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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

هذا العام يمثل حدثا مفصليا في مسيرة إمارتنا الحبيبة إذ يصادف مرور خمسين عام على حكم 

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

وحكمته  فكره  وهب  معطاء  قائد  بفضل  نوعية  إنجازات  من  لÆمارة  تحقق  ما  خالله  من  نستذكر 

لخدمة أبنائه، وجعل الشارقة في ظل قيادته الحكيمة ورؤيته الثاقبة تخطو خطوات ثابتة وواثقة 

تاريخي  تحّول  مع  موعد  على  الشارقة  إمارة  كانت  قرن  نصف  فمنذ  والريادة.  التميز  درب  على 

العمل  ليبدأ  فيها  الحكم  مقاليد  تولى  حين  المشرق  مستقبلها  يبني  جديد  تنموي  ومنعطف 

لتشهد  ا¿مارة  ربوع  في  والتحديث  والتطوير  والبناء  التنمية  من  متجددة  حقبة  وتنطلق  وا¿نجاز، 

الشارقة نهضة حضارية وتقدم³ وازدهارÌ في كافة مجاالت وقطاعات العمل وا¿نتاج والحياة.

وفي ظل قيادته الحكيمة حققت ا¿مارة نهضة شمولية في مختلف القطاعات والميادين موفرا 

سموه كل ا¿مكانيات لتعزيز البيئة العمرانية من مشاريع هندسية وبنى تحتية حتى أصبحت الشارقة 

الحاصدة لÎلقاب على المستوى العالمي.

هذا العام وكمثله من ا�عوام السابقة شهد افتتاح سفاري الشارقة أكبر سفاري في العالم خارج 

إفريقيا، ويقع في مدينة الذيد، هذا المنجز التاريخي الذي يجمع معادلة قل نظيرها إذ سيكون بيئة 

بمتابعة  سموه  سمة  هذه  وبالطبع  المنطقة،  لشباب  وظيفة  ثالثمائة  يوفر  كما  جاذبة  سياحية 

أحوالهم االجتماعية.

ومع اليوبيل الذهبي لتولي سموه مقاليد الحكم في الشارقة، نجدد العهد والوالء واالنتماء، والوعد 

يرتقي  أن  له  ما  كل  سلطان،  مدرسة  في  تعلمنا  فقد  واالبتكار،  وا¿بداع  والتميز  النجاح  من  بمزيد 

با¿نسان والمكان، وما زلنا ننهل من معين ال ينضب، لكي نحقق ا�هداف التي رسمها سموه، ونستمر 

في السير على نهجه، الذي خطه بكل محبة وشغف وتدفق.

كلمة العدد
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أنجزت دائرة ا�شغال العامة بالتعاون مع هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة مشروع سفاري الشارقة الذي يضم أكثر من  125 نوع³ من 

ألف شجرة محلية وإفريقية، من أهمها أشجار السمر، وهو ما يجعل منه أهم   100 إلى أكثر من  التي تعيش في أفريقيا، إضافة  الحيوانات 

وجهة سياحية بيئية في المنطقة.

و تقع محمية البردي على مساحة 20 كيلو متر مربع أي بواقع 2000 هكتار أما مساحة سفاري الشارقة فهي حوالي 8 كيلو مترات أي 767 

.Ìهكتار

و تبدأ رحلة السفاري التي هي أكبر سفاري في العالم خارج أفريقيا بالمدخل الرئيسي الخاص بشباك التذاكر ومعلومات حول المشروع ومبنى 

كبار الشخصيات ومبنى الهدايا التذكارية عند انتهاء الزيارة، ويمكن ركن المركبة في بداية السفاري حيث تسع منطقة مواقف  السيارات إلى 

800 مركبة، ثم تبدأ رحلة  جناح "إلى أفريقيا" والذي يضم قفص الطيور الرئيسي ووسطه بحيرة ومجموعة كبيرة من الطيور وفيها أيضا شالل 

الطيور وشرح حول دورة حياة  الحيوانات، وبقربه مركز تعليم  الطيور ا�صلية، بجانبه مسرح فيه عروض تخص تدريب  بيئة  لبيئة تماثل  صناعي 

الطيور ومواسم الهجرة وأنواعها.

ن 
جلة عمرا
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ومنطقة  الشوكية  بالغابة  المرور  يمكن  ثم  ومن 

والتي  الذيل  حلقية  الليمور  وقرود  السالحف 

منطقة  إلى  با¿ضافة  مدغشقر  جزيرة  تستوطن 

جزيرة  تستوطن  والتي  العمالقة  الدابرا  سالحف 

الدابرا المرجانية إلى جزر سيشيل لذا تم تهيئة بيئة 

مناسبة لها في السفاري.  

المرور  يمكن  أفريقيا"  "إلى  جناح  من  االنتهاء  بعد 

بقرية زنجبار والتي تضم مجموعة مطاعم ومقاٍه 

رحلة  بداية  مباني  وفيها  البوظة  بيع  ومحالت 

السفاري، ومن ثم تبدأ قرية بوما نسبة إلى مدينة 

وهي  الديمقراطية  الكونغو  جمهورية  في  تقع 

بحيث  ا�طفال  واستمتاع  لتعليم  خاصة  قرية 

بعض  ويمتطون  بأنفسهم  الحيوانات  يطعمون 

الحيوانات االليفة إضافة إلى مناطق ألعاب أطفال 

ومنطقة التنزه.

بعد ذلك، تبدأ رحلة السفاري في منطقة الساحل والسافانا وسميت هذه المناطق محاكاة لمناطق في أفريقيا منها منطقة الساحل جنوبي 

تشاد ومنطقة السافانا في جنوب افريقيا، وهي مناطق عشبية تعيش فيها الحيوانات العاشبة من الثدييات كا�بقار والحمار الوحشي والنعام 

يتجول  وهو  ويساره  يمينه  على  الحيوانات  بمناظر  االستمتاع  للزائر  الرحلة  هذه  في  يمكن  بحيث  المسالمة،  القرن  وحيد  أنواع  وأحد  والغزالن 

بمركبة السفاري الخاصة. 

كذلك تضم السفاري منطقة سيرينغيتي وهي محاكاة لمنطقة تقع شمال تنزانيا وهي منطقة فيها ثاني أكبر هجرة عبر البر للثدييات في 

العالم أجمع، وهو ما جعلها تعد أحد عجائب الدنيا الطبيعية العشرة لذا سميت المنطقة أسوة بها وتضم ا�سود والتماسيح. 

إلى جانب تلك المنطقة، توجد منطقة مخيم السفاري فيها مطعم وقاعة مؤتمرات ضخمة دولية وفيها أيضا قاعة ألعاب أطفال با¿ضافة 

إلى أقفاص طيور كذلك فيها منطقة خاصة بالحيوانات القارضة والسالحف.

ومن المناطق المميزة أيضا، منطقة غورو غورو وهي منطقة خاصة بحيوان وحيد القرن ومجموعة من الزرافات والغزالن الكودو وهو من ظباء 

الغابات الموجودة في جميع أنحاء شرق أفريقيا وجنوبها وغزال ا¿مباال وهو ظبي أفريقي يعتبر من أسرع المخلوقات في غابات السافانا.   

بعد تلك المنطقة تقع المنطقة ا�خيرة وهي منطقة وادي النيجر وهي تضم أنواع مختلفة من الزرافات ومنطقة ا�فيال وبعض الحيوانات 

العشبية، حيث يتم توفير كافة الشروط والمعايير العالمية من حيث السالمة.
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و أطلقت «سفاري الشارقة» 3 باقات للزوار متنوعة، يمكن حجزها إما باالتصال أو الحضور، وخدمة الحجز ا¿لكتروني خالل ا�سبوعين القادمين.

