا  ــن ماليزي ــتيرادها م ــم اس ــى وت ــات المرس ــذ أرضي ــي تنفي ــة ف الصلب

خصيصــً للمشــروع.

قطاع الصيد والصيادين / مدينة الشارقة

مرسى قوارب الصيادين في الخان
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ســاهم هــذا المشــروع فــي تذليــل العديــد مــن العقبــات التــي تقــف 

فــي وجــه الصياديــن، كونــه ُصمــم وُنفــذ بتصميــم معمــاري يناســب 

المنطقــة وطبيعــة المهنــة، وشــمل علــى عــدة خدمــات.

حيــث قامــت الدائــرة بتشــييد 44 غرفــة تتســع لـــ 200 عامــٍل ومســجد 

وورشــة صيانــة، إلــى جانــب إنشــاء منــزال ومواقــف للقــوارب تتســع لـــ 

64 قاربــً.

قطاع الصيد والصيادين / مدينة الشارقة

قرية الصيادين  في الحمرية
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ــف  ــاء رصي ــه إنش ــم من ــن أول قس ــزدوج تضم ــروع م ــن مش ــارة ع عب

وتــم  أمتــار،   4.5 وارتفــاع  أمتــار   9 وعــرض  184متــرًا  بطــول  بحــري 

فيــه،  الخرســانية  القواعــد  لبنــاء  المســلحة  الخرســانة  اســتخدام 

متــرًا  بمســاحة 2,150  الجرانيــت  مــن  رصيــف  إنشــاء  أيضــً  وشــمل 

ــوق  ــى س ــة بمبن ــة المحيط ــي المنطق ــاني ف ــوع خرس ــن ن ــً م مربع

علــى  األخشــاب  تركيــب  جانــب  إلــى  الخضــار،  وســوق  الســمك 

تجميليــة. وإنــارة  مربعــً،  متــرًا   928 مســاحة 

أمــا ثانــي قســم فهــو مرســى للصياديــن، تــم تنفيــذه بالقــرب مــن 

ســوق الســمك ومصنــع الثلــج، وبلــغ طولــه 14 متــرًا، ويتســع لـــ 5 

ــائه. ــي إنش ــاء ف ــادة للم ــواد مض ــتخدام م ــم اس ــوارب، وت ق

قطاع الصيد والصيادين / مدينة الشارقة

الرصيف البحري ومرسى القوارب في الحمرية
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يحظــى الشــعر فــي إمــارة الشــارقة باهتمــام كبيــٍر كونــه يشــّكل جــزءًا أساســيً 

ومهمــً مــن المكــون الثقافــي اإلماراتــي، ويظهــر هــذا جلّيــً فــي توجيهــات 

صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو المجلــس 

األعلــى حاكــم الشــارقة بضــرورة دعــم الشــعر العربــي والشــعبي والحفــاظ 

ــور  ــي تط ــتدامة ف ــق اس ــارات وتحقي ــة اإلم ــق لدول ــي العري ــخ الثقاف ــى التاري عل

األمســيات  تحتضــن  ثقافيــة  صــروح  إحــداث  خــالل  مــن  األدبــي،  المشــهد 

الشــعرية ومختلــف الفنــون األدبيــة، وتؤمــن للشــعراء واألدبــاء مســاحة حــرة 

ــة. ــم الفكري ــم وإنجازاته ــوا إبداعاته ليقدم

العاميــن  خــالل  الدائــرة  نفــذت  اهلل،  حفظــه  ســموه  لتوجيهــات  وامتثــااًل 

ــي  ــاهم ف ــي وتس ــاع األدب ــدم القط ــي تخ ــاريع الت ــن المش ــة م ــن حزم الماضيي

إغنــاء المشــهد الثقافــي والترويــج لــه.

وفي ما يلي استعراض ألبرز المجالس األدبية التي عملت عليها الدائرة.

الباب الثالث
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يمــزج هــذا البنــاء بيــن األصالــة والجمــال، مــن خــالل تصميمــه العصــري 

وإطاللتــه الســاحرة علــى شــاطئ الشــارقة فــي منطقــة الحيــرة.

ويشــّكل المقهــى األدبــي وجهــة ملهمــة للســكان والمبدعيــن، 

ــات  ــن القاع ــددًا م ــم ع ــٍع، ويض ــٍر مرب ــاحة 900 مت ــى مس ــد عل ويمت

ومقهــًى ومكتبــة فــي مختلــف الموضوعــات، باإلضافــة إلــى غرفــة 

اجتماعــات ومجلــس وشــرفة تطــل علــى البحــر، مــع مراعــاة وضــع 

بلــور شــفاف علــى محيــط المبنــى لجعــل إطاللتــه علــى المناظــر 

ــة. ــحرًا وجاذبي ــر س ــه أكث ــة ب ــة المحيط الطبيعي

مجالس الشعر / مدينة الشارقة
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يضــم مجلــس خورفــكان األدبــي عــددًا مــن القاعــات والمكاتــب 

ــى  ــة إل ــر، باإلضاف ــب للمدي ــجد ومكت ــتقبال ومس ــة اس ــة وصال اإلداري

مكتبــة تضــم عناويــن بمختلــف الموضوعــات فــي التاريــخ واألدب 

ــا. ــراث وغيره ــون والت والفن

المختلفــة  الفعاليــات  إلقامــة  مســرحً  أيضــً  المجلــس  ويشــمل 

ــة  ــات ومجموع ــة اجتماع ــب غرف ــى جان ــخاص، إل ــع لـــ 110 أش ويتس

ميــاه  دورات  عــن  فضــاًل  والمفتوحــة،  المغلقــة  المجالــس  مــن 

ومطبــخ تحضيــري ومخــزن وغــرف خدمــات.

مجالس الشعر / المنطقة الشرقية
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ُصمــم مجلــس كلبــاء األدبــي البالغــة مســاحته 950 متــرًا مربعــً، وفــق 

ــت  ــى، وبلغ ــرض المبن ــي غ ــكل جمال ــم بش ــي، ُيالئ ــٍي تراث ــراٍز محل ط

تكلفــة إنشــائه 4 مالييــن درهــم.

ــجد  ــتقبال ومس ــة اس ــة وصال ــب إداري ــدة مكات ــس ع ــمل المجل ويش

ومكتبــة متنوعــة وغرفــة اجتماعــات، إلــى جانــب مجلــس يتســع لـــ 40 

شــخصً، ومســرحً يســتوعب 100 فــرد، باإلضافــة إلــى تنفيــذ ســور 

ــاء  ــال والنس ــاه للرج ــى، ودورات مي ــكل المبن ــع ش ــم م ــي يتناغ معدن

ومطبــخ تحضيــري وغــرف خدمــات ومخــزن ومواقــف ســيارات مظللة.
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ــى كل  ــا عل ــا واحتوائه ــارقة بتنوعه ــارة الش ــي إم ــة ف ــز التجاري ــتهر المراك تش

احتياجــات المواطــن والمقيــم، فضــاًل عــن تغطيتهــا لكافــة مناطــق اإلمــارة، 

ــزه  ــددة تمّي ــوقية مح ــة تس ــاص وبوظيف ــع خ ــا بطاب ــوق منه ــرد كل س وينف

عــن ســائر المراكــز واألســواق األخــرى.

وامتثــااًل لتوجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد 

ــد  ــاء المزي ــرورة إنش ــارقة بض ــم الش ــى حاك ــس األعل ــو المجل ــمي عض القاس

مــن األســواق المتخصصــة فــي مختلــف مناطــق اإلمــارة، أنجــزت الدائــرة فــي 

ــا: ــم أبرزه ــة، إليك ــواق التجاري ــن األس ــددًا م ــرة ع ــنوات األخي الس

الباب الرابع
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ــاحة  ــى مس ــة عل ــة الصناعي ــي الصجع ــع ف ــذي يق ــوق ال ــم الس يض

و26  األغنــام  لبيــع  محــاًل  مربــٍع، 142  متــٍر  بلغــت 170,000  إجماليــة 

محــاًل لبيــع المواشــي و12 محــاًل لبيــع الجمــال و76 محــاًل للدواجــن، 

باإلضافــة الــى مســلخ للدواجــن، ومنطقــة مــزادات لبيــع المواشــي.

ويضــم الســوق مســلخً آليــً متطــورًا للمواشــي يســتوعب قرابــة 

الـــ240 رأســً مــن الماشــية فــي الســاعة، وفــق وتيــرة لخــط الذبــح تبلــغ 

200 رأس غنــم و20 رأس بقــر و20 رأس جمــل فــي الســاعة، ويتميــز 

ــي  ــات الت ــدث التقني ــق أح ــل وف ــزات تعم ــات وتجهي ــلخ بإمكاني المس

تســتخدم فــي ذبــح وتقطيــع وتغليــف اللحــوم ســواء لالســتخدام 

ــرى. ــبات الكب ــة أو للمناس ــراض التجاري ــخصي أو لألغ الش

وتتنــوع المحــال فــي الســوق مــا بيــن 48 محــاًل لبيــع األعــالف و34 

مشــاتل  يضــم  محــاًل  و15  االســتخدامات،  متعــدد  تجاريــً  محــاًل 

ــً  ــع لـــ 386 مصلي ــجدًا يتس ــً مس ــمل أيض ــة، ويش ــاحات مختلف بمس

و49 مصليــة، وغرفــً إداريــة ومكاتــب وعيــادات.

أســـواق مـتــنـوعة / مدينة الشارقة
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ــى  ــوي عل ــٍع، ويحت ــٍر مرب ــة 37,000 مت ــوق اإلجمالي ــاحة الس ــغ مس تبل

أكثــر مــن 44 ســاحة مخصصــة للماشــية بمختلــف أنواعهــا، إلــى 

جانــب ســوق للجمــال يضــم 21 حظيــرة، ومبنــًى خاصــً لبيــع الطيــور.

