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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

تتواصل مسيرة النجاحات في الشارقة بتواصل المشاريع متعددة ا�وجه وا�هداف، فمن مجمع 

بها  تهتم  التي  المجتمعية  القطاعات  كافة  إلى  للمواشي  الشارقة  سوق  إلى  الكريم  القرآن 

مشاريع الدائرة ومع المزيد من الوعود والمعطيات المرتبطة باالبتكار وا¿عمار. 

في  والتجديد  الخدمات  من  واسعة  مصفوفة  على  للمواشي  الشارقة  سوق  مشروع  اشتمل 

الرؤية والعمل، وشكل خدمة الجمهور بأشكاله المختلفة رافعة أساسية من روافع المشروع.

وتنبع ا�همية ا¿ستراتيجية لهذه المشاريع من كونها تدعم مختلف القطاعات الحيوية وتعزز 

من الجاذبية السياحية واالستثمارية في ا¿مارة، وتؤكد استمرار المسيرة التنموية لتطوير البنية 

التحتية ومواكبة النمو المتسارع الذي تشهده ا¿مارة، من خالل توفير قاعدة متطورة توائم هذا 

التطور، وتستكمل سلسلة المشروعات التي تنجزها حكومة الشارقة تنفيذا لتوجيهات صاحب 

السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس ا�على حاكم الشارقة ، عالوة 

على حرص سموه على توفير أفضل الخدمات والمشروعات للمواطنين والمقيمين، التي تحمل 

في جعبتها حزمة متنوعة من المشاريع التنموية التي تشمل مشاريع العمران والبنية التحتية.

وال تكف عجلة التنمية في إمارة الشارقة عن الدوران، ما يبرز نظرة صاحب السمو حاكم الشارقة 

للتنمية بمفهومها الشامل، فالوتيرة متسارعة والمشاريع التنمويةُ تغطي كل المدن والمناطق، 

فخالل أيام العام ما إن ينهي سموه زيارته لمشروع حتى يفتتح مشروع³ آخر مستمع³ إلى أبنائه، 

ومعلنا لهم عن مشاريع تنموية جديدة.
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لطالما كانت كذلك عبر قرون من وجودها على ضفاف الخليج العربي .. وكانت با¿ضافة لموقعها كمركز لتجارة اللؤلؤ مركزا لتجارة المواشي 

حيث أنها تقع في موقع متوسط في الخليج العربي حيث كانت المراعي وبين (الطوايا)  والمدن الداخلية التي يؤمها  التجار والمالك .. وهو ما 

دفع بتجارة المواشي لÑزهار فيها وقد كان سوق المواشي أحد أهم نقاط الجذب السياحية في السنوات الماضية، وال زال المزاد المفتوح فيه 

عصر كل يوم جمعة يشكل مشهدÒ اجتماعي³ وشعبي³ يجلب الكثير من المتعة والسعادة ..

ومع التوسع المضطرد لÑمارة وافتتاح العديد من المناطق السكنية والتجارية والمدن الجامعية والمناطق الصناعية النموذجية فيها وتماشي³ 

مع رؤية حكيمة وموزونة للقيادة .. كان لزام³ أن يتطور مفهوم سوق المواشي بشكل يتناغم مع هذا التطور والتوسع .. ومن هذا المنطلق 

وفي عام 2016  وّجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس ا�على حاكم الشارقة بتحديد موقع جديد 

للسوق وبدء التنفيذ لدائرة ا�شغال العامة في الشارقة ¿طالق مشروع طموح نموذجي ومتكامل ا�ركان بحيث افتتحه  سمّو الشيخ سلطان 

نائب حاكم  القاسمي،  بن سالم بن سلطان   Ôالشيخ عبدا الشارقة، بحضور سمّو  نائب حاكم  العهد  القاسمي، ولي  بن محمد بن سلطان 

الشارقة.

الموقع الذي تم تحديده يقع في قلب إمارة الشارقة بحيث يمكن لسكان المنطقة الشرقية الوصول إليه عبر شارع خورفكان الجديد بسهولة 

كما يتاخم الموقع حدود المناطق السكنية النموذجية �هالي الشارقة في الرحمانية والقراين وغيرها ويمكن الوصول له بسهولة لسكان 

ا¿مارات ا�خرى عبر محور شارع الشيخ محمد بن زايد .. كما روعي في المكان أن يكون نقطة جذب نموذجية لكل من المستثمرين والتجار وتجار 

التجزئة لكي يتمكنوا من إيصال بضاعتهم ومنتجاتهم �كبر شريحة ممكنة عبر سوق واحدة .. 
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 Òلبيع ا�غنام مزودة بحظائرها المناسبة تسع 6200 رأس غنم  و26 محًال لبيع المواشي تسع 2288 رأس³  و12 متجر  Òويضم السوق 141 متجر

لبيع الجمال مزودة بحظائرها المناسبة تسع 880 رأس³ و74 محًال لبيع الدواجن، ويستوعب المسلخ اÖلي الجديد ما يقارب 240 رأس³ للمواشي في 

الساعة،  في  جمل  رأس  و20  ل×بقار  الساعة  في  بقر  رأس  و20  الساعة  في  غنم  رأس   200 إلى   150 من  الذبح  لخط  التالية  الوتيرة  وفق  الساعة، 

با¿ضافة الى مسلخ للدواجن فيما تبلغ عدد المحال 44 محاًال لبيع ا�عالف و 34 محالت تجارية متعددة االستخدام با¿ضافة إلى 32 محًال تضم 

مشاتل بمساحات مختلفة.  ومنطقة مزادات لبيع المواشي وأخرى للطيور مما يجعل للمشروع مقصدا سياحيا وليس تجاري³ فقط، با¿ضافة إلى 

وجود ساحة خاصة بالفعاليات، على سبيل المثال تخصص لسوق الجمعة أو عمل أكشاك بيع مؤقتة في المناسبات. 

قام  الذي  الجديد  النموذجي  السوق  مساحة 

تحمل  تراثية  بطريقة  بتصميمه  الدائرة  مهندسو 

البصمة الشارقية المعروفة تقترب من الـ170 ألف 

السوق   46,100 مساحة  من  أكبر  أي  مربع  متر 

الستقبال  تصميمه  وتم  أضعاف  بثالثة  القديمة 

الوقت عبر مداخل  700 سيارة في نفس  أكثر من 

والخروج  الدخول  حركة  تنظم  إلكترونية  وبوابات 

للسوق  بمواقفها داخل سور المجمع مع أماكن 

مصممة  البضائع  وتنزيل  للتحميل  مخصصة 

بشكل يضمن انسيابية الحركة داخل السوق، لكي 

المتسوقين  رغبات  مع  متكامًال  المشروع  يكون 

ا�شغال  دائرة  قامت  فقد  احتياجاتهم  ويلبي 

من  بمجموعة  المشروع  بدعم  بالشارقة  العامة 

وبيطريين  مفتشين  بوجود  العامة  والصحة  الغذاء  سالمة  مستويات  أعلى  يراعي  المواشي  لذبح  حديث  مسلخ  مثل  المساندة  الخدمات 

ومتخصصين على مدار الساعة وبطاقة استيعابية لذبح وتقطيع وتسليم ما يتراوح بين 150 و 200 رأس غنم و 20 رأس بقر ومثلها من ا¿بل في 

البيطرية  المعدات وا�دوات  ا�عالف والحبوب ومحال  الحيوانات من محالت  التي تكمل تجربة شراء  المحالت  إلى  با¿ضافة   .. الواحدة  الساعة 

للناحية الجمالية  .. كما ضم السوق استكماًال  بالحيوانات ا�ليفة  الرعاية الصحية  المراكز  أيًضا توفير  وجميع ما يحتاجه مربي الحيوانات وتم 

التي  الساحة  وهي  العلنية..  للمزادات  حديثة  صالة  وبالطبع   .. المنزلية  والنباتات  الظل  نباتات  بيع  في  المتخصصة  المشاتل  من  عدد  والبيئية 

في  العادة  جرت  كما  الفرص,  ومقتنصي  الهوايات  وأصحاب  بالتراث  للمهتمين  أنظار  ومحط  والمتبضعين  التجار  بين  تواصل  حلقة  ستكون 

ا�سواق قديم³ على امتداد الوطن العربي..
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التي تضم سكن ا¿مام وأماكن وضوء للرجال وأخرى  المرافق الخدمية  386 مصٍل و49 مصلية مع كافة  لـ  كما يضم السوق مسجدÒ يتسع 

بحيث  الالزمة.  والتهوية  المثالي  التسوق  لتوفير   Òمتر  450 بطول  خاصة  بمراوح  مزودة  ممرات  عدة  عبر  ببعضها  ا�سواق  أرجاء  وتصل  للنساء. 

يستطيع المشتري تتبع عملية الذبح لماشيته التي اختارها وفق رقم تسلسلي، وال يفصل بينه وبين الماشية سوى زجاج يسهل رؤية عملية الذبح 

بالكامل إن كان فردي³ أو جماعي³، كما تتوافر مداخل خاصة بالشاحنات وأخرى للمشترين.

ن 
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الفرق بين السوقين 

النظافة  عنصري  على  التركيز  مع  ومرافقها  العام  والشكل  المساحة  حيث  من  معتمدة  عالمية  معايير  وفق  المحالت  وبناء  تصميم  وجرى 

والصحة العامة حفاظ³ على صحة المستهلكين. ويلحق بسوق المواشي مسلخ متطور يتمتع بإمكانيات وتجهيزات تعمل وفق أحدث التقنيات 

التي تستخدم في ذبح وتقطيع وتغليف اللحوم سواء لالستخدام الشخصي أو ل×غراض التجارية أو المناسبات الكبرى.

 كذلك يضم للسوق مبنى اداري ¿دارة السوق مكون من طابق أرضي وأول ويضم 13 مكتب³ إداري³ وقاعة اجتماعات وغرفة استراحة وكافيتريا.  

با¿ضافة إلى مختبر ويضم تجهيزات ومعدات مخبرية حديثة، وعيادات بيطرية تضم غرف الجراحة وغرف ا�شعة وغرفة (MRI) وغرف الفحص 

وحواضن رعاية، كما للسوق سكن موظفين يحتوي على (52) غرفة ويتسع لـ (200) شخص مع مجموعة دورات مياه وقاعة استراحة ومطبخ 

وغرف  الكهربائية  المحوالت  وغرف  البشري  االستخدام  ومياه  الري  مياه  خزانات  تضم  بالسوق  الخدمات  مباني  إلى  با¿ضافة  غسيل  وغرفة 

التجهيزات ا¿لكتروميكانيكية.

مخصصة  إحداهما  مكعب  130متر  وأخرى  مكعب  متر   200 معالجة  بطاقة  ا�ولى  وتصريف:  معالجة  بمحطتي  أيضا  السوق  تزويد  وجرى 

 700 وتخصيص  الداخلية  الطرق  برصف  الدائرة  قامت  كذلك  المسلخ،  ومخلفات  نواتج  مياه  لمعالجة  ا�خرى  والمحطة  الصرف  مياه  لمعالجة 

وتسهيل  لمراقبة  آليتين  بوابتين  تخصيص  إلى  با¿ضافة  للسوق  الخارجية  ا�سوار  وإنشاء  والتنزيل،  التحميل  �ماكن  با¿ضافة  للسيارات  موقف 

دخول الشاحنات وخروجها إلى السوق. 

ا�سواق  أحدث  بخدماته  ويناظر  التقليدية  الشعبية  ا�سواق  تصميمه  في  ليحاكي  التراثي  المعماري  الطراز  على  المشروع  مباني  صممت  و 

العالمية و تم مراعاة تغطية وتهوية الممرات الرابطة بين محالت السوق قدر ا¿مكان بنظام فصل الروائح.