الزوار االستمتاع بها  التي يمكن  المدة  المعايير، تتضمن  الذهبية والفضية والبرونزية، وتتفاوت رسومها بحسب مجموعة من  الباقات  وتشمل 

داخل السفاري، والفئة العمرية، والمناطق المتاح الدخول إليها، وغيرها من المميزات.

في  واحد  لمقعد  وتتوافر  خاص.  مرشد  مع  السفاري  بيئات  بجميع  والمرور  ساعات،  و6   5 بين  رحلة  قضاء  إمكانية  لصاحبها  «الذهبية»  وتوفر 

السيارة الفارهة للفئة العمرية من 3 - 12 سنة بـ 120درهم³، ولمن هم فوق 12سنة 275 درهم³. وتذكرة لـ 6 أشخاص بـ 1500درهم، و2250 

درهم³ لـ9 أشخاص، و3509 لـ 15 شخص³.

أما «الفضية»، فتتيح المرور بجميع بيئات سفاري الشارقة، ما عدا منطقة «سيرينجي» بين 5و6 ساعات، وتضم نوعين بحسب الفئة العمرية، وقيمة 

التذكرة للفرد الواحد في الحافلة العادية بين 3 و12 سنة 50 درهم³، و120 درهم³ لما فوق 12 سنة.
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أهم ا�حداث
| 16مقارنة معيارية نفذتها أشغال الشارقة خالل 2021.

| إنجاز ا�عمال ا¿نشائية في حديقة المديفي وتسليمها للبلدية.

في  الناجحة  العمرانية  التجربة  على  للتعرف  ورشة  تنظم  الدائرة   |

مجمع القرآن الكريم.

| الدائرة تشجع الموظفين على المشاركة في تطوير أدائها و %87 

مؤشر الرضا الوظيفي.
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| 718 مليون درهم مشاريع منجزة خالل 5 أعوام نفذتها الدتئرة في المنطقة الوسطى.

| الدائرة ترفع درجة استعدادها في مشاريعها للتعامل مع موسم ا�مطار.

| إطالق قاعة لالبتكار في المبنى الرئيسي. | حملة للتطعيم ضد ا¿نفلونزا الموسمية.
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| استالم ابتدائي لمشروع مركز الدفاع المدني في مليحة.| انجاز أعمال التسوير في محمية الحفية في كلباء.

| استكمال مشروع الصرف الصحي في أحياء واسط. | المشاركة في معرض البناء ا�ول بكلباء. 

|  مشاركة الدائرة في فرع كلباء بمهرجان ا�ضواء. 



| إدارة ا�فرع تتفقد نادي السيدات في المدام و الذيد و الثميد.

البدء بمشروع | مركز االتصال المؤسسي يعقد ورشة إدارة الشكاوي و المقترحات. الذيد لمناقشة  بلدية مدينة  إدارة ا�فرع مع  | اجتماع 

حديقة زبيدة بمدينة الذيد.

ن 
جلة عمرا
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تطوير  على  العمل  مستجدات  تستعرض  العامة  الخدمات  إدارة   |

النسخة االلكترونية لنظام إدارة المشاريع.

| اعتماد خطة التصنيف مع إدارتي عقود المباني وصيانة المباني. 

| مناقشة أعمال البنية التحتية لمبنى جامعة كلباء.
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| تسليم دائرة شؤون الضواحي والقرى مبنى مجلس مدينة الحمرية بعد االنتهاء من كافة ا�عمال فيه.

تحدي في مشروع

بداية  أنه   المباني  مشاريع  إدارة  مدير  الرند  علياء  المهندسة  أكدت 

على  الخارجي  السياج  من  سور  إنشاء  على  العمل  جرى  المشروع 

مساحة 14715مترÌ با¿ضافة إلى أسوار داخلية وصلت أطوالها إلى 15 

كيلو متر، كذلك جرى إمداد خط مياه صرف صحي لمياه معالجة من 

تستهلك  بحيث   Ìمتر كيلو   34 بطول  السفاري  إلى  الصجعة  محطة 

السفاري يوميا 10آالف متر مكعب من المياه.

تحت  شبكات  منها  صلبة  تحتية  بنية  إنشاء  ا�عمال  استلزمت  كما 

ا�رض لخدمة المشروع منها شبكة الري الممتدة على طول 442 ألف 

متر وشبكة الكهرباء الممتدة على طول 10 آالف متر ومن ثم شبكة 

مياه الشرب الممتدة بطول 10 آالف متر إضافة إلى شبكة مياه الصرف 

تم  كذلك  متر،  آالف   3 بطول  الحرائق  مياه  وشبكة  متر  آالف   3 بطول 

تغذية المشروع بإمدادات الكهرباء بخط 10 كيلو فولط على طول 23 

.Ìكيلو متر

تقع  فيما  مربع  متر   14.916 مساحة  على  العامة  المباني  وتقع   •

مساحة محميات الحيوانات 111.341 مترÌ مربعا، كما تمتد المشاتل 

النباتية إلى مساحة 25.580 متًرÌ مربعا. 

مربع  متر   25.800 مساحة  على  الموظفين  مساكن  مجمع  ويقع 

تتسع لـ 264 موظًفا دائًما من مربي حيوانات والبستانيين وموظفي 

 23 تبلغ  التي  السفاري  طرق  إلى  با¿ضافة  الموظفين  وكبار  ا�من 

كيلو مترÌ عالوة على 14كيلو مترÌ من الطرق الخدمية خلف مساكن 

الموظفين.

وبلغ طول الجدران االستنادية 15 ألف مترÌ فيما بلغت أطوال الجدران 

.Ìالصخرية 73 ألف متر

أشجار  عدد  ويبلغ   Ìهكتار  23 الخضراء  المسطحات  مساحة  وتبلغ 

الزينة المزروعة 19.991 قطعة فيما تبلغ عدد أشجار اللفت المزروعة 

ا�عشاب  منها  نوع³   80 النباتات  أنواع  وتتجاوز  قطعة،   52.900

والشجيرات والنباتات المائية والمتسلقات وا�شجار. 

• كذلك بلغ عدد الشتل المستوردة من نوع الَتَبْلدي ا¿صبعي هو نوع 

بساق  يتميز  الخبازية.  الفصيلة  من  التبلدي  جنس  يتبع  النباتات  من 

عدد  بلغ  فيما  شجرة،   65 إلى   Ìمتر  18 نحو  إلى  يصل  طويل  ضخم 

ا�شجار التي تم استيرادها 222 من نوع الواشنطونيا المتينة وهو نوع 

الفصيلة  من  الواشنطونيا  جنس  ويتبع  النخيل  يشبه  شجري  نباتي 

في  سونورا  (صحراء  المتحدة  الواليات  غرب  جنوب  موطنه  الفوفلية 

أريزونا) ووالية باخا كاليفورنيا في شمال غرب المكسيك.

وتعد محمية البردي عبارة عن سهل حصوي تكثر فيه أشجار السمر، 

ويعد محمية طبيعية أفريقية حقيقية وبإمكان الزائر أن يشاهد تلك 

الحيوانات ا�فريقية في الشارقة. 

���م. ���اء ا�
� إدارة ��ار�� ا���ا�����

(سفاري الشارقة)
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ويضم مبنى سفاري الشارقة عددÌ من المرافق التي روعي في تصميمها طابع الحياة البرية ا¿فريقية، التي تعتمد على ا�خشاب والقش، كما 

البرية  في  15منها  أطلق  للزرافات  وقسم³  فيها،  تعيش  التي  والطيور  والحيوانات  إفريقيا  في  والتضاريس  الحياة  تمثل  مختلفة  12بيئة  تضم 

للتأقلم مع أجواء السفاري، وقسم³ لوحيد القرن، كما تتوافر بعض المباني الخاصة بمخيم زوار السفاري، واستراحات الزوار والمطاعم، كما يعتبر 

والغزالن  والزرافات  القرن  وحيد  توطين  إعادة  في  إسهامها  إلى  إضافة  االنقراض،  على  شارفت  التي  الحيوانات  ¿كثار  وعلمي³  سياحي³  مشروع³ 

والطيور. كما تحتوي على مسرح خاص لتقديم عروض لفرق الحيوانات، ومركز للرعاية البيطرية وإكثار الحيوانات.