ويشــمل الســوق أيضــً علــى عــدة مكاتــب ومختبــر وطبيــب بيطــري، 

باإلضافــة إلــى 8 محــالت متنوعــة االســتخدام و20 محــاًل لألعــالف، 

جانــب  إلــى  صحيــة،  خدمــات  يقــدم  خــاص  مبنــى  عــن  فضــاًل 

للســيارات. موقفــً  و 170  واالتصــاالت،  الكهربــاء  خدمــات 

أســـواق مـتــنـوعة / المنطقة الوسطى

ســوق المـواشـي في الـبـطـائـح
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ــارة عــن مجمــع لبيــع األعــالف والحبــوب، يضــم عــدة أبنيــة علــى  عب

ــٍع، وبقــدرة اســتيعابية تصــل  مســاحة إجماليــة بلغــت 8,000 متــٍر مرب

إلــى 1,000 طــن مــن األعــالف. وتنقســم أبنيــة المجمــع وفــق مــا يلــي:

يضم المبنى األول عدة محالت تجارية وغرف إدارية.  .1
2.  ينقســم المبنــى الثانــي إلــى 7 محــالت تجاريــة وغــرف إداريــة 

ميــاه. ودورات 

المبنــى الثالــث يحتــوي علــى 8 محــالت لبيــع األعــالف مــع مخــازن   .3
ــرض. ــذا الغ ــوفة له مكش

مخــازن  مــع  األعــالف  لبيــع  محــالت   7 الرابــع  المبنــى  يضــم   .4
. فة مكشــو

المبنــى الخامــس يحتــوي علــى 5 محــالت لبيــع الحبــوب مــع   .5
الخدمــات. غــرف 

يضم المبنى السادس واألخير 5 محالت خاصة ببيع الحبوب.  .6
ــع  ــيارات البضائ ــً لس ــً مخصص ــوق 150 موقف ــن الس ــا يتضم كم  .7
ــيارات  ــة لس ــف مخصص ــب مواق ــى جان ــحن، إل ــل والش والتحمي

الزائريــن والزبائــن.

أســـواق مـتــنـوعة / المنطقة الوسطى
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ُشــيد ســوق المالــح فــي دبــا الحصــن وفــق تصميــم مســتوحى مــن 

ــٍع،  ــٍر مرب ــت 1,000 مت ــاحة بلغ ــى مس ــة، وعل ــة المحلي ــة التراثي الهوي

ــات. ــة خدم ــح وغرف ــة للتملي ــً ومنطق ــم 27 مخزن وض

تبلــغ الطاقــة االســتيعابية الكليــة للمخــازن حوالــي 37,800 ألــف عبوة، 

ــدد  ــكان مح ــود م ــى وج ــة إل ــزن، إضاف ــكل مخ ــوة ل ــع 1,400 عب بواق

عمليــات  بقايــا  مــن  للتخلــص  صحيــة  بآليــة  األســماك  لتقطيــع 

ــة. ــي الدول ــة ف ــة المتبع ــروط الصحي ــق الش ــح وف التملي

وُصمــم ســوق المالــح وفــق أعلى درجــات ومعاييــر الصحة والســالمة 

العامــة باعتبارهــا مــن المــواد الغذائيــة المهمــة التــي تحظــى بإقبــال 

كبيــر مــن قبــل المســتهلكين داخــل الدولــة وخارجها.

أســـواق مـتــنـوعة / المنطقة الشرقية

سوق المالح في دبا الحصن

الباب الرابع
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تولــي إمــارة الشــارقة اهتمامــً كبيــرًا بقطــاع الرياضــة باعتبــاره جــزءًا رئيســيً مــن 

ــة  ــات ومتابع ــك بتوجيه ــة، وذل ــي الدول ــتدامة ف ــاملة والمس ــة الش ــة التنمي خط

القاســمي  محمــد  بــن  ســلطان  الدكتــور  الشــيخ  الســمو  صاحــب  مــن  حثيثــة 

عضــو المجلــس األعلــى حاكــم الشــارقة لتوفيــر الدعــم الكامــل لهــذا القطــاع، 

والمتطــورة،  الحديثــة  الرياضيــة  المرافــق  مــن  العديــد  إنشــاء  فــي  والمتمثــل 

مثــل مالعــب كــرة القــدم، مالعــب غولــف، حلبــات ســباق الســيارات، مســابح، 

أنديــة رياضيــة، مراكــز تدريــب، وغيرهــا مــن المشــاريع التــي تخــدم الرياضييــن 

ــارة. ــي اإلم ــن ف ــن والمبتدئي المحترفي

وكانــت الدائــرة شــريكً فــي تطويــر قطــاع الرياضــة، مــن خــالل التعــاون مــع 

مجلــس الشــارقة الرياضــي للقيــام بجميــع أعمــال المنشــآت الرياضيــة الجديــدة، 

واألفــرع،  المبانــي  صيانــة  إدارتــي  طريــق  عــن  والصيانــة  التطويــر  جانــب  إلــى 

وبمتابعــة يوميــة ومســتمرة لمتطلبــات المجلــس، إلــى جانــب التواصــل المباشــر 

ــة، للوقــوف بشــكل مباشــر علــى االحتياجــات  ــارات الميداني ــر االجتماعــات والزي عب

ــر. ــل المعايي ــق أفض ــة وف ــط الموضوع ــذ الخط ــى تنفي ــل عل والعم

وفــي مــا يلــي مجموعــة مــن المشــاريع التــي عملــت عليهــا الدائــرة ضمــن قطــاع 

الرياضــة.

الباب الخامس
المشاريع الرياضية
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عملنــا فــي هــذا المشــروع علــى توريــد وتركيــب عشــب صناعــي 

األصبــاغ  أعمــال  مــع  الخرســانية  التشــققات  وصيانــة  للنــادي، 

الخارجيــة، إضافــة إلــى اســتبدال أعمــدة اإلنــارة فــي 4 أبــراج وتركيــب 

إضــاءة ذات قــدرة عاليــة ضمــن اســتاد النــادي بطــول 45 متــرًا مضــاءة 

ــفً. ــً كاش بـــ 218 مصباح

الخارجــي،  النــادي  لســور  شــاملة  صيانــة  أيضــً  األعمــال  وضّمــت 

وتركيــب أرضيــة مــن العشــب الصناعــي لملعــب القــوس والســهم، 

باإلضافــة إلــى تعديــالت لمدخــل الملعــب الرئيســي وإنشــاء ممــر 

ــن. ــل الالعبي ــاص لمدخ خ

المشاريع الرياضية / مدينة الشارقة

تطوير نادي الحمرية الثقافي الرياضي
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تولــت الدائــرة أعمــال الصيانــة الدوريــة لـــ 37 حــوض ســباحة فــي 

الفالتــر  صيانــة  شــملت  والتــي  اإلمــارة،  ومراكــز  أنديــة  مختلــف 

والمضخــات، متابعــة جــودة ميــاه أحــواض الســباحة والمحافظــة 

علــى المســتوى الصحــي لجودتها،إلــى جانــب تحديــد نســبة المــواد 

المعقمــة، والوقــوف علــى مــدى ســالمة هــذه الميــاه للســباحة.

المشاريع الرياضية / مدينة الشارقة

صيانة أحواض السباحة

الباب الخامس



111 الـمشاريع التنموية في إمارة الشارقة  |  المشاريع الرياضّية110 المشاريع التنموية في إمارة الشارقة  |  المشاريع الرياضّية

يقــع مضمــار ســباق الهجــن ضمــن منطقــة الوشــاح بالذيــد، وقــد تــم 

العمــل علــى إنشــاء مبنــى إداري فيــه بمســاحة بلغــت 324 متــرًا مربعــً.

أخــرى  وغرفــة  إداريــة  مكاتــب  تضــم  غــرف   4 المبنــى  وشــمل 

تحضيــري. ومطبــخ  ميــاه  ودورات  خدمــات  ومبنــى  لالجتماعــات 

المشاريع الرياضية / المنطقة الوسطى

مبنى إداري لمضمار سباق الهجن في الذيد

الباب الخامس
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ــد  ــادي الذي ــة لن ــاملة ومتكامل ــة ش ــراء صيان ــى إج ــرة عل ــت الدائ عمل

ــال: ــملت األعم ــي، وش ــي الرياض الثقاف

ــة  ــذ صيان ــس وتنفي ــتاد الرئي ــق االس ــي مراف ــول ف ــتبدال األص اس  .1

الرياضيــة. للصالــة  شــاملة 

اســتبدال مضمــار الجــري فــي النــادي بطــول 400 متــر وعــرض 11 متــرًا،   .2

حيــث تــم إزالــة المضمــار القديــم بالكامــل وإعــادة تركيــب طبقــة 

ــب  ــً وتركي ــرًا مكعب ــة 220 مت ــم وكمي ــمك 5 س ــفلت بس ــن األس م

طبقــات مــن المطــاط األلمانــي بمســاحة 4,500 متــٍر مربــٍع.

القديــم  الملعــب  وإزالــة  القــدم  كــرة  ملعــب  تجديــد  تــم   .3

الملعــب  وزراعــة  جديــدة  تغذيــة  شــبكة  وتركيــب  بالكامــل 

بعشــب طبيعــي معتمــد مــن اتحــاد الكــرة علــى مســاحة 10,500 

متــٍر مربــٍع، مــع تركيــب خــزان ألعمــال الــري ســعته 3,0000 جالــون 

ــه. ــة ب ــة خاص ومضخ

ــور  ــي للجمه ــد كراس ــدم وتوري ــرة الق ــب ك ــدرج ملع ــد م تجدي  .4

كرســيً. بعــدد 55  الــزوار  كبــار  وكراســي  مقعــد،  بعــدد 1,000 

تركيب غرفتين للتعليق على المباريات والنقل التلفزيوني.  .5

غرفــة  وإحــداث  للفريقيــن  المالبــس  تبديــل  غــرف  تطويــر   .6

. للتحكيــم

تطويــر مداخــل المبنــى اإلداري والصالــة الرياضيــة، حيــث تــم   .7

مربعــً. متــرًا   150 بمســاحة  األرضيــات  غرانيــت  تبديــل 

ــى اإلداري  ــي المبن ــتحمام ف ــن االس ــاه وأماك ــد دورات المي تجدي  .8

وصيانــة أرضيــات الرخــام.

