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سياسة النشر

أْن تندرج المادة في صميم الموضوعات التي تتناسب مع تخصص المجلة، وعليه فا�ولوية    1

دائًما للمواد التي يشتبك فيها نطاق العمران با�سلوب العلمي. 

ا على أفكار مستهلكة ومطروقة من قبل. 2   أْن يكوَن البحُث مبتكًرا أصيًلا، وليس مبنًيّ

3   أْن يلتزَم بالمواصفات ا�كاديمية المتعارف عليها، وأْن يحترَم قواعد البحث العلمي.

4   أْن تكوَن لغة المادة لغة عربية رصينة وواضحة.

5   أال تتعدى المادة عن ا�لف كلمة 

ويعتمد  والنقل،  النصوص  دالالت  توجيه  في  والنزاهة  النقل،  في  وا�مانة  الدقة  يعتمَد  أْن    6

المواصفات العلمية المتعارف عليها في التوثيق العلمي.

7   يشترط في المادة اال تكون قد ُنشرت ورقي³ في أي جهة أخرى.

8   ال تدفع الدائرة مكافأة مالية مقابل نشر المواد في المجلة.

التحيزات  نبذ  أبرزها  للنشر،  المرشــحة  المواد  تقويم  في  المبادئ  من  حزمة  المجلة  تلتزم    9

بمختلف أنماطها وأشكالها، ورفض أي مواد قائمة على ا¿ساءة إلى ا�ديان أو الثقافات، واحترام 

حقوق الملكية الفكرية، ونبذ أي ممارسات من شأنها ا¿ساءة إلى البحث العلمي.

تشترط دورية عمران المواصفات ا�تية في المقاالت والدراسات والمساهمات المنشورة:



م. علي سعيد بن شاهين السويدي

رئيس دائرة ا�شغال العامة

الذي  والسياحي  والعمراني  الحضاري  الزخم  ومع  الشارقة،  إمارة  في  التنمية  وتيرة  تسارع  مع 

التشييد والبناء فيها، وحضور االستدامة  بدأت تأخذه كافة مدنها ومناطقها، ومع تميز قطاع 

في مبانيها وتعدد طرزها العمرانية التي تربط الحاضر بالماضي، مع كل ذلك أصبح لزام³ أن يكون 

الصاعد،  التنموي  الحضاري  الحراك  ذلك  ويوثق  يبرز  مكتوب  وأثر  مقروء،  إعالمي  صوت  للدائرة 

ويؤكد قيمته بالنسبة للمجتمع المحلي، وينقل إلى القارئ ا¿ماراتي والعربي عامة حقيقة عمل 

الدائرة وتفاصيل حياتها اليومية. 

ا�على  المجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  وبتوجيهات 

لالتحاد حاكم إمارة الشارقة رائد النهضة الحضارية في ا¿مارة وبانيها، شهدت ا¿مارة مشاريع 

تنموية بارزة في هذه المنطقة، وعلى رأسها المشاريع الكثيرة التي دشنها سموه في السنوات 

ا�خيرة والتي َتعد بكثير من العطاء والخير في كافة مدن ا¿مارة.

ا�ول هو متابعة  االتجاه  اتجاهات  الدائرة وتركز على عدة  التي تصدرها  تلك هي مجلة عمران   

ومعالجة ا�خبار التنموية والعمرانية وإبرازها لكافة أفراد المجتمع واالتجاه الثاني هو إبراز الحياة 

أو  بعقله  فيه  يفكر  ما  واستكشاف  وميادينهم،  والمهندسين  المبدعين  للموظفين  اليومية 

يحترفه بيده، لكي يجد ذاته فيها، ويجده اÌخرون، با¿ضافة إلى ملف العدد المخصص لمشاريع 

عمالقة نفذتها الدائرة بهدف تعميم وتسليط الضوء على التجارب الناجح.

من  ترفع  بحيث  ومرضية،  جيدة،  بصورة  العدد  هذا  تقديم  في  وفقنا  قد  نكون  أن  نأمل  وإننا 

أهًال  ويجعلنا  الكريم  القارئ  من  يقربنا  ما  العدد  هذا  في  قدمنا  قد  نكون  وأن  الدائرة  مكانة 

لثقته، ونرجو من ا�خوة والزمالء من الذين يرغبون في النشر بالمجلة االلتزام بقواعد النشر التي 

بها،  والتي توجد في بداية المجلة.

وهو   ، القصد  وراء  من   Îوا الخير  فيه  ما  وكل  ا�عمال  صالح  إلى  يوفقنا  أن  تعالي   Îا نسأل  و 

يهدى الى سواء السبيل .

كلمة العدد



المحتوى

3
ملف العدد

مجمع القرآن الكريم

9
أهم ا�حداث

15
تحدي في مشروع

مقابلة مع م. هادف الخضر       

19
الدائرة في أرقام

مجمع القرآن الكريم                      

21
استطالع رأي ؟ 

منتزهي كشيشة وشغرافة

23
نتائج الخطة 

االستراتيجية للدائرة                                         

25
إلى أين الوجهة؟

محمية واسط لÐراضي الرطبة 

27
بقعة ضوء

28
لنتعلم مع عمران

مواصفات الطراز ا�ندلسي



29
من مكتبة سلطان

محاكم التفتيش

30
هل تعلم؟

حدائق الشارقة                                  

31
من ذاكرة الشارقة

منطقة الجامعة القاسمية                             

32
قلم وريشة                                   

32
تهاني ومناسبات             

33
بانوراما

المنطقة الشرقية
مدينة دبا الحصن

33
بانوراما

المنطقة الوسطى
محمية البردي

34
خفف من توترك

اختبر ذكاءك بمجموعة من ا�لعاب



ملف العدد

" مجمع القرآن الكريم ال يقتصر على كونه متحف¨ يضم صور¦ ومخطوطات، بل لديه الكثيــر 

القرآني  بالشأن  والعاملين  والمهتميـن  الكريــم  القرآن  تخـدم  التي  والبرامــج  ا�نشطة  من 

النبي صلى ا± عليه وسلم، ويتم  إلى  المتصلة  با�سانيد  القرآنيـة  ا�جازات  برنامج  ومنها 

تنفيــذه عبر المقــارئ ا�لكترونيــة العالمية في المجمع" 

" القرآن حجة العرب ونتمنى من علمائنا أن يكون إيمانهم مثل ا�وائل"

صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي

Îعضو المجلس ا�على حاكم الشارقة رعاه ا

مجمع القرآن الكريم
هدية سلطان للعالم
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العربية  ا�مارات  ودولة  ا�مارة  لسكان  الشارقة  حاكم  السمو  صاحب  هدية  "هذه 

أبوابه في هذه  يفتح  أجمع، فالمجمع  العالم  المتحدة وللمسلمين والمسلمات في 

المرحلة بالذات التي تتسم بالتسارع والتطور والتحول وتداخل الثقافات والمفاهيم، 

وأنه مهما  الخير،  نحو  لن يضل سبيله  يتمسك بعقيدته  أن من  ليؤكد على حقيقة 

إلى  الناس  تهدي  شاملة  مرجعية  هناك  والمغريات،  والخيارات  المواقف  تعددت 

الصواب وتعينهم على فهم العالم وأداء دورهم ا�يجابي في بنائه وتدعيمه بقيم 

التعاون والتفاهم والمحبة".

قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي

رئيسة المجلس ا�على لشؤون ا�سرة



تشهد إمارة الشارقة نموÓ حضاريا يتجلى بالتمدد العمراني والتنوع االقتصادي حتى أصبحت الوجهة المفضلة للكثيرين. وتتنوع مبانيها ما بين 

مباٍن عمرانية تخدم الدوائر الحكومية والمجتمع ومرافق ومنشآت خدمية و مساجد تتجاوز الـ 2700 مسجدÓ ، كما بلغ عدد صروحها الخّلابة 

ونصبها التذكارية التي تحكي كل منها جزءÓ من تاريخ ا¿مارة ما يقارب 22 نصب³ تذكاري³ و 36 نافورة تتدفق مياهها لتعكس االبتسامة على 

وجوه القاطنين فيها. كما تنتشر في رباها المروج الخضراء ليصل عدد الحدائق إلى ما يزيد عن مائة حديقة و تبلغ مساحة المسطحات الخضراء 

ما يزيد عن 17 مليون متر مربع.

وهنا في هذه البقعة من الشارقة وقبل أعوام كانت هذه ا�رض صحراء خالية ولكن برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 

القاسمي عضو المجلس ا�على حاكم الشارقة السباقة نحو المستقبل تحولت هذه البقعة إلى قبلة لطلبة العلم بإنشاء الجامعة القاسمية 

عليها؛ لتلفت ا�نظار في كل معلم من معالمها، وتسحر العيون في كل جزء من تفصيالتها السيما عبر أبنيتها ا�ندلسية ذات ا�عمدة الرشيقة 

والسامقة والمكتنزة با�قواس والتفاصيل الزخرفية وفنون ا�رابسك.

ن 
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تتميز الشارقة بتنوع صروحها الثقافية والتعليمية 

نالت  حيث  الغنية،  وثقافتها  تاريخها  تعكس  التي 

 ،١٩٩٨ لعام  العربية  الثقافة  عاصمة  لقب  الشارقة 

العربية  اللغة  مجمع  إنشاء  قرار  إصدار  تم  وعليه 

العلمية  ا�بحاث  وتنظيم  لرعاية  الشارقة،  في 

المتعلقة باللغة العربية، وفي عام 2014، تمّكنت 

بين  والدينية  العلمية  مكانتها  إثبات  من  الشارقة 

باقي المدن، وذلك من خالل منحها لقب عاصمة 

توجيهات  جاءت  هنا  ومن  ا¿سالمية،  الثقافة 

محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب 

وحاكم  لالتحاد  ا�على  المجلس  عضو  القاسمي، 

متحف  الفتتاح   ،“Îا ”حفظة  الشارقة  إمارة 

لرؤية  واستكماًال  ا¿سالمية،  للحضارة  الشارقة 

تنشئة  ا�فراد  تنشئة  إلى  تهدف  التي  سموه 

سليمة، تم افتتاح مجمع القران الكريم الشارقة ليجسد بذلك عبق الثقافة ا¿سالمية العريقة ويعزز نهج الشريعة في نفوس ا�فراد.