ويعد سفاري الشارقة مشروع³ سياحي³ وعلمي³ بحثي³ ¿كثار الحيوانات التي شارفت على االنقراض، كما سوف يسهم في إعادة توطين الغزالن 

أنبوب من  العربي والفهود وبعض ا�فاعي والطيور، كما تم إنشاء سلسلة مطاعم، منطقة للمؤتمرات، وفندق متكامل، كما تم مد  والمها 

منطقة الصجعة حتى سفاري الشارقة لري ا�شجار، إضافة إلى إنشاء مشتل زراعي لمسافة نصف كيلو.
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في  البردي  محمية  ضمن  الواقعة  الشارقة  سفاري  أن  الرند  وأشارت 

1000حيوان، ومن أندر الحيوانات التي توجد بها  الذيد، تضم أكثر من 

إكثاره  بهدف  جلبه  تم  حيث  باالنقراض،  المهدد  ا�سود،  القرن  وحيد 

الحيوانات  ومعظم  والفيلة،  الزرافات  جانب  إلى  عليه،  والحفاظ 

أسوار،  دون  من  بيئة  ا¿فريقية  للحيوانات  المشروع  ويوفر  ا¿فريقية، 

في  مرة  �ول  جميعها  ستكون  التي  تمام³،  ا�صلية  لبيئتها  مماثلة 

العدد  هذا  ومشاهدة  زيارته،  ا�سرة  أفراد  لجميع  يمكن  واحد  مكان 

تنظيم  يتم  وأوضحت  فيه.  ا¿فريقية  والنباتات  الحيوانات  من  الكبير 

¿كثار   Ìمركز أيض³  تضم  السفاري  أن  إلى  الفتة  للزوار  بالسيارة  جوالت 

الحيوانات المهددة باالنقراض.

من  الزوار  سيتمكن  لذا  ا�فريقية  الطبيعة  الشارقة  سفاري  وتشابه 

التنقل بسيارات خاصة لمشاهدة الحيوانات التي ستتحرك بطالقة في 

الطبيعة.

لـ«سفاري  البصرية  الهوية  اعتمد  قد  الشارقة،  حاكم  ا�على  المجلس  عضو  القاسمي،  محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمّو  صاحب  وكان 

الشارقة»، التي تحتوي على مزيج من أربعة حيوانات مهددة باالنقراض هي: الفيل والزرافة وا�سد ووحيد القرن، متشكلة بأربعة ألوان، استوحيت 

جميعها من الطبيعة، مع استخدام خطوط رفيعة تظهر مجتمعة بالنباتات والحيوانات.

وتمثل هذه الهوية المفاهيم التي تحملها العالمة التجارية لـ«سفاري الشارقة»، وهي: التكامل، والتنّوع، والشخصية المؤسسية، والروح الدولية، 

مع التركيز على النمط الهندسي الظاهر بوضوح في ا�شكال والخطوط.

و يعكس شعار "سفاري الشارقة" فرادة المشروع، من خالل توظيف الخطوط الهندسية لتشكيل صورة يمكن النظر إليها باعتبارها مزيجا من 

الحيوانات والنباتات، وهو ما يميز السفاري التي أستوحي تصميمها من البيئة ا�فريقية بحيواناتها ونباتاتها.

وأشارت إلى أن سفاري الشارقة تضم 12 بيئة مختلفة تمثل الحياة والتضاريس في أفريقيا والحيوانات والطيور التي تعيش فيها، وقسما للزرافات 

أطلق ١٥ منها في البرية للتأقلم مع أجواء السفاري، وقسما لوحيد القرن وتتوافر بعض المباني الخاصة بمخيم زوار السفاري، ومباني استراحات 

الزوار والمطاعم. وقد بلغت تكلفته ما يقارب مليار درهم.
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 Ìويضم 12 بيئة مختلفة، ويمتد على مساحة تبلغ 8 كيلو متر مربع، ويقع ضمن محمية البردي في مدينة الذيد التي تبلغ مساحتها 16 كيلو متر

السمراء،  القارة  في  والتضاريس  الحياة  تمثل  والمنطقة.  المتحدة  العربية  ا¿مارات  دولة  مستوى  على  وسياحي³  طبيعي³  معلم³  ليشكل  مربع³، 

والحيوانات، والطيور التي تعيش فيها.

ويحتوي سفاري الشارقة على مناطق عدة تحاكي المناطق الحقيقية في أفريقيا، وتأخذ المنطقة ا�ولى "إلى أفريقيا"، الزوار في تجربة مشي 

فريدة الستكشاف الحياة البرية المتوطنة في الجزر وا�رخبيالت المنتشرة على طول الساحل الشرقي �فريقيا في المحيط الهندي.

أما المنطقة الثانية، "الساحل"، فتتمثل في الصحراء والمراعي والحياة البرية المتنوعة، وتمتد في أفريقيا من الساحل ا�طلسي في موريتانيا في 

الغرب إلى إريتريا والبحر ا�حمر في الشرق، وهي منطقة انتقالية غنية بالحياة البرية بين الصحراء الكبرى في الشمال والسافانا إلى الجنوب.

"السافانا"، في شرق وجنوب أفريقيا من الساحل في الشمال، وصوًال إلى كاالهاري في الجنوب الغربي، وتغطي هذه  الثالثة،  وتمتد المنطقة 

ا�راضي العشبية االستوائية ا�فريقية نصف مساحة القارة ا�فريقية وهي موطن �كبر تركز للتنوع الحيوي على ا�رض.

فيما تحتفي المنطقة الرابعة، "سيرينقيتي"، بأكبر هجرة للحيوانات في العالم كل عام، حيث تهاجر مجموعات كبيرة من الحيوانات العاشبة 

عبر سهول سيرينقيتي، وتعمل على جذب الحيوانات المفترسة والحيوانات التي تتغذى على الجيف، عبورÌ بنهر مارا، حيث تكمن تماسيح النيل 

في المياه العكرة والتي تشكل خطورة على الحيوانات العاشبة المهاجرة.

وتحمل المنطقة الخامسة، اسم "نقورونقورو"، وقد تشكلت من فوهة بركانية منقرضة، وهي نظام بيئي فريد وموطن لبعض ا�نواع ا�كثر 

شهرة في أفريقيا. في حين استوحيت المنطقة السادسة، "موريمي"، من ا�خاديد والوديان في جنوب غرب أفريقيا والتي تشكلت على مدى 

قرون بفعل ا�مطار الموسمية الغزيرة؛ وتحوي مجاري ا�نهار الجافة والرملية هذه على طبقات المياه الجوفية التي تدعم الحياة طوال موسم 

الجفاف.

وتضم سفاري الشارقة أكثر من 50 ألف حيوان �كثر من 120 نوع³ من الحيوانات التي تعيش في أفريقيا، ويعتبر وحيد القرن ا�سود من أهم 

وأندر الحيوانات في السفاري.

كما تمت زراعة أكثر من 100 ألف شجرة سمر أفريقي في سفاري الشارقة، وتتنوع النباتات ما بين ا�نواع المحلية وا�فريقية.