وشــملت الصيانــة أيضــً أعمــال األصبــاغ الخارجيــة والداخليــة   .9

للصالــة الرياضيــة والمبنــى اإلداري، إضافــة الــى أعمــال العــزل 

والمكتبــة. اإلداري  المبنــى  لمدخــل  الجبســية  والديكــورات 

المشاريع الرياضية / المنطقة الوسطى

تطوير نادي الذيد الثقافي الرياضي
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وبمعاييــر  حديــث  طــراز  وفــق  للمعاقيــن  خورفــكان  نــادي  ُشــيد 

دوليــة، وزود بكافــة الخدمــات والمرافــق لممارســة جميــع األنشــطة 

والفعاليــات الخاصــة بفئــة المعاقيــن.

بلغــت تكلفــة النــادي الــذي تولــت الدائــرة مهمــة تنفيــذه 52 مليــون 

درهــم، وضــم صالــة رياضيــة متعــددة االســتخدامات علــى مســاحة 

2,700 متــر مــزودة بأرضيــات مطاطيــة، وأخــرى خشــبية مهيئــة أللعــاب 

ــة  ــمل الصال ــد، وتش ــة والي ــن والطاول ــرة المكفوفي ــلة وك ــرة الس ك

مدرجــات للجمهــور بعــدد 180 كرســيً للجمهــور، و70 كرســيً لــذوي 

ــوف. ــدًا للضي ــى  55 مقع ــة إل ــة، باإلضاف اإلعاق

وتضمــن المشــروع إنشــاء صالــة للعــالج الطبيعــي ومغطســً وغرفــً 

حراريــة وبخاريــة وعيــادة طبيــة متكاملــة، ووحــدة للعــالج الطبيعــي 

خاصــة  ومســاحة  للتدليــك  غــرف   4 تضــم  أمتــار،   107 بمســاحة 

ــعة. ــي واألش ــالج الطبيع ــزة الع بأجه

ــاحة  ــى مس ــة عل ــة البدني ــة اللياق ــادي، صال ــق الن ــملت مراف ــا ش فيم

ومجلــس  اجتماعــات  وغــرف  ومســجد  إداريــة  مكاتــب  متــرًا،   180

ومرافــق خدميــة تمتــد علــى مســاحة 513 متــرًا، باإلضافــة إلــى غــرف 

مقصــورة. علــى 50  تحتــوي  التــي  المالبــس  تغييــر 

وضــم النــادي أيضــً ملعبــً خارجيــً لكــرة القــدم بمســاحة 7,500 

متــٍر مربــٍع، ومســاحات مــن األرضيــات المطاطيــة خلــف الملعــب 

والمطرقــة  والرمــح  الكــرة  رمــي  مثــل  القــوى  أللعــاب  تســتخدم 

والقــرص، وُأحيــط الملعــب بمضمــار أولمبــي للجــري بطــول 400 متــر 

ومقســم إلــى 6 مســارات طبقــً للمواصفــات الدوليــة، وتــم إحــداث 

ــل. ــب الطوي ــت للوث ــه ُخصص ــى جانب ــن عل حفرتي

المشاريع الرياضية / المنطقة الشرقية

نادي خورفكان للمعاقين
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لنــادي  والصيانــة  التطويــر  أعمــال  مــن  مجموعــة  الدائــرة  أنجــزت 

الرئيســي،  االســتاد  تطويــر  شــملت  الثقافــي،  الرياضــي  خورفــكان 

ــع لـــ  ــي يتس ــب الرئيس ــي الملع ــر ف ــي للجماهي ــدرج إضاف ــاء م وإنش

3,200 مشــجع، وإحــداث غــرف لإلعالمييــن ومبنــى إداري، باإلضافــة 

الرئيســية. للصالــة  شــاملة  صيانــة  إجــراء  إلــى 

المشاريع الرياضية / المنطقة الشرقية

نادي خورفكان الرياضي الثقافي
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ــادي  ــر ن ــث وتطوي ــم تحدي ــودة ت ــة الج ــواد عالي ــة وم ــر عالمي بمعايي

بعــدة  الدائــرة  قامــت  حيــث  شــامل،  بشــكل  خورفــكان  ســيدات 

أعمــال تطويريــة فــي بعــض مبانــي النــادى إضافــة إلــى المســرح 

الــذى يتســع لنحــو 250 شــخصً، واالســتعاضة عــن كافــة األبــواب 

الخشــبية بأبــواب زجاجيــة ســميكة، وتمــت صيانــة وتطويــر مبنــى 

ــة،  الصالــة الرياضيــة وإعــادة تأهيــل مبانــي الفصــول التعليميــة الثالث

ــة. ــات العمري ــع الفئ ــب جمي لتناس

بمســاحة 528  الهوائيــة  بالدراجــات  للجــري  مضمــاٌر  أيضــً  وأُحــدث 

مربعــً،  متــرًا   471 بمســاحة  للمشــي  آخــر  ومضمــاٌر  مربعــً،  متــرًا 

ومنطقــة مــن العشــب الصناعــي بالوســط بمســاحة 1,200 متــٍر مربٍع، 

إلــى جانــب تركيــب مظــالت ســيارات جديــدة مــن القمــاش المقــوى، 

وأعمــدة إنــارة جديــدة بالســاحات بارتفــاع 4 أمتــار، و5 خزانــات ميــاه مع 

ــة. ــات كهربائي 6 مضخ

المشاريع الرياضية / المنطقة الشرقية

نادي سـيدات خورفكان

الباب الخامس
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تولــت الدائــرة تنفيــذ مجموعة من أعمال الصيانــة اإللكتروميكانيكية 

لنــادي كلباء الثقافي الرياضي، وشــملت:

 توريــد وتركيــب أجهــزة تكييــف، مضخــات تبريــد، خزانــات ميــاه، . 1

أنظمــة إطفــاء الحريــق.

 استبدال مواسير التبريد وأنابيب المياه.. 2

 تطوير اإلنارة الداخلية للمبنى.. 3

تأهيــل المنصــة الرئيســية وإضافــة 4 كبائــن ومنصــات مخصصــة   .4

لوســائل اإلعــالم وأخــرى لكبــار الشــخصيات.

اســتبدال مضمــار الجــري ونظــام تصريــف الميــاه حــول الملعــب   .5

الرئيســي.

إضافة مكتبة إلى الصالة الرياضية.  .6

ــي  ــل الرئيس ــر المدخ ــة، وتطوي ــة الرياضي ــات الصال ــتبدال أرضي اس  .7

اإلدارة. لمبنــى 

المشاريع الرياضية / المنطقة الشرقية

تطوير نادي كلباء الثقافي الرياضي

الباب الخامس
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تمثلــت أعمــال تطويــر وتحديــث نــادي دبــا الحصــن الرياضــي الثقافــي 

فــي صيانــة شــاملة لمرافــق النــادي، وإجــراء عــدة أعمــال تطويريــة فــي 

المبنــى اإلداري والصالــة الرياضيــة ومرافقهــا.

المشاريع الرياضية / المنطقة الشرقية

نادي دبا الحصن الرياضي الثقافي

الباب الخامس



الباب السادس
مشاريع البنية التحتية
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ُتعــد البنيــة التحتيــة فــي أي دولــة مقياســً لدرجــة تطورهــا وقــوة اقتصادهــا، 

والتطــور  النمــو  ركائــز  وأهــم  للبلــد  التنظيمــي  الهيــكل  ُتشــكل  كونهــا 

والتقــدم فيــه، وهــذا مــا تســعى إليــه دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، حيــث 

توفيــر  خــالل  مــن  فيهــا  التحتيــة  البنيــة  لمشــاريع  كبيــرًا  اهتمامــً  تولــي 

جميــع أنــواع الدعــم والتمويــل.

وهنــا يأتــي دورنــا الــذي يتمثــل فــي تخطيــط وإنشــاء مشــاريع جديــدة، وتطوير 

مشــاريع البنيــة التحتيــة الســابقة، بغيــة الحفــاظ علــى مــا بنينــاه، واالســتمرار 

فــي تحقيــق أفضــل الظــروف المعيشــية بالدولــة.

التطويريــة  المشــاريع  مــن  كبيــرة  مجموعــة  تنفيــذ  الدائــرة  تواصــل  لــذا 

ــويات  ــطحي والتس ــي والس ــرف الصح ــبكات الص ــة بش ــتراتيجية الخاص واالس

الترابيــة، مســتهدفة ترســيخ أحــدث البنــى التحتيــة وتعزيــز منظومتهــا، وفــق 

خطــة خمســية ترّكــز علــى ثالثــة محــاور رئيســية، هــي المحطــات، وشــبكات 

الصحــي  الصــرف  ميــاه  معالجــة  عــن  فضــاًل  الــري،  وشــبكات  المناطــق، 

وتنقيتهــا بغيــة اســتثمارها فــي ري الرقــع الخضــراء بإمــارة الشــارقة، التــي تبلــغ 

ــع. ــر مرب ــون مت ــي 17 ملي ــاحتها حوال مس

ومن أبرز المشاريع التي عملت عليها الدائرة:

الباب السادس
مشاريع البنية التحتية
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شـــاطئ الــحـــيـــرة
عملنــا ضمــن هــذا المشــروع علــى زيادة مســاحة شــاطئ الحيــرة في 

إمــارة الشــارقة بمعــدل ضعفيــن، حيــث تمــت توســعته مــن مليــون 

متــر مربــع لتصبــح مســاحته 3 مالييــن متــٍر مربــٍع.

وســاهم هــذا المشــروع فــي إحــداث تغييــر شــامل فــي شــاطئ 

الحيــرة، وأضــاف لــه مزيــدًا مــن الســحر والجمــال، وأصبــح قــادرًا علــى 

اســتيعاب عــددًا أكبــر مــن األشــخاص.

كمــا قمنــا بإنشــاء 5 كواســر صخريــة علــى امتــداد الســاحل البحــري، 

ــان  ــبة أم ــى نس ــق أعل ــواج وتحقي ــة األم ــدة حرك ــف ش ــدف تخفي به

علــى الشــاطئ. واســتخدمت الدائــرة فــي توســعة الشــاطئ عــددًا 

مــن المضخــات البحريــة لضــخ الرمــال مــن عمــق 15 كيلومتــرًا تحــت 

ســطح البحــر.