محطتين  وجود  السوق  تصميم  في  روعي  فقد  ومتجددة  مستدامة  لبنية   Òوتوفير للبيئة  صديقة  كمدينة  الشارقة  مدينة  رؤية  مع  وتكامًال 

للمعالجة ا�ولى تقوم بمعالجة االستخدام البشري لمرافق الصرف الصحي الحديثة الموجودة في السوق والثانية تم تصميمها لمعالجة بقايا 

الذبائح والدواجن ونواتج استخدام المسلخ.

ا�جهزة  بأحدث  مجهزة  كاملة  بيطرية  عيادات  الجديد  السوق  يحتوي  أن  الدائرة  راعت  فقد  المجتمعية  الصحة  بمجال  لالهتمام  ومواصلة 

.. وكمشروع متكامل فإن السوق يحتوي على سكن للموظفين  وا¿مكانات التي يحتاجها مربي الحيوانات والمشترين والهواة على حد سواء 

يضم 52 غرفة ويستوعب 200 عامًال ومسجد يسع 350 مصلي³ ومجموعة أخرى من خدمات المطاعم والمحال وأماكن الجلوس واالستراحات 

لضمان تجربة زيارة مثيرة للصغار والكبار.

وبعد أن أبهرت الشارقة المنطقة كلها بمجموعة من التجارب الناجحة في مجال ا�سواق التخصصية مثل سوق الجبيل للخضار والفواكه وسوق 

الحراج للسيارات وسوق الجمعة في منطقة مليحة وغيرها من المشاريع التي نفذتها دائرة ا�شغال العامة في الشارقة وفق خطتها التنموية 

لسلسلة  المواشي  سوق  ينضُم  المستثمرين..  وتجذب  المجتمع  تخدم  التي  المشاريع  وإنشاء  البلدية  المجالس  احتياجات  تلبية  على  القائمة 

المشاريع الناجحة التي ترسخ مكانة الشارقة كوجهة اقتصادية واستثمارية قائمة على استهداف ا�سرة والمستهلكين في بيئة من االفتخار 

بالموروث الحضاري والمعماري .. لكي تبقى لها بصمتها المختلفة .. التراثية والحديثة في آن مع³ .. وهي المعادلة الصعبة .. التي نجحت الشارقة 

في تحقيقها بامتياز ..
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الفرق بين السوقين 

السوق الجديد في الصجعةالمقارنة السوق القديم في الجبيل

الموقع

المساحة 
ا¿جمالية 

المحال

المختبر الطبي

محطة معالجة

منطقة 
المزادات

مواقف 
السيارات

مسجد

ساحات 
إضافية

 ل×كشاك
 المتنقلة

الممرات

مسكن 
للموظفين 
في السوق

منطقة الجبيل 
منطقة مكتظة بالسكان مما يسبب ازدحام³ مروري³ وتلوث³ 
بسبب اندالع الروائح وازعاج³ للسكان المحيطين بالمنطقة

منطقة الصجعة الصناعية 
يقع على طريقين رئيسيين، هما شارع الشارقة الذيد، وشارع 

ا¿مارات ، يمكنه من خدمة المنطقة الوسطى بإمارة الشارقة 
با¿ضافة إلى قربه من االمارات المجاورة (دبي – عجمان – أم 
القيوين) ليلبي االحتياج الحالي ¿مارة الشارقة با¿ضافة إلى 

التوسعات المستقبلية 

تبلغ المساحة ا¿جمالية للسوق ومرفقاته 
46,100 متر مربع  

تبلغ المساحة ا¿جمالية للسوق ومرفقاتة  169,117 
متر مربع

52 محل ل×غنام والمواشي 
61 محل للطيور و الدواجن

30 محل  ل×عالف 
25 محل مشاتل بمساحة صغيرة 

المسلخ بخطين للذبح
-الخط ا�ول 100 رأس ماعز يومي³

-الخط الثاني 30 رأس جمل أو ماشية يومي³
ال توجد فيه محال لبيع الجمال 

179 متجرÒ  لبيع ا�غنام و المواشي والجمال
سوق المواشي ضعف السوق السابق

74 متجرÒ للدواجن 
مسلخ للدواجن

44 محل ل×عالف
32 محل مشاتل بمساحات مختلفة 
 34 محًال تجاري³ متعددة االستخدام

مسلخ يحتوي على 4 خطوط للذبح ا�ولى ل×غنام والثانية خط 
لذبائح ا�فراد والثالث للمواشي والجمال والرابع الخط التجاري

 الطاقة االستيعابية لخط الذبح 
-(150- 200 رأس في الساعة ل×غنام) 

-(20 رأس في الساعة ل×بقار ) 
-(20 رأس في الساعة للجمال)

مختبر ويضم تجهيزات ومعدات مخبرية و عيادة بيطرية وتضم غرف 
الجراحة وغرف ا�شعة و غرفة (MRI) وغرف الفحص وحواضن رعاية ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

محطة معالجة تضم عدد(2) محطة بطاقة معالجة ٢٠٠ متر مكعب 
يومي³ وأخرى  130 متر مكعب يوميَا  إحداهما مخصصة لمعالجة مياه 

صرف االستخدام البشري و المحطة ا�خرى لمعالجة مياه نواتج 
ومخلفات المسلخ 

وجود منطقة مزادات خاصة بالمواشي و الجمال، مما يجعل 
المشروع مقصد سياحي و ليس تجاري فقط، با¿ضافة إلى 

منطقة مزادات أخرى خاصة بالدواجن

700 موقف للسياراتال تتجاوز 100موقف

مسجد يتسع لعدد  386  مصلى للرجال 49 مصلى للنساء مع مسجد صغير يسع لـ 50 شخصَا 
مرافقة التي تضم سكن ا¿مام وأماكن وضوء للرجال وأخرى للنساء

ال يوجد
 وجود ساحة خاصة بالفعاليات، على سبيل المثال تخصص
 لسوق الجمعة أو عمل أكشاك بيع مؤقتة في المناسبات

تم مراعاة تغطية وتهوية الممرات الرابطة بين محالت ال يوجد تكييف بين الممرات الرابطة بين المحال
السوق قدر ا¿مكان

سكن الموظفين ويحتوي على (52) غرفة ويتسع لعدد (200) شخص ال يوجد
مع مجموعة حمامات وقاعة استراحة ومطبخ وغرفة غسيل



أهم ا�حداث

جولة سعادة رئيس الدائرة لÑطالع على مستجدات مشروع مدرسة 

فكتوريا في منطقة مليحة 

9 
| 

ن
را

عم
ة 

جل
م

|

| جولة سعادة رئيس الدائرة التفقدية لمتابعة أعمال مشروع حديقة الحومة للسيدات 

| جولة سعادة رئيس الدائرة التفقدية  لمتابعة أعمال ومستجدات مشروع المدينة الطبية بالشارقة 

| متابعة ميدانية لسعادة رئيس الدائرة لمشروعين إضافيين في مباني 

مركز الشارقة لعلوم الفضاء و الفلك في الشارقة



     | نجاح الدائرة  في  تجديد شهادة المطابقة لنظام إدارة الجودة لعام 2021
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اجتماع سعادة رئيس الدائرة مع إدارة الخدمات العامة لالطالع على 

خطة تنفيذ مشروع شبكات الصرف الصحي بمنطقة مويلح 

|

| متابعة سير العمل �حد المشاريع التطويرية في الجامعة القاسمية

القائمة  ا�عمال  سير  متابعة  التفقدية  الدائرة  رئيس  سعادة  جولة   |

لمشاريع في حرم جامعة الشارقة
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التفكير  عنوان   تحت  عمل   ورشة  بخورفكان  الدائرة  فرع  تنظيم   |
والشخصية ا¿يجابية

المؤسسي  االتصال  مركز  نظم  سعادتنا)  (لقاؤكم  مبادرة  ضمن   |
على  للرد  وذلك  الدائرة  متعاملي  مع  ا�ول  االفتراضي  اللقاء 
والمالحظات  التطويرية  االقتراحات  أهم  ومناقشة  استفساراتهم 

بما يحقق رضاهم وتطلعاتهم

الشارقة  مطار  هيئة  ممثلي  مع  العامة  الخدمات  إدارة  اجتماع   |

لمشروع  الفنية  ا�عمال  لمناقشة  المدني  الطيران  وهيئة  الدولي 

ممرات ومواقف الطائرات بمطار الشارقة الدولي

| تنظيم إدارة الموارد البشرية و المالية ورشة عمل تعريفية حول قانون الموارد البشرية الجديد و المتغيرات المستجدة

| إدارة عقود المباني تنظم  ورشة عمل عن بعد للشركات بخصوص 

إجراءات طرح المناقصات 
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للعلوم والتكنلوجيا  العربية  إدارة ا�فرع ل×كاديمية  زيارة مهندسي   |

بمبنى  الخاصة  المستقبلية  المشاريع  لمناقشة  البحري وذلك  والنقل 

ا�كاديمية البحرية

| متابعة استبدال أصول أجهزة التكييف في متحف الشارقة للحضارة 

ا¿سالميه في منطقة المجرة

| إدارة ا�فرع في زيارة موقعيه لمشروع حديقة الطريف بحضور ممثلي  المجلس البلدي بمدينة كلباء وذلك لمناقشة 
احتياجات أهالي المنطقة من ا�عمال ا¿ضافية الخاصة بالحديقة 

الذيد  بلدية  ممثلي  مع  الرق  لحديقة  االفرع   ¿دارة   موقعية  زيارة   |

في  المطاطي  الممشى  تركيب  و  توريد  مشروع  أعمال  لمناقشة 

الحديقة 

| اجتماع تنسيقي ¿دارة ا�فرع مع ممثلي ا�كاديمية البحرية وذلك 

لمناقشة المشاريع المستقبلية ومتطلبات االكاديمية البحرية 
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تحدي في مشروع
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المهندس ماجد سيف الشاعر السويدي من مواليد 1985م.  حائز على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من كلية التقنية العليا في 

سنة 2010 والبكالوريوس في ا¿دارة الهندسية من كلية التقنية العليا في سنة 2014، يعمل ا�ن في قسم االشراف في إدارة مشاريع المباني. 

المسمى الوظيفي مهندس مشروع أول، وقد أنظم إلى فريق عمل الدائرة في سنة 2016 

�وع؟ ��
ا�� �
��ا �� ���ة ا��

الجغرافي والحيوي ملتقى ومركزÒ هام³  الشارقة  إمارة  يشكل موقع 
الجذب  نقاط  إحدى  المواشي  سوق  ويعد  والتجاري،  الحضاري  للتبادل 
كل  عصر  فيه  المفتوح  المزاد  واليزال  الماضية،  السنوات  في  السياحية 
يوم جمعة يشكل مشهدÒ اجتماعي³ وشعبي³ يجلب الكثير من المتعة 
والسعادة ومع التوسع المضطرد لÑمارة وافتتاح العديد من المناطق 
النموذجية  الصناعية  والمناطق  الجامعية  والمدن  والتجارية  السكنية 
يتطور  أن  لزام³  كان  للقيادة،  وموزونة  حكيمة  رؤية  مع  تماشي³  فيها 
مفهوم أسواق المواشي بشكل يتناغم مع هذا التطور والتوسع ؛ ومن 
الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  وّجه   2016 عام  وفي  المنطلق  هذا 
الشارقة  حاكم  ا�على  المجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان 
العامة في  التنفيذ لدائرة ا�شغال  بتحديد موقع جديد للسوق وببدء 
الشارقة ¿طالق مشروع طموح نموذجي ومتكامل ا�ركان بحيث يتم 
الشارقة  ¿مارة  الحالي  االحتياج  يخدم  بشكل   2021 عام  في  افتتاحه 
سوقا  وليكون  السكان،  �عداد  المستقبلية  التوسعات  الى  با¿ضافة 
الحالية  ل×سواق  مطور  تصور  عبر  أنواعها  بكافة  للمواشي  متكامًال 

بحيث يكون مجمعا لعدة أسواق ، يدمج فكرة التبضع بالسياحة. 