جزيرة  وليمور  ا�خرى  والطيور  الفالمينجو  طائر  على  الزوار  ليطلع  وجزرها،  أفريقيا  الكتشاف  متكاملة  تجربة  لزوارها  الشارقة  سفاري  وتقدم 

المرافق  من  وغيرها  زنجبار،  وقرية  واتوسي،  ماشية  مع  التقليدية  المزرعة  إلى  إضافة  ا�فريقية،  والقرية  العمالقة  الدبرة  وسلحفاة  مدغشقر 

وا�قسام التي تشاهد فيها مئات ا�نواع من الحيوانات والنباتات ا�فريقية.
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الدائرة في أرقام


ا�����ر�ا ا�
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نسبة رضا المتعاملين
عن دائرة ا�شغال العامة

96%

المتعاملين الداخليين

مركز سعادة
المتعاملين

الخدمات اªلكترونية
( تقنية المعلومات )

98%

رضا المنتفعين

94%

المتعاملين

المتعاملين الخارجيين

الشركاء (عقود المباني)
98%

الشركاء االستراتيجيين
 (الموارد البشرية)

83%

رضا الموظفين العام
عن الدائرة

87%
رضا الموظفين عن إدارة
الموارد البشرية والمالية

81%

مستخدمي المباني
(ا�فرع)

100%

رضا المنتفع عن جودة
وتصميم المباني

85%

الرضا عن المشاريع
التقنية

100%

مستخدمي المباني
(إدارة الصيانة)

82%

رضا الموظفين عن مركز
تقنية المعلومات

95%

 رضا المتعاملين
الخارجيين

91%

 رضا المتعاملين
الداخليين

88%

2018 2019 2020 2021

87%
89%

92% 92%
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رضا المتعاملين عن

قناة المحادثة الفورية

99%

2020 2021

95%

99%

رضا المتعاملين عن

خدمات الموقع

97%

2020 2021

96%
97%

نسبة رضا المتعاملين
عن الخدمات اªلكترونية

نسبة رضا الشركاء
عن إدارة عقود المباني

نتائج االستبيان للسنوات الثالث السابقة

202120202019

97% 98%
92%

97%
90%

88%

المحقق

المستهدف

نتائج االستبيان حسب المعايير

التعامل مع إجراءات المناقصاتإجراءات الدفعات
طاقم العمل 

أثناء المناقصات 
أو الدفعات

97% 97%97% 98%97% 99%

المحقق

المستهدف
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حديقة دبا الحصن العامة
 وجهة مثالية للعائالت مزودة بكافة الخدمات

تقع حديقة دبا الحصن العامة في موقع جغرافي وطبيعي هام في المدينة وتعتبر المتنزه الرئيسي لÎهالي والزوار وتتألف من 

مساحات خضراء، وأشجار ونخيل، وممرات مستقيمة للمشاة، كما تشتمل على منطقة مخصصة للعب ا�طفال، ومكان³ للشواء، 

يراعي الحفاظ على جمال المسطحات الخضراء داخل الحديقة، إضافة إلى المقاعد المنتشرة في أنحاء الحديقة لجلوس المتنزهين، 

ومسجدا مخصصا للنساء، وتستقبل الحديقة زوارها في الفترتين الصباحية والمسائية، لتخدم جميع فئات المجتمع. 

40 ألف متر مربع، وتشمل على ملعب كرة قدم من العشب الصناعي، وآخر متعدد  تصل مساحة حديقة دبا الحصن العامة إلى 

االستعمال مزود بأرضية مطاطية، با¿ضافة إلى منطقتين �لعاب ا�طفال تناسب كافة الفئات السنية.

وتضم الحديقة أيض³ مبنى يحتوي على قاعات داخلية لÎنشطة وا�لعاب المتنوعة، وقاعة لتناول الطعام رديفة للكافتيريا والمطبخ 

ودورات مياه، إلى جانب مضمار جري مطاطي داخلي يحيط بالحديقة بطول 786 مترÌ وبعرض 4 أمتار.

ي
 رأ

الع
ط

ست
ا
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من جانب آخر، يرى السيد مهند سليمان بن جمعوه  و هو أحد مرتادي الحديقة باستمرار،  يجد بأن الحدائق والمنتزهات التي تنجزها دائرة ا�شغال 

بمختلف مواقعها االستراتيجي جهود تشكر عليها الدائرة ، حيث يرى في زياراته المتكررة بأنها تالقي إقباًال كبير من ممارسي الرياضة، نظرÌ لتوفر 

مختلف ا�نشطة الرياضية ، من حيث توفر مختلف ا�جهزة الرياضية التي سهلت خاصًة لكبار السن  ممارسة الرياضة دون الحاجة �عذار لعدم 

ممارستها حيث أنها متوفرة للجميع و بدون رسوم  ، ووجود المماشي المطاطية سهل ممارسة رياضتي المشي والجري ، كما أن بن جمعوه  

أحد ممارسي  رياضة طائرة اليد الذي سهل عليه توفر المالعب  ممارسة هذه الرياضة بأريحية مع أصدقاءه في مختلف ساعات اليوم.

وتشكل الحديقة مرتعا لÎطفال أيضا للمرح والتسلية 

السيما في أجواء الشتاء، كالطفل عبيد النقبي و هو 

بصورة  الحديقة  يرتاد  الذي  المنطقة،  أطفال  أحد 

مستمرة، يجد أن الحديقة متنفس يومي بعد االنتهاء 

من ساعات الدراسة، وذلك باللعب با�لعاب المختلفة 

الحديقة،  مرتادي  من  ا�طفال  أصدقاءه  بمشاركة 

كرة  لعب  أثناء  والده  بمتابعة  أيض³  يسعد  أنه  وكما 

القدم في الملعب الموجود في الحديقة. 

عبيد النقبي

سهى من سكان دبا الحصن 

سهى

  مهند سليمان بن جمعوه 

الحديقة  في  تجولت  النقبي  ألطاف  الزميلة 

والتقت عددا من روادها:

التطور  على  أثنت  الحصن  دبا  سكان  من  سهى 

المستمر في الحديقة العامة الذي تجده يساهم في 

حيث  العمرية،  الفئات  مختلف  من  الزوار  استقطاب 

أوضحت كأحد مرتادي للحدائق في مدينة دبا الحصن 

الناحية  من  ا�سرة  أفراد  احتياجات  مختلف  تلبي  بأنها 

الموجودة  ا�لعاب  أن  تجد  حيث  واالهتمام،  العمرية 

ترفهه عن كل من ا�طفال وذوي االحتياجات الخاصة 

وتتناسب مع شروط ا�من والسالمة، وترى هي كأم بأن 

متابعة  عليها  تسهل  ا�لعاب  من  القريبة  الجلسات 

أطفالها وقت تسامرها مع ا�صدقاء. 



إلى أين الوجهة ؟!..
�����ا��� � ا��
ا����� ا�

على مساحة 17 ألف متر مربع تمتد القرية التراثية في الحمرية. حيث تعد هذه القرية متنفس³ لÎهالي ¿حياء التراث 

في المنطقة، والقيام بفعاليات وأنشطة تراثية، تجعل من القرية ملتقى يصل بين ا�جيال، يذكرهم بموروثهم 

الشعبي، وينقل العادات والتقاليد، ويبرز أهمية التراث في وجدان المواطنين وحياتهم وذاكرتهم ومستقبلهم. 

19
 |

ن 
را

عم
ة 

جل
م



وتهدف القرية المصممة على التراث المحلي، إلى رفع مستوى الثقافة العامة الخاصة بتراث دولة ا¿مارات، وربط 

جسور التواصل بين الحاضر والمستقبل، واحتضان المهرجانات وا�يام التراثية، وقد صممت على الطراز المعماري 

التراثي، ¿نشاء مسار سياحي رديف لÆمارة.