الباب السادس
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المرحلة )5،4( لمشروع تطوير محطة الصرف الصحي بالصناعية 5
مشاريع البنية التحتية / مدينة الشارقة

شبكات الصرف الصحي في القوز والرمثاء

بالصناعــة،  الصحــي  الصــرف  محطــة  تطويــر  علــى  العمــل  تــم 

ــل  ــى عم ــً عل ــت إيجاب ــي انعكس ــج الت ــن النتائ ــة م ــا مجموع وحققن

ــة  ــة للمحط ــتيعابية اليومي ــة االس ــع الطاق ــم رف ــث ت ــة، حي المحط

مــن 230,000 إلــى 305,000 آالف متــٍر مربــٍع مــن ميــاه الصــرف الصحــي، 

هــو واحــد مــن المشــاريع الضخمــة والهامــة التــي نفذتهــا الدائــرة، 

فــي  الصحــي  الصــرف  مــن  متكاملــة  شــبكة  إنشــاء  تــم  حيــث 

منطقتــي القــوز والرمثــاء وفــق أحــدث المواصفــات، ســعيً للحفــاظ 

علــى المســتوى العالــي فــي توفيــر الخدمــات للمواطنيــن والمقيمين 

وقمنــا بمعالجــة مشــكلة الروائــح والحــد منهــا، باإلضافــة إلــى تزويــد 

ــل  ــة داخ ــوط القديم ــتبدال الخط ــة واس ــحات إضافي ــة بمرش المحط

ــدة. ــرى جدي ــة بأخ المحط

بالمنطقــة. وأثمــر المشــروع عــن توصيــل خدمــة الصــرف الصحــي إلى 

1,164 مســكنً بمنطقتــي الرمثــاء والقــوز، وقلــل حركــة صهاريــج 

ســحب الميــاه، مــا أدى إلــى انخفــاض نســبة االزدحــام والتلــوث البيئــي 

ــن. ــي المنطقتي ف

الباب السادس
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مـيـدان الــذيــد

فــي  المهــب  ســيح  ميــدان  مشــروع  تنفيــذ  علــى  الدائــرة  عملــت 

المنطقــة الوســطى بمدينــة الذيــد، والــذي يتوســط عــدة مناطــق 

وطــرق حيويــة، لينضــم إلــى سلســلة مشــاريع تهــدف إلبــراز المعالــم 

ــارقة. ــارة الش ــي إم ــة ف الجمالي

وتضمــن المشــروع إنشــاء نافــورة مائيــة يتدفــق مــن حوضهــا المائــي 

البالغــة مســاحته 2,000 متــٍر مربــٍع، 92 فوهــة نثــر مائيــة، منهــا 4 

فوهــات مركزيــة تنســاب منهــا الميــاه علــى ارتفــاع 20 متــرًا، و40 

فوهــة محيطيــة بارتفــاع 15 متــرًا، إلــى جانــب 3 فوهــات وســطية 

بارتفــاع 12 متــرًا، تتــوزع بطريقــة جماليــة علــى أربــع حلقــات وتحيــط 

بهــا خطــوط مــن الفوهــات بشــكل أنصــاف دوائــر بارتفــاع متــر واحــد، 

مشــّكلة هرمــً مائيــً يجســد روعــة وجمــال الهندســة، ويــزداد ســحرًا 

ــارة. ــوان اإلن ــع أل ــاه م ــة المي ــه حرك ــزج في ــا تمت ــل عندم ــي اللي ف

ويغــذي هــذه النافــورة خزانــات مائيــة ســعتها 220,000 غالــون، ويتــم 

تشــغيلها عبــر نظــام تحكــم متطــور، وأمــا المســاحات الخضــراء 

حــول النافــورة فتبلــغ مســاحتها 9,300 متــٍر مربــٍع، وقامــت بهــا بلديــة 

مدينــة الذيــد مشــكورة.

الباب السادس
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خط معالجة مياه الري من محطة الصجعة إلى سفاري الشارقة - الذيد
مشاريع البنية التحتية / المنطقة الشرقية

قناة صرف مياه األمطار في شيص

ــارج  ــم خ ــي العال ــفاري ف ــروع س ــر مش ــارقة أكب ــفاري الش ــر س ُيعتب

إفريقيــا، فمســاحته تبلــغ 8 كيلومتــر مربــع، ويضــم أكثــر مــن 100,000 

ــات  ــن الحيوان ــً م ــن 120 نوع ــد ع ــا يزي ــة، وم ــة وإفريقي ــجرة محلي ش

التــي تعيــش فــي إفريقيــا، ومنهــا المهــددة باإلنقــراض، ويشــّكل 

األصليــة. لبيئتهــا  مماثلــة  بيئــة  لهــا 

وبمــا أن المســاحات الخضــراء الواســعة فيــه بحاجــة إلــى ري مســتمر، 

ــاه  ــن مي ــة م ــً واقي ــيص درع ــة ش ــي منطق ــروع ف ــذا المش ــّكل ه ش

المنشــآت  مــن  العديــد  علــى  خطــرًا  تمثــل  كانــت  التــي  األمطــار 

العامــة فــي المــكان، أبرزهــا المســجد والمســتوصف والجمعيــة 

ــة. التعاوني

حيــث عملــت الدائــرة علــى إنشــاء جــدار اســتنادي أمــام مجــرى الوادي 

بطــول 160 متــرًا وبارتفــاع 2,8 متــر وســماكة تراوحــت بين 25 - 50 ســم، 

منعــً لفيضــان ميــاه األمطــار باتجــاه جميــع هــذه المنشــآت.

ــل  ــي تعم ــة الت ــة الصجع ــن محط ــاه م ــل المي ــط نق ــداث خ ــم إح ت

ــي  ــارقة ف ــفاري الش ــى س ــي، إل ــرف الصح ــاه الص ــة مي ــى معالج عل

ــد. ــة الذي مدين

وقامــت الدائــرة باســتالم المشــروع وتنفيــذه وفــق أفضــل المعاييــر، 

ــفاري  ــى س ــة إل ــة الصناعي ــن محط ــة م ــاه معالج ــط مي ــد خ ــم م وت

ــرًا. ــول 43 كيلومت ــارقة بط الش

ــى  ــار إل ــاه األمط ــف مي ــر لتصري ــرض 2,5 مت ــاة بع ــداث قن ــا بإح وقمن

الــوادي القائــم فــي منطقــة شــيص، مــع الحــرص علــى وضــع ســياج 

أمــام مجــرى الــوادي، لتوفيــر أعلــى درجــات األمــان والســالمة للمشــاة 

والســيارات. 

وتطلــب تشــييد الجــدار االســتنادي أعمــال قطــع جبلــي علــى طــول 

ــٍر مكعــٍب. ــار، وبلغــت كميتهــا 60,000 مت الجــدار وبعــرض 3 أمت
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مـيـدان خـورفـكـان

معالــم  أجمــل  مــن  واحــد  بأنــه  الميــدان  هــذا  وصــف  يمكــن 

خورفــكان فــي المنطقــة الشــرقية، ولوحــة فنيــة معماريــة مزجت 

ــا  ــم عملن ــروع ضخ ــو مش ــة، وه ــال والهندس ــة والجم ــن الطبيع بي

علــى تنفيــذه بتوجيــه مــن صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان 

بــن محمــد القاســمي حاكــم الشــارقة، الــذي أراد أن يتحــول هــذا 

ــع  ــكان التمت ــى خورف ــن إل ــح لآلتي ــاحٍر، يتي ــكان س ــى م ــدان إل المي

بجمــال منظــره، ويكــون متنفســً طبيعيــً للعائــالت.

ــاحة  ــغ مس ــٍع، وتبل ــٍر مرب ــاحة 100,000 مت ــى مس ــدان عل ــد المي يمت

بحيراتــه األربــع 21,000 متــٍر مربــٍع، فــي كل بحيــرة توجــد نافــورة 

ــرًا. ــل لـــ 25 مت ــافة تص ــاه مس ــع المي ــطية تدف وس

وُتمــد النوافيــر بالميــاه مــن خزانــات تبلــغ ســعتها اإلجماليــة 3,7 

مليــون متــر مكعــب، وقــد تــم إخفاؤهــا ووضعهــا علــى عمــق 

ــدان. ــي للمي ــر الجمال ــى المظه ــر عل ــي ال تؤث ــار ك ــى 4 أمت ــل إل يص

اســتخدمنا التقنيــات الذكيــة لتشــغيل البحيــرات والنوافيــر فــي 

هــذا  فــي  الصناعــي  الــذكاء  واســتثمرنا  ومنظــم،  واحــد  وقــت 

حديــث  تحكــم  بنظــام  البحيــرات  تزويــد  خــالل  مــن  المشــروع 

المتعلقــة  المعلومــات  جمــع  علــى  يعمــل  “اســكادا”،  يســمى 

بمســتوى الميــاه فــي البحيــرات وســرعة الريــاح وتدفق الماء، ويرســل 

إشــعارات لمركــز البيانــات فــي الدائــرة، مــا يســهل عمليــة معالجــة 

وحــل المشــاكل وتحديــد مواضــع الخلــل بســرعة ودقــة. تــم إنجــاز 

المشــروع فــي وقــت قياســي، وبلغــت تكلفتــه 120 مليــون درهــم.
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نصب المقاومة في خورفكان

ُأقيــم نصــب المقاومــة فــي مدينــة خورفــكان تعبيــرًا عــن فخــر 

إمــارة الشــارقة ببطــوالت أهالــي خورفــكان، وتجســيدًا لتضحيــات 

الشــهداء الذيــن قدمــوا أرواحهــم فــي ســبيل الدفــاع عــن أرض 

ــن.  الوط

يتألــف تصميــم نصــب المقاومــة الشــامخ مــن قبــة تحاكــي خــوذة 

ــن  ــه م ــا يحمل ــب لم ــون المذه ــا الل ــتخدم فيه ــي، اس ــل العرب المقات