العلمية  والبحوث  الدراسات  وعرض  كامًال،  الكريم  القرآن  Ìيات  ا¿لكترونية  المقارئ  تفعيل  على  بالشارقة  الكريم  القران  مجمع  رؤية  ترتكز  و 

للقرآن الكريم والسنة النبوية، هذا با¿ضافة إلى تأسيس متاحف متميزة تعرض تسلسل أحداث الدين ا¿سالمي منذ البداية، حيث تتجلى أهداف 

أينما حّلوا وارتحلوا، وبذلك  العالم والمهتمين بتعّلم الشريعة ا¿سالمية  الكريم في  القرآن  العلماء وحملة  بين  المجمع بجعله همزة وصل 

وتنمية  الكريم وعلومه، ويطور دراساته وبحوثه  القرآن  بما يخدم  الحديثة،  للتكنولوجيا  المعاصر  والتقدم  العريق  التاريخ  بين  المجمع  يجمع 

مهارات العاملين في هذا المجال.

تم تأسيس باقة من المتاحف ا¿سالمية بهدف الحفاظ على التراث القرآني داخل مركز ملموس يختص بأعالم القرآن منذ القرن ا�ول وحتى 

يومنا هذا، إذ تحرص المتاحف على عرض نوادر المصاحف المخطوطة والمتوارثة من جيل إلى جيل بوسائل حديثة تستقطب الزوار وتسعى إلى 

تعزيز الصلة بين القرآن الكريم وا�مة ا¿سالمية، كما تسلط المتاحف الضوء على الجهود الدينية والعلمية والتاريخية خالل القرون السابقة، 

وفيما يلي سنعرض لكم متاحف مجمع القرآن الكريم ومقتنيات كٍل منها.

متاحف علمية وتاريخية، ويعد أكبر مجمع للقرآن الكريم في العالم، ويأتي استكماًال لرؤية إمارة الشارقة في بناء ا¿نسان   7 يضم المجمع 

على نهج الشريعة ا¿سالمية السمحة والعناية بالقرآن الكريم وعلومه.
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متحف تاريخ كتابة المصحف الشريف، يتناول مسيرة تاريخ كتابة المصحف الشريف، منذ بداية تدوين آيات القرآن الكريم في العصر النبوي 

حتى عصرنا الحديث، ويبرز أوجه عناية ا�مة بالمصحف الشريف واحتفائها به حيث يعرض 60 مخطوطة قرآنية، وهو مقسم إلى 15 قسم³، 

لكل قسم قرن من الزمان، وتم تزويده بأحدث التقنيات لتعريف زوار المجمع بتاريخ الكتابة، إضافة إلى تخصيص غرفة تحاكي غار حراء مزودة 

بشاشة عرض وأجهزة صوتية تعرض قصة بداية نزول القرآن الكريم على الرسول صلى اÎ عليه وسلم، ويحوي المتحف قسم³ يرصد تطور 

القرون الهجرية،  قبة، تدل كل قبة على قرن من   15 المتحف  الكتابة عبر العصور. ويعلو  كتابة المصحف الشريف وا�دوات المستعملة في 

ويضم معروضات ذات عالقة بالكتابة في ذلك الحين والتعامل مع الوحي المكتوب، ووسائل تحريره، وأساليب حفظه، والخصوصية التي كانت 

تتمتع الكتابة بها في كل مرحلة، وطرق استخدام ا�دوات التي كانت سائدة في كل مرحلة.

حاكم  السمو  صاحب  ومقتنيات  ا�ثرية  والمخطوطات  الثمينة  المصاحف  من  كبيرة  مجموعة  على  يحتوي  الذي  المصاحف  نوادر  متحف 

بين  موزعة  مقتنيات،   (308) المتحف  مقتنيات  مجموع  بلغ  وقد  العالم،  دول  مختلف  عن  الصادرة  الرسمية  المصاحف  إلى  إضافة  الشارقة، 

المصاحف المخطوطة والرقاقات والمصاحف المطبوعة والترجمات القرآنية. 
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وتنوعت مصادر هذه المقتنيات، وهي على أربعة أقسام:

القسم ا�ول: مقتنيات مجمع القرآن الكريم ويضم هذا القسم مجموعة كبيرة من المصاحف النادرة التي يبلغ عددها 167 مصحًفا، ترجع إلى 

فترات زمنية مختلفة، تتراوح أحجامها بين الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

القسم الثاني: مقتنيات صاحب السمو حاكم الشارقة. ويزخر هذا القسم بنفائس من المصاحف المخطوطة والرقاقات القرآنية النادرة، التي 

يرجع  مصحف³   46 منها  مقتنى،   (78) المقتنيات  مجموع  بلغ  وقد  الكريم،  القرآن  مجمع  إلى  بإهدائها  الشارقة  حاكم  السمو  صاحب  تفضل 

بعضها إلى القرنين الثالث والرابع الهجريين، و32 رقاقة قرآنية.

في  الرسمية  والجهات  القرآنية  الهيئات  عن  الصادرة  المصاحف  من  مجموعة  القسم  هذا  ويحوي  الرسمية  الدول  مصاحف  الثالث:  القسم 

مختلف الدول العربية وا¿سالمية، حيث يبلغ عدد المصاحف المستقطبة (50) مصحًفا من (14) دولة، مطبوعة وفق الروايات القرآنية المختلفة 

وبأحجام ومقاسات متعددة.

القسم الرابع: رسائل النبي صلى اÎ عليه وسلم إلى ا�مراء والحكام ويحوي هذا القسم مجموعة من الرسائل النبوية إلى ا�مراء والحكام، 

ملك  وكسرى  الروم،  قيصر  وهرقل  الحبشة،  ملك  النجاشي  إلى  أرسل  حيث  وسلم،  عليه   Îا صلي  النبي  خاتم  مع  رسائل  ست  عددها  ويبلغ 

الفرس، والمنذر بن ساوى ملك البحرين، والمقوقس عظيم القبط، وملك ُعمان وأخيه.

وعن  ونشأتها،  القرآنية  القراءات  عن  شرًحا  ويقدم  المجيد  القرآن  بعلوم  المجمع  زوار  لتعريف  يهدف  الذي  والعشر،  السبع  القراءات  متحف 

المدني، وراويه: قالون،  بالقراء السبعة وهم: نافع  المتحف من عشرة أقسام، وفيها تعريف  أدائها، وأوجه اختالفاتها، ويتألف  أعالمها، وطرق 

ذكوان،  وابن  هشام،  وراويه:  الشامي،  عامر  وابن  والسوسي،  الدوري،  وراوياه:  البصري،  عمرو  وأبو  وقنبل،  البزي،  براويه  المكي،  كثير  وابن  وورش، 

وعاصم الكوفي، وراويه: شعبة، وحفص، وحمزة الكوفي، وراويه: خلف، وخالد، والكسائي الكوفي، وراوياه: أبو الحارث، وحفص الدوري، با¿ضافة 

إلى التعريف بالقراء الثالثة ورواتهم وهم: أبو جعفر المدني، وراويه: ابن وردان، وابن جماز، ويعقوب الحضرمي، وراوياه: رويس، وروح، وخلف العاشر، 

وراويه: إسحاق، وإدريس.

العاطرة،  الحياتية  سيرتهم  تعرض  حيث  العشرة  القراء  مع  الزائر  ليعيش  محتواها  في  التنقل  تتيح  بشاشات  العشرة  ا�قسام  تزويد  وتم 

الروايات، كما تضم هذه  الزاخرة، وتبين أصول رواياتهم وأوجه اختالف قراءاتهم، وتعرض نماذج صوتية بتالوات وفق تلك  ومسيرتهم العلمية 

ا�قسام 20 مصحف³ وفق القراءات السبع والعشر؛ لتوضح الفروقات في رسم المصحف بين كل رواية وأخرى.

ويتميز المتحف ببيان شجرة ا¿سناد لكل قارئ وراوييه، فيعرض سلسلة الرواة ورجال ا¿سناد لكل قراءة حتى تصل إلى النبي صلى اÎ عليه وسلم، 

القرآنية، حيث تضم حجرة  للكتاتيب  الكريم من خالل محاكاة  القرآن  تلقي  القراء في  التي درج عليها  القديمة  الطريقة  المتحف  كما يعرض 

اب) يحتوي على أدوات الكتابة القديمة ونماذج من الكتابات القرآنية بخطوط متنوعة. القارئ ابن عامر الشامي تصميًما لغرفة تعليمية (ُكتَّ

متحف أعالم القرآن عبر التاريخ، وهو المتحف المختص بتسليط الضوء على أعالم القرآن ويحتفي بهم ويعرض آثارهم العلمية ومؤلفاتهم 

الذين خدموا  ا�عالم  أبرز  الزمنية، ويحتوي كل قسم على طائفة من  القرون  المتحف من خمسة عشر قسًما موزعة بحسب  ويتألف  القيمة، 

القرآن وعلومه في ذلك الوقت، ويضم من المقتنيات 899 تنوعت بين كتب ورقاقات، كما يعرف المتحف بأهم المؤسسات العلمية التي اعتنت 

بالقرآن الكريم وبيان أبرز الجهود البحثية التي خدمت القرآن الكريم في العصر الحديث.
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مشاهير القراء الذي يسلط الضوء على سيرة نخبة من القراء المشهورين وانتشرت تالواتهم، فكانوا أعالم القراءة في زمانهم، وُقّسم متحف 

مشاهير القراء إلى أربعة أقسام: ا�ول يعرف بمشاهير القراء موزعين بحسب بلدانهم وأقاليمهم، بينما يعرض القسم الثاني مقتنيات نخبة من 

عن  أما  ا�قصى،  والمسجد  النبوي،  والمسجد  الحرام،  المسجد  قراء:  بأشهر  فيعرف  الثالث  القسم  أما   ،277 عددها  البالغ  المشهورين  القراء 

القسم الرابع فتم تخصيصه لمشاهير المقرئات من النساء، ويشمل فيديوهات تعريفية ببعض المقرئات وبعض من كتبهن.

متحف كسوة الكعبة وستائر الحجرة النبوية، ويضم 18 كسوة، يرجع أقدمها إلى القرن العاشر الهجري (970هـ)، ويبلغ طولها (5.75)م، 

وعرضها (2.75)م، ويتوسط المتحف محاكاة لباب الكعبة وعليه قطعة أصلية من كسوة باب الكعبة، تشرح عن بدايات صناعة كسوة الكعبة 

الحجرة  وستائر  الكعبة  كسوة  متحف  يحتوي  كما  تاريخية،  مراحل  بعدة  الحالي  عصرنا  حتى  مرت  وقد  ا¿سالم،  قبل  ما  عصور  منذ  المشرفة 

النبوية على ثالث شاشات عرض كبيرة، مزودة بأحدث تقنيات العرض المتطورة، تعرض تاريخ³ متسلسًال لصناعة كسوة الكعبة وتطورها خالل 

العصور، با¿ضافة إلى صناعة كسوة الكعبة، وا�دوات والمواد واÌالت المستخدمة في صناعتها وحياكتها.