 يمتد مكان إقامة الفعاليات التراثية والمتاحف وا�سواق التي تعرض العناصر التراثية والتقليدية، وتشمل إنشاء 

14 محًال تراثي³ و23 محًال تجاري³ ومصلى للرجال ومبنى لÆدارة ومبنى آخر يحتوي على مقهى شعبي، با¿ضافة 

إلى مجلس ومكاتب إدارية ومنطقة مخصصة لتكون جلسة خارجية. 
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بقعة
ضوء

في  الرئيسي  السبب  كانت  فلوريدا  والية  في  بنسكوال  شاطئ  بلدة  ضربت  التي  االستوائية  العواصف  من  وعدد  أعاصير  ثالثة 

الهندسي  وا¿بداع  الفريد  التصميم  على   Ìشاهد يقف  والذي  للعواصف  المقاومة  الخرسانية  القوقعة  مبنى  وإنشاء  تصميم 

بتوقيع المصمم جوناثان زيمرمان.

نعود للبداية التي استدعت تصميم مبنى القوقعة حيث تعرضت بلدة بنسكوال في والية فلوريدا إلى ثالثة أعاصير قوية وعدد 

من العواصف االستوائية مما عرض بيت مارك وفالرى سيجلر �ضرار كبيرة بسبب الفيضانات التي صاحبت هذه العواصف، فأصبح 

لدى أصحاب المنزل ا�حقية في طلب المعونة من الحكومة الفدرالية االمريكية. لكم الحصول على تلك المعونة تأتي بشروط!! 

بناء جديدة تجعله مقاوم³ للعواصف! مشكلة بيت عائلة مارك أن منزلهم  البيت بحيث يطابق مواصفات  منها أن يتم ترميم 

مبني من الطوب ا�سمنتي ولم يكن با¿مكان رفعه عن ا�رض أو إجراء تغييرات كبيرة عليه لكي يطابق القوانين الجديدة. وهكذا 

ذلك  في  بما  الشاطئ  منطقة  منازل  تواجه  التي  المشاكل  من  للعديد  حلول  يوفر  تصميم  يوفرا  أن  سيجلر  عائلة  قررت  فقد 

العواصف وهكذا قررا بناء بيتهما الجديدي بنظام القوقعة الخرسانية.

����
 ا���	� ا����ا��� 



 Ìويضم 12 بيئة مختلفة، ويمتد على مساحة تبلغ 8 كيلو متر مربع، ويقع ضمن محمية البردي في مدينة الذيد التي تبلغ مساحتها 16 كيلو متر

السمراء،  القارة  في  والتضاريس  الحياة  تمثل  والمنطقة.  المتحدة  العربية  ا¿مارات  دولة  مستوى  على  وسياحي³  طبيعي³  معلم³  ليشكل  مربع³، 

والحيوانات، والطيور التي تعيش فيها.

ويحتوي سفاري الشارقة على مناطق عدة تحاكي المناطق الحقيقية في أفريقيا، وتأخذ المنطقة ا�ولى "إلى أفريقيا"، الزوار في تجربة مشي 

فريدة الستكشاف الحياة البرية المتوطنة في الجزر وا�رخبيالت المنتشرة على طول الساحل الشرقي �فريقيا في المحيط الهندي.

أما المنطقة الثانية، "الساحل"، فتتمثل في الصحراء والمراعي والحياة البرية المتنوعة، وتمتد في أفريقيا من الساحل ا�طلسي في موريتانيا في 

الغرب إلى إريتريا والبحر ا�حمر في الشرق، وهي منطقة انتقالية غنية بالحياة البرية بين الصحراء الكبرى في الشمال والسافانا إلى الجنوب.

"السافانا"، في شرق وجنوب أفريقيا من الساحل في الشمال، وصوًال إلى كاالهاري في الجنوب الغربي، وتغطي هذه  الثالثة،  وتمتد المنطقة 

ا�راضي العشبية االستوائية ا�فريقية نصف مساحة القارة ا�فريقية وهي موطن �كبر تركز للتنوع الحيوي على ا�رض.

فيما تحتفي المنطقة الرابعة، "سيرينقيتي"، بأكبر هجرة للحيوانات في العالم كل عام، حيث تهاجر مجموعات كبيرة من الحيوانات العاشبة 

عبر سهول سيرينقيتي، وتعمل على جذب الحيوانات المفترسة والحيوانات التي تتغذى على الجيف، عبورÌ بنهر مارا، حيث تكمن تماسيح النيل 

في المياه العكرة والتي تشكل خطورة على الحيوانات العاشبة المهاجرة.

وتحمل المنطقة الخامسة، اسم "نقورونقورو"، وقد تشكلت من فوهة بركانية منقرضة، وهي نظام بيئي فريد وموطن لبعض ا�نواع ا�كثر 

شهرة في أفريقيا. في حين استوحيت المنطقة السادسة، "موريمي"، من ا�خاديد والوديان في جنوب غرب أفريقيا والتي تشكلت على مدى 

قرون بفعل ا�مطار الموسمية الغزيرة؛ وتحوي مجاري ا�نهار الجافة والرملية هذه على طبقات المياه الجوفية التي تدعم الحياة طوال موسم 

الجفاف.

وتضم سفاري الشارقة أكثر من 50 ألف حيوان �كثر من 120 نوع³ من الحيوانات التي تعيش في أفريقيا، ويعتبر وحيد القرن ا�سود من أهم 

وأندر الحيوانات في السفاري.

كما تمت زراعة أكثر من 100 ألف شجرة سمر أفريقي في سفاري الشارقة، وتتنوع النباتات ما بين ا�نواع المحلية وا�فريقية.

جزيرة  وليمور  ا�خرى  والطيور  الفالمينجو  طائر  على  الزوار  ليطلع  وجزرها،  أفريقيا  الكتشاف  متكاملة  تجربة  لزوارها  الشارقة  سفاري  وتقدم 

المرافق  من  وغيرها  زنجبار،  وقرية  واتوسي،  ماشية  مع  التقليدية  المزرعة  إلى  إضافة  ا�فريقية،  والقرية  العمالقة  الدبرة  وسلحفاة  مدغشقر 

وا�قسام التي تشاهد فيها مئات ا�نواع من الحيوانات والنباتات ا�فريقية.
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من  قوقعة  عن  عبارة  وهو  زيمرمان  جوناثان  تصميم  مارك  اعتمد 

الصمود  على  قادر  للعواصف  مقاوم  شكل  لها  المسلحة  الخرسانة 

على  العلوية  ا�دوار  ارتكزت  الساعة.  كم/   450 سرعتها  عاصفة  أمام 

القوقعة الخراسانية وجسور خرسانية في اتجاه المحور القصير للشكل 

توصلها  التي  الخرسانية  القوقعة  إلى  ا�سقف  حمل  توصل  البيضاوي، 

إلى  يستند  بدوره  والذي  الخرسانة  من  بيضاوي  حلقي  جسر  إلى 

مجموعة من الركائز المسبقة الصنع، المصنوعة من مواد بالستيكية. 

إن النظام ا¿نشائي بسيط إلى حد كبير: الركائز تسند الجسر البيضاوي 

وهذا يسند القوقعة التي بدورها تحمل ا�سقف والشرفات البارزة. بني 

البيت باستخدام تقنية البالون والقشرة الخرسانية حيث يتم صب بالطة 

ا�رضية على الموقع ثم يتم تثبيت بالون فوقها تم تصميمه خصيص³ 

للبيت. ُنفخ البالون بالمراوح ويظل منفوخ³ حتى يتم رش طبقة من رغوة 

البوليورثين من الداخل وبعد أن تتماسك الطبقة تقص أماكن الفتحات 

طبقة  على  التسليح  قضبان  تثبت  ثم  والشرفات)  النوافذ  (ا�بواب، 

تتصل  بحيث  ا�سقف  أرضيات  ثبتت  بالخرسانة.  ترش  ثم  البوليورثين 

بالقشرة الخرسانية وبعد صب القشرة يكون المبنى على شكل عظم 

وتبدأ عملية تشكيل وتشطيب المبنى من الداخل. تم توزيع البيت بحيث 

المعيشة،  غرفة  ا�ول  والدور  للسيارات  مواقف  ا�رضي  الدور  يكون 

المطبخ وغرف النوم الثالث مع شرفة خارجية مطلة على البحر. ويأتي 

في الدور الثاني غرفة النوم الرئيسية بحمامها الخاص وشرفتها الكبيرة 

مع مدخل خاص. 