�وع؟ ����� ���� ا����� دورا �ا�ا � ا�

•الموقع الذي تم تحديده يقع في قلب إمارة الشارقة بحيث يمكن لسكان المنطقة الشرقية الوصول إليه عبر طريق خورفكان الجديد بسهولة 

كما يجاور الموقع حدود المناطق السكنية النموذجية �هالي الشارقة ويمكن الوصول له بسهولة لسكان دولة ا¿مارات العربية المتحدة في 

ا¿مارات ا�خرى عبر محور شارع الشيخ محمد بن زايد ،  كما روعي في المكان أن يكون نقطة جذب نموذجية لكل من المستثمرين والتجار وتجار 

التجزئة لكي يتمكنوا من إيصال بضاعتهم ومنتجاتهم �كبر شريحة ممكنة عبر سوق واحدة السيما وأنه يقع بين مدينة الشارقة والمنطقة 

الوسطى ليلبي احتياجات أهالي الذيد أيضا .. عالوة على أن الموقع كان من إحدى توصيات المجلس االستشاري في جلسته الخاصة بمناقشة 

سياسة الدائرة عام 2016.
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منطقة  في  القديم  والمشاتل  والمسلخ  المواشي  سوق  يقع 

وتبلغ  مراحل،  على  1976وتوسعته  عام  في  إنشاؤه  وتم  الجبيل 

المساحة ا¿جمالية للسوق ومرفقاته 46,100 متر مربع.  

اتساعها  وعدم  وا�غنام  المواشي  محالت  عدد  لقلة   Òونظر

الدواجن  متاجر  لقلة  با¿ضافة  والطلب،  العرض  لمتطلبات 

تلبي متطلبات كل محل على حدة و  التي ال  الداخلية  ومساحاتها 

من  الروائح  وانبعاث  المتخصصة.  البيطرية  المختبرات  توافر  عدم 

مواقف  عدد  وقلة  المحيطة  السكنية  المباني  باتجاه  السوق 

الطرق  في  الشديد  واالزدحام  والمسلخ.   السوق  في  السيارات 

السوق،  عناصر  تربط  التي  الداخلية  والطرق  السوق  إلى  المؤدية 

با¿ضافة إلى التكنولوجيا المستخدمة في المسلخ أصبحت قديمة 

المبنى ال يتوافق مع االشتراطات  التحديث صعبة �ن  جدÒ، وعملية 

الحديثة ل×جهزة. 

سكان  حاجة  تلبي  ال  الحالي  للمسلخ  االستيعابية  القدرة  أن  كما 

التحتية للسوق من صرف  البنية  مدينة الشارقة، كذلك عدم توافر 

و  المــسلـــخ  من  الناتجة  الفضالت  ومعالجة  مياه  وتصريف  صحي 

السوق ناهيك عن الصدوع والتشققات في جميع المباني القائمة و 

السوق  ليأتي  للمواشي،  للمزادات  مخصصة  منطقة  توفر  عدم 

الجديد ملبيا لكافة االحتياجات الحالية والمستقبلية. 

�وع؟ ��� ا����� �
��ا �� ��ا��

انبثقت فكرة التصميم من رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة بأن يشكل السوق مكانا يقدم خدمات متكاملة للمتسوقين وأن يكون في 

موقع وسطي يخدم كافة سكان ا¿مارة وبعيد عن التجمعات السكانية درءÒ لالزدحام والتلوث البيئي. 

مرحلة بلورة الفكرة إلى مخططات هندسية : 

المخططات  ومطابقة  ومّساحين،  مهندسين  من  بالمشروع  القائم  الفريق  قبل  من  الموقع  زيارة  جرت  ا�ولية  والرسوم  الرؤية  تلك  على  بناًء 

والمستثمرين  التجار  آراء  دراسة  المعنية  الخدمية  الدوائر  مع  والتنسيق  المشروع  لمراحل  الزمنية  الجداول  وتحديد  ورسمها  الهندسية 

واحتياجاتهم و القيام بدراسات بيئية ومرورية فيما يخص المداخل والمخارج ودراسة السوق واالحتياج الفعلي والمستقبلي

أثناء عمل البنية التحتية

أثناء عمل التسوية
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التنسيق مع الهيئات الحكومية المختصة فيما يتعلق بالخدمات الخاصة لكل جهة بالمشروع 

ا�سواق  تصميمه  في  ليحاكي  التراثي  المعماري  الطراز  على    22 الـ  المشروع  مباني  صممت 

وتهوية  تغطية  مراعاة  وتم  العالمية  ا�سواق  أحدث  بخدماته  ويناظر  التقليدية  الشعبية 

الممرات الرابطة بين محالت السوق قدر ا¿مكان بنظام فصل الروائح.

تم مراعاة أن تكون الجهة ا�مامية من المباني مناسبة للزبائن لالطالع أما الجهة الخلفية تم 

تصمميها بطريقة تناسب دخول وخروج الشاحنات والبضائع 

مرحلة تهيئة ا�رض : 

مع مطلع عام 2019 جرت تسوية ا�رض المخصصة للمشروع بالكامل ووصلت كمية القطع

 ما يقارب 360.000 متر مكعب الرتفاعات تراوحت ما يتجاوز الـ 3 أمتار  على  مساحة تجاوزت 170 ألف متر مربع ونقل خطوط الخدمات التي تمر 

من أرض المشروع أو حمايتها. 

مرحلة البناء والتشييد :

تم إنشاء طريق وسطي يفصل سوق المواشي عن سوق الدواجن وا�عالف والمشاتل بطول 45 مترÒ مزودÒ بمسطحات خضراء ونوافير مائية.  

تم إنشاء ممر ين طول كل منهما 470 مترÒ يصالن ا�سواق من الجهة الغربية بالشرقية مزودة بأنظمة تهوية خاصة. ومظالت قماشية تخفض 

درجة الحرارة بحوالي ١٠ درجات ليتسنى سهولة التنقل في السوق صيفا وشتاء. تم تزويد مداخل كل سوق برسوم تعبر عن وظيفة كل منه. 

مرحلة التوريد : 

جرى تجهيز السوق بشبكة متكاملة من الخدمات تؤمن كافة وسائل الراحة السالمة للمستثمرين. 

2146  متر  أعداد وحدات ا¿نارة الداخلية 

أعداد ا¿نارة الخارجية  

أعداد أعمدة ا¿نارة  

إجمالي عدد العدادات الكهربائية 

أطوال كابالت الكهرباء المستخدمة بتنفيذ المشروع 

أطوال أسالك الكهرباء المستخدمة بتنفيذ المشروع  
10 محوالت  إجمالي عدد المحوالت

1104  متر 

1104  متر 

187  متر 

22,969  متر 

280,140 متر 

طول شبكة التغذية بالمياه    3160  متر 

طول  شبكة تصريف مياه ا�مطار

طول  شبكة الصرف الصحي 

طول  شبكة إطفاء الحريق  

طول شبكة الري

                      2300  متر     طول  شبكة الغاز   

 5120 متر 

 2375  متر 

 3500  متر 

 3755  متر 

مرحلة توصيل الخدمات  :    

نظرا لكبر حجم المشروع تطلب الموضوع توريد أسالك وأنابيب على مساحات كبيرة السيما أن طول مسار الحفر من محطة الكهرباء الرئيسية

إلى المحطات التي تم إنشاءها في المشروع بلغت 6 كيلو متر 

خدمات ا�من والسالمة   : 

لشبكات  التحتية  البنية  تجهيز  تم  وأنه  السيما  والسالمة  ا�من  إجراءات  كافة  توفير  تستهدف  متكاملة  تقنية  تحتية  ببنية  المبنى  تزويد  تم 

االتصاالت مع تركيب عدد 250 كاميرة مراقبة خارجية و تركيب 70 كاميرة مراقبة داخلية و تجهيز غرفة التحكم بعدد 8 شاشات للمراقبة مع 

تركيب عدد 30 جهاز تحكم با�بواب و 10 شاشات عرض خارجية.

النظافة  عنصري  على  التركيز  مع  ومرافقها  العام  والشكل  المساحة  حيث  من  معتمدة  عالمية  معايير  وفق  المحالت  وبناء  تصميم  وجرى 

والصحة العامة حفاظ³ على صحة المستهلكين. ويلحق بسوق المواشي مسلخ متطور يتمتع بإمكانيات وتجهيزات تعمل وفق أحدث التقنيات 

التي تستخدم في ذبح وتقطيع وتغليف اللحوم سواء لالستخدام الشخصي أو ل×غراض التجارية أو المناسبات الكبرى.

 كذلك يضم للسوق مبنى اداري ¿دارة السوق مكون من طابق أرضي وأول ويضم 13 مكتب³ إداري³ وقاعة اجتماعات وغرفة استراحة وكافيتريا.  

با¿ضافة إلى مختبر ويضم تجهيزات ومعدات مخبرية حديثة، وعيادات بيطرية تضم غرف الجراحة وغرف ا�شعة وغرفة (MRI) وغرف الفحص 

وحواضن رعاية، كما للسوق سكن موظفين يحتوي على (52) غرفة ويتسع لـ (200) شخص مع مجموعة دورات مياه وقاعة استراحة ومطبخ 

وغرف  الكهربائية  المحوالت  وغرف  البشري  االستخدام  ومياه  الري  مياه  خزانات  تضم  بالسوق  الخدمات  مباني  إلى  با¿ضافة  غسيل  وغرفة 

التجهيزات ا¿لكتروميكانيكية.

مخصصة  إحداهما  مكعب  130متر  وأخرى  مكعب  متر   200 معالجة  بطاقة  ا�ولى  وتصريف:  معالجة  بمحطتي  أيضا  السوق  تزويد  وجرى 

 700 وتخصيص  الداخلية  الطرق  برصف  الدائرة  قامت  كذلك  المسلخ،  ومخلفات  نواتج  مياه  لمعالجة  ا�خرى  والمحطة  الصرف  مياه  لمعالجة 

وتسهيل  لمراقبة  آليتين  بوابتين  تخصيص  إلى  با¿ضافة  للسوق  الخارجية  ا�سوار  وإنشاء  والتنزيل،  التحميل  �ماكن  با¿ضافة  للسيارات  موقف 

دخول الشاحنات وخروجها إلى السوق. 

ا�سواق  أحدث  بخدماته  ويناظر  التقليدية  الشعبية  ا�سواق  تصميمه  في  ليحاكي  التراثي  المعماري  الطراز  على  المشروع  مباني  صممت  و 

العالمية و تم مراعاة تغطية وتهوية الممرات الرابطة بين محالت السوق قدر ا¿مكان بنظام فصل الروائح.

محطتين  وجود  السوق  تصميم  في  روعي  فقد  ومتجددة  مستدامة  لبنية   Òوتوفير للبيئة  صديقة  كمدينة  الشارقة  مدينة  رؤية  مع  وتكامًال 

للمعالجة ا�ولى تقوم بمعالجة االستخدام البشري لمرافق الصرف الصحي الحديثة الموجودة في السوق والثانية تم تصميمها لمعالجة بقايا 

الذبائح والدواجن ونواتج استخدام المسلخ.

ا�جهزة  بأحدث  مجهزة  كاملة  بيطرية  عيادات  الجديد  السوق  يحتوي  أن  الدائرة  راعت  فقد  المجتمعية  الصحة  بمجال  لالهتمام  ومواصلة 

.. وكمشروع متكامل فإن السوق يحتوي على سكن للموظفين  وا¿مكانات التي يحتاجها مربي الحيوانات والمشترين والهواة على حد سواء 

يضم 52 غرفة ويستوعب 200 عامًال ومسجد يسع 350 مصلي³ ومجموعة أخرى من خدمات المطاعم والمحال وأماكن الجلوس واالستراحات 

لضمان تجربة زيارة مثيرة للصغار والكبار.