معانــي اإلبــاء والرفعــة والشــموخ، وُأدخلــت إليهــا فنــون الزخرفــة 

ســطح  علــى  منتظمــة  زخــارف   6 وضــع  طريــق  عــن  اإلســالمية، 

القبــة. وتتدلــى مــن الخــوذة مجموعــة عقــود مترابطــة تســندها، 

ثــم تســمق معهــا أقــواس متقاطعــة ومجموعــة أوتــار لتكــّون 

ــرية،  ــى عش ــالمية االثن ــة اإلس ــكل النجم ــة ش ــدة المضلع ــع القاع م

األبعــاد. الثالثــي  العمــالق  المجســم  وتبــرز 

إلــى  تتفــرع  واســعة  ردهــة  مــن  المقاومــة  نصــب  قاعــدة  تتألــف 

صالتيــن، إحداهــا مخصصــة للعــروض الســينمائية وتتســع لمــا يزيــد 

عــن 40 شــخصً، وأخــرى تضــم معرضــً لنشــر ملصقــات العــروض 

التاريخيــة ومقتنيــات دالليــة ترمــز إلــى الوســائل التــي اســتخدمها 

أهالــي مدينــة خورفــكان فــي نضالهــم ضــد الغــزو اآلثــم فــي 

ــة  ــه إطالل ــى ل ــً مقه ــة أيض ــمل الصال ــا تش ــر، كم ــع عش ــرن الراب الق

الخدميــة  الغــرف  إلــى  باإلضافــة  أكملهــا،  المدينــة  علــى  ســاحرة 

الســيارات. ومواقــف 
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طريق نصب المقاومة في خورفكان

ــذ  ــر، وُنف ــغ 1,800 مت ــول بل ــة بط ــب المقاوم ــق نص ــداث طري ــم إح ت

طبقــً للمعايــر العالميــة مــن ناحيــة االنســيابية واألمــان، وامتــد مــن 

بمنطقــة  مــرورًا  البحريــة  لألكاديميــة  المقابــل  الدائــري  الطريــق 

القادســية ووصــواًل إلــى نصــب المقاومــة.

وُنفــذت فــي هــذا المشــروع مواقــف للســيارات علــى جانبــي الطريــق 

لتســتخدم مــن قبــل مرتــادى المنطقــة، باإلضافــة إلــى إنشــاء قنــاة 

الطريــق،  طــول  كامــل  علــى  أمتــار   4 بعــرض  األمطــار  لتصريــف 

ُأحيطــت بســياج ديكــوري للحفــاظ علــى المنظــر الجمالــي للمنطقــة، 

ــارة الشــارع. وتــم اســتخدام إضــاءة موفــرة للطاقــة فــي إن

بلغــت كميــة اإلســلفت التــي اســتعملت فــي هــذا المشــروع 20,000 

متــٍر مربــٍع، وتمــت إحاطتهــا بممــرات للمشــاة مــن االنترلــوك وصلــت 

مســاحتها إلــى 7,000 متــٍر مربــٍع، وتطلــب تنفيــذ الطريــق أعمــال 

ــٍر مكعــب. قطــع جبلــي بلغــت 200,000 مت
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أول مــا يلفــت انتبــاه القــادم إلــى ميــدان خورفــكان هــو علــم دولــة طريق سارية العلم في خورفكان

اإلمــارات العربيــة المتحــدة يرفــرف فــي ســمائها، بمنظــر يبعــث فــي 

النفــوس مشــاعر االعتــزاز والفخــر.

ولكــي يســتطيع المواطنــون والمقيمــون الوصــول إلــى ســارية العلم 

بســهولة ويســر، تــم إحــداث مشــروع طريــق ســارية العلــم، ليكــون 

متممــً للمشــاريع الجماليــة الخاصــة بمدخــل خورفــكان.

ــردم  ــن ال ــات م ــتخدام كمي ــر، باس ــول 500 مت ــى ط ــق عل ــذ الطري ُنف

بلغــت 7,000 متــٍر مربــٍع، وإســفلت بمســاحة 4,000 متــٍر مربــٍع، وحوائط 

ســاندة وصلــت مســاحتها لـــ 2,340 متــرًا مربعــً، وتمــت إضــاءة كامــل 

للطاقــة. موفــرة  إنــارة  باســتخدام  الطريــق  طــول 
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ــارة شبكة صرف صحي في كلباء ــاملة إلم ــتراتيجية الش ــة االس ــن الخط ــروع ضم ــذا المش ــدرج ه ين

الشــارقة بتطويــر شــبكات الصــرف الصحــي والحفــاظ علــى الصحــة 

ــي. ــوث البيئ ــام والتل ــبة االزدح ــن نس ــد م ــة والح العام

ويصّنــف مــن المشــاريع الضخمــة التــي نفذتهــا الدائــرة في الســنوات 

متطــورة  صحــي  صــرف  شــبكة  إنشــاء  فيــه  تــم  حيــث  األخيــرة، 

ومتكاملــة، بلــغ طولهــا مجتمعــة 111 كيلومتــرًا، وخّدمــت 2,217 

مبنــًى، منهــا 2,077 مبنــًى ســكنيً.

ــعة  ــي بس ــرف الصح ــاه الص ــة مي ــة لمعالج ــييد محط ــم تش ــا ت كم

3,700 لتــٍر مكعــب فــي اليــوم، و1,000 غرفــة تفتيــش، إلــى جانــب 

إحــداث خــط ري الســتثمار هــذه الميــاه فــي ســقي المســطحات 

ــاًل 310  ــروع كام ــة المش ــت تكلف ــاحاتها، وبلغ ــادة مس ــراء وزي الخض

مالييــن درهــم.
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شــاطـئ عــام في دبــا الحـصــن

فــي وقــت قياســي ال يتعــدى الـــ 250 يومــً، أنجــزت الدائــرة 

شــاطئً رمليــً فــي دبــا الحصــن بطــول 188 متــرًا، وعــرض 20 

متــرًا، وتــم فيــه اســتخدام رمــال بيضــاء ذات جــودة عاليــة، 

ــاحرًا. ــً س ــه رونق أعطت

كمــا عملنــا علــى إنشــاء كاســر لألمــواج بطــول 95 متــرًا، لحمايــة 

درجــات  أعلــى  وتوفيــر  البحريــة،  األعاصيــر  مــن  المنطقــة 

األمــان للســياح ورواد هــذا الشــاطئ، وبلغــت تكلفــة المشــروع  

19 مليــون درهــم.
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تعتبــر وادي الحلــو مــن المناطــق التــي جمعــت بيــن التــراث والحداثــة، أحواض زراعية على جبال وادي الحلو

ســياحية  وجهــة  لتشــّكل  العمرانــي،  بالتطــور  األصالــة  ومزجــت 

ــام. ــدار الع ــى م ــن عل ــن والمقيمي ــن المواطني ــر م ــا الكثي يقصده

ــر،  ــااًل أكث ــال جم ــاب الجم ــارقة إلكس ــي الش ــً ف ــعى دوم ــا نس وألنن

االســتراتيجية  خطتهــا  ضمــن  الحلــو  وادي  جبــال  الدائــرة  أدخلــت 

الهادفــة إلــى زيــادة نســبة المســطحات الخضــراء، وتــم العمــل علــى 

تجميــل مدخــل وادي الحلــو، مــن خــالل إنشــاء مدرجــات للزراعــة علــى 

ثالثــة جبــال، بلــغ عــرض كل مــدرج منهــا 6 أمتــار.

وتــم تنظيــم التدرجــات بشــكل دقيــق، وبمســاحات واســعة وكميات 

قطــع كبيــرة، بغيــة إنشــاء األحــواض الزراعيــة وزراعــة األشــجار عليهــا، 

وبلغــت أطــوال القطــع الجبلــي فــي المشــروع 1,446 متــرًا.

الباب السادس
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التسويات الترابية
محمــد  بــن  ســلطان  الدكتــور  الشــيخ  الســمو  صاحــب  لتوجيهــات  امتثــااًل 

وتحويــل  اإلماراتيــة،  لألســرة  االســتقرار  بتحقيــق  الشــارقة  حاكــم  القاســمي 

ــل  ــن أفض ــن للمواطني ــة تؤم ــكنية متكامل ــق س ــى مناط ــاحات إل ــف المس مختل

وأرقــى أنــواع الخدمــات، عملــت الدائــرة علــى عــدة مشــاريع ضخمــة فــي مجــال 

التســويات الترابيــة، بهــدف توســيع رقعــة األراضــي التــي يمكــن تشــييد المبانــي 

ــا. ــرق فيه ــن الط ــعة م ــبكة واس ــاء ش ــا، وإنش عليه

ومن مشاريع التسويات الترابية األخيرة في الشارقة:

الباب السادس
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التسويات الترابية في منطقة السيوح 9 )الموردة 1(
مشاريع البنية التحتية / مدينة الشارقة

التسويات الترابية في منطقة السيوح 10 )الموردة 2(

عملنــا ضمــن منطقــة المــوردة 1 التابعــة لضاحيــة الســيوح علــى 

تســوية 744 قطعــة أرض، وتنظيمهــا بشــكل يســاهم فــي دعــم 

الحركــة العمرانيــة بهــا.