في السنة ا�ولى من سكن عائلة مارك أصبح البيت مكان³ جاذب³ للسواح 

بناءه  سبقت  التي  ا¿عالمية  الضجة  هو  بذلك  أسهم  ما  الستئجاره، 

وسبب ذلك أن مارك حصل على منحة حكومية لبناء البيت وكان ذلك 

أمرÌ نادرÌ في البلدة كما أن التصميم لم يتم الموافقة عليه منذ البداية 

على  بعضها  أذيع  والتي  والمناقشات  االجتماعات  من  الكثير  بعد  إال 

مدافعة  بعد  عليه  الموافقة  تم  النهاية  وفي  التلفاز  شاشات 

المعماريين عن تصميم البيت الفريد.
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نبذة 
يضم كتاب «مداخالت سلطان»، الذي يجمع في 400 صفحة مداخالت صاحب السمّو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو 

المجلس ا�على حاكم الشارقة، عبر برنامج «الخط المباشر» منذ عام 2011 حتى عام 2017.
ويسعى الكتاب الصادر عن منشورات القاسمي، الذي يضم سبعة فصول، إلى توثيق مداخالت صاحب السمّو حاكم الشارقة، ومتابعته 

الدائمة لطلبات أو شكاوى المتصلين، واطالع الجمهور عليها، من خالل تسليط الضوء على مضامينها الثرية وأسبابها ونتائجها.
الحضاري  المشروع  دفة  وتوجه  الشارقة،  شؤون  إدارة  في  الشارقة،  حاكم  لمنهجية  الحقيقية  الصورة  القارئ  يدي  بين  الكتاب  ويضع 
والنهضوي لÆمارة، من خالل اّطالعه الدائم، ومتابعته لمختلف القضايا، والمسائل التي تتعلق بالمجتمع، وتواصله المستمر مع أفراده عبر 

برنامج الخط المباشر.
ويعرض الكتاب في فصله ا�ول مداخلة حاكم الشارقة في 6 ديسمبر/كانون ا�ول 2011، التي أشاد من خاللها بمكرمة الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان، رئيس دولة ا¿مارات، بزيادة الرواتب والعناية بالمواطنين، با¿ضافة إلى تناوله قضية مساعدات الشؤون االجتماعية، وغيرها 

من القضايا المهمة.
مداخلة  إلى  با¿ضافة  وحلها،  البيوت  مشاكل  حول   ،2012 عام  يناير  من  الـ9  مداخلة  منها  مداخلة،   24 الـ2،  فصله  في  الكتاب  ويوثق 
مخصصة حول نادي الشارقة الثقافي الرياضي، بتاريخ 17 يناير/كانون الثاني من ذات العام، ومداخلة زيادة رواتب المتقاعدين، واالهتمام 

بالمعلم وتكريمه، وغيرها من المداخالت المهمة.
ويواصل الكتاب عبر فصوله توثيق مداخالت حاكم الشارقة، كمداخالته الـ15 خالل عام 2013، منها االستعداد لفعاليات الشارقة عاصمة 
الثقافة ا¿سالمية، والعناية بالنباتات والزهور سلوك حضاري، با¿ضافة إلى مداخالت عام 2014 والتي بلغت 11 مداخلة، تنوعت بين حل 

مشكالت الغارمين، والبحث العلمي، والنصائح التي قدمها �بنائه في الشارقة وغيرها من المداخالت.
ويشير الكتاب إلى 6 مداخالت عام 2015، منها الحديث حول رواتب موظفي الحكومة، وأهمية االرتقاء بالعلم والبحث العلمي، والحفاظ 

على الحياة ا�سرية، وانتخاب المجلس االستشاري، وسياسة التوظيف في الشارقة.
التأمين  قضية  وكذلك  الصحراوية،  النباتات  حول  حديثه  منها  مداخالت،   8 عددها  البالغ   ،2016 عام  مداخالت  على  الضوء  يسلط  كما 

الصحي لكبار السن، ومكالمة حول الكلمات العربية والدخيلة أو المعربة.
ويختتم الكتاب فصله ا�خير الذي يحتوي على 8 مداخالت، بدأها حاكم الشارقة في 3 يناير/كانون الثاني 2017، بمداخلة حول الميزانية، 
العربي  العالمين  حديقة  إنشاء  الشارقة  حاكم  خاللها  من  بّين  التي  العربية،  اللغة  خدمة  ومداخلة  االجتماعي،  للجانب  وخدمتها 

وا¿سالمي، وكذلك حديثه عن أسواق الشارقة، وحتى آخر مداخالت عام 2017 حول المنح الدراسية والمشروعات الثقافية والتنموية.

من مكتبة

سلطان
عنوان الكتاب

المباشر  الخط  برنامج  في  سلطان  مداخالت 
2017-2011

المؤلف 

سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، 

الناشر 

منشورات القاسمي

سنة النشر : 2019

عدد الصفحات : 400
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عبد  حورية  ا¿ماراتية  المهندسة  تجربة 

ما  تنفى  الهاجري   çا عبد  الرحمن 

يفضلن  المهندسات  أن  البعض  يردده 

إن  وخصوصا  المكاتب،  خلف  الجلوس 

الهندسة  في  تخصصن  الالتي  من  كن 

خلف  الركض  تفضل  �نها  المعمارية، 

إخراجه  عن  وتبحث  عملها،  تفاصيل 

سائد،  هو  عّما  ومغاير  الفت  بشكل 

رأس  الوقوف على  أن  إلى  وتشير حورية 

خاصة،  رؤية  وضع  يمنحها  العمل 

يعرفون  معها  يعملون  من  ويجعل 

يتم  حتى  للتهاون  مجال  ال  أنه  جيدا 

إنجاز المهمة.

المهندسة  مع  لقاؤنا  كان  وبالتالي 

الدراسات  قسم  رئيس  الهاجري  حورية 

والتخطيط في إدارة الخدمات العامة.

المهندسة 
��ر�� ا��ا��ي

من إدارة الخدمات العامة
(رئيس قسم الدراسات والتخطيط)

�اذا �� ا���ا��؟

لقد جئت من عائلة من المهندسين المدنيين والمصممين. التحديات تصنع المعجزات فهذا شعارها في العمل وفي كل عمل تقوم به سواء 

المعمارية  المباني  على  اشاهدها  كنت  التي  الجذابة  المعمارية  للعناصر  بانجذابي  كانت  وبدايتي  العملي.  الميداني  أو  المهني  المجال  في 

تقف  عاتقها  على  التي  وا�حمال  ا�براج  لهذه  ا�براج  هذه  كيف  أتساءل  ما  وكثيرا  لها  انجذب  كنت  التي  والتفاصيل  لها  التصميمة  والطريقة 

شامخة في وسط المدينة، ووالدي حفظه اç كان مصدر الهامي لهذا العالم، وأصبحت سر انجذابي لعالم العمارة  ودخولي اليه من خالل 

المشاركة في المسابقات على مستوى الجامعة وحصولي على مراكز متقدمة في مجال التصميم المعماري والكالسيكي مما أهلني بفضل 

من اç التفوق في المجال على اقراني في الجامعة، وهذه الموهبة التي عززتها بالدراسة والتخصص، وكان شعاري منذ البداية «ال مستحيل» 

 

شعرت بأن لدي رغبة كبيرة بأن أتخصص في عالم العمارة، لذا درست بكالوريوس هندسة معمارية في جامعة ا¿مارات العربية المتحدة، ونتيجة 

في  المشاركة  دائمة  فأني  العالم  هذا  في  وحديث  جديد  هو  ما  كل  في  والتعمق  مهاراتي  تطوير  نحو  الدائم  وسعي  للعمارة  النجذابي 

المؤتمرات والمعارض المحلية والدولية وبفضل من اç تقدمت بالكثير من أوراق العمل في بعض منها، من ثم تبعتها بنيل شهادة الماجستير 

في إدارة التراث الثقافي (إدارة المواقع ا�ثرية) 



ن 
جلة عمرا

26| م

�� أ�� ������ ��� إ��ا��؟

أحصل على إلهامي من أي شيء من حولي، من السفر، ومن قراءة الكتب 

إلى كل شيء منظم بشكل هندسي أخاذ. 