وبعد أن أبهرت الشارقة المنطقة كلها بمجموعة من التجارب الناجحة في مجال ا�سواق التخصصية مثل سوق الجبيل للخضار والفواكه وسوق 

الحراج للسيارات وسوق الجمعة في منطقة مليحة وغيرها من المشاريع التي نفذتها دائرة ا�شغال العامة في الشارقة وفق خطتها التنموية 

لسلسلة  المواشي  سوق  ينضُم  المستثمرين..  وتجذب  المجتمع  تخدم  التي  المشاريع  وإنشاء  البلدية  المجالس  احتياجات  تلبية  على  القائمة 

المشاريع الناجحة التي ترسخ مكانة الشارقة كوجهة اقتصادية واستثمارية قائمة على استهداف ا�سرة والمستهلكين في بيئة من االفتخار 

بالموروث الحضاري والمعماري .. لكي تبقى لها بصمتها المختلفة .. التراثية والحديثة في آن مع³ .. وهي المعادلة الصعبة .. التي نجحت الشارقة 

في تحقيقها بامتياز ..
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تتم عملية الذبح آليا با¿ضافة إلى تحريك الذبيحة باتجاه القبلة وفقا 

للشريعة ا¿سالمية، ثم تعلق على خط لتمر بمحطات التنظيف من 

بشكل  والشطف  والزوائد  الجلد  وإزالة  السلخ  عملية  ثم  الزوائد 

الثالجات  بمنطقة  لتنتهي  الوقت  اختصار  على  تساعد  أوتوماتيكي، 

والتبريد، كما تتوفر فرصة للمتبضعين بعد شراء ذبيحتهم باالطالع 

على عملية الذبح من خالل فاصل زجاجي يفصل ساحة االنتظار عن 

الزبون عليها وعلى مرأى من  الذبح والروائح أيضا بحيث يطلع  مكان 

رقم  حجز  عبر  العملية  تنظيم  وتتم  ذبيحته،  من  ويتأكد  عينه 

يتتبع  كي  دوره  مجيء  حين  إلى  ا¿لكترونية  الشاشة  على  واالطالع 

ذبيحته، وهو أكبر مسلخ على مستوى الدولة . 

خط  وطرق  خاصة  وبوابات  به  خاصة  بحظائر  المسلخ  تزويد  تم  كما 

تجاري لتنظيم عملية الدخول وعدم عرقلة السير بحيث ال تتعارض 

الشاحنات مع مركبات ا�فراد. 

�اذا �� �ا�� ا���ادات  ؟ 

سهولة  للزائر  يتسنى  كي  السوق  قلب  في  موقعة  اختيار  تم 

ساحة  عن  عبارة  وهو  المزاد،  بعد  السوق  أرجاء  كافة  إلى  الوصول 

ومغطاة  مستويات   3 من  مصغر  مدرج  شكل  على  متكاملة 

 200 لـ  تتسع  بجلسات  و  للتهوية  بمراوح  تزويدها  وتم  ومظللة 

يتسنى  بحيث  الماشية  لعرض  مسيجة  ساحة  تتخللها  شخص³ 

للجالس والمار من المكان رؤية المزاد. 

�وع ؟ ���ا أ��ز �	
�ات ا�

للمناسيب  والوصول  الموقع  لتهيئة  الترابية  التسوية  �عمال  والحاجة  المشروع  أرض  طبوغرافية  المشروع  صادفت  التي  التحديات  أبرز  ومن 

المطلوبة للتمكن من البدء بالمشروع ، حيث بلغت حجوم ا�عمال الترابية المنفذة والقطع الترابي والردم 360.0000 مترÒ مكعب³ با¿ضافة إلى 

مرور خط الغاز الرئيسي المغذي لمحطة اللية بمدينة الشارقة بمنتصف أرض المشروع، وتأمين فصل منطقة مرور الخط وتأمين حماية له وفق 

اشتراطات عالية المعايير وقد نفذت الحماية تحت إشراف مباشر من قبل الجهات المختصة عالوة على وجود خطوط كهرباء مارة بأرض المشروع 

ألياف بصرية لشركة اتصاالت تم نقلة خارج موقع ا�رض، كذلك وجود فرق  الشارقة وكذلك خط  بالتنسيق مع هيئة كهرباء ومياه  تم نقلها 

حسب  استنادي  جدار  وتنفيذ  الجوار  مع  التنسيق  تم  حتى  الجهة  بهذه  با�عمال  مباشرة  تعذر  مما  الجوار  مع  أمتار  ثالثة  من  �كثر  منسوب 

المطلوب. ومن ثم إدخال بعض التعديالت وفق احتياجات الجهة المستفيدة من السوق وما يترتب على ذلك من إعادة دراسة مع مراعاة المدة 

الزمنية، و أيضا تعديالت على محطتي معالجة مياه الصرف حسب اشتراطات البلدية واستيعاب نواتج المسلخ . 

وعلى الرغم من مرور العالم بجائحة كورونا وما ترتب عليه من إجراءات احترازية إال أن العمل في المشروع لم يتوقف ولم تفتر الهمم بل التزم 

مهندسو الدائرة وموظفوها بكافة اشتراطات السالمة من ارتداء للكمامة وتكثيف العمل خارج وقت فترة التعقيم الوطني با¿ضافة إلى توزيع 

مناطق العمالة وفق فرق محددة ومناطق متفرقة بطريقة تضمن التباعد االجتماعي عالوة على التعقيم الدوري التي كانت تقوم به الدائرة 

لمشاريعها بالتعاون مع شركة بيئة. 
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الدائرة في أرقام

 700
موقف³ للسيارات

 52
غرفة سكن للموظفين 

 74
محل للدواجن 

مسلخ للدواجن

200
مترÒ مربع³

                    مشتًال
 

32
 بمساحات مختلفة كل

 مشتل على مساحة 

                    محًال
 

12
 لبيع الجمال كل حظيرة على مساحة

 220 مترÒ مربع³
كل حظيرة تسع  

 بإجمالي 880 جمًال73 رأس جمل

مسجد يتسع لـ 

   386
مصلي

 141
متجرÒ لبيع ا�غنام 

وكل حظيرة تسع لـ 

44
 رأس غنم بإجمالي

 6200 

 3760
مترÒ  مبنى اداري ¿دارة السوق 

على مساحة 

��ق ا��ار�� ����ا�
تكلفة المشروع 225 مليون درهم 

 
محًال تجاري³ 

34متعددة االستخدام     26
محل لبيع المواشي 

وتتسع الحظائر فيها لـ 

2288
رأس 

محًال ل×عالف44 
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مساحة السوق

  169,117
مترÒ مربع³

للسوق مدخالن مزودة ببوابات ا�ول على طريق 
الشارقة الذيد، والثاني على الطريق العابر  بشكل 

متعامد و مقابل منطقة مزيرع مباشرة

محطتي معالجة للمياه  قدرة ا�ولى  200
م3/ي  وا�خرى  130م3/ي  

منقطة المزادات وهي مخصصة لتنظيم عمليات 
بيع ا�غنام والمواشي عبر مزادات رسمية لضبط 
عمليات البيع والشراء والتأكد من وجود ضمانات 

كافية لهذه المزادات لضمان حقوق كافة ا�طراف

مسلخ بطاقة استيعابية خط الذبح (150 - 
200 رأس في الساعة ل×غنام) (20 رأس في 
الساعة ل×بقار) (20 رأس في الساعة للجمال)

مستشفى بيطري مصغر يحتوي على عيادات 
بيطرية وتضم غرف الجراحة وغرف ا�شعة 

وغرف الفحص وحواضن رعاية

مختبر ويضم تجهيزات ومعدات مخبرية 

��ق ا��ار�� ����ا�
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وجوه من ا�شغال

المهندسة 

من إدارة مشاريع المباني
 (مهندس معماري) 


ا§�ة � �ام 2017 ��� �ا�¦ ا��
ا�ات وا�����ات ا�� �ا�
�¢ ���¥�ل إ�£ ����¢ ا�	ا�؟�� ����� ¦ِ�ا�©
المجال  إذ يتطلب  والتميز،  للتفوق  لتحديات جديدة استفيد منها وتكون طريقي  الفرصة  بمثابة  لدائرة ا�شغال واعتبرتها  بانضمامي  سعدت 

الهندسي التواجد على أرض المشروع ولوال ذلك لما تعلمت وأتقنت مهام الوظيفة، فعملت في إدارة مشاريع المباني التي كانت تشرف على 

تصميم وإنشاء المباني ساعدتني كثيرÒ تلك المرحلة على تنمية روح العزيمة واالجتهاد واكتساب ا�خالقيات المهنية المطلوبة، ما جعل لها 

تأثيرÒ إيجابي³ في مسيرتي المهنية. 

 ��¬» ا��ªا�


راء ���وع ( �
��� ����� و ���ا�� ) ؟ � 
��� إ�£ ��	¢ ا®دارة ��¥� أن ���� أ�¯�� ���

أما فيما يتعلق بالمقومات التي ساعدتني لالرتقاء في عملي فقد تسبب التعامل بشكل مباشر مع المهندسين من ذوي الخبرة وأيض³ التنسيق 

مع االستشاريين والمقاولين في صقل قدراتي في المهام ا¿دارية، وبالعزم وا¿صرار استطعت أن أكتسب الخبرة الالزمة التي ساعدتني على 

إثبات قدراتي. 

فخورة بالعمل مع زمالئي من الكفاءات الوطنية في قطاع الهندسة، فالقيادة تعني أن تتحّلى بالمسؤولية تجاه واجباتك ومن يعملون في 

فريقك. أثمن اختياري ضمن هذا المشروع وأشعر بحجم المسؤولية التي ُكلفت بها، وهي فرصة �ثبت من خاللها مدى جدية وإمكانية المرأة 

ا¿ماراتية للتميز في كل الميادين والمجاالت، فأنا فخور بالعمل مع زمالئي من الكفاءات الوطنية في قطاع الهندسة فالقيادة تعني أن تتحّلى 

بالمسؤولية تجاه واجباتك ومن يعملون في فريقك، وهذا ما يجعلنا مسؤولين عن تحفيز وإلهام الموظفين وتقديرهم وتلبية احتياجاتهم.

�����ا���از ا�
 ا�°��ن�
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الصحيح للمشروع وفي  المسار  ا¿نجاز على  بقاء نسبة  أحرص دائم³ على ضمان 

مشروع،  لكل  الموضوعة  الميزانية  حدود  مراعاة  مع  له،  المحدد  الزمني  ا¿طار 

المهمة،  ا�مور  من  يعتبر  تحديات  �ي  والناجحة  السريعة  الحلول  إيجاد  أن  كما 

ا�عمال وا¿شراف  إنجاز  بانتظام، ومتابعة  المشروع  للمحافظة على سير  وذلك 

مع فريق العمل المتخصص لكل مشروع.

كال  من  الكفاءات  أصحاب  من  الوطنية  الكوادر  بتوظيف  الدائرة  التزمت  لطالما 

الجنسين ومن مختلف الجنسيات، حيث يسهم ذلك في خلق بيئة عمل مميزة 

وتشجيعهم  الموظفين  تحفيز  على  العليا  ا¿دارة  من  المستمر  الدعم  مع 

وتطويرهم على المستوى المهني والشخصي، فنحن في دائرة ا�شغال نعمل 

بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف الدائرة، وأنا فخورة بالعمل فيها وممتن لدعم 

والتزام ا¿دارة العليا فيما يتعلق بالتطوير المهني. 