ــر  ــى 2,687,362,07 مت ــروع إل ــذا المش ــي ه ــع ف ــة القط ــت كمي ووصل

فــي منطقــة المــوردة 2 كان حجــم التســويات الترابيــة كبيــرًا أيضــً، 

متــر   749,761,08 المشــروع  هــذا  فــي  القطــع  كميــة  بلغــت  إذ 

مكعــب،  متــر   2,911,258,93 إلــى  الــردم  كميــة  ووصلــت  مكعــب، 

ونتــج عــن ذلــك تســوية 717 قطعــة أرض، وتهيئيتهــا لتكــون جاهــزة 

لتشــييد المبانــي الســكنية عليهــا، وتحويلهــا إلــى منطقــة عمرانيــة 

ــول  ــغ ط ــب، وبل ــر مكع ــى 532,957,98 مت ــردم إل ــة ال ــب، وكمي مكع

جميــع الطــرق ضمنــه 15,000 متــرًا، مــا ينعكــس إيجابــً علــى حركــة 

ــان. ــهولة وأم ــر س ــا أكث ــة، وجعله ــي المنطق ــرور ف الم

ــة. ــاة الكريم ــة والحي ــكانها الرفاهي ــر لس توف

ــل  ــة وص ــذا المنطق ــي ه ــرق ف ــن الط ــبكة م ــاء ش ــا بإنش ــا قمن كم

طولهــا مجتمعــة إلــى 20,833 متــرًا، تعــزز مــن وصــول المواطنيــن إلــى 

ــر. ــهولة ويس ــم بس منازله

الباب السادس
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التسويات الترابية في منطقة السيوح 12 )الموردة 4(
مشاريع البنية التحتية / مدينة الشارقة

التسويات الترابية في منطقة السيوح 13 )الموردة 5(

كذلــك األمــر فــي منطقــة المــوردة 4، حيــث أنجزنــا أيضــً واحــدًا 

ــم  ــارقة، وت ــي الش ــرة ف ــة األخي ــويات الترابي ــاريع التس ــر مش ــن أكب م

فيــه تســوية 607 قطعــة أرض، بكميــة قطــع بلغــت 749,761,08 متــر 

ــب. ــر مكع ــى 2,911,258,93 مت ــت إل ــردم وصل ــة ال ــب، وكمي مكع

ــع  ــوية 773 قط ــى تس ــا عل ــد عملن ــوردة 5 فق ــة الم ــي منطق ــا ف أم

أرض وتهيئتهــا، بحيــث يمكــن للمواطنيــن المباشــرة فــورًا فــي تشــييد 

ــا. ــتقرار فيه ــا، واالس ــكنية عليه ــي الس المبان

وأنشــأنا إلــى جانــب ذلــك شــبكة طــرق فــي المنطقــة بلــغ طولهــا 

20,833 متــرًا، وُنظمــت بشــكل يســّهل علــى الســّكان الحركــة والتنقل 

فــي مــا بينهــا.

بلغــت كميــة القطــع فــي هــذا المشــروع 614,308 متــر مكعــب، 

مكعــب. متــر  الــردم 1,001,671  وكميــة 

الباب السادس
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التسويات الترابية في منطقة القادسية في خورفكان 
مشاريع البنية التحتية / المنطقة الشرقية

التسويات الترابية في منطقة الساف في كلباء

إلــى جانــب المشــاريع الســابقة، أنجــزت الدائــرة أيضــً مشــاريع 

اإلمــارة،  فــي  الشــرقية  المنطقــة  ضمــن  ترابيــة  تســويات 

منطقــة  فــي  أرض  قطعــة   91 بتســوية  قمنــا  حيــث 

القادســية بمدينــة خورفــكان، علــى مســاحة بلغــت 58,376 

هــو واحــد مــن المشــاريع الهامــة التــي قامــت بهــا الدائــرة فــي 

ــوية  ــن تس ــروع ع ــذا المش ــر ه ــاء، إذ أثم ــة كلب ــاف بمدين ــة الس منطق

464 قطعــة أرض، بلغــت مســاحتها اإلجماليــة 440,000 متــٍر مربــٍع، 

ووصلــت كميــة القطــع الالزمــة فــي المشــروع إلــى 315,000 ألــف متــٍر 

متــرًا مربعــً.  ويلعــب هــذا المشــروع دورًا كبيــرًا فــي تعزيــز 

ــاس  ــر األس ــّكل حج ــه يش ــة، كون ــة بالمنطق ــة العمراني الحرك

لبــدء تشــييد المبانــي الســكنية، والتــي تربــط بينهــا شــبكة مــن 

الطــرق الواســعة.

ــب. ــٍر مكع ــى 273,000 مت ــردم إل ــة ال ــٍب، وكمي مكع

كمــا ضــم المشــروع إنشــاء مجموعــة مــن الطــرق بالمنطقــة، بهــدف 

ــاء  ــات اإلنش ــاعدة مركب ــن مس ــاًل ع ــن، فض ــة المواطني ــهيل حرك تس

فــي الوصــول إلــى مواقــع العمــل.

الباب السادس
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تشــكل المبانــي الخدميــة جــزءًا أساســيً ورئيســيً مــن أي منطقــة مهمــا كان 

حجمهــا، كــون الهــدف مــن وجودهــا يتمثــل فــي تقديــم الخدمــات لســكان تلــك 

ــة. لمنطق

وال تقتصــر أهميــة المبانــي الخدميــة علــى ضــرورة إنشــائها فقــط، بــل يجــب أن 

ــاوية  ــافات متس ــى مس ــا عل ــة توزيعه ــٌم بغي ــٌق ومنظ ــٌط دقي ــك تخطي ــق ذل يراف

ضمــن المناطــق الســكنية وجعلهــا قريبــة مــن الجميــع، فضــاًل عــن تجنــب حــدوث 

ــددة. ــاٍن مح ــي مب ــاس ف ــاد للن احتش

ــة  ــي الخدمي ــاريع المبان ــر مش ــذ وتطوي ــالل تنفي ــرة خ ــه الدائ ــت علي ــا عمل ــو م وه

المندرجــة ضمــن خطتهــا االســتراتيجية الهادفــة إلــى إعمــار حضــاري مســتدام 

اإلمــارة. فــي 

حيــث تولــت الدائــرة مهمــة إنشــاء عــدد مــن المبانــي التــي تنوعــت وفقــً الحتياجــات 

الدوائــر  وأفــرع  البلديــة  المجالــس  مبانــي  إنشــاء  وشــملت  البلديــة،  المجالــس 

الخدميــة والمخــازن ومصانــع الثلــج والمشــاريع التــي تخــدم قطــاع الصياديــن، 

ــة،  ــآت الحكومي ــي والمنش ــة للمبان ــة الطارئ ــاريع الصيان ــذ مش ــى تنفي ــة إل باإلضاف

ــارة  ــي إم ــا ف ــي زاد عدده ــد الت ــات العي ــاء مصلي ــً إنش ــرة أيض ــال الدائ ــت أعم وضم

ــى. ــن 31 مصل ــارقة ع الش

ــا  ــت عليه ــي عمل ــة الت ــي الخدمي ــرز المبان ــى أب ــالع عل ــارئ االط ــزي الق ــك عزي يمكن

الدائــرة.

الباب السابع
مشاريع المباني الخدمية
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مجمع القرآن الكريم
هــو واحــد مــن التحــف المعماريــة فــي إمــارة الشــارقة، وأكبــر مجمــع 

للقــرآن الكريــم فــي العالــم، حيــث ُشــّيد علــى مســاحة 800,000 متــٍر 

مربــٍع، وخــالل مــدة زمنيــة بلغــت 18 شــهرًا.

ــاء علــى شــكل النجمــة الثمانيــة اإلســالمية وضــم  تــم تصميــم البن

34 قبــة، فــي إنجــاز الفــت يعكــس االهتمــام الكبيــر الــذي توليــه 

إمــارة الشــارقة لتشــييد المبانــي ذات الطابــع اإلســالمي المميــز وروح 

ــالمية. ــارة اإلس العم

الباب السابع
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 وحدات سكنية لموظفي مؤسسة الشارقة لإلعالم
ــى أرض  ــّيدت عل ــكنية ُش ــدة س ــن 13 وح ــروع م ــذا المش ــف ه يتأل

مــن  وحــدة  كل  تتكــون  مربــٍع،  متــٍر   24,000 مســاحتها  بلغــت 

الوحــدات  لتســتوعب  شــقق،   8 وتضــم  وأول،  أرضــي  طابقيــن 

عائلــة.  104 جميعهــا 

وتنقســم الشــقق إلــى نوعيــن، منهــا يضــم 3 غــرف وصالــة وأخــرى 

تضــم غرفتيــن وصالــة، إلــى جانــب مطبــخ تحضيــري ودورات ميــاه، 

باإلضافــة لخدمــات المرافــق والصــرف الصحــي وخزانــات الميــاه 

ــى. ــول المبن ــوك ح ــرات األنترل ومم

الجــودة  معاييــر  أفضــل  وفــق  المشــروع  هــذا  بتنفيــذ  وقمنــا 

ومراعــاة  العمرانــي  التطــور  فيــه  مواكبيــن  والســالمة،  واألمــن 

الوحــدات  مســاحة  وبلغــت  المحيطــة،  البيئــة  معطيــات 

مربــٍع. متــٍر   9,000 الســكنية 

الباب السابع
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مجلس ضاحية الرقة

تمتــد مســاحة الضاحيــة علــى 5,000 متٍر مربــٍع، وتبلغ مســاحة المبنى 

ــا 160  ــاحة كل منهم ــين مس ــن مجلس ــون م ــٍع، ويتك ــٍر مرب 1,000 مت

ــً،  ــرًا مربع ــاحة 220 مت ــية بمس ــة رئيس ــى صال ــة إل ــً، إضاف ــرًا مربع مت

ومكتــب مديــر وأربعــة مكاتــب إداريــة ومرافــق خدميــة خصــص 

بعضهــا لكبــار الســن وذوي اإلعاقــة.
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مركز الطفل في القرائن 3

يجمــع هــذا المركــز بيــن التعليــم والمــرح فــي آٍن معــً، حيــث ُأحــدث 

واستكشــافية  ورياضيــة  تعليميــة  خدمــات  لتقديــم  خصيصــً 

استكشــاف  مــن  الطفــل  ُتمّكــن  ســنوات،   3 عمــر  مــن  لألطفــال 

ــه. ــن حول ــة م ــة اليومي ــارات الحياتي ــوم والمه العل

ويعتبــر المركــز االستكشــافي فريــدًا مــن نوعــه، إذ يشــمل عــددًا 

ــل  ــي يتعام ــة الت ــة المختلف ــة والتعليمي ــكار الترفيهي ــن األف ــرًا م كبي

معهــا األطفــال ويمارســونها فــي بيئــة تنشــط بالحركــة والترفيــه.