قاعة الكون وا�نسان في القرآن الكريم، الذي تسلط الضوء على الحقائق العلمية في القرآن الكريم، وتظهر من خاللها ذكر القرآن على تلك 

موضوع³ تنقسم إلى عشرة أقسام،   26 الحقائق العلمية من قديم الزمان والتي لم يتوصل إليها العلماء إال في القرن ا�خير، وتعرض القاعة 

أربعة منها تتناول الكون منذ بداية خلقه إلى نهايته، وثالثة أقسام تتناول موضوع خلق ا¿نسان وقسم واحد لÐرض.

الكريم والعلوم  القرآن  التفسير والقراءات وما يتصل بهما من علوم  العلمية، وهي مكتبة متخصصة تضم أمهات كتب  القرآنية  المكتبة 

الشرعية، ويضم 50 ألف مجلد مفهرسة إلكتروني³ تتيح للباحثين سرعة الوصول للمعلومة.

قسم المقارئ االلكترونية العالمية، الذي أنشئ ليكون منارة تعليمية قرآنية متميزة، وإحياء لسنة التلقي وا¿قراء، وبما يتواكب مع تطورات 

التقنية الحديثة.

وللتاريخ، تمر الشارقة بنهضة ثقافية وعمرانية ستكون ا�برز في مسيرتها فالسيمياء العمرانية التي تشهدها في مبانيها يوازيها سيمياء ثقافية 

تشهد لها إصداراتها وفعالياتها التي ال تتوقف.

هنيئ³ للشارقة هذا الصرح العلمي الكبير النابع من وحي الجمال حيث جاء تصميمه المختلف والمبتكر ليتناغم بكل تفاصيله مع المكان وروعته 

وطلبة  للزائرين  ليقدم  العظيم.  الكريم  القرآن  خدمة  على  تعمل  التي  الجهود  كل  ومباركٌة  الهندسية،  الصنعة  مهارة  على  شاهدا  ويقف 

الجامعة الذين لسوف يعدّون رسائلهم العلمية وأطروحاتهم حول هذا المبني الذي يجسد عظمة القرآن الحكيم وإعجازه وُيعّرُف بعلمائه، 

بنوا  الثقافي والحضاري والذي من خالله  التي كان مصدر ا�دب لÐمة ا¿سالمية ومكنون عطائهم  القرآنية  العلوم  لالستفادة واالستزادة من 

أمتهم.

ويجمع المجمع بين جمال التصميم ومساحة المكان واستخدام أحدث التقنيات ليواكب المستقبل بحيث تتآلف في شكل معماري أخاذ ُيكمل 

النفس لمرآها رسمها صاحب السمو حاكم  التي تنسجم مثل لوحة فنية تحمل تحفا معماريَّة تبتهج  القاسمية  نهاية عقد مباني الجامعة 

الشارقة..

قال رسول اÎ صلى اÎ عليه وسلم "إن اÎ يرفُع بهذا الكتاب أقوام³" ، و هو ما تسير الشارقة على دربه، وهي تستبشر بافتتاح مجمع القرآن 

الكريم، شامخ³ وعظيم³، معنًى ومبنى، علم³ ودراسة وحفظ³، خدمة للقرآن الكريم، ودارسيه، دار جديدة من دور العلم الرصين، حفظا لكتاب 

اÎ، وبيت عمٍل دؤوب تكتمل به جهود الحافظين والباحثين والدارسين والمتعلمين في علوم القرآن الكريم.
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أهم ا�حداث

مشروع  القاسمية  الجامعة  رئيس  الشارقة  حاكم  ا�على  المجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  تفقد   |

النماذج المقترحة لمباني الجناح الرابع من مساكن طلبة الجامعة القاسمية، ومخططات مرافق ا�نشطة الرياضية التابعة لها.

| صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس ا�على، حاكم الشارقة يفتتح متنزهي كشيشة، وشغرافة.

مبنى  مخططات  على  الشارقة،  حاكم  السمّو  صاحب  اطلع   |

أكاديمية الشارقة للتعليم الذي سيشكل إضافة كبيرة تسهم في 

تنفيذ برامجها وأنشطتها في بيئة تعليمية مثالية،

سوق  لمشروع  تفقدية  جولة  في  الشارقة،  حاكم  السمّو  صاحب   |

الشارقة للمواشي في منطقة الصجعة.
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| اجتماع مع شركة الشارقة ¿دارة ا�صول حول مستجدات مشروع 

سوق الشارقة للمواشي.

وغاز  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  سعادة  مع  الدائرة  رئيس  سعادة   |

الشارقة في اجتماع تنسيقي.

إدارة الصيانة وعدد  الدائرة في اجتماع تنسيقي مع  | اسعادة رئيس 

لÐبنية  التشغيلية  الدورية  الصيانة  في  المختصة  الشركات  من 

الحكومية في الشارقة.
| جولة سعادة رئيس الدائرة التفقدية في مشروع مركز الطفل في 

منطقة القرآئن 3. 

|  اطلع المجلس التنفيذي على مشروع نظام الصرف الصحي لمنطقة مويلح المقدم من دائرة ا�شغال العامة، والذي يتضمن تمديد شبكة 

صرف صحي لمنطقة مويلح بطول 58 كم

ن 
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| تسليم دائرة شؤون الضواحي والقرى مبنى مجلس مدينة الحمرية بعد االنتهاء من كافة ا�عمال فيه.

| سعادة رئيس الدائرة في جولة تفقدية لعدد من مشاريع منطقة 

التنفيذ واالنتهاء منها  الحمرية ويوجه إدارة مشاريع المباني بسرعة 

أبرزها سوق الحمرية العام.

| سعادة رئيس الدائرة يتابع سير العمل  في مشروع حديقة الحومة.

آلية  لدراسة  ذلك  و  خورفكان  في  الشعبية  للبيوت  موقعية  زيارة   |

للبيوت  الالزمة  الخصوصية  بإيجاد  الشارقة  حاكم  توجيهات  تنفيذ 

| بحضور سعادة رئيس الدائرة، مجلس الدائرة يعقد اجتماعه الدوري المكشوفة أمام البنايات .

ويناقش عددا من القضايا المستجدة. 11
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| اجتماع إدارة الخدمات مع كل من  الشركات المتخصصة بمشروع 

محطة الضخ بضاحية مويلح.

المضاد  باللقاح  العامة  ا�شغال  دائرة  موظفي  تطعيم  حملة   |

لفايروس كوفيد 19 بالتعاون مع وزارة الصحة و وقاية المجتمع.

أفضل  الرائدة  الشركات  إحدى  مع  تبحث  العامة  الخدمات  إدارة   |

الممارسات في مجال  تنفيذ مشاريع الصرف الصحي في ا¿مارة.

االستراتيجي  التخطيط  ومركز  المؤسسي  االتصال  مركز  زيارة   |

أفضل  على  لالطالع  الشامل  واسط  شرطة  لمركز  والجودة 

الممارسات المطبقة في مجال الشكاوى والمقترحات للمتعاملين.

| زيارة موقعيه لمهندسي فرع دبا الحصن  لëطالع على مستجدات 

ا�عمال لمشروع صيانة مراكز الطفل في دبا الحصن .

| خروج لجنة االستالم النهائي لمشروع صيانة نادي اتحاد كلباء الجزئي 
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انشاء  مشروع  في  ا�عمال  سير  مستجدات  لمتابعة  موقعيه  زيارة   |

مبنى دائرة التنمية االقتصادية  بمدينة خورفكان. |  خروج لجنة االستالم االبتدائي لمجلس ضاحية سهيلة بمدينة كلباء.

|  مركز االتصال المؤسسي بالدائرة يكرم الفئات المساهمة في تعزيز سمعة الدائرة الحكومية ضمن مبادرة " تستحق الشكر " 
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|  احتفلت الدائرة باليوم العالمي للسعادة .وقد تضمن االحتفال تنفيذ 

إيجابية  بيئة  لخلق  الهادفة  المتنوعة  ا¿لكترونية  ا�نشطة  من  عدد 

للموظفين والمتعاملين ونشر السعادة بينهم تماشيا مع ا¿جراءات 

االحترازية.

| قامت دائرة ا�شغال العامة بالشارقة بتنظيم مجموعة من الورش 

التعريفية عن ُبعد تزامن³ مع ا¿جراءات التحديثية ¿دارة عقود المباني 

في الدائرة.
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|  اجتماع تنسيقي مع بلدية الشارقة لبحث آلية التسويات الترابية في 

مناطق الشنوف. 

وأعضاء  الفرع  ومدير  ا�فرع  إدارة  مدير  بحضور  كلباء  فرع  بحث    |

المجلس البلدي في مدينة كلباء مستجدات مشاريع المدينة.
الشارقة  استاد  لمرافق  والصيانة  التطوير  لخطة  تفقدية  جولة   |

بسمنان.

الرياضي  الشارقة  مجلس  مع  يبحث  المباني  صيانة  إدارة  من  وفد   |

المشاريع المشتركة.

في  السبط  غليل  محمية  لمشروع  االبتدائي  االستالم  لجنة  خروج   |

المنطقة الوسطى.

الكتبي  راشد  سعيد  سعادة  مع  يبحث  المؤسسي  االتصال  مركز   |

مدير قناة الوسطى آلية التنسيق والتعاون المشترك في مقر القناة. 



تحدي في مشروع

مقابلة مع
م. هادف السويدي

مدير مشروع مجمع القرآن الكريم
المهندس هادف الخضر من مواليد الشارقة عام "1994م"  حائز على شهادة البكالوريوس في الهندسة 

المدنية من جامعة الشارقة وكان ا�ول على دفعته، ثم نال درجة الماجستير في الهندسة المدنية في 

العامة  البناء  مشاريع  تسليم  عمليات  هندسة  "إعادة  بـ  الموسومة  رسالته  عن  الشارقة  جامعة 

(الحكومية) باستخدام نظرية النشاطات ورسم مصفوفات متعددة النطاقات"  ويحّضر حاليا أطروحة 

إدارة  في  للمشاريع  ومديرا  ا¿شراف  قسم  لرئيس  نائبا  يعمل  المدنية،  الهندسة  مجال  في  الدكتوراه 

مشاريع المباني، كما هو حاصل على الدبلوم المهني في الديكورات الداخلية من جامعة الشارقة وأيضا 

استحق جائزة الموظف المتميز الجديد عام 2017 في الدائرة. 