��������ص دا§�ة ا���ال ��£ ����� �´ارات ا���ا���³ ا�	�

�ا ا�ªي ���	�� �» ا������ ا��
د ±ا¥� �� ��ارون ��´�
 �°¶ ��ا�¢؟

وأال  بإتقان،  المتوفرة  الفرص  ودراسة  بالصبر  والتحلي  للنجاح،  يقود  �نه  التفاؤل 

فرصة  فكل  للتطلعات،  مناسبة  الحالية  الوظيفة  تكن  لم  إذا  با¿حباط  يشعرن 

إلى خطوة أهم،  المجال  المهارات وتفتح  عمل هي خبرة في حد ذاتها تصقل 

با¿ضافة إلى االستمرار في التعليم واالستطالع عن آخر المستجدات �ن العلم 

من العناصر ا�ساسية التي تسهم في تمكين المرء، فإذا حظيت بتعليم جيد 

إلى  با¿ضافة  لبلده،  مفيدة  مساهمات  تقديم  من  تمكنك  خبرات  ستكتسب 

تمنح  التي  المناسبة  التدريب  برامج  عن  البحث  خالل  من  الذات  لتطوير  السعي 

الفرصة للتعرف إلى تجربة أدوار مختلفة. 

��؟���
�� دور ا���اب وا��ا�ات � ا�¥�� ���

حاز الشباب على دعم ال محدود من حكومتنا الرشيدة، فهناك 

ثقة  نيل  من  تمكنت  المجاالت  مختلف  في  مشرفة  نماذج 

القيادة التي أعطتهم الفرصة ومكنتهم �ن يكونوا صناع قرار، 

وفي  الراهن  عصرنا  ففي  جميع³،  به  نعتز  شرف  وسام  وهو 

المهندسات  دعم  والسيما   ، خاص  بشكل  ا¿ماراتي  مجتمعنا 

الشابات تخطينا مرحلة التمكين ووصلنا لمرحلة التوازن فأصبح 

الرجل والمرأة يتشاركان المسؤوليات بشكل أكبــر ويتقاسمان 

االجتماعي  واستقرارهما  ا�سرة  توازن  على  للحفاظ  ا�دوار 

ونجاحهما جنب³ إلى جنب في العمل بمختلف المجاالت، فلم 

 Òتعد هناك أية فروقات أو عقبات أمام عملها، بل أصبحت عضو

فعاًال في المجتمع.

�ا و¥�¦ إ��»؟�� ��

���ا �� أ���¢ ودور ا��ا��

تربيت في بيئة تعزز مفهوم العلم واالجتهاد والعطاء وهي 

�سرة  أنتمي  فأنا  أهلنا،  من  توارثناها  ا�ثر  جميل  لها  قيم 

والتحصيل  التعليم  أهمية  فيها  فرد  كل  يعي  متعلمة 

الدراسي، وهو ما انعكس على تفكيري ورسخ بداخلي هذه 

القيم، ووالداي هما مصدر إلهامي ومثلي ا�على وقدوتي، 

لهما الفضل فيما وصلت إليه فالكلمات ال توفي حقهما وال 

المفردات توصف لطفهما واحتواءهما لي. 

 �	���´ا ��£ � ��	�
�¢ آ�ال ±ا¥� ��� ��
ا�����ى ا���؟

أطمح بأن أضع بصمتي بين الشخصيات القيادية البارزة على 

المحافل  في  بالدي  أمثل  أن  ويشرفني  الدولة،  مستوى 

جيلي  أبناء  إلهام  في  أرغب  كما  والدولية،  المحلية 

عن  يتوقفون  وأال  التميز،  طريق  في  باالستمرار  وأنصحهم 

.Ôالطموح والتفاؤل بغد أجمل بإذن ا

 �� �º ا������ ���¥�ل إ�£ ��ا¥� ��اد�� � ا�
ا§�ة، 
�اذا ���� أن �����ا �� �ªا ا���؟ 
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ألق المكان وتهافت الناس

ا���´£ ا�د�
يجمع الترفيه واالحتفالية بالقراءة

مدير  المعداوي  سعد  يرى  جهته،  من 
تنفيذي لشركة سما ا�ولى للمحاسبة أن 
ساحر  وموقع  جميل  مكان  المقهى 
ويرتاده الرجال والنساء على حد سواء، كما 
لÑنسان  تتيح  وفرصة  ظاهرة  تعد  أنها 
مع  أواالجتماع  الفردية  الخلوة  فرصة 
أو  ا�عمال،  بعض  ¿نجاز  بالعمل  الزمالء 
االجتماع  عن  كتغيير  للدردشة  ا�صدقاء 
في المنزل داخل الديوانيات.. وما نجده أن 
أفضل  لتقديم  تتسابق  المقاهي  هذه 
طلب  أجواء  في  والعروض  الخدمات 
أعداد  من   وضاعف  عليها  متزايد 
للمكتبة  فهرس  بإنشاء  مرتاديها.وطالب 

لتصنيف الكتب وتبويبها. 

سعد المعداوي

وخبيرة  مستشارة  الحارثي  هنا  وتقول 
تأمين أنها تقرأ وتطالع الكتب القيمة في 
السمو  صاحب  كتب  وأبرزها  المقهى 
فراغها  وقت  وتم×  الشارقة  حاكم 
يغاير  الذي  ا�دبي  المقهى  في  بالقراءة 

ا. المقاهي ا�خرى التي أصبحت أمًرا نمطًيّ
حالة  يثري  ا�دبي  المقهى  أن  وأيدت 
في  الثقافي  المشهد  في  القراءة 
ثقافي  بعد  له  مكان  أي  �ن  المجتمع، 
ويتم  الكتاب  على  ويحتوي  ومعرفي 
لو  حتى  خّلاقة  ثقافية  أفكار  مناقشة 
كانت بطريقة غير مباشرة، فهو يثري حب 
والمهتمين  المتواجدين  لدى  القراءة 

بالقراءة. 
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ا�دبي وموقعه  المقهى    يحمل مقر 
في منطقة الحيرة في الشارقة رمزية 
نفسه  للمكان  وأدبية  وتاريخية  ثقافية 
في عاصمة المعرفة والتنوير، فالحيرة 
من  هي  للشارقة  الثقافي  التاريخ  في 
ا�ولى  والثقافية  ا�دبية  المكّونات 
التعليم  ورجاالت  وأدباءها  لشعرائها 
والمكتبيين ا�وائل في العشرينات من 
القرن الماضي، وُأنشئ المقهى ا�دبي، 
في  الثقافة  دائرة  عالمات  إحدى 
المقر   .٢٠٢٠ عام  يناير  في  الشارقة، 
على  يطل  الحيرة  في  جميل  موقع 
التراث  أيض³:  البحر  ورمزيات  البحر، 
البّحارة الذين هم  الثقافي ل×وائل من 
من  ا�رض  على  الحضارة  بناة  أساس 
تربية  ورجال  مال  ورجال  وأدباء  شعراء 

وتعليم.
المرجعيات  ذي  المكان  هذا  في 
ا¿مارات،  أدباء  لكل  المعروفة  الثقافية 
يقع  منهم،  الجديد  الجيل  وحتى 
له  الذي  البحر   Òمجاور ا�دبي  المقهى 
الغوص  ثقافة  من  رمزياته  أيض³  هو 
الذين  البّحارة  الرجال  إلى  اللؤلؤ،  على 
البحر  ومعاليم  مجاهيل   Òمبكر عرفوا 
ا¿مارات  من  الطويلة  ترحاالتهم  في 
إلى البلدان المجاورة، وقد عادوا بشيء 

من ثقافات تلك البلدان. 
المقهى ا�دبي حديث العهد من حيث 
ذاكرة  إلى  بالعودة  ولكن  ا¿نشاء، 
الحيرة  جماعة  كانت  فقد  المكان، 
أو  «مقهى»  هي  ا�دبية  الشعرية 
«منتدى»، أو «مجلس أدب وثقافة «قريب³ 
المكان  روح  ويستلهم  البحر،  من 
ذلك،  من  وأكثر  ا¿ماراتي.   - الشارقي 
ا�دبية على صالت  الجماعة  كانت تلك 
وعالقات مع أدباء ورجال علم وتعليم 
في  والريادي  الثقافي  اعتبارهم  لهم 
ومصر،  والعراق،  العربي،  الخليج  دول 

وبالد الشام.



اد الراغبين  و كثيرÒ ما لعبت المقاهي أدوارÒ تجاوزت إلى حد بعيد وظيفتها ا�ولى وهي استقبال الروَّ

الثقافي  المقهى  دور  ولعل  الشاي.  من  كوب  أو  قهوة  فنجان  حول  الوقت  بعض  تمضية  في 

المقاهي دخل  الوظيفة ا�ساس. حتى أن بعض  المضافة على  أبرز هذه ا�دوار  للمقهى كان من 

لوا هذا  اده الذين من خالل طغيان حضورهم على حضور غيرهم، حوَّ عالم ا�دب والثقافة بفعل روَّ

المقهى أو ذاك إلى مكان أقرب إلى المنتدى أو المكتبة العامة، منه إلى المقهى.

الخيارات مفتوحة للجلوس فيمكنك تمضية الوقت في الطابق ا�ول بإطاللة على البحر أو الجلوس 

في القاعة الرئيسية في الطابق ا�رضي لمتابعة التلفاز أو مباريات كرة القدم، كما يمكنك تمضية 

الوقت أمام ردهة المقهى أيام اعتدال الطقس. 

و ُيجمع عدد من مرتادي المقهى ا�دبي في هذا االستطالع على أن المقهى يلعب دورÒ محوري³ 

في خلق مساحات أرحب لتبادل النقاشات البّناءة التي من شأنها إثراء المنتج ا�دبي؛ كما ساهمت 

في االرتقاء بالذائقة الثقافية عموم³، ونقلت عملية القراءة على وجه الخصوص إلى مرحلة جديدة 

أن كانت مقتصرة على صفوات  المجتمع على ممارستها؛ بعد  زت من خاللها مختلف شرائح  حفَّ

وُنخٍب بعينها، ويؤكدون في الوقت ذاته أهمية وجود إطار مؤسسي جامع ُينظم عملها ويضمن 

استمراريتها، ويذلل العقبات التي قد تعترض طريقها.

هكذا هي تساهم في التحفيز على القراءة وتحقيق الرؤية واالستراتيجية الفكرية لدولة ا¿مارات 

وقيادتها الرشيدة. وال شك أننا في حاجة إلى خطط تنفيذية متنوعة ومتواصلة، ومن بينها تنشيط 

تنفيذ  في  وا¿بداع  الثقافية  الحركة  إثراء  إلى  للوصول  أكثر،  المقاهي  هذه  وأدوار  برامج  وتفعيل 

البرامج وا�نشطة الثقافية.

وبالنتيجة هل سيشكل المقهى ا�دبي في الشارقة ذاكرة ل×دباء وطلبة العلم كما شكل مقهى 

الناس ومداد أقالم  الفيشاوي المصري، ليبقى حديث  الواقع في قلب دمشق أو مقهى  الهافانا 

الصحافيين.  تمتلك شركة  النهدي وهي  وتوافق منى 
خاصة وتنجز بعض أعمالها في المقهى 
أنه مكان مالئم وهادئ وجميل ذو إطاللة 
من  أكثر  فعاليات  ¿حياء  ودعت  ساحرة 

أمسيات شعرية و أدبية. 
الجنسية  من  راتورد  كنجل  وتؤيدها 
والدتها  مع  تستمع  التي  الهندية 
بالجلوس في المقهى المطل على البحر 
والخدمات  الجهود  بكافة  مشيدة 
الموجودة وطالبت بإضافة كتب إنجليزية 
لها  ليتسنى  المقهى  مكتبة  إلى 

المطالعة أيضا. 
وأشارت أن المقهى ذات مواصفات جيدة 
ومكان  استقبال،  من  رائع  وتنظيم 
بالشكل  القهوة  وإعداد  مناسب، 
مناسب،  مكان  في  ومتواجد  المطلوب، 

وبعيد عن إزعاج ا�حياء.
ا�دبي  المقهى  سيشكل  هل  وبالنتيجة 
العلم  وطلبة  ل×دباء  ذاكرة  الشارقة  في 
في  الواقع  الهافانا  مقهى  شكل  كما 
ومداد  الناس  حديث  ليبقى  دمشق،  قلب 

أقالم الصحافيين. 