كوني أم وموظفة تسعى دائما الى أن توافق بين حياتها العملية واالسرية 

فأنا سعيدة �نني أستثمر طاقاتي في الكثير من المجاالت. منها التطوعية 

بالطاقة  التي أقدمها طواعية للجهات، وأشعر  التدريبية  والبرامج والورش 

عن  يتوقف  ال  فالمرء  المجتمع.  ينفع  بما  وقتي  استثمر  عندما  ا¿يجابية 

التعلم. 


� ا�¢���� �
� ا¡ن؟ ���اذا ������ �� �£

	�وة ��  وا	
�اس �¦�� �¥؟ ��¤ �£ا��؟

(في سباق التميز ال يوجد خط للنهاية) مقولة صاحب السمو الشيخ محمد 

بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي

�ا »� أ��ز ا�£�ا�© وا¨و��� ا�
� �����ا؟

الشارقة  حكومة  في  المتميز  الموظف  جائزة  على  حصلت 

فكرة  افضل  جائزة  و   2009 لسنة  المتميز)  المهندس  (فئة 

مشروع مقدم عن ورقة العمل في مؤتمر عجمان للتخطيط 

في  مواطنون   – تميز  شهادة  با¿ضافة   2008 لسنة  العمراني 

– جمعية ام المؤمنين بعجمان  و جائزة الشيخة  التميز  دروب 

المبدعات  للنساء  الدولة)  رئيس  (حرم  سهيل  بنت  شمسة 

و جائزة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك   2012 الثانية  الدورة 

�سرة الدار ( فئة االم المتميزة ) 2015 و جائزة الشارقة للعمل 

التطوعي فئة االفراد 2015 وجائرة سمو الشيخة فاطمة بنت 

مبارك لÆبداع و الذكاء المجتمعية فئة االسرة. 

��ار�� ��ا »� أ�ارك ��ل ا�¬�ا� ا�
 ا���ق ا�و�± و�ا ا�°ي �£��ا ��
��� �� ا���ب؟

الشرق ا�وسط تنوعت فيه فنون العمارة وزخارفها وتميزت 

الشارقة  إمارة  وخاصة  ا�صيل  ا¿سالمي  بالطراز  غيرها  عن 

تجاوزت  بالطبع  واèن  مئذنة  ا�لف  بمدينة  اشتهرت  والتي 

بكثير هذا الرقم، ونرى الغرب يتسابق االن ¿حياء مثل هذه 

وبطريقة  تصاميمهم  في  وادراجها  العمارة  من  ا�نواع 

ابداعيه وخاصة الزخارف التي ابهجت العالم. 


��³؟ ´�و�اذا �� ¶���ات ا�

ِ̧ ��ا؟   ¹� �
�ا »� أ»  ا��ورات ا�

و    الذاتي  التطوير  مهارات  دبلوم  أبزرها  الدورات  من  كبير  لعدد  خضعت 

والتطوير  التفكير  مهارات  ودبلوم  والمالي  االستراتيجي  التخطيط  دبلوم 

¿عداد  ا�مريكي  المركز  في  المحترف.  العالمي  المدرب  ودبلوم  واالبداع 

القيادات.

ِ̧ إ�� ���ات أم »�ºات �¢����؟  �´
»³ ا�
أنا عضوة في جمعية المهندسين ا¿ماراتيين كذلك عضوة 

عضوية  إلى  با¿ضافة  الشارقة  سيدات  أعمال  مجلس  في 

نادي الثقة للمعاقين وعضوة متطوعة بهيئة الهالل االحمر 

لتأهيل  تطوير  منتدى  في  وعضوة  الشارقة  فرع  االماراتي 

الكوادر القيادية في الشارقة وعضوة متطوعة بجمعية دار 

البر فرع عجمان.

�³ ����ا 	´��  �ا��ا: � �
�ا »� أ��ز ا���ار�� ا�
خاصة  مشاريع  بين  ما  القسم  في  المشاريع  تنوعت 

بالدراسات وأخري التصميم لمشاريع الصرف (الري، شبكات – 

البيئية  الدراسات  الى  با¿ضافة  الشارقة،  امارة  في  محطات) 

وأثرها على المشاريع في جميع مراحلها. 

�ا »� أ��ز ا�
���ات ا�
� ��ا��� : 
أي  معمارية  كوني  شخصيا  تواجهي  التي  التحديات  أولى  من 

مشاريع فوق سطح ا�رض ومجال إدارة الخدمات يخص البينة 

لي  بالنسبة  تحول  التحدي  هذا  ولكن  ا�رض)،  (تحت  التحتية 

وابراز  عليه  التغلب  استطعت  الحريصة  القيادة  وبفضل  ¿نجاز، 

دوري فيه. ومازلت مستمرة.  

� ����  ا�£�ا�©؟  �
���اذا �� �£
للسيدات  االمارات  جائزة  في  ومقيم  لالبتكار  االمارات  جائزة  في  مقيم 

ومقيم في جائزة تقديم للشركات.  

�ان؟��ات أ���ة �ـ 	�اء ���
اجعل لك بصمة أينما كنت..



³«
�� ؟

9

كيلو متر مربع

 مساحة دبا الحصن 

 

9
عدد السكان

12.600

أحدث المشاريع المنجزة مؤخرا 

مطعم 
دبا الحصن الدائري 

سوق 
مخازن المالح 

مدرجات نادي
 دبا الحصن الرياضي 

حضانة 
دبا الحصن النموذجية 

حديقة 
دبا العامة

دبا الحصن المدينة الفاضلة 

161,000  متر مربع 
مساحة المسطحات الخضراء 

في دبا الحصن 

 

عدد المساجد

 في دبا الحصن 
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نسمة 

الحديقة 
الرملية

حديقة 
حي 

المهلب

 حديقة 
حي الدوب

حديقة 
الشاطئ 

جاري العمل 
فيها

ممشى 
مطاطي 

على امتداد 
القناة 
المائية

مسجد«

حدائق 
ا�حياء

حديقة
 الحي

 الغربي

حديقة 
الرق 

حدائق عامة ومتنزهات 
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الحديقة الرملية

نادي دبا الحصن الرياضي

حديقة الرق

سوق مخازن المالح

حديقة دبا الحصن 
العامة

ممشى مطاطي على 
امتداد القناة المائية

محالت تجارية



2022

���ا��ادي ا�¬�ا� ا�

1958

من ذاكرة

الشارقة
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��ا�� و��ا��ات

بعدسة الموظف

ذو الفقار شيخ
مركز االتصال المؤسسي

	�            ور���

��ا�� و��ا��ات

عقد قران..
حمدة الزرعوني

( إدارة الخدمات العامة ) 

عبدالقيوم أحمد
( إدارة العقود ) 

المواليد..
مي مختار

( إدارة العقود )
بمناسبة قدوم المولودة

حميد كمداد 
( إدارة العقود )

بمناسبة قدوم المولودة
حصة

فاطمة حسن
( إدارة العقود )

بمناسبة قدوم المولود
راشد

راشد السويدي
( إدارة الخدمات العامة )
بمناسبة قدوم المولودة

علياء

الريم محمد المسلم 
( إدارة مشاريع المباني )