كيف تم تصميم المبنى؟ 

شكل  على  المبنى  بتصميم  الدائرة  في  التصميم  فريق  قام 

المتحفية  القاعة  مركزها  ليكون  ا¿سالمية  الثمانية  النجمة 

الثمانية  برؤوسه  وليكون  الكبيرة  القبة  ذات  الرئيسية  الدائرية 

المباني  القاعات  ويربط  المتوسطة  القباب  ذات  الكبرى 

المتعامدة عليها والتي يعلوها القرميد ا�خضر والقباب الثالث 

الثمانية  بالنجمة  يحيط  خارجيا  دائريا  شكال  لتكون  الصغيرة 

وبارتفاعات تتناغم في شكل معماري رائع. 

تغطى  القاعات  بين  فراغات  إيجاد  التصميم  في  وراعينا 

إليها  الطبيعي  الضوء  بمرور  تسمح  التي  الزجاجية  بالقطاعات 

تزيين  تم  كما  للبيئة،  وصديقا  بامتياز  أخضرا  المبنى  ليكون 

الجدران بالعقود والمشربيات المصممة على الطراز االندلسي 

النباتات والعناصر  بأنواع من  الفراغ  وتم تغطية ا�رضيات بهذا 

المضاءة  الخضراء  الواحة  جمال  المبنى  على  لتضفي  الخضراء 

طبيعيا أثناء االنتقال من قاعة إلى اخرى.

كيف جرت آلية التعاقد في المشروع؟

• تم حساب وتقدير ا�حمال التصميمية او المقاطع التصميمية سواء المقاطع الخرسانية أو حديد التسليح ونظرا لضخامة حجم المشروع كان 

البد من البحث عن شركات استثنائية قادرة على ا¿نجاز بجودة وسرعة عالية، فبدأ فريق العقود بالبحث عن أفضل عروض ا�سعار ودراسة المواد 

في  طويل  باع  ذات  عالمية  شركات  مع  االجتماعات  من  سلسلة  وعقدت  للمشاريع  الزمنية  اÌماد  وتحديد  التكليف  أوامر  ¿صدار  للبناء  الالزمة 

المجال الهندسي قادرة على تقديم مشروع مختلف ومبتكر. 

أن  وخاصة  مناسبين  متعاقدين  مع  اتفاق  عقد  حيث  من  استخدامه  يتم  سوف  الذي  التعاقد  أسلوب  بشأن  قرار  اتخاذ  إلى  المشروع  احتاج   •

المشروع استثنائي يحتاج إلى الخدمات المتخصصة لعدد من شركات البناء لتنفيذه نظرا لحجم وتعقيد المشروع وتم توظيف هذه الشركات 

و  واالستشاريين  الباطن  مقاوالت  وشركات  المقاوالت  شركات  ذلك  في  بما  المطلوبين  وا¿شراف  المتابعة  من  مختلفة  بدرجات  عديدة  بطرق 

شركة ا¿ضاءة وتقنية المعلومات وا�ثاث وغيرها إذ بلغ عدد الشركات ٢٦ شركة.  15
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• جرى إعداد مستندات المناقصات وطرحها و إعداد العروض الفنية والمالية للمناقصات بفاعلية كبيرة، واحتساب تكاليف المشاريع والتدقيق 

على كميات المواد ، واالطالع على الخطط والمفاهيم الخاصة بكل الشركات المقدمة على المناقصة. 

بالمصنع)  التجهيز  (سابقة  الصنع  مسبقة  ا¿نشائية  المشاريع  في  ومتخصصة  ممتازة  أولى  فئة  وهي  لÐحجار):  (ا¿مارات  شركة  اختيار  وتم   •

والتنفيذ بمواقع ا¿نشاء،

• أما مقاولي الباطن فهم ذو كفاءة عالية في التنفيذ (كًال حسب تخصصه).

 – – تجهيز الساحة الخارجية وبها مواقف للسيارات  – غرفتي الحراسة  – غرفة الكهرباء  – مبنى الخدمات  أهم بنود المشروع: المبنى الرئيسي   •

ا�سوار والبوابات.

بتحقيقنا  تحقق  ما  وهذا  العاملين  لحماية  مالئمة  معايير  وإنشاء  لعمل.  ا  موقع  في  والصحة  السالمة  كثيرا  عليها  ركزنا  التي  الشروط  من   •

لمليونين ساعة عمل آمنة في المشروع با¿ضافة إلى عمليات التعقيم الدوري في المشروع أثناء التنفيذ. 

اجتماعا، وكانت تمثل هذه االجتماعات   1200 ولضمان تنفيذ الشركة لÐعمال في مواعيدها المحددة جرت اجتماعات دورية بلغت ما يفوق   •

ساحة مهمة يتمكن فيها المتعاقد والمهندس المشرف من مناقشة وحل المشكالت الفنية ا¿دارية التي قد تنشأ أثناء سير العمل.

• كانت جداول الكميات ضخمة إذ بلغت مساحة الرخام الداخلي: 30,600 متر مربع ومساحة الجرانيت الخارجي: 6000 متر مربع إجمالي عدد 

الكابالت  خطوط  طول  وإجمالي  متر).  واحد  بارتفاع  صغير  عمود   350) عدد  كبير)،  عمود   80) عدد  المشروع:  في  المستخدم  ا¿نارة  أعمدة 

المستخدمة في المشروع :(2,452 متر بمقاسات أقطار مختلفة) وكمية الزجاج المستخدم في المشروع: (3,365 متر مسطح).

كم تبلغ مساحة المبنى وما هي مراحل التنفيذ األولى؟ 

وبلغت  القاسمية  للجامعة  مجاورة  ا�رض  قطعة  تحديد  تم 

مساحتها 75 ألف مترا لتشكل معها كرنفاال معماريا تتجلى فيها 

وهو  هام  حيوي  شريان  على  والمطلة  والهندسة  التصميم  روعة 

طريق الشيخ خليفة بن زايد، فيما بلغت مساحة المبنى والمصمم 

دار  مباني  مساحة  يعادل  بما  أي  مربعا  مترا   19500 دورين  على 

المخطوطات والمبنى ا¿داري وجامع القاسمية والمكتبة والمسرح 

شركة  مع  اجتماعاته  الهندسي  ا¿شراف  فريق  بدأ  ثم  مجتمعة، 

تعارض  وعدم  التربة  طبيعة  ودراسة  بالمشروع  للبدء  المقاوالت 

خطوط الخدمات مع أعمال الحفر وما تتطلبه ا�عمال من ردم.

حدثنا بالتفصيل عن أهم التفاصيل الهندسية في المبنى ؟

• للمبنى 34 قبة الرئيسية والكبرى يبلغ قطر الرئيسية وحدها 23 مترا وارتفاعها عن سطح ا�رض 25 مترا أما القبة التي تقع فوق البهو الرئيسي 

12 مترا و4 قبب في منتصف المداخل  17 مترا، كما يضم المبنى 8 قبب على القاعات الرئيسة يبلغ قطرها  14 مترا وارتفاعها  الصغير فتبلغ 

الرئيسية بقطر 7 متر و٤ قبب في ا�طراف الجانبية للمشروع بقطر 5 متر و16 قبة موزعة على إطار المبنى بقطر 5 أمتار. 

القبة  تعلوه  الذي  الشاهق  واالرتفاع  الشاسعة  المساحة  ذو  الرئيسي  البهو  إلى  المؤدي  الرئيسي  المدخل  من  للمبنى  ا�رضي  الدور  يتألف   •

التوريقية  الزخارف  ذات  العقود  يعلوها  والتي  بالرخام  المكسوة  المملوكي  الطراز  على  مصممة  أسطوانية  أعمدة  ستة  على  والمرتكزة 

بالمورقات  المنقوشة  المعّشق  الزجاج  التي يتخللها نوافذ من  القبة  االنتقال لدائرة  التي تمهد  المقرنصات الجصية  والهندسية وتتسلق عليها 

النباتية من الجص ثم تتناهي إلى صدفة تتدلى منها الثريا النحاسية ذات النقوش ا¿سالمية ويبلغ وزنها 900 كيلو غراما.

لفراغ  بجمالها  والمؤثرة  المميزة  المعمارية  التفاصيل  جمال  يظهر  الملون  الرخام  من  وحليات  نماذج  الرئيسي  البهو  وأرضيات  حوائط  تكسو   •

المدخل والبهو وكذلك ا�سقف بحلياتها الجصية وحشواتها الهندسية المميزة. 

• يؤدي البهو الرئيسي إلى الممر الدائري والذي بدوره يفضي إلى مدخل القاعة الدائرية المتحفية الرئيسية والتي يبلغ مساحتها 600 مترا مربعا، 

ويرتكز عليها عشرة أعمدة أسطوانية مصممة على الطراز المملوكي والمكسوة بالرخام والتي تحمل العقود الرئيسية التي تضم كل واحدة 

منها ثالثة عقود فاطمية يحيط بها الزخارف الجصية التوريقية والهندسية ويعلوها الكوابيل التي تحمل القبة الرئيسية يتخللها 32 نافذة من 

الزجاج الملون المعشق وتتزين القبة التوريقية والهندسية بالمورقات النباتية المؤدية إلى الصدفة التي تتدلى منها الثريا العمالقة المصممة من 

النحاس على الطريقة ا¿سالمية وبنقوش وزخارف إبداعية  والتي يبلغ وزنها 1.3 طن فيما يصل طول قطرها إلى 20 مترا.

• ويؤدي الممر بالدور ا�رضي إلى القاعات الثمانية والتي يبلغ مساحة الواحدة منها 400 مترا مربعا تبدأ بالقاعة المخصصة الستقبال الضيوف 

أرضيتها  يكسو  كما  مزخرفة.  أعمدة  على  مرتكزة  الهندسية  والحليات  النقوش  ذات  ا�ندلسية  بالعقود  وأسقفها  جدرانها  زينت  وقد  والزوار 

الرخام الملون ذو النقوش وا�شكال الهندسية.
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• يلي قاعة كبار الزوار القاعات الستة التي تتنوع وظائفها فتبدأ بالقاعة ا�ولى التي تضم قاعة 

نوادر المصاحف ومن ثم قاعة القراءات السبع التي تضم ركنا خاصا بكل إمام يحتوي على 

معلومات عنه وكتبه في لوحة بديعة فيما تختص القاعة الثالثة بأعالم القرآن بدءا من القرن 

للزائر  ليتسنى  متسلسلة  بطريقة  منسقة  الهجري  عشر  الخامس  القرن  إلى  الهجري  ا�ول 

االطالع عليها بدءا من ا�قدم إلى ا�حدث وفق بوتقة هندسية أخاذة وتنتهي بأجنحة كل من 

و  القرآن  لتحفيظ  العالمية  كالهيئة  الكريم  القرآن  بعلوم  بالعناية  المختصة  المؤسسات 

وا�زهر  خليفة  الشيخ  مصحف  و  فهد  الملك  ومجمع  بالشارقة  والسنة  القرآن  مؤسسة 

الشريف، اما قراء ا�مصار فيمكن االطالع عليهم من خالل زيارة القاعة الرابعة بحيث يتضمن 

با¿عجاز  وا�خرى  والدورات  بالتدريب  ا�ولى  ا�خيرتان  القاعتان  اختصت  بينما  الشريف  والقدس  المنورة  والمدينة  المكرمة  مكة  لقراء  معرضا 

العلمي.