منى النهدي

ن 
جلة عمرا
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وعلى أحد طاوالت المقهى، نجد عبد اÔ تايه وهو طالب هندسة طاقة متجددة في 

المكتبات سابقا ولكن اÖن  أرتاد  : كنت  الثالثة منهمكا في دراسته وبحثه وقال  السنة 

أصبحت أقصد المقهى كل يوم وأجده المكان المالئم وأشار إلى أن المقهى ا�دبي، 

هذا المكان لالجتماع والتواصل الشفوي، ففيه تجد طلبة الجامعات وا�ساتذة والكتاب 

وا�دباء با¿ضافة إلى مكتبة كبيرة تضم مجاميع الكتب، وخدمة ممتازة من موظفي 

المقهى على مدار الساعة.



إلى أين الوجهة ؟!..
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أهمية الموقع :

بهدف تعرف الزوار با�همية الجيولوجية لجبل بحيص ومناطق الشارقة التي تحيط به. هذا الموقع الفريد يحتضن 

دالئل تاريخية حول كيفية تشكل الطبيعة المحلية قبل فترة ال تقل عن 93 مليون سنة. وهو موقع غنّي بالبقايا 

في  اليابسة  معظم  تغمر  كانت  ضحلة   Òبحار استوطنت  التي  القديمة  البحرّية  الكائنات  من  للعديد  المتحّجرة 

ا¿مارات حتى فترة قريبة من المنظور الجيولوجّي.

مميزات الحديقة :

– الحديقة الجيولوجية تتضمن معالم جيولوجية وأحافير من ماليين السنين، تتمّيز بتصاميم فريدة في  بحيص 

مساراتها يمكن من خاللها التعرف على كيفية تكّون أبرز المعالم الجيولوجية في المنطقة، مثل سلسلة جبال 

الَحَجر، والجبال المنفردة ا�خرى، والسهول الحصوية، وكثبان الرمال. وتتضمن الحديقة موقعين أثريين يسهمان 

في تعزيز معرفة تاريخ استيطان البشر لهذه المنطقة، والذي يعود إلى أكثر من125 ألف سنة.

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

عضو المجلس ا�على حاكم إمارة الشارقة  عام 2020/1/20 
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الخدمات التي تقدمها الحديقة:

• يقدم ا¿رشاد باللغتين العربية وا¿نجليزية.

عوامل  من  الشارقة  له  تعرضت  ما  على  الضوء  يسلط  الذي  التراثي»،  الشارقة  «كنز  الوثائقي  العرض  يقدم   •

البيئية  السياحة  مجال  في   Òرائد مشروع³  ويعد  وبحارها  وسهولها  جبالها  شكلت  العصور  مدار  على  جيولوجية 

يهدف إلى تعريف الزوار بتاريخ الشارقة الجيولوجي، وا�همية الجيولوجية لجبل بحيص والمناطق ا�ثرية المحيط به.

الهدايا، االستعالم، مصلى، ركن  المكان مثل: ( مطعم، متجر  الزوار والسائحين في  التي تخدم  المرافق  • وجود 

ا�طفال للرسم ومطابقة ا�حافير، االستراحات في الممشى الجيولوجي "الحديقة الخارجية"، خزانات ليتم وضع 

أغراض الزوار فيها إن لزم ا�مر، ليتم االستمتاع والمشي في أرجاء الحديقة الخارجية).

• تقديم الفعاليات والورش وا�نشطة لجميع الفئات العمرية.

ن 
جلة عمرا
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أنحاء  الثقافية الختيار أفضل تصميم من مختلف  الكنيسة للشؤون  العمل كانت عبر مسابقة معمارية مفتوحة أطلقتها وزارة  بداية 

العالم شارك فيها 350 مشارك³.  و اقترح سينوهيتا أن يكون المبنى مالئما بحيث يسمح للمواطنين في بالتفاعل مع المبنى حتى لو لم 

يستطيع  فيها  الماء،  على  تطل  كبيرة  مساحة  هناك  و  سقفه  فوق  وحتى  المبنى  حول  يمشوا  أن  يستطيعون  فالمواطنون  يدخلوه 

الجمهور االستمتاع بعمارة المبنى وكذلك بمنظر ميناء أوسلو ، في الداخل هناك بهو جميل به جدار منحني مغطى بالخشب الذي يتباين 

مريحة  إضاءة  لتوفير    LED إضاءة  تستخدم  كبيرة  بثريا  ومضاءة  أيضا  بالخشب  مكسوة  ا�وبرا  قاعة   ، ا�بيض  اللون  ذو  البهو  بقية  مع 

4700 زائر هناك أيضا قاعتان أصغر حجما للتدريب والحفالت الصغيرة، منطقة المسرح كبيرة ومزودة  للحضور. تتسع هذه القاعة إلى 

الورش  من  غرفة  ألف  من  أكثر  يحوي  الذي  المبنى  بقية  عن  والمسرح  القاعات  منطقة  يفصل  داخلي  ممر  وهناك  الحديقة  بالتقنيات 

والمكاتب. المبنى كثير الزوايا يبدو من بعيد مثل جبل جليدي عائم، وا�سطح الالمعة هي من الرخام ا¿يطالي ا�بيض الذي يخترقه جدار 

زجاجي شفاف جدار البهو الرئيسي.  

، ويرمز أيضا إلى التقاء الفن بالحياة اليومية، الفكرة  االطاللة على الميناء أوحت للمصمم أن يكون فكرة الجدار المتموج داخل المبنى 

تخطيط  لها  متكاملة  وحدة  كمصنع،  إليها  النظر  ينبغي  ا�وبرا  دار  في  ا¿نتاج  مرافق  أي  المصنع  فكرة  المصمم  قدمها  التي  ا�خرى 

أحد  وكانت  المبنى  استخدام  عند  ذلك  وبعد  التصميم  مرحلة  أثناء  المتغيرة  المتطلبات  ليالئم  تحويره  يمكن  بحيث  مرن  منطقي 

مائلة  أسطح  المبنى،  إلى  والدخول  الوصول  سهولة  بحيث  المدينة  في  معلما  المبنى  يكون  أن  المسابقة  في  ا�ساسية  المتطلبات 

ومستوية فوق المبنى وبجانبه وأسفله، وبدال من االرتفاع كوسيلة للبروز استخدم المصمم االتجاه ا�فقي.

وبين المبنى والماء هناك ساحة كبيرة ترتفع 38 مترا من جهة وتغطس في مياه الميناء من جهة أخرى، وهي ساحة مفتوحة للناس كل 

ا�وقات فإن لم تعجب أحدهم العمل ا�وبرالي بإمكانه االستمتاع في هذه الساحة. 

الجانبين  ومن  الشمال،  اتجاه  في  ينحدر  السقف  يملكونه،  أنهم  يشعرون  مكان  اجتماعي،  كمركز  المبنى  إلى  ينظرون  الناس  اجعل 

يكتنفانه ممران عريضان ينحدران نحو الجنوب حيث يوصالن بالساحة المطلة على البحيرة، قطع الرخان المستخدمة تم قطعها خارج 

الموقع باستخدام أحجام وأنماط مختلفة تمتع الماشي عليها.

15مترا وقد أحيط بحاجز قوي تحت الماء ليمنع ارتطام أي سفينة بالمبنى وتم االقتصار في اختيار  المبنى يغطس في الماء أكثر من 

المستويات  تعدد  بسبب  المبنى  في  البصرية  ا¿ثارة  من  الكثير  وهناك  والزجاج.  والخشب  والحجر  ا�بيض  الرخام  هي  أربع  على  المواد 

والخطوط المنحنية والمائلة والمستقيمة لذلك كان تبسيط ا�لوان وا�سطح أمرÒ مهما. 

���£ ا�و��ا 
 أو����
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يعتبر عصر المماليك من أزهى العصور في تاريخ الفنون ا¿سالمية 

في مصر، 

و غلب على المآذن المملوكية استخدام الحجر في بنائها واحاطة 

شرفاتها بدروات حجرية أو رخامية ذات شقق مفرغة بزخارف نباتية 

عرفت  بصلية،  قبيبات  تعلوها  صغيرة  أكتاف  بها  تحيط  وهندسية 

البابات، وتميزت الدروات الوسطى لمآذن هذا العصر  تقليديا باسم 

بدال  الهندسية،  الزخارف  باستعمال  او  الملونة،  الحجارة  باستخدام 

بارزة:  كمعالم  المآذن  دور  على  التركيز  جرى  كما  المقرنصات،  من 

المباشرة،  الوظيفية  جوانبها  على  المآذن  مبررات  تقتصر  لم 

الداعي  صوت  أن  حيث  من  وتقدير  اهتمام  موضع  هنا  فالمئذنة 

وتكون  والليلة،   اليوم  في  مرات  خمس  فوقها  من  يرتفع  للصالة 

أروقة،  أربعة  عمارة المساجد مؤلفة من صحن مكشوف تحفê به 

ومن حرم مغطى.

ومع أن فن العمارة المملوكي كان محصلة الفنون المعمارية التي 

واستخدامها  الزخارف  بنضج  امتاز  أنه  إال  العصر،  هذا  قبل  ظهرت 

ا�عمدة  بطراز  االهتمام  زيادة  مع  بالرخام  وا¿كساء  واÖجر  للحجر 

والدعامات من الرخام والغرانيت، واستعمال موفق �عمدة قديمة.

زخرفية  عناصر  ظهرت  إذ  المنشآت  بواجهات  المعمار  اهتم  و 

جديدة بدت على شكل مقرنصات وشّرافات مسننة مع االهتمام 

بالمداخل  االهتمام  وازداد  حجرًيا،  وزخرفتها  المآذن  برشاقة 

الشامخة كما مدخل جامع الزهراء. 

بعض  عليها  ومنقوشة  وزخرفته  بمنبره  المسجد  معمار  وتميز 

اÖيات القرآنية، كما أن المدخل الرئيسي للمسجد يعلوه صنجات 

مطعمة با�حجار المزخرفة. 

من  استلهمت  التي  المسجد  في  الداخلية  الزخارف  وتتسم   

والحضارة  العمارة  ثراء  مدلول  على  ا¿سالمية  العمارة  عمق 

المزج  تم  و  وأدبياتها  وعماراتها  هندستها  في  ا¿سالمية 

الفاطمية  وخاصة  الهندسية  الزخارف  بين  والتنسيق 

المسننة  وا�قواس  ا�سقف  على  وذلك  والمملوكية 

وا�عمدة ذات ا�كتاف ا�ربعة.