ُصمــم المركــز مــن طابــق واحــد فقــط ليكــون أشــبه بالبيت، ويســاعد 

علــى منــح الطفــل شــعورًا باألمــان واأللفــة بشــكل أســرع، باإلضافــة 

ــع  ــاحة لوض ــة ومس ــطة الخارجي ــة لألنش ــى حديق ــه عل ــى احتوائ إل

ــار  ــن االعتب ــال بعي ــام األطف ــذ أحج ــم أخ ــا، وت ــال فيه ــاب األطف ألع

مقابــض  ومســافة  والســاللم  التعليميــة  المرافــق  تصميــم  عنــد 

األبــواب.

وتــم مراعــاة مســاحات الغــرف لتكــون كبيــرة ومســتطيلة الشــكل، 

ــف  ــع لمختل ــي تتس ــة ك ــيم الغرف ــهولة تقس ــي س ــاهم ف ــا يس م

ــٍع. ــٍر مرب ــة 7,700 مت ــز الكلي ــاحة المرك ــت مس ــطة، وبلغ ــواع األنش أن
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مجلس ضاحية السيوح
يمتــد مجلــس ضاحيــة الســيوح في الشــارقة علــى مســاحة 3,600 متٍر 

ــٍع، ويتكــون المبنــى الرئيســي مــن مجلســين، إضافــة إلــى صالــة  مرب

رئيســية ومكتــب األعضــاء و4 مكاتــب إداريــة، إلــى جانــب المرافــق 

الخدميــة والتــي ُخصــص بعضهــا لكبــار الســن وذوي اإلعاقــة.

الترابــط  تعزيــز  إلــى  أساســي  بشــكل  الضاحيــة  مجلــس  ويهــدف 

االجتماعــي بيــن األهالــي، ومتابعــة احتياجاتهــم، وإبــالغ الدائــرة بهــا 

ــأنها. ــي ش ــزم ف ــا يل ــاذ م التخ
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مجلس ضاحية الحمرية

ــي  ــراز عمران ــق ط ــارقة وف ــي الش ــة ف ــة الحمري ــس ضاحي ــئ مجل أنش

محلــي وعصــري، وتــم تقســيمه وتوزيــع مرافقــه بشــكل يلبــي مختلف 

االحتياجــات، ويناســب مهامــه والخدمــات التــي يقدمهــا.

حيــث ضــم المبنــى مجلســً واســعً وعــددًا مــن المكاتــب اإلداريــة، إلــى 

جانــب مواقــف للســيارات مــع الملحــق الخدمــي وغرفــة للحــارس، إلــى 

جانــب غــرف للخدمــات، وبلغــت مســاحته 3,600 متــٍر مربــٍع.
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فــي مبنى إداري لصالح بلدية البطائح تنفيذهــا  علــى  الدائــرة  عملــت  التــي  المشــاريع  مــن  واحــد 

المنطقــة الوســطى بإمــارة الشــارقة، وهــو عبــارة عــن مبنــى يضــم 

عــددًا مــن المكاتــب اإلداريــة وتبلــغ مســاحته 616 متــرًا مربعــً، يحيــط 

متــرًا،   440 بطــول  الصنــع  مســبق  ديكــوري  خرســاني  ســور  بــه 

المناســبة،  التكييــف  بأجهــزة  مجهــزة  10مكاتــب  علــى  ويحتــوي 

ومكتــب للمديــر، باإلضافــة إلــى مطبــخ تحضيــري ودورات ميــاه.

كمــا يضــم المبنــى مخزنــً وغرفــة للخدمــات تشــمل غرفــة الكهربــاء 

ــاحة  ــى مس ــوك عل ــتخدام اإلنترل ــا اس ــرى فيه ــاالت، ج ــة لالتص وغرف

ــر،  ــول 200 مت ــتون بط ــٍع، وكربس ــٍر مرب 800 مت
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مسجد الصفح في البطائح
ينضــم هــذا المســجد إلــى سلســلة مســاجد المنطقــة الوســطى، 

اإلســالمية  الثقافــة  مفاهيــم  ُيعمــق  إســالميً  صرحــً  ويعتبــر 

ويرســخ قيمهــا الدينيــة الســمحة، وجــاء إنشــاؤه ترجمــة لتوجيهــات 

صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي 

عضــو المجلــس األعلــى حاكــم الشــارقة، بضــرورة تشــييد مســاجد 

نموذجيــة تتميــز بأنمــاط متعــددة مســتوحاة مــن الطــراز اإلســالمي 

ومتوافقــة مــع التطــور العمرانــي فــي اإلمــارة. بنــي المســجد 

وشــمل  مربــٍع،  متــٍر   2,500 بلغــت  إجماليــة  أرض  مســاحة  علــى 

والميضــأة،  الميــاه  دورات  مــن  الخدميــة  ومرافقــه  مصلــى 

اإلســالمي  المعمــاري  الطــراز  وفــق  وُشــّيد  للســيارات،  ومواقــف 

بقبــة واحــدة قطرهــا 11متــرًا، ومنــارة بارتفــاع 16 متــرًا، ويتســع 

لـــ 280 مصليــً ومصليــة.
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مبنى قناة الوسطى

ُصمــم المبنــى وفــق أعلــى المعاييــر والمواصفــات العالميــة والبيئيــة، 

علــى شــكل مثّمــن يتألــف مــن 7 طوابــق، ويطــل علــى ميــدان ســيح 

المهــب.

وضــم مبنــى قنــاة الوســطى غرفــً للتصويــر وتخزيــن الكاميــرات 

الفنييــن  وغــرف  اجتماعــات  وصالــة  بنظــام  التحكــم  ومكتــب 

واألرشــيف، باإلضافــة إلــى صــاالت انتظــار لكبــار الــزوار، وأخــرى للرجــال 

والنســاء، وُزود المبنــى بـــ 3 مصاعــد لخدمــة العامليــن فــي الطوابــق 

ــدم  ــي تخ ــة الت ــات الحديث ــدات والتقني ــل المع ــد بأفض ــبعة، وُرف الس

ــة  ــق خدمي ــى بمراف ــم المبن ــا ُدع ــغيلية. كم ــاة التش ــات القن احتياج

ــا  ــً، منه ــعة 276 موقف ــيارات بس ــف الس ــى لمواق ــملت مبن ــرى ش أخ

225 موقفــً مغطــى بالخرســانة و34 موقفــً خارجيــً و4 مواقــف 

للباصــات و10 مواقــف لكبــار الــزوار و3 لســيارات البــث، وبلغــت مســاحة 

األرض الــذي ُشــييد عليهــا المشــروع 45,233 متــرًا مربعــً.
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مبنى الورش في كراج الذيد
يضــم المبنــى علــى مســاحة 270 متــرًا مربعــً  5 مكاتــب إداريــة 

تحضيــري  ومطبــخ  تكييــف  بأجهــزة  مجهــزة  مديــر  ومكتــب 

للخدمــات. مبنــى  جانــب  إلــى  ميــاه،   ودورات 

ــطحة  ــة مس ــاحة أرضي ــيارات بمس ــدًا للس ــً جدي ــورش مرآب ــم ال وتض

450 متــرًا مربعــً ُنفــذت بأفضــل المــواد وحســب المواصفــات الدوليــة، 

ــة  ــرك بثالث ــن تتح ــدرة 5 ط ــا بق ــة فيه ــة إلكتروني ــب رافع ــم تركي وت

لخدمــة  مخصصتيــن  حفرتيــن  علــى  الــورش  وتحتــوي  اتجاهــات، 

ــبرة  ــر الش ــتكمال وتطوي ــرى اس ــا ج ــة، كم ــات الثقيل ــات واآللي المركب

القديمــة وإنشــاء مخــزن ودورة ميــاه ومطبــخ تحضيــري ومكتــب 

تحيــط  أنترولــوك  ممــرات  وتنفيــذ  المــرآب،  عــن  للمســؤول  خــاص 

ــٍع. ــٍر مرب ــاحة 200 مت ــة بمس ــي كامل بالمبان
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مركز الدفاع المدني في مليحة

يتكــون المبنــى مــن طابــق واحــد مصمــم علــى الطــراز المحلــي، 

يعلــوه بــرج يحاكــي األنمــاط التراثيــة فــي المنطقــة، ويمتــد علــى 

مســاحة 9,500 متــٍر مربــٍع.

ــي  ــاع المدن ــى الدف ــم مبن ــي يض ــى رئيس ــن مبن ــروع م ــف المش يتأل

ــة  ــراد، باإلضاف ــت األف ــرف مبي ــة وغ ــورش والصيان ــى ال ــات، ومبن واآللي

إلــى مبانــَي للخدمــات، وهــي عبــارة عــن غرفــة للكهربــاء وأخــرى 

للمولــد الكهربائــي االحتياطــي وغــرف خدمــات إلكتروميكانيكيــة 

بمســاحة إجماليــة 165 متــرًا مربعــً، إلــى جانــب خــزان ميــاه تحــت 

األرض بســعة 70,000 جالــون أميركــي، ومواقــف ســيارات مظللــة 

للموظفيــن والمتعامليــن، و20 عمــود إنــارة مــن األلمنيــوم المصبــوب 

ــار. ــاع 5 أمت بارتف

ويضــم مبنــى الدفــاع المدنــي أماكــن مخصصــة للتدريــب علــى 

وســاحة  إطفــاء  ومحطــة  الحرائــق  ومكافحــة  محــاكاة  عمليــات 

التجهيــزات  لحفــظ  ومســتودعً  العســكري  والعــرض  للتدريــب 

والمعــدات ومبنــى الــورش والصيانــة وغــرف مبيــت لألفــراد بمســاحة 

األغــراض. متعــددة  قاعــة  جانــب  إلــى  مربعــً،  متــرًا   415
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مسجد بن شمالن في الذيد

ــٍع،  ــٍر مرب ــت 500 مت ــة بلغ ــاحة أرض إجمالي ــى مس ــجد عل ــي المس ُبن

ــأة،  ــاه والميض ــن دورات المي ــة م ــه الخدمي ــى ومرافق ــمل المصل تش

اإلســالمي  المعمــاري  الطــراز  وفــق  وُشــييد  للســيارات،  ومواقــف 

الحديــث بقبــة واحــدة تتوســط المســجد، ومنــارة تعلــوه بارتفــاع 

متــرًا.  13

متســاوي  مربــٍع  شــكل  علــى  مبســط  بشــكل  المســجد  ُصمــم 

ــن  ــة م ــة والحديث ــرى القديم ــاجد األخ ــن المس ــف ع ــالع، ويختل األض

ومســاحته  واإلنشــائي  المعمــاري  وعنصــره  بنائــه  طريقــة  حيــث 

الصغيــرة التــي تتســع بيــن 60 و80 مصليــً.