• وتنتهي القاعات الثمان بقاعة المسرح والندوات وتم مراعاة تصميمه بجوار المدخل وذلك ¿حياء الفعاليات والندوات مزودة بشاشات وأنظمة 

عرض صوتي وضوئي حديثة وأنظمة للترجمة الفورية وكافة نظم المعلومات با¿ضافة إلى مصلى للرجال وآخر للنساء.

• ولو انتقلنا إلى الطابق ا�ول نجد فراغات الطابق ا�رضي تمتد إلى ا�ول بسالسة لالنتفاع بذات العنصر الجمالي المضاء طبيعيا والمتميز بعناصره 

الطبيعية من نباتات وزهور تنقل ذات ا¿حساس بالراحة واالستمتاع أثناء التجول وسط واحة غّناء كما تم مراعاة خصوصية ذوي ا¿عاقة السيما 

بتزويد المبنى بمصاعد تربط الطابقين.

قاعة  جانبه  وعلى  المكتب  قاعة  من  والمؤلف  الشارقة  حاكم  السمو  صاحب  لمكتب  المؤدي  المدخل  ا�ول  الدور  في  البهو  ممر  يتوسط   •

االجتماعات وقاعة استقبال الوفود والضيوف.

• ثم تبدأ القاعات الثمانية بالدور ا�ول بغرف ا¿دارة والسكرتارية واالنتظار يليها ست قاعات هي قاعة المقارئ ا¿لكترونية العالمية للنساء ثم قاعة 

مركز الدراسات يليها قاعة الدورات العلمية وأستوديو القرآن الكريم وقاعة المكتبة وقاعة المقارئ العالمية للرجال والذي يعني بتدريب حفاظ 

القرآن من الكثير من دول العالم، وتمكينهم من الحفظ الصحيح باالستعانة بمحفظين مميزين، باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة، 

وأخيرا الجناح الذي يضم قسم الشؤون ا¿دارية والمالية والسكرتارية بعدد 30 مكتبا.

• يحيط بالمبنى سور ديكوري له ثالثة مداخل ا�ول خاص بالزوار والضيوف والثاني متصل بالجامعة القاسمية ليكون محورا هاما يربط المجمع مع 

كليات الجامعة القاسمية فيما يقع الثالث على الشارع الخلفي لخدمة الموظفين ومرتادي المبنى.

• والستقبال أكبر عدد من الزوار تم تخصيص 420 موقفا للسيارات منها ما هو مخصص لذوي ا¿عاقة با¿ضافة إلى ساحتين خارجيتين مزودتين 

بكافة ا¿مكانيات الكهربائية لëضاءة والصوتيات ونظم المعلومات تسع كل منها لـ مائتي مشارك وسط منظر بديع بالمسطحات الخضراء. 

و تتوزع المسطحات الخضراء في كافة أرجاء المبنى وفق تناسق هندسي آخاذ، إذ تزيد عدد الجنائن الداخلية عن 7 مناطق خضراء على مساحة 

600 متر مربع، وبالمقابل يزدان الخارج بعدد كبير من الحدائق الخارجية على مساحة عشرين ألف متر مربع. 

ا�حجار،  با�حجار، حيث غطي بكميات كبيرة من  المكسّو  الفاطمي  التصميم  المتمثل في  المعماري ا¿سالمي،  الطراز  المجمع على  و شيد   •

وتعلوه 34 قبة.

• ويبرز للرائي تجانس العناصر المعمارية الداخلية للمجمع المختلفة، ومدى تناغمها، التي اعتمدت في تشكيلها على زخارف نباتية ومقرنصات 

وأعمدة رخامية.

• وروعي في التصميم التخطيط الهندسي والتنظيم الرياضي للفن ا¿سالمي القائم على ترابط العالقات الهندسية المجردة، كما تحاط بالقبب 

مشربيات تضفي على القبة جماًلا أخاذÓ، لينصهر ذلك كله، مع النقوش ا¿سالمية، واستخدمت أجود أنواع مواد البناء في مختلف جوانب بنيته 

المعمارية. أما الديكورات الداخلية للمجمع، فقد استخدم في تشكيلها الرخام، والجبس ا�بيض، والمنحوتات الزخرفية ا¿سالمية المعقدة التي 

لتزيين  دقيقة  نباتية  تصاميم  استخدمت  كما  الفنون،  من  غيره  عن  المميز  ا¿سالمي  الفن  لوحات  من  فنية  لوحة  النهائي  شكلها  في  تعطي 

جدران الجامع وأعمدته، فضًال عن استخدام الرخام ونقوش الموزاييك بشكل متقن.

أغلبية مبانيها تشكل وجهات إسالمية حضارية  باتت  والتي  والعقول  القلوب  تأسر  التي  القاسمية  الجامعة  إلى مباني  المجمع  وينضم هذا   •

تعكس الفن المعماري ا¿سالمي، وهو ما يسهم في مواكبة التطور من حيث البنيان والخدمات، مع ا�خذ في االعتبار المحافظة على الموروث 

الزخرفة والهندسة  إليه ا¿مارة من حضارة ورقي في الفكر والعلم وذائقة جمالية عالية في فنون  الثقافي والمعماري، وتدل على ما وصلت 

لتتألق العمارة ا¿سالمية.

ا�طفال  ألعاب  مناطق  و  المقهى  من   Óبدء مرتادوها،  يحتاجها  التي  الخدمات  كل  توفر  المجمع،  في  االنتباه  تلفت  التي  المشاهد  ومن   •

والمسطحات الخضراء مرورÓ بمناطق المصليات التي تم تزويدها بصنابير مياه تعمل أوتوماتيكي³ تجنب³ لëسراف في المياه، إلى جانب توفير كل 

عناصر السالمة ومنها المخارج ا¿ضافية وطفايات الحريق وغيرها، كذلك جرى استخدام تقنيات حديثة للترشيد من استهالك الكهرباء، و مواد 

عزل قياسية لتوفير طاقة التبريد. 17
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أهم التحديات التي واجهتكم أثناء المشروع ؟ 

• احتجنا إلى تقنيات وآليات عالية وحديثة قادرة على نقل القبة الرئيسية 

واجهتنا  كما  طنا،   748 يبلغ  وزنها  أن  وخاصة  المخصص  مكانها  إلى 

مشكلة التخلص من المياه الجوفية في المشروع فكان البد من آليات 

حديثة وسريعة وفق البرنامج الزمني الطموح لشفط هذه المياه وتأمين 

التربة المناسبة لëنشاء.

• لم تكن ا�عمال بتلك السهولة إذ كان ال بد من نقل خطوط الخدمات 

من كهرباء ومياه واتصاالت تمر من هناك وحمايتها كما تطلب العمل 

شاحنات نقل   8 أي بمعدل  الموقع  إلى  الحديد وتوريده  طنا من   6000

عالوة  المسلحة  الخرسانة  من  مكعب  متر  ألف   36 إلى  با¿ضافة  يوميا 

بشكل  تعمل  آلية  و12  مهندسا  و35  عامل   2000 على  ا¿شراف  على 

دوري في المشروع.

اعتماد  طلب   135 و  عمال   283 االعمال  على  التدقيق  طلبات  عدد  بلغ   •

للمواد و22 طلب اعتماد من مقاولي الباطن.

هل أثرت جائحة كورونا على سير العمل ؟

في ظل الظروف الراهنة التي يمر عليها العالم جائحة كورونا لم 

من  تملكه  بما  ا¿مارات  إن  حيث  مشروعنا،  إنجاز  وتيرة  تعرقل 

المتابعة  في  نجحت  اصطناعي  ذكاء  وبرامج  حديثة  تكنولوجيا 

ُبعد  عن  االجتماعات  وعقد  المشروع،  إدارة  على  الكامل  وا¿شراف 

المشروعات.  مواقع  في  المثبتة  الحي  البث  كاميرات  خالل  من 

با¿ضافة إلى القيام بعمليات تعقيم دورية للمشروع بالتعاون مع 

شركة بيئة.

من  ينبع  ا¿مارات  دولة  في  التحتية  البنية  لمشاريع  التخطيط   

اعتبارات طويلة ا�جل، ما يجعلها تتعامل مع جائحة كورونا كوضع 

الخطط  وفق  التنموية  مشاريعنا  في  مستمرون  ونحن  مؤقت، 

التوجيهات  مع  بالتوازي  الدائرة،  تحركت  وقد  المعتمدة،  الزمنية 

التي  واالحترازية  الوقائية  والتدابير  للقرارات  واستجابة  الحكومية، 

مختلف  في  وتأثيره  المرض.  انتشار  من  للحد  الدولة،  اتخذتها 

استمرارية  على  منها  وحرص³  التحتية،  البنية  ومنها  القطاعات 

بوصلة  تشّكل  التي  الشاملة  التنمية  مسيرة  ومواصلة  ا�عمال 

المستقبل، حققنا في المشروع 2,074,680 ساعة عمل آمنة بدون 

إدارة  على  ا¿نشائية  المشاريع  في  هام  دليل  وهذا  للعمال  إصابات 

الجودة والصحة والسالمة والبيئة.

اجتماع   101 عامل وأجرينا حوالي   2000 و أشرفنا على ما يزيد عن 

موقعي خالل العمل مع الشركات المنفذة. 

بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  من  مباشرة  بمتابعة 

إنجاز  تم  الشارقة  حاكم  ا�على  المجلس  عضو  القاسمي  محمد 

المشروع ليرى النور مع مطلع العام الدراسي وببرنامج زمني طموح 

النور  ثّرًة جديدة الى معارف  يوم³، ليكون إضافًة   500 الـ  لم يتجاوز 

دور  بها  تزدان  أخرى  ضوٍء  وبقعة  الباسمة،  ا¿مارة  في  والمعرفة 

العلم المتعددة.