التشطيب ذات  المسجد استخدام مواد  وروعي في 

لمقاومة  الخاصة  والمواصفات  العالية  الجودة 

مادة  استخدام  تم  فقد  الخارجية  العوامل 

الخارجية  التكسية  في  الطبيعي  الجرانيت 

بعض  في  الطبيعي  الحجر  ومادة 

ا�رضيات  في  وأيضا  ا�ماكن 

وا¿يوان. 
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نصف دائرية على رأس واحدا�قواس

نصف دائرية على رأس واحدا�بواب

المحراب

جوسق قلمي مرتكز على قاعة 
سداسية + الجوسق ذو تضليع

 هندسي مائل

مستطيلشكل المسجد بيت الصالة

القباب 
قبة نصف كروية + خوذة تقوم 
على قاعدة مستديرة مضلعة

النوافذ

المنبر

مادة البناء

التسقيف

المآذن

كورنيش من المقرنصات 
الدائرية + قضبان معدنية

ذو عتب نصف دائر على رأس 
واحد + مداميك ملونة

الحجارة + القرميد

نصف اسطواني

متعددة ا�ضالع + قلمية
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ا�دبي وموقعه  المقهى    يحمل مقر 
في منطقة الحيرة في الشارقة رمزية 
نفسه  للمكان  وأدبية  وتاريخية  ثقافية 
في عاصمة المعرفة والتنوير، فالحيرة 
من  هي  للشارقة  الثقافي  التاريخ  في 
ا�ولى  والثقافية  ا�دبية  المكّونات 
التعليم  ورجاالت  وأدباءها  لشعرائها 
والمكتبيين ا�وائل في العشرينات من 
القرن الماضي، وُأنشئ المقهى ا�دبي، 
في  الثقافة  دائرة  عالمات  إحدى 
المقر   .٢٠٢٠ عام  يناير  في  الشارقة، 
على  يطل  الحيرة  في  جميل  موقع 
التراث  أيض³:  البحر  ورمزيات  البحر، 
البّحارة الذين هم  الثقافي ل×وائل من 
من  ا�رض  على  الحضارة  بناة  أساس 
تربية  ورجال  مال  ورجال  وأدباء  شعراء 

وتعليم.
المرجعيات  ذي  المكان  هذا  في 
ا¿مارات،  أدباء  لكل  المعروفة  الثقافية 
يقع  منهم،  الجديد  الجيل  وحتى 
له  الذي  البحر   Òمجاور ا�دبي  المقهى 
الغوص  ثقافة  من  رمزياته  أيض³  هو 
الذين  البّحارة  الرجال  إلى  اللؤلؤ،  على 
البحر  ومعاليم  مجاهيل   Òمبكر عرفوا 
ا¿مارات  من  الطويلة  ترحاالتهم  في 
إلى البلدان المجاورة، وقد عادوا بشيء 

من ثقافات تلك البلدان. 
المقهى ا�دبي حديث العهد من حيث 
ذاكرة  إلى  بالعودة  ولكن  ا¿نشاء، 
الحيرة  جماعة  كانت  فقد  المكان، 
أو  «مقهى»  هي  ا�دبية  الشعرية 
«منتدى»، أو «مجلس أدب وثقافة «قريب³ 
المكان  روح  ويستلهم  البحر،  من 
ذلك،  من  وأكثر  ا¿ماراتي.   - الشارقي 
ا�دبية على صالت  الجماعة  كانت تلك 
وعالقات مع أدباء ورجال علم وتعليم 
في  والريادي  الثقافي  اعتبارهم  لهم 
ومصر،  والعراق،  العربي،  الخليج  دول 

وبالد الشام.

من مكتبة

سلطان

نبذة 

تتحدث هذه الرواية عن قصة امرأة طموحة ُتدعى بيبي فاطمة، والتي ستكون محور الرواية حيث تتشبت بحكم ملوك هرمز الزائل في 

العسكرية  للحياة  إغفال  دون  االجتماعية  للحياة  تفصيلي  وصف  الرواية  هذه  خالل  من  ويتم  هرمز،  لمملكة  البرتغالي  االحتالل  ظل 

واالقتصادية والسياسية، كما تتحدث عن ملوك وأمراء مملكة هرمز آنذاك.

"كتب الرواية في ستة أسابيع فقط، مستندا في استقاء حقائقها إلى ما يزيد عن 35 مرجعا تاريخيا.. وقال سموه "على الرغم من الجهد 

الكبير الذي يبذل في كتابة المؤلفات والروايات، إال أن الكاتب دائما يجد سعادة كبيرة عند االنتهاء من كتاب وضع فيه كم من الحقائق 

والتجارب التي يأمل أن تساعد في إيصال المعارف وتوثيقها ". وقد اشتملت الرواية على ستة فصول بعد المقدمة، حيث جاء الفصل ا�ول 

به من موارد طبيعية، ومقومات  لما تميزت  االستراتيجي لها ووصفا دقيقا  الجغرافي  للموقع  الكاتب لمحة  بعنوان "هرمز" قدم فيه 

جغرافية مكنتها �ن تكون واحدة من أهم المناطق التجارية وميناء بحريا هو ا�شهر في تلك الفترة إضافة إلى كونها سوقا تجتمع 

منتجات الشرق والغرب فيها. أما الفصل الثاني فقد حمل عنوان " الملك فروغ شاه" والذي بدأ الحديث فيه من العام 1588م حيث الوصف 

الدقيق للحياة االجتماعية في هرمز وخاصة حياة القصر وا�مراء والوزراء وما حصل بينهم من زيجات وخالفات تم تتبعها حتى نهاية 

الرواية.. بينما جاء الفصل الثالث بعنوان "ا�مير فيروز شاه" وفيه يسرد الكاتب كيف آل ملك مملكة هرمز لهذا ا�مير وما رافقه من خالفات 

وصراعات انتهت بتنازل والده عن الملك. أما الفصل الرابع فقد جاء بعنوان "بيبي فاطمة" وهي بطلة هذه الرواية حيث تبدأ أحداثه من 

النصراني  الدين  أعلنت دخولها  أن  إلى  أبدا،  يحالفهم  لم  الوفاق  أن  إال  بيبي فاطمة عنوة،  الملك فيروز شاه  تزوج  1601م حينما  العام 

ويستعرض سموه وبطريقة سردية شيقة مسيرة "بيبي فاطمة" الحافلة با�حداث المبنية على عالقتها بالملوك وأبنائهم، من خالل آخر 

وتلك  هرمز  جزيرة  لتاريخ  بتقديمها  الرواية  وتمتاز  شاه".  محمد  و"ا�مير  شاه"  توران  "ا�مير  عنوان  تحت  جاءا  واللذان  الرواية  في  فصلين 

المرحلة الهامة في حياة المنطقة، بطريقة روائية سردية مبنية على الربط الدقيق بين االجتماعي واالقتصادي والجغرافي والسياسي، 

وعلى توضيح نتائج تفاعل هذه المكونات على مستقبل الممالك وا�مبراطوريات التي شهد التاريخ بزوغ فجر قوتها مثلما شهد أفولها 

واختفائها مخلفة وراءها إشارات على الكيفية التي تشكلت من خاللها دول المنطقة وثقافة شعوبها".

عنوان الكتاب

بيبي فاطمة وأبناء الملك

المؤلف 

سلطان بن محمد بن صقر القاسمي حاكم الشارقة، 

1939

تاريخ ا�صدار 

2018 

المصادر:
بيبي فاطمة وأبناء الملك – منشورات القاسمي 

(alqasimipublications.com)
https://www.emaratalyoum.com/local-sect

ion/other/2018-10-10-1.1142531
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وعلى أحد طاوالت المقهى، نجد عبد اÔ تايه وهو طالب هندسة طاقة متجددة في 

المكتبات سابقا ولكن اÖن  أرتاد  : كنت  الثالثة منهمكا في دراسته وبحثه وقال  السنة 

أصبحت أقصد المقهى كل يوم وأجده المكان المالئم وأشار إلى أن المقهى ا�دبي، 

هذا المكان لالجتماع والتواصل الشفوي، ففيه تجد طلبة الجامعات وا�ساتذة والكتاب 

وا�دباء با¿ضافة إلى مكتبة كبيرة تضم مجاميع الكتب، وخدمة ممتازة من موظفي 

المقهى على مدار الساعة.

��
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أن عدد المساجد في ا¯مارة
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 المصليات

مصلى في المنطقة الوسطى

14
مصلى في إمارة الشارقة 
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من يوٍم Öخر َتتجُه إلى العمل، إذن كم مّر عليك على هذا الحال ؟!.. نعم مضت عشر سنوات منذ انضمامي إلى الدائرة، في الطريق 

آبائنا وأجدادنا.. كريمة رغم  ا�ولى تشبه وجوه  الذكريات  رائحة عتيقة من  لها  الناصرية، أشجار  الشجر في حديقة  أتفرس وجوه 

ثم  مني  تستفهم  كأنها  والطرق..  الجدران  وأيضا  تغيرت  ا�مور  من  الكثير  الرئيسي..  الباب  إلى  وأصل  أمضي  الطقس،  قساوة 

كان  حين  القديمة  الطريقة  تلك  تغيرت  لقد  البصمة  جهاز  نحو  أمضي  وعددها.  خطواتك  وقع  صوت  حفظُت  لقد  تجاوبني.. 

الموظفون يوقعون عند مراقب الدوام.. هي ُسّنة التغيير واالتجاه نحو التقنية.. ُأصّبح على الموظفين المبتسمين في مركز سعادة 

باكرا  لالستيقاظ  دفعه  الذي  الضروري  ا�مر  ما  ترى  الرسمي..  الدوام  موعد  قبل  جاء  الذي  المراجع  هذا  عن  وأتساءل  المتعاملين 

متسلحين  ا¿نشائية  المواقع  إلى  بالخروج  يهّمون  وهم  الصيانة  إدارة  وموظفي  مهندسي  �صادف  أمّر  المجيء؟!...  عناء  وتكبد 

بإنهاء  والوعيد  المقاولين  مع  المشاريع  إدارة  مهندسي  جدال  صوت  اÖخر  الطرف  وفي  الناعسة،  بعيونهم  ومشرقين  بالعزيمة 

المشروع بأقصى سرعة، ما أصعب هذه الصراعات من بكرة ا¿صباح!..

أقترب من مكتبي �سمع صوت ضجيج وجلبة في قسم العالقات العامة وهم يتجهزون ¿حياء فعالية وبالمقابل من مكتبهم 

صوت المذياع في قسم ا¿عالم، إنها أمور يومية محببة وأليفة بدونها تشعر وكأن شيئا ينقصك.. إنه ورق الذاكرة التي ال تحرقه 

بين يديهم كخبز  تنضج  ا�وراق  البشرية وهم يعملون بجد وكأن  الموارد  الهاتف �جيب عليه وأقابل موظفي  ا�يام.. يدق  أعتى 

الحواسيب بكل جد مثل مجموعة فالحين محّملين  المعلومات يحملون  الموظفين في مركز تقنية  ألتفت ورائي �جد  الصباح.. 

بمناجلهم على متن جّرار صوب الحقول..

في كل ا�حوال.. ما أجمل طعم الصباح بوجوه محبة للحياة .. تتنفس الندى من بتالت الزمن .. هي أمور ستبقى للذكرى وحين يأتي 

الليل ستكون كمثل صديق قديم يعيدك إلى العافية ا�ولى.. واÖن أنْت وكما تقول فيروز " كيفك أنت " ماذا تفعل على مكتبك؟!..

مع احملرر
¿Gó©L OGRƒf
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بريشة الموظف

ذو الفقار شيخ
مركز االتصال المؤسسي

��¼           ور���

منطقة المجاز



أنحاء  الثقافية الختيار أفضل تصميم من مختلف  الكنيسة للشؤون  العمل كانت عبر مسابقة معمارية مفتوحة أطلقتها وزارة  بداية 

العالم شارك فيها 350 مشارك³.  و اقترح سينوهيتا أن يكون المبنى مالئما بحيث يسمح للمواطنين في بالتفاعل مع المبنى حتى لو لم 

يستطيع  فيها  الماء،  على  تطل  كبيرة  مساحة  هناك  و  سقفه  فوق  وحتى  المبنى  حول  يمشوا  أن  يستطيعون  فالمواطنون  يدخلوه 

الجمهور االستمتاع بعمارة المبنى وكذلك بمنظر ميناء أوسلو ، في الداخل هناك بهو جميل به جدار منحني مغطى بالخشب الذي يتباين 

مريحة  إضاءة  لتوفير    LED إضاءة  تستخدم  كبيرة  بثريا  ومضاءة  أيضا  بالخشب  مكسوة  ا�وبرا  قاعة   ، ا�بيض  اللون  ذو  البهو  بقية  مع 

4700 زائر هناك أيضا قاعتان أصغر حجما للتدريب والحفالت الصغيرة، منطقة المسرح كبيرة ومزودة  للحضور. تتسع هذه القاعة إلى 

الورش  من  غرفة  ألف  من  أكثر  يحوي  الذي  المبنى  بقية  عن  والمسرح  القاعات  منطقة  يفصل  داخلي  ممر  وهناك  الحديقة  بالتقنيات 

والمكاتب. المبنى كثير الزوايا يبدو من بعيد مثل جبل جليدي عائم، وا�سطح الالمعة هي من الرخام ا¿يطالي ا�بيض الذي يخترقه جدار 

زجاجي شفاف جدار البهو الرئيسي.  