وتضمنــت جــدران المســجد فتحــات يدخــل منهــا الضــوء وكــوات 

ــن  ــا م ــارزة، وأم ــارف ب ــى زخ ــة إل ــريفة، باإلضاف ــف الش ــع المصاح لوض

جــدران  أعلــى  بســيط  زخرفــي  بشــريط  المســجد  فيتميــز  الخــارج 

المدخــل.
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مصلى العيد في نزوى
مشاريع المباني الخدمية / المنطقة الوسطى

مصلى العيد في تل الزعفران

واحــد مــن المصليــات العديــدة التــي قامــت بهــا الدائــرة، لتكــون 

قريبــة مــن المناطــق الســكنية وتخفــف عــن الســّكان عــبء الذهــاب 

ــد. ــالة العي ــدة ألداء ص ــن بعي ــى أماك إل

يصنــف ضمــن مصليــات العيــد الكبيــرة فــي المنطقــة الوســطى، 

ــال  ــن الرج ــٍل م ــم 7,400 مص ــن بينه ــٍل م ــع لـــ 8,400 مص ــه يتس كون

و1,000 مــن النســاء.

وعملــت الدائــرة ضمــن هــذا المشــروع علــى إنشــاء ســور وأبــواب 

ــاحة  ــه بمس ــالط في ــب ب ــى تركي ــة إل ــى، إضاف ــراب للمصل ومح

5,500 متــٍر مربــٍع.

بلغــت مســاحة المصلــى اإلجماليــة 8,540 متــرًا مربعــً، وتضمنــت 

أعمــال إنشــائه تشــييد ســور ديكــوري مســبق الصنــع بطــول 383 

ــواب  ــى أب ــة إل ــالط باإلضاف ــب ب ــى وتركي ــة المصل ــز أرضي ــرًا، وتجهي مت

ــراب. ومح
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مصلى العيد في الطيبة
مشاريع المباني الخدمية / المنطقة الوسطى

مصلى العيد في خضيرة

ــة  ــة بالمنطق ــي الطيب ــد ف ــى للعي ــاء مصل ــى إنش ــرة عل ــت الدائ عمل

ــاحة  ــى مس ــى عل ــالط للمصل ــب ب ــال تركي ــملت األعم ــطى، وش الوس

ــا  ــرة بتنفيذه ــت الدائ ــي قام ــد الت ــات العي ــلة مصلي ــن سلس ــد م واح

فــي المنطقــة الوســطى، وشــملت أعمالــه إنشــاء ســور ديكــوري 
ــى. ــراب للمصل ــواب ومح ــور وأب ــييد س ــً، وتش ــرًا مربع ــى 5,352 مت ــالط للمصل ــب ب ــراب، وتركي ــرًا، ومح ــول 280 مت ــع بط ــبق الصن مس

ــٍع. ــٍر مرب ــاحة 1,800 مت بمس
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مصلى العيد في أخيضر

أخيضــر  فــي  للعيــد  مصلــى  إنشــاء  علــى  الدائــرة  عملــت 

بالمنطقــة الوســطى، وشــملت األعمــال تشــييد ســور ديكــوري 

ــة  ــراب، باإلضاف ــرًا، ومح ــول 280 مت ــي ط ــع بإجمال ــبق الصن مس

إلــى تركيــب بــالط فــي المصلــى بمســاحة 3,700 متــٍر مربــٍع.

مشاريع المباني الخدمية / المنطقة الشرقية

صيانة مكتبة دبا الحصن

شــملت أعمــال صيانــة مكتبــة دبــا الحصــن إجــراء عــدد مــن التعديــالت 

لألرضيــات واألســقف فــي المبنــى، لتوفيــر المــكان والظــروف المواتيــة 

للعامليــن ومرتــادي المكتبــة مــن أجــل تقديــم األفضــل.
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تبلــغ مسلخ خورفكان أرض  علــى  الصناعيــة  الزبــارة  منطقــة  فــي  المســلخ  يقــع 

مســاحتها 18,000 متــٍر مربــٍع، ويضــم صالــة ســلخ واســعة علــى 

أمتــار.  10 ســقفها  ارتفــاع  ويبلــغ  مربعــً،  متــرًا   624 مســاحة 

يصلــح المســلخ لذبــح الجمــال واألبقــار واألغنــام، ويضــم عــدة بوابــات 

مخصصــة للماشــية تعمــل وفــق آليــة حركــة محــددة، باإلضافــة 

فضــالت  مــن  والتخلــص  والتحميــل  بالتفريــغ  خاصــة  بوابــات  إلــى 

المســلخ.

ويضــم أيضــً غــرف الموظفيــن وتبديــل المالبــس ومدخــاًل خاصــً 

ــع  ــم وقط ــة التحك ــم، وغرف ــم وخروجه ــة دخوله ــم حرك لتنظي

ــل. ــة العم ــير آلي ــر لتيس التذاك
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مشتل بلدية خورفكان
يمتــد المشــتل علــى مســاحة 13,000 متــٍر مربــٍع، ويشــمل بيتيــن مــن 

األليــاف الزجاجيــة مســاحة كل منهــا 1200 متــٍر مربــٍع، ومظــالت 

مربــٍع. متــٍر   500 مســاحة  علــى  للزراعــة 

باإلضافــة إلــى إنشــاء مبنــى مخصــص للزراعــة، ومبنــى للمخــازن، 

ومبنــى إداري، وســور خارجــي، إلــى جانــب األعمــال والمرافــق الخدمية 

ومنهــا 4 خزانــات ميــاه ســعة كلهــا منهــا 4000 جالــون.
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ــي مطعم دبا الحصن ــرة ف ــزت الدائ ــاحرة، أنج ــة س ــذاب وإطالل ــاري ج ــم معم بتصمي

مدينــة دبــا الحصــن بالمنطقــة الشــرقية مطعمــً مكونــً مــن 

مربــٍع. متــٍر   1,200 بلغــت  إجماليــة  وبمســاحة  طابقيــن 

يضــم الطابــق األرضــي قاعــة طعــام وجلســات خارجيــة تتســع لـــ 

70 شــخصً ومطبخــً ودورات ميــاه ومخزنــً، فيمــا يشــمل الطابــق 

شــخصً   115 لـــ  تتســع  خارجيــة  وجلســات  تحضيــر  غرفــة  األول 

ومطبخــً ودورات ميــاه ومخــزن. وتــم تركيــب ممــرات خارجيــة 

ــد  ــى توري ــة إل ــً، باإلضاف ــرًا مربع ــاحة 2,070 مت ــوك بمس ــن االنترل م

ــي  ــرة ف ــت الدائ ــً، وراع ــرًا مربع ــاحة 390 مت ــالت بمس ــب مظ وتركي

االســتدامة. معاييــر  تصميمــه 
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عملــت الدائــرة علــى صيانــة المركــز الثقافــي فــي دبــا الحصــن، أعمال صيانة المركز الثقافي في دبا الحصن

وتضمنــت أعمــال الصيانــة القيــام بأصبــاغ داخليــة وخارجيــة علــى 

مســاحة 12,300 متــٍر مربــٍع، وتوريــد وتركيــب عــزل الســقف الخرســاني 

صيانــة  إلــى  باإلضافــة  مربــٍع،  متــٍر   2,800 مســاحة  علــى  للمبنــى 

الجرانيــت بالمدخــل الرئيســي للمبنــى و54 بــاب حديــدي وخشــبي في 

المركــز، باإلضافــة إلــى صيانــة النوافذ واســتبدال األســقف المســتعارة 

ــٍع. ــٍر مرب ــاحة 2,500 مت ــى مس عل

وتــم توريــد وتركيــب معلقــات واكسســوارات كهربائيــة ومكائــن 

ســتائر هوائية،إلــى جانــب اســتبدال بعــض بــالط الســيراميك والرخــام 

ــى. ــات المبن ــي أرضي ــت ف والجراني
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مشتل ومساكن العمال في وادي الحلو

ــو  ــي وادي الحل ــرة ف ــا الدائ ــاورة نفذته ــة متج ــاريع حيوي ــي 3 مش ه

بالمنطقــة الشــرقية، تمتــد علــى مســاحة إجماليــة تزيــد عــن 23,000 

متــٍر مربــٍع.

المشــروع األول عبــارة عــن مكتــب إداري وبيــت بالســتيكي للزراعــة 

مربــٍع،  متــٍر   8,000 مســاحة  علــى  للزراعــة  مخصصــة  ومســاحات 

أمــا الثانــي فهــو ورشــة لصيانــة المعــّدات اآلليــة ومبنــى المخــازن 

وغرفــة الحــارس وخــزان وحــوض تحليــة للميــاه تضــخ 70 متــرًا مكعبــً 

الخضــراء،  المســطحات  لســقاية  يومــي  بشــكل  الميــاه  مــن 

باإلضافــة إلــى اســتثمار الحمــأة التــي تنتجهــا المحطــة كســماد 

للزراعــة، وتضــم الورشــة أيضــً 13 موقفــً مظلــاًل مخصصــً لشــاحنات 

ــرة. ــل الكبي النق

فــي حيــن تمثــل المشــروع الثالــث بإنشــاء مبنــى ســكني للعمــال 

ــن  ــات م ــرف الخدم ــه وغ ــة ترفي ــى وصال ــاًل، ومصل ــع لـــ 80 عام يتس

ــاء  ــرف الكهرب ــخ وغ ــاالت المطب ــتحمام وص ــن اس ــاه وأماك دورات مي

والميــاه.
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