ماذا عن أعمال تقنية المعلومات؟ 

من  متكاملة  داخلية  بشبكة  بالكامل  المجمع  تزويد  تم 

وسيسكو،  ماكس  سيستي  أبرزها  التحتية  البنية  أنظمة 

وا¿نترنت وتجهيزات  الشبكات  ربط  الخوادم  وأجهزة  وغرف 

زاد  التي  الرقمية  الهواتف  ونظام  الرئيس  الخادم  غرفة 

التي  المراقبة  كاميرات  وأنظمة  هاتف  جهاز   70 عن  عددها 

من  الالزمة  السبل  أفضل  لتوفير  كاميرا   120 عددها  تجاوز 

التحكم  نظام  أعمال  إلى  با¿ضافة  والسالمة،   ا�من 

بالدخول عبر ا�بواب وأعمال الصوتيات والمرئيات في المسرح 

و عدد من أجزاء المبنى وغرف االجتماعات الرئيسة والفرعية 

و  السماعات  بأنظمة  تزويدها  تم  كذلك  التدريب،  وقاعة 

والمناطق  الممرات  في  العرض  بشاشات  التحكم  نظام 

المجمع  تزويد  جانب  إلى   ، الصوتي  واالستوديو  المشتركة  

بمنصة التسجيل والمونتاج وكافة أنظمة فصل الصوت في 

بأحدث أجهزة  المزود  المرئي  ا�ستديو  إلى  با¿ضافة  ا¿ذاعة 

التسجيل والكاميرات وأنظمة الصوت المتحرك.  

ن 
جلة عمرا

18 | م



الدائرة في أرقام

مجمع القرآن الكريم
أكبر مجمع على وجه البسيطة على الطراز الفاطمي

مساحة المبنى 

  19,650
مترÓ مربع³

مساحة ا�رض 

  75,000
مترÓ مربع³

مساحة الرخام الداخلي

 30600 متر مربع

مساحة الجرانيت الخارجي

6000متر مربع
6000 

طن³ من الحديد

36,000 
متر مكعب من الخرسانة المسلحة

4,400 
عدد القطع الخرسانية التي تم صبها

 2000
عامل

 35
مهندس³

 16
شهرÓ مدة التنفيذ

 2
مليون ساعة عمل آمنة

لمجموع العمال بدون اصابات

 101
420 اجتماع³ ميداني³

موقف³ للسيارات

 430
عمود  إنارة مستخدم

في المشروع 

 12
آلية تعمل بشكل

دوري في المشروع

طول خطوط الكابالت
المستخدمة في المشروع 

  2.5
كيلو متر

 3,365
متر مربع من الزجاج

مستخدم في المشروع  

 24
شركة عاملة في المشروع

7
حدائق خضراء
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 34
قبة رئيسية

والكبرى يبلغ قطرها  23 متراً
مسرح

مجهز بأحدث التقنيات يسع

 225 مقعدا

معارض وقاعات
مزودة بأحدث النظم

أستوديو صوتي
مزود بأحدث أنظمة التسجيل

أستوديو مرئي
مزود بأحدث أنظمة المونتاج

ثريا عمالقة
بوزن 1.3 طن

ن 
جلة عمرا
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مواطنون يشيدون بمشروع افتتاح متنزهي 

كشيشة وشغرافة
ويطالبون بالحفاظ عليها

المواطنين،  من  مجموعة  أشاد 

و  كشيشة  منتزهي  بمشروعي 

تستقطب  المرافق  هذا  وأن  شغرافة 

خصوصا  المواطنين  من  كبيرا  عددا 

النساء، وهي خطوة إيجابية متفقين 

أكثر  من  الحدائق  مشاريع  إن 

المواطن  بها  يهتم  التي  المشاريع 

وتعكس  لÐهالي  المتنفس  كونها 

على  الرشيدة  القيادة  حرص  مدى 

توفير تلك الحياة الكريمة للمواطنين. 

وأشاد المواطنون بجهود الدائرة جراء 

إنشاء هذين المتنزهين اللذين اكتسيا 

ا�طفال  وألعاب  الخضراء  بالرقع 

الترفيهية  المرافق  مسار  عن  فضال 

عبر  فيما  والتعليمية.،  والرياضية 

المتنزهين  عن  انطباعهم  عن  آخرون 

الرياضية  بألعابهما  متنوعين  أنهما 

زواياه  مختلف  في  ألعابه  وتباعد 

على  المشي  في  الراحة  إلى  إضافة 

ا�رضية المطاطية.

في  الرحمانية  ضاحية  أهالي  وثمن 

السمو  صاحب  توجيهات  الشارقة 

حديقتي  بإنشاء  الشارقة،  حاكم 

كنموذجين  وشغرافة  كشيشة 

للحدائق العصرية التي جاءت بمكرمة 

الشارقة،  حاكم  السمو  صاحب 

من  العديد  يرتاده  موقع³  لتصبح 

متنفس³  تشكل  أنها  مؤكدين  الزوار، 

وعبر  آمن³.  نموذجي³  ترويحي³  ومكان³ 

زوار  من  المواطنين  من  عدد 

الكبيرة  فرحتهم  عن  المنتزهين، 

صاحب  حرص  يؤكد  الذي  بالمشروع، 

توفير  على  الشارقة،  حاكم  السمو 

كل ما يرتقي بحياة المواطنين، والذي 

هو همه ا�ول وا�خير. 

واتفق عبيد التفاق من سكان الرحمانية 7، 

مع عبد الكريم في العديد من الجوانب، 

به  حلمت  طالما  المشروع  أن  مضيف³ 

بمكرمة  تحقق  أن  إلى  الرحمانية  ضاحية 

الحاكم  السمو  صاحب  اهتمام  تعكس 

إن   " وقال  شعبه،  أبناء  احتياجات  بتفاصيل 

ا¿مارة  صعيد  على   Óمتميز يعد  المشروع 

عموم³ وضاحية الرحمانية خصوص³“. 

عبيد التفاق

وقال المواطن عبد الكريم الحوسني من 

سكان الرحمانية 1: إن مشاهداتي لمرافق 

أنها  بين  للرياضة،  وممارستي  المنتزه 

الخدمات  صعيد  على  نوعية  نقلة  تشكل 

افتقرت  التي  الضاحية،  في  الرياضية 

المساحة  حيث  من  شبيه  خدمي  لمرفق 

لصاحب  بالشكر  وأتوجه  والخدمات، 

¿نجاز  بتوجيهه  الشارقة  حاكم  السمو 

المشروع وإخراجه إلى حيز الوجود.

عبد الكريم الحوسني 
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وقال عبد الرحمن آل علي الذي زار المنتزه 

برفقة أسرته، «إن أهالي المنطقة فوجئوا 

والمرافق  المساحة  حيث  من  بحجمه 

للشباب  متنفس³  تشكل  التي  الرياضية 

وا�طفال.

جاسم  محمد  المواطن  قال  جهته،  من 

ضاحية  أصبحت   :  9 الرحمانية  سكان  من 

وتتطور  تتقدم   Î والحمد  الرحمانية 

بشكل كبير ورائع.

 و يعكس هذا المشروع مدى اهتمام القيادة الرشيدة بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين ، وأثره في 

توفير االستقرار له مما يساهم في تحقيق الرخاء والرفاهية للمواطنين، ومتطلبات المواطن منها 

فشكرا لقيادتنا التي ال تألو جهدا في إسعاد المواطنين وتحقيق الرفاهية لهم.

ألف متر مربع، ويتضمن مواصفات مثالية ومباني نوعية   148 ويمتد منتزه كشيشة على مساحة 

مترÓ مربع³،   460 أبرزها مبنى المنتدى االجتماعي الممتد على مساحة  ونموذجية على أعلى طراز، 

 Óوالذي يضم قاعة رسم وقاعة موسيقى، ومبنى المنتدى الثقافي الممتد على مساحة 460 متر

مربع،  متر   2600 مساحة  على  الممتدة  اللوحي  التزلج  ومنطقة  ومقهى،  بمكتبة  مزودة  مربع³ 

تناسب  بألعاب  مجهزة  أطفال،  ألعاب  منطقتي  الحديقة  تتضمن  كما  ا�طفال،  مسرح  ومنطقة 

كافة الفئات السنية با¿ضافة إلى منطقة ألعاب اللياقة البدنية. وراعت التصاميم ضمن المواصفات 

الفنية، االهتمام بالمكونات والمقومات القياسية، التي تتيح لجميع الفئات العمرية من المجتمع، 

والمسطحات  المالعب  من  تحتويه  لما  المرافق،  هذه  من  االستفادة  وأسر  وشباب  أطفال  من 

الخضراء، والجلسات العائلية والمالعب والساحات المرصوفة، وتضم الحديقة أيض³ ملعبين لكرة 

القدم وآخر لكرة الطائرة با¿ضافة إلى جلسات خارجية. كما جرى تنفيذ 416 موقف³ للسيارات على 

المرورية  اللوحات  جانب  إلى  والطالء  التخطيط  عالمات  مع  بالحديقة  المحيطة  ا�ربع  الجهات 

من  عدد  ُخصص  كما  الحديقة،  لمرتادي  المواقف  لتوفير  ا�رصفة  وأعمال  الالزمة  وا¿رشادية 

بأسوار  الحديقة  إحاطة  جانب  إلى  الحديقة،  مداخل  من  مدخل  كل  عند  الهمم  لذوي  المواقف 

ديكورية بطراز معماري جميل بما يتوافق مع البيئة المعمارية للمنطقة، مزودة بأربع بوابات، كما 

حافظت على ما يزيد على 200 شجرة غاف موجودة في الحديقة، يرجع عمر بعضها إلى 70 عام³، 

زادت من جمالية المكان وأبقت عليها دون ا¿خالل بطبيعة البيئة الصحراوية. وأوضح أن المنتزه ضم 

و تصنف المتنزهات وفق³ للكثافات  مسار التسلق إلى التلة، با¿ضافة إلى بحيرة مخصصة للطيور. 

السكانية المحيطة بها، واحتياجات المجالس البلدية.

ألف متر مربع، يبلغ طول المضمار   140 أما منتزه شغرافة والمخصص للنساء يمتد على مساحة 

المطاطي الداخلي المخصص للجري 1360 مترÓ، وبعرض 3 أمتار، إلى جانب 58 عمود إنارة مزودة 

المحيطة  ا�ربع  الجهات  على  للسيارات  موقف³   393 تنفيذ  إلى  إضافة  للطاقة،  موفرة  بمصابيح 

وأعمال  الالزمة،  وا¿رشادية  المرورية  اللوحات  جانب  إلى  والطالء،  التخطيط  عالمات  مع  بالمنتزه 

الهمم، عند كل  المواقف لذوي  المنتزه، فيما ُخصص عدد من  المواقف لمرتادي  لتوفير  ا�رصفة 

بما  جميل  معماري  بطراز  ديكورية  بأسوار  المنتزه  إحاطة  جانب  إلى  المنتزه،  مداخل  من  مدخل 

يتوافق مع البيئة المعمارية للمنطقة، كما ُروعي إنشاء حاجز لحجب الرؤية للداخل، بهدف تأمين 

الخصوصية لمرتادي الحديقة، كما تم تزويد المنتزه ب 8 بوابات أربعة منها إلكترونية. و يضم أيض³ 

مبنى المنتدى االجتماعي، ومبنى المنتدى الثقافي، ومنطقة مفتوحة لمسرح ا�طفال، كما تضمن 

منطقة  إلى  با¿ضافة  السنية،  الفئات  كافة  تناسب  بألعاب  مجهزة  أطفال  ألعاب  منطقة  المنتزه 

ألعاب اللياقة البدنية للكبار.