، ويرمز أيضا إلى التقاء الفن بالحياة اليومية، الفكرة  االطاللة على الميناء أوحت للمصمم أن يكون فكرة الجدار المتموج داخل المبنى 

تخطيط  لها  متكاملة  وحدة  كمصنع،  إليها  النظر  ينبغي  ا�وبرا  دار  في  ا¿نتاج  مرافق  أي  المصنع  فكرة  المصمم  قدمها  التي  ا�خرى 

أحد  وكانت  المبنى  استخدام  عند  ذلك  وبعد  التصميم  مرحلة  أثناء  المتغيرة  المتطلبات  ليالئم  تحويره  يمكن  بحيث  مرن  منطقي 

مائلة  أسطح  المبنى،  إلى  والدخول  الوصول  سهولة  بحيث  المدينة  في  معلما  المبنى  يكون  أن  المسابقة  في  ا�ساسية  المتطلبات 

ومستوية فوق المبنى وبجانبه وأسفله، وبدال من االرتفاع كوسيلة للبروز استخدم المصمم االتجاه ا�فقي.

وبين المبنى والماء هناك ساحة كبيرة ترتفع 38 مترا من جهة وتغطس في مياه الميناء من جهة أخرى، وهي ساحة مفتوحة للناس كل 

ا�وقات فإن لم تعجب أحدهم العمل ا�وبرالي بإمكانه االستمتاع في هذه الساحة. 

الجانبين  ومن  الشمال،  اتجاه  في  ينحدر  السقف  يملكونه،  أنهم  يشعرون  مكان  اجتماعي،  كمركز  المبنى  إلى  ينظرون  الناس  اجعل 

يكتنفانه ممران عريضان ينحدران نحو الجنوب حيث يوصالن بالساحة المطلة على البحيرة، قطع الرخان المستخدمة تم قطعها خارج 

الموقع باستخدام أحجام وأنماط مختلفة تمتع الماشي عليها.

15مترا وقد أحيط بحاجز قوي تحت الماء ليمنع ارتطام أي سفينة بالمبنى وتم االقتصار في اختيار  المبنى يغطس في الماء أكثر من 

المستويات  تعدد  بسبب  المبنى  في  البصرية  ا¿ثارة  من  الكثير  وهناك  والزجاج.  والخشب  والحجر  ا�بيض  الرخام  هي  أربع  على  المواد 

والخطوط المنحنية والمائلة والمستقيمة لذلك كان تبسيط ا�لوان وا�سطح أمرÒ مهما. 
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الترحيب..

نادية الجابري 
(فرع خورفكان)

 بمناسبة قدوم المولود
  الجديد (سيف)

التخرج..

عمران العبدولي
(إدارة العقود)

بمناسبة حصوله على شهادة 
الماجستير إدارة ا�عمال

حسام زكي
 (إدراة عقود المباني)

بمناسبة حصوله على شهادة إدارة 
المشاريع ا¿حترافي

راشد الحمودي 
(فرع خورفكان) 

بمناسبة قدوم المولودة 
الجديدة (لطيفة)

سمية  محمد
(فرع دبا الحصن ) 

بمناسبة قدوم المولودة 
الجديدة (لطيفة)

بشار محمد  
(فرع خورفكان) 

بمناسبة قدوم المولود الجديد 

شيماء الحوسني 
(إدارة عقود المباني )

 بمناسبة قدوم المولود
  الجديد (سالم)

عيسى شرار 
(مركز التخطيط االستراتيجي والجودة)

 بمناسبة قدوم المولود
  الجديد (محمد)

ا�مين عبد العظيم 
(فرع خورفكان)

 بمناسبة قدوم المولود
  الجديد (محمد)

مروه برمان  
(فرع خورفكان)

 بمناسبة قدوم المولودة
عقد قران..  الجديدة (عوشة)

هادف السويدي 
 ( إدارة مشاريع المباني ) 

علي البلوشي
 (فرع كلباء)

سعود المرزوقي 
 (إدارة صيانة المباني) 

نورة الزعابي 
 (فرع كلباء)

أحمد أبو العنيين 
(إدارة صيانة المباني)

 بمناسبة قدوم المولودة
  الجديدة (لينا)

مريم الكعبي  
 (فرع الذيد) 

سلطان الجروان 
 ( إدارة الموارد البشرية والمالية) 

قبل

قاعة افريقيا
بين الماضي والحاضر

بعد

من ذاكرة

الشارقة

المواليد..
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لذا من  أعمالك،  تنطلق جميع  العمل. ومن سطح مكتبك  أوقاتنا خالل ساعات  فيه معظم  نقضي  الذي  المكان  -المكتب هو 
الضروري ترتيب المكتب بطريقة تضمن تدفق الطاقة بالصورة ا�يجابية بتناغم وانسجام في المكتب مما تؤثر إيجابÐ على إبداعنا 
االنسجام  من   Ñجو تخلق  أن  شأنها  من  والتي  المكان  طاقة  قواعد  من  جملة  هنالك  زمالئنا.  مع  المهنية  وعالقاتنا  العمل  في 
بمرور  به شباك يسمح  المكتب  يكون  والتهوية كأن  لÒضاءة  الطبيعية  المصادر  توفر  أهمها  بمهامنا،  والتوازن، وتسهل قيامنا 

أشعة الشمس والهواء الخارجي من وإلى المكتب.
-القاعدة الثانية هي التخلص من الفوضى والكراكيب في المكتب والتي تحفز الطاقة السلبية ذلك حاول التخّلص منها للسماح 
للطاقة ا�يجابية بالتدفق بسهولة. قم بإزالة ا�وراق والملفات وا�شياء المتراكمة فوق بعضها البعض على سطح المكتب واترك 
با�حباط  ويشعرك  مزاجك  على   Ðسلب تؤثر  التي  الفوضى  من   Ðنوع يخلق  المكتب  فوق  ا�غراض  فتكّدس  ضروري.  هو  ما  فقط 
وا�رهاق قبل البدء بالعمل. يجب أن يكون مكان العمل نظيًفا ومرتًبا. من المهم مسح الغبار المتراكم بإنتظام في ا�رفف وعلى 

سطح الطاولة.
-اختيار حجم المكتب يلعب دورÑ كبيرÑ في طموحاتك، فالمكتب الصغير الحجم يقيد طموحاتك أما الكبير جدÑ فيجعلك تائهَا 
ضمن مهام ال تنتهي. ال تجلس بالقرب من دورة المياه أو الدرج أو أي منطقة تحتوي على أسالك كهرباء، وال تجلس ووجهك مقابل 

للجدار فهذا يولد الشعور بالضعف والخوف. كذلك تجنب وضع المكتب أمام النافذة مباشرة.
-النباتات الخضراء الطبيعية تمثل مصدرÑ من مصادر الطاقات ا�يجابية في المكتب لذا من الضروري وضع النباتات الخضراء أو حتى 

الزهور الطبيعية على سطح المكتب وفي زوايا الغرفة ومن النباتات المفضلة للمكتب ا�وركيد والبامبو.
-يجب أن يكون طالء الغرفة حيادي وذو درجة فاتحة مثل البيج أو ا�بيض، كما يمكنك إضافة عناصر ذات ألوان مشرقة مثل مصباح 

بنفسجي على سطح المكتب أو إناء مملوء با�زهار الملونة بألوان زاهية شرط أن تبقى منتعشة في كل ا�وقات.
-تجنب إلصاق المكاتب مع بعضها في البعض فهنالك العديد من الموظفين يعملون في وقت واحد فالخصوصية مطلوبة حتى 
ال تحدث بعض التصادمات الخاصة بالعمل يجب أن يكون لدى كل موظف مساحة حرة كافية، وفي هذه الحالة، ستزيد الكفاءة 

بشكل كبير.
الشخصيات  صور  هي  المكتب  في  وضعها  المفضل  الصور  ومن  العمل  إنتاجية  على  كبير  تأثير  المكتب  في  واللوحات  -للصور 
السلبية  الطاقة  تدّفق  إلى  تؤدي  الحادة مقابل وجهك فهي  ا�شياء  تجنب وضع  الطبيعية.  والمناظر  للخيول  أو صور  المؤثرة 

وكذلك التماثيل والصور السلبية مثل السكاكين أو صور الحروب والحيوانات المفترسة.

إعداد المهندسة بشاير المنصوري 

ن 
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استاد محمد بن صقر القاسمي 
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اكتشف االختالفات الستة
(قبة كلية االتصال بالجامعة القاسمية )
 ساعد عمران في ايجاد االختالفات الست بين

الشكلين في قبة كلية االتصال بالجامعة القاسمية

أوجد الطريق
 أنهى عمران عمله في المسلخ أوجد أقصر

طريق ¿يصاله إلى سكن العمال
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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.  

موظف حكومي.. مؤثر ميداني
يراودني  صباح  وكل  العامة،  ا�شغال  دائرة  عمل  فريق  إلى  انضمامي  منذ  العاشر  عامي  أتممت  قد  أكون  السنة  هذه 
شعور اليوم ا�ول في وظيفتي، شعور الثقة بالذات والرغبة في العطاء، والوالء الالمحدود والفخر بانتمائي للعمل ضمن 
كموظف  تأثيري  مدى  حول  يوم!.  كل  نهاية  في  يستوقفني  ما   Òكثير آخر  وشعور  الشارقة،  إمارة  حكومة  عمل  فرق 

حكومي في ميدان العمل. 

وهكذا لو كنَت تظن أن هذا العصر هو عصر رواد مواقع التواصل االجتماعي باعتبارهم مؤثرين على سلوكيات وفكر 
الذين قدمت لهم خدمات سواء كانت  المقيمين  أو من  المواطنين  المجتمع، فأنًت أيض³ مؤثر ميداني في حياة أحد 
أحد  ال  أن  السيما  أحدهم،  ذاكرة  في  الُمشرقة  الصورة  أنت  تكون  بأن  دوم³  احرص  لذا  تكميلية،  أو  فرعية  أو  رئيسية 
سيتذكر ساعتك الثمينة أو الكماليات التي اقتنيتها على سطح مكتبك بل سيتذكر تجربته مع مؤسستك والصورة التي 
كنت أنت فنانها وواضع إطارها في ذاكرته، وعليه، ال تستهن أبدÒ بصغائر الدقائق خالل ساعات العمل؛ فهي تؤثر حتم³ 

على مصالح أحد المواطنين أو أرباح أحد المستثمرين أو متطلبات الحياة الكريمة �حد ا�سر. 

 يحتاج الفرد ( المتعامل ) بأن تكون تجربته معك استثنائية تمتاز بجودة وسالسة وشفافية، وبذلك احرص دائم³ بأن تصنع 
الجمهور مستقبًال  تجربة مثالية وتقدم خدمات متميزة ُتسهم في تعزيز سمعة ومكانة مؤسستك، حيث لم يعد 

للخدمة أو للمعلومة أو للخبر فقط، بل أصبح شريك رئيسي في صناعة الرأي العام وتقييم نجاح المؤسسات.

لÑذاعة  الشارقة  لهيئة  المباشر  الخط  برنامج  عبر  والثناء  الشكر  كلمات  إلى  أستمع  حين  يسعدني  ما  أكثر  وختام³، 
والتلفزيون لبعض موظفي دائرتنا، والُمرسلة من ا�فراد الذين قدمنا لهم تجربة فريدة وصورة مشرقة عن المؤسسات 

الخدمية في إمارة الشارقة. 

إلى أن نلتقي...
أختكم/مريم المازمي  

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

بر�اية