وقال المواطن أمين السهالوي من سكان 

السابق  في  كنا  حقيقة   "   3 الرحمانية 

في  والمنتزهات  الحدائق  نفتقد 

هذه  زادت  فقد  اÌن  أما  الرحمانية، 

المشروعات وأصبحت سمة مميزة بكافة 

في  شاهدناه  ما  اليوم  الشارقة،  أنحاء 

عمليات  من  وشغرافة  كشيشة  منتزهي 

ورائعة،  جميلة  كانت  وتحسينية  تطويرية 

المنتزه المحافظة  كل ما نتمناه من رواد 

متنفس³  لتصبح  ومحتوياتها  عليها 

للجميع".

محمد جاسم

أمين السهالوي

ن 
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نتائج الخطة
االستراتيجية للدائرة

2020

المحور الثاني :   إدارة المشاريع

مشروع³ عام³ عن 

الصيانة العامة

23
Óمشروع³ منجز

80
شهادات الدفع 

الصادرة

1,626

مليون درهم 

قيمة التعاقدات 

المالية

665
عدد المستفيدين 

من شبكات 

الصرف الصحي

3,381

المحور األول :   شراكات فعالة وخدمات متميزة

%92
رضا المتعاملين 

العام 

12,365
عدد بالغات الصيانة 

التي تم حلها

177
عدد التغطيات 

ا¿عالمية 

%100
نسبة تقديم 

الخدمات عن بعد

11
ثانية زمن انتظار 

العميل على البدالة

3
دقائق زمن 

خدمة العميل
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المحور الرابع :   الحوكمة والتميز

نسبة تحقيق مؤشرات 

الخطة ا¿ستراتيجية

%96
عدد نماذج العمل 

المطبقة

162
شهادة نظام 

إدارة الجودة أيزو 

9001:2015

1
نسبة توثيق 

ا¿جراءات بواقع 

271 إجراء موثق

%100

المحور الخامس :   كفاءة إدارة األصول والموارد

%100
نسبة توافر 

الخدمات التقنية

11
عدد ا�نظمة التي تم 

تحديثها وتطويرها

8,332
عدد الساعات 

التدريبية

1,880
عدد مشاريع 

الصيانة الوقائية 

%91
نسبة رضا المستفيدين 

من خدمات الصيانة

2
مليون ساعة عمل آمنة 

لمشاريع الخدمات

%100
نسبة تحسين 

معالجة المياه

المحور الثالث :   جودة المشاريع

ن 
جلة عمرا
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إلى أين الوجهة ؟!..
محمية واسط لألراضي الرطبة

الموقع الجغرافي :

منطقة الرمثاء بالقرب من ضاحية واسط في إمارة الشارقة.

المساحة ا�جمالية :

 0.86 كيلومتر مربع

مميزات النظام البيئي :

أكثر ما يميز هذه المحمية هو التنوع البيئي بين الكثبان الرملية الساحلية والتكلسات الِملحية التي تربط بين البرك 

والبحيرة الكبيرة المفتوحة على الجزيرة، تضم المحمية 198 نوع³ من الطيور المختلفة، إلى جانب التنوع الكبير في 

أنواع الثدييات الصغيرة والزواحف والحشرات، حيث تم اكتشاف نوعيات نادرة من الحشرات، وتم تسجيل وجودها 

�ول مرة في ا¿مارات.

تم افتتاحه من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 

عضو المجلس ا�على حاكم إمارة الشارقة  عام 2015/11/23 
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ا�همية البيئية :

• تعتبر بمثابة الرئة ¿مارة الشارقة؛ نظرÓ لجمال بيئتها الطبيعية، حيث يعمل الغطاء النباتي فيها على فلترة وتنقية 

الهواء من - الغازات الضارة والغبار، وزيادة نسبة ا�كسجين، والحد من االحتباس الحراري، وخاصة أنها تقع بالقرب 

من مركز مدينة الشارقة.

ناحية  من  الطبيعية  بالميزات  الغنية  المناطق  من  لكونها   Óنظر البيئية،  السياحة  تطوير  في  كبيرة  أهمية  لها   •

الوصف الجيولوجي والطقس، والتربة، والغطاء النباتي، والتنوع الحيواني.

• تعتبر ملجًأ للطيور المقيمة والمهاجرة، ومتنّفس³ لسكان المناطق المجاورة، ومقصدÓ لمحبي مشاهد الطبيعة، 

ومناظرها الساحرة، وكائناتها المختلفة.

التوصيات :

انتظارهم  في  سيجدون  هناك  الرطبة.  لÐراضي  واسط  مركز  إلى  مباشرة  يتوجهوا  أن  الطيور  عشاق  على  يجب 

من  الرطبة  ا�راضي  في  بجولة  القيام  للعائالت  يمكن  حين  في  للمعلومات،  ولوحات  مناظير  مع  مخابئ  ثمانية 

خالل عربات الغولف.

ن 
جلة عمرا
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التي   "  2020 الكبيرة  الدولية  الحضرية  المنتزهات  جائزة   "
تقدمها المنظمة الدولية للمنتزهات الحضرية

" World Urban Parks"
ن جائزة المتنزهات الحضرية الدولية الكبيرة المدن في جميع أنحاء العالم من قياس أدائها  وُتمكِّ

ومعرفة المجاالت التي يمكن إجراء التحسينات عليها في هذه المنتزهات لدعم تطوير الحدائق 

والمساحات المفتوحة كعناصر رئيسية في إنشاء مدن نابضة بالحياة ومجتمعات صحية نظًرا �ن 

عدد سكان المجتمعات الحضرية في العالم سيتضاعف خالل السنوات ا�ربعين المقبلة.

المشاركات تمر بــ 4 معايير رئيسية لتقييم المشاركة وهي تصميم الحديقة وتخطيطها والمرافق 

الحدائق  وإدارة  المجتمعية  والمشاركة  والزوار  الحدائق  حماية  ووسائل  الحدائق  في  المتوفرة 

وصيانتها، 

على  الضوء  بتسليط  نيوزيلندا  ومقره  الدولية  الكبيرة  الحضرية  المتنزهات  جائزة  مكتب  ويقوم 

الموظفين  ومهارات  المتنزهات  جودة  وتقدير  الخضراء  والمساحات  الحدائق  ممارسات  أفضل 

مجتمعات  إنشاء  في  أساسية  كعناصر  المفتوحة  والمساحات  الحدائق  تطوير  لدعم  المعنيين 

صحية و مدن نابضة بالحياة.

/https://wup.imiscloud.com

جائزة العلم ا�خضر العالمية
وإنجلترا،  استراليا،  منها  العالم  حول  دولة   15 في  تعمل  الدولية  ا�خضر  العلم  جائزة  منظمة   

وهولندا، وبلجيكا، وألمانيا، والواليات المتحدة ا�مريكية، وتقوم المنظمة بمنح 2000 جائزة سنوي³ 

ا�خضر.  العلم  جائزة  منح  ومعايير  لشروط  والمطابقة  العالم  حول  الخضراء  والمناطق  للحدائق 

الجودة،  عالية  وحدائق  عامة  متنزهات  توفير  على  التشجيع  إلى  ا�خضر  العلم  جائزة  وتهدف 

العلم  جائزة  برنامج  تصميم  تم  وقد  الحدائق.   وجودة  المستدامة  البيئة  تراعي  ¿دارة  تخضع 

ا�خضر لتحسين مستوى المعايير على كافة المتنزهات والمساحات الخضراء وعملت على تعزيز 

ثقة الناس في المتنزهات.  ويتم التصويت للحدائق عبر الموقع . 

/https://www.greenflagaward.org

بقعة
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لنتعلم مع

عمران مواصفات الطراز

األندلسي؟
من أهم الخصائص المميزة في نمط الحضارة والبناء ا�ندلسي الجمال 

والبساطة تحديدا في الواجهات والمظهر الخارجي وذلك مع االهتمام 

والدليل  والجمال  بالدقة  تتميز  التي  الزخرفية  والتفاصيل  بالمنمنمات 

ودار  الكريم  القرآن  مجمع  تحديدا  العنصر  ذلك  تميز  على  ا�كبر 

المخطوطات.

الواجهات على الطراز ا�ندلسي تتميز بعناصر جذابة مذهلة في الدقة 

وا¿بداع الفني حيث نجد االعتماد على ا�عمدة الرشيقة – والمقصور هنا 

مع  االرتفاع  فيه  يتناسب  متوسط  طول  ذات  رفيعة  أنها  أي  بالرشيقة 

مثل  المتميزة  المعمارية  وا�شكال  الزخارف  واستخدام   – القطر  نصف 

ا�قواس.

وا�قواس لها شأن بالغ ا�همية في الحضارة ا�ندلسية ا¿سالمية ولقد 

أجاد العرب المسلمين في ا�ندلس تطبيق نظرية الهروب من الفراغات 

منح  ما  وهذا  والزخارف  والزينة  بالنقوش  ا�ماكن  شغل  على  وعملوا 

االنفراد والتميز للعمارة ا�ندلسية.

المكسو  الفخار  استخدام  في  ا�ندلسية  الحضارة  أحد  يسبق  لم  و 

أسم  عليه  إطالق  تم  الذي  ا�مر  وهو  والتزيين  الديكور  في  بالزخارف 

كل  في  المسلمون  به  تميز  ما  وهو  ا¿سالمي.  ا�رابيسك  فن  أو  الزليج 

وا�شكال  ا�ضالع  استعمال  إلى  يعمد  خاص  فن  وهو  الحقا  مكان 

الهندسة والنجوم والتداخالت الهندسية في الزخرفة والكساء.

الزخرفة  في   – ا�ندلس  في  ا�موية  الدولة  فترة   – ا�موين  برع 

والكلمات  وا�شعار  القرآنية  اÌيات  استخدام  فن  وهي  الكتابية 

الحكيمة على الجدران وا�سقف بالخط الكوفي المميز الذي 

فتح مجال كبير إلى فنون الجداريات المعمارية، كما برعوا 

على  ا�ساس  في  يعتمد  الذي  الترويق  فنون  في 

في  والعناقيد  والزهور  الشجر  أوراق  استخدام 

التجميل وخاصة في ا�ركان وا�ماكن الضيقة 

او  الداخل  من  سواء  ا�سقف  وجواني 

الخارج.

ن 
جلة عمرا
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من مكتبة

سلطان
نبذة 

الشيخ  مؤلفات  القاسمي.  محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  مقتنيات  من  ا¿سبانية  الملفات 

سلطان. االضطهاد الديني المسيحي محاكم التفتيش المسلمون في االندلس ا�ندلس--تاريخ 

سلطان بن محمد بن صقر القاسمي حاكم الشارقة، ١٩٣٩- (المجلد ا�ول) (المجلد الثاني)

التفتيش».  «محاكم  وثائق  في  الشديدة  الندرة  إلى  أهميته  وتعود  مجلدين،  في  الكتاب  وجاء 

دقيقة  وثائق  عبر  ا�ندلس  في  للمسلمين  حدث  ما  على  الوقوف  في  معرفي،  بحث  والكتاب 

وواقعية، حصل عليها الباحث والمؤرخ صاحب السمو حاكم الشارقة من مصادرها ا�صلية. صدر 

الوثائق  من  مجموعة  ويتضمن  وإسبانية.   عربية،  طبعتين  في  الماضي،  أغسطس  مطلع  الكتاب 

إليهم،  المنسوبة  والتهم  المسلمين  محاكمات  محاضر  على  تحتوي  التي  ا¿سبانية،  التاريخية 

والطريقة التي كانت تجري فيها المحاكمات، وا�حكام الظالمة التي كانت تؤدي لالستيالء على 

ممتلكاتهم.

و من خالل هذه المحاكمات، تبرز صورة لعاَلم مزدهر، حيث الروابط القديمة لمجتمع المسلمين 

لم تنفصم عراها. فال يزال المسلمون يعيشون مع بعضهم بعض³، ويتحدثون العربية، ويشعرون 

الدين، وممارسته  الداخلية حول  الحرية عن أفكارهم  التعبير بدرجة معينة من  بأنهم يمكنهم 

في الواقع، ومعظم المتهمين لم يتكلموا سوى العربية، وكان يجب ترجمة أسئلة المستجوب 

من  الكثير  وكان   ،«Garcia Chacon» تشاكون»  «جارسيا  دائم³،  الموجود  المترجم  خالل  من 

المتهمين على تواصل مع مسلمين متخصصين لديهم دور هام في المحافظة على المعرفة 

وممارسة دينهم. وكان المتهمون عموم³، من الطبقات االجتماعية ا�كثر تواضع³ في الحياة، مثًال 

أصحاب الخانات (نزل)، مزارعين، خياطين، نساجين إلخ. ومن بينهم هناك الكثير من النساء اللواتي 

أمام  الشهادات  أداء  خالل  ومن  �طفالهن.  الدينية  الثقافة  في  التقليدي  بدورهن  تأثير  لهن  كان 

القاضي، يمكن للمرء أن يحصل على انطباع عن مدى البساطة بين المتهمين الذين تم سحبهم 

الصادرة عن محاكم  التي ال ترحم. وكانت ا�حكام  التفتيش  آلة  الوادعة ليواجهوا  من حياتهم 

التفتيش قاسية جدÓ. ففي حالة ثالث من المسلمات، «ماريا ألباكين» «Maria Alabquen»، و«ماريا 

ميجميج» «Maria Megmeg»، و«إينيس دي ال سيرنا» «Ines de la Sirna»، تم عرضهن على إحدى 

محاكم التفتيش والتي تسمى «اوتو دو في» «Auto de fe»، وهي محاكمة تجرى من قبل رجال 

تابعين للعقيدة الكاثوليكية، على مداخل كل قرية أو مدينة، علن³ أمام ا�هالي، فإن أنكر المتهم، 

أحرق في الحال وإذا اعترف بذنبه أنه منشق عن العقيدة الكاثوليكية، حكم عليه بالسجن لعدة 

في  النوع  هذا  من  محاكمة  أول  كانت  وقد  يقترفونها،  لم  بذنوب  الكثيرون  اعترف  وقد  سنوات، 

«إشبيلية» «Sevilla» عام 1481م.. حيث أجبرت المذكورات على ارتداء لباس الزنادقة المنشقات عن 

العقيدة الكاثوليكية المدانات لبقية حياتهن، وقد اعترفن علن³ بخطيئتهن، كما تمت مصادرة كل 

ممتلكاتهن، وأرسلن إلى السجن لمدة ثالث سنوات. وبدت إدانتهن كوصمة عار لكل عائلة منهن.

عنوان الكتاب

وعشرين  لثالثة  :   تحقيق  التفتيش  محاكم 
ملف³ لقضايا ضد المسلمين في ا�ندلس 

المؤلف 

سلطان بن محمد بن صقر القاسمي حاكم الشارقة، 

1939

الناشر 

منشورات القاسمي

الرقم العالمي الموحد للكتاب  9789948346616
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منطقة
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بريشة الموظف

ذو الفقار شيخ
مركز االتصال المؤسسي

قلم           وريشة

تهاني ومناسبات
المواليد..

أيمن غنام
(إدارة صيانة المباني )

بمناسبة قدوم المولودة 
الجديدة (هيا)

عقد قران..
هند إسماعيل العوضي

( مركز التخطيط ا¿ستراتيجي ) 

التخرج..
اسراء محمد النقبي

(فرع دبا الحصن)
درجة الماجستير في ا¿دارة الهندسية

جامعة الشارقة

عالء الدين عثمان السمان
(إدارة عقود المباني )

 PROJECT MANAGEMENT شهادة
 PROFESSIONAL

معهد إدارة المشاريع 

أمل عبدا± المصري
 (إدارة مشاريع المباني )

 PROJECT MANAGEMENT شهادة
 PROFESSIONAL

معهد إدارة المشاريع 

ساكثبيراثيب
 (إدارة مشاريع المباني )

 PROJECT MANAGEMENT شهادة
 PROFESSIONAL

معهد إدارة المشاريع 

عهد المزروعي
( فرع خورفكان )

نعمان لودهي
( إدارة تقنية المعلومات )

سعيد عبدالحنان
(إدارة مشاريع المباني ) 
بمناسبة قدوم المولود 

الجديد (صالح)
ن 
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الحديقة الجيولوجية

بانوراما

بانوراما

المنطقة الشرقية 

المنطقة الوسطى

مدينة دبا الحصن



خفف من توترك

متحف ا³عجاز العلمي
 في القرآن الكريم

ن 
جلة عمرا
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ا�خطاء الخمسة
( زخارف مسجد ا�يمان )

بين ا�صل وانعكاسه توجد خمسة 
أخطاء، حاول التعرف عليها 

أوجد الطريق
 لدخول عمران إلى متحف ا¿عجاز

 العلمي في مجمع القرآن الكريم

االنعكاسا�صل



مجلة دورية يصدرها مركز االتصال المؤسسي في دائرة ا�شغال العامة بالشارقة، 
تهدف إلى تسليط الضوء على أهم المنجزات وفرق العمل في الدائرة وتقديم أهم 

المعلومات بشكل مبتكر.  

في قلــــب ا³بتالء نعمــة
هذا ما أثبته لنا وباء كورونا، ففي هذا ا¿بتالء أبصرنا نعم³ عديدة، وَقدرنا أرزاق ُكنا نتقاسمها كل يوم وال نشعر بها، َقدرنا 
نعمة تركيبتها في جزيئات تكاد ال تراها بعينك المجردة، ففي 19 نوفمبر عام 2019، أصبح الهواء سلعة مدفوعة الثمن 
وتجارة مضمونة الربح في بعض الدول، وأصبحت أجهزة التنفس االصطناعي أهم مايجب أن توفره الدول لشعوبها، 
انقلبت  التي  ا�حوال  من  وغيرها  ا¿عالمية،  المنصات  عبر  بها  ا¿يذان  ننتظر  أمنية  إلى  وا�حبة  ا�هل  لقاء  تحول  كما 
موازينها، ولكن اليقين بأّن حكم الّله هو خير ا�حكام وأفضلها وأكملها وأصدقها، وأتمها وأعدلها، هو الذي جعلنا 

متفائلين موقنين بأن في قلب هذا ا¿بتالء نعمة.

تمعن قليًال وأبصر إحدى َهذه النعم - ففي ظل الجائحة تجدد والئنا دون احتفاالت وشعارات نرددها، أثبتنا للجميع بأننا 
ال  لقادتنا  ووالئنا  ثقتنا  بأن  للجميع  وًبرهنا  وإخالص،  تفانى  بكل  قادته  رؤى  وُيحقق  الوطن  هذا  يخدم  متكاتف  شعب 
العربية  ا¿مارات  دولة  مكانة  تبقى  أن  وعلى  التراجع  عدم  على  حرصنا  هو  ا¿خالص  هذا  من   Óُجزء وكان  لها،  حدود 

المتحدة شامخة راسخة ضمن قائمة الدول المتقدمة.

ونحن كفريق عمل الدائرة قيادة وموظفين، ُكنا ومازلنا مخلصين متفانين، والئنا ال مثيل له، وليس شرط³ لهذا ا¿خالص 
أن تكون بمنصب أو أن تكون في مقر الدائرة أو حتى في منزلك، ا�هم هو ما قدمته مع فريق العمل وأثر هذا العمل 

على المجتمع.

يستوقفنى أول اجتماع عن ُبعد مع قيادات الدائرة وعلى رأسهم سعادة المهندس علي بن شاهين السويدي الذي نقل 
لنا مفهوم ا¿دارة بنوع مختلف، رسم لنا ُخطة وَسلمنا أدوات ُنحافظ من خاللها على مكانة الدائرة ونضمن استمرارية 
حولنا،  ا�شخاص  من  العديد  معنويات  تهاون  ظل  في  والتفاؤل  ا¿صرار  روح  فينا  خلق  ا¿نجازات،  سلم  على  الصعود 

وتكللت هذه الجهود بمخرجات وأرقام، وأصبحت إنجازاتنا أضعاف ا�عوام التي سبقت 2020.

إذن.. انظر إلى مخرجات العمل في 2020، إسهاماُتك موجودة في إحدى هذه ا�رقام، أنت من هؤالء المخلصين، الذين 
التي تسلحت بها  ا¿يجابية  البعض بسيطة وسهلة، لكنها حتم³ ليست كذلك.  يراها  للوطن، قد  قدموا خدمة جليلة 
وا¿صرار على أن تستمر في العطاء هي التي جعلت منك اليوم شخص مختلف قادر على مواجهة الظروف واغتنام 

كافة الفرص وهي بحد ذاتها نعمة.

إلى أن نلتقي...
أختكم/مريم المازمي  

FAST BUILDING CONT. CO. (L.L.C)

بر�اية