بمناسبة قدوم المولودة
حصة

محمد سليم عبدالغفور 
( المكتب التنفيذي )

بمناسبة قدوم المولود
أحمد

فاطمة إسماعيل
( فرع خورفكان )

بمناسبة قدوم المولود
مايد

سيد عدنان
( إدارة مشاريع المباني )

بمناسبة قدوم المولودة

هادف السويدي
( إدارة مشاريع المباني )

بمناسبة قدوم المولودة

شفيق ناالكت 
( إدارة مشاريع المباني )

بمناسبة قدوم المولودة
مريم

شريف عالء لدين   
( فرع كلباء )

بمناسبة قدوم المولود

حسن الشامسي
( مركز االتصال المؤسسي )

بمناسبة قدوم المولودة
غال

أحمد الحمادي
( إدارة مشاريع المباني )

بمناسبة قدوم المولودة
هدى

ن 
جلة عمرا
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المركز الرياضي - نادي المدام

�ا��را�ا
ا���¢�� ا���¢�

 ��	�ا���¢�� ا��
�ا��را�ا

 ��	�ا���¢�� ا��

ا���¢�� ا���¢�

وادي الحلو
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تمر ساعات الدوام ونحن نحمل رسائل ا�لفة والكلمة الطيبة في جّو أسّري دافئ، نتعاضد في كل عمل ونشترك في كل هدف 

لننجز شيئا لدائرتنا وللوطن، فكل موظف مهما بلغ منصبه هو وتد أساسي يساهم في الحفاظ على استمرارية العمل، وال تحلو 

الحياة إال حين يكون القلب مفتوحا لكل المصابيح التي حولنا فليس علينا إغالقها للعتمة السيما ونحن نتأمل عيون إخواننا وأخواتنا 

الموظفين وهم يرون شعاع المحبة كأول خيط شمس نصادفه صباحا، لكن هناك أمور البد لنا من تجنبها على صعيد ا�سرة و 

العمل ،ومن أبرزها النميمة والغيبة التي تساهم في إفساد الجو ا�سري المحب، أليست النميمة وليدة شّلٍل ال عمل لها تعاني من 

الفراغ وتحاول شّل عمل البقية أيضا.

وبال أدنى شك، ال طائل من السخرية من شكل فالن أو تصرفاته ودّسها سّرا في جعبة أحد الزمالء، فما الجدوى منها؟!. هل هي 

لكسب صداقات مجانية ربما تكون أول ضحيتها ؟!، وال فائدة أيضا من الحديث عن الحياة الشخصية للموظف الفالني والتغلغل 

في سيرته، لنترك الجميع في شأنه وعمله، الحياة قصيرة ويبقى منها الذكر الطيب والسيرة الحسنة، إذن علينا التصدي لكل غيبة!.. 

ِميَمِة  ال وقت لدينا لها وأيضا أال نفسح لها الطريق كي ال يتعثر العمل وكذلك كي ال نفقد أجرنا، وذلك كما يقول الشاعر: تنحَّ عن النَّ

واجتنْبها فإنَّ النمَّ يحبُط كلَّ أجـِر.

الخصوصية،  واحترام  العمل  سير  وحفظ  الجميع  مع  جيدة  عالقات  بناء  مثال  النميمة  لوأد  تمضي  الحلول  من  الكثير  وبالمقابل، 

إجراءات  �خذ  مباشر  بشكل  تكون  أن  يجب  زميل  من  شكوى  هناك  كانت  وإن  السيئة،  التصرفات  من  �نها  الوشاية،  عن  واالبتعاد 

مباشرة وإدارية مع الموقف، كذلك ال بد من مراعاة الحالة النفسية للجميع ومشاركة المناسبات للموظفين واالحتفاء بنجاحاتهم 

ومواساتهم في أحزانهم.

أخيرÌ.. احملي أيتها النميمة ثيابك البالية على كتفك الهزيل وارحلي فال مكان لِك هنا.. 

ن 
جلة عمرا
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لقد جئت من عائلة من المهندسين المدنيين والمصممين. التحديات تصنع المعجزات فهذا شعارها في العمل وفي كل عمل تقوم به سواء 

المعمارية  المباني  على  اشاهدها  كنت  التي  الجذابة  المعمارية  للعناصر  بانجذابي  كانت  وبدايتي  العملي.  الميداني  أو  المهني  المجال  في 

تقف  عاتقها  على  التي  وا�حمال  ا�براج  لهذه  ا�براج  هذه  كيف  أتساءل  ما  وكثيرا  لها  انجذب  كنت  التي  والتفاصيل  لها  التصميمة  والطريقة 

شامخة في وسط المدينة، ووالدي حفظه اç كان مصدر الهامي لهذا العالم، وأصبحت سر انجذابي لعالم العمارة  ودخولي اليه من خالل 

المشاركة في المسابقات على مستوى الجامعة وحصولي على مراكز متقدمة في مجال التصميم المعماري والكالسيكي مما أهلني بفضل 

من اç التفوق في المجال على اقراني في الجامعة، وهذه الموهبة التي عززتها بالدراسة والتخصص، وكان شعاري منذ البداية «ال مستحيل» 

 

شعرت بأن لدي رغبة كبيرة بأن أتخصص في عالم العمارة، لذا درست بكالوريوس هندسة معمارية في جامعة ا¿مارات العربية المتحدة، ونتيجة 

في  المشاركة  دائمة  فأني  العالم  هذا  في  وحديث  جديد  هو  ما  كل  في  والتعمق  مهاراتي  تطوير  نحو  الدائم  وسعي  للعمارة  النجذابي 

المؤتمرات والمعارض المحلية والدولية وبفضل من اç تقدمت بالكثير من أوراق العمل في بعض منها، من ثم تبعتها بنيل شهادة الماجستير 

في إدارة التراث الثقافي (إدارة المواقع ا�ثرية) 

 الحل
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 ت ا ط و ط خ م ل ا ر ا د 1
 ب ح ي ص  ن ا م ي ا ل ا 2
 ر  ن ص ب ا ل م ق ا م ة 3
 ح س       ن  ق ا 4
  ا ل د ا ئ ر ي  و ه  5
 ا ل م ع ل ق ا ت  ا ى ا 6
    ت م ل   ا  ا ل 7
 ك ف  س و ق ا ل م ا ل ح 8
 ش ر  م ا   و س ر ا و 9
 ي  ا ل ش ه ي د   د م 10
 ش ع  ا ي ن  ن  ك ب ة 11
 ة م ع   ا ل ج و د ي  12

 

 

 

ا�خطاء الخمسة
( زخارف جامعة خورفكان )

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

ا�صل

االنعكاس

�ك��� �� ¼��
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ن 
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حل العدد السابق

 الحل
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 ت ا ط و ط خ م ل ا ر ا د 1
 ب ح ي ص  ن ا م ي ا ل ا 2
 ر  ن ص ب ا ل م ق ا م ة 3
 ح س       ن  ق ا 4
  ا ل د ا ئ ر ي  و ه  5
 ا ل م ع ل ق ا ت  ا ى ا 6
    ت م ل   ا  ا ل 7
 ك ف  س و ق ا ل م ا ل ح 8
 ش ر  م ا   و س ر ا و 9
 ي  ا ل ش ه ي د   د م 10
 ش ع  ا ي ن  ن  ك ب ة 11
 ة م ع   ا ل ج و د ي  12

 

 

 

 أفقي:
 من الخدمات الذكیة التي تقدمھا الدائرة. -١
 (م). األنھارجوانب  – أشار -٢
  –مشروع تنشئ فیھ الدائرة حالیا الصرف الصحي  -٣

 عن الطعام والشراب.امتنع 
 بقوة السالح.المختطف  –أضاء وتألأل  -٤
 .مشروع حدیث یخدم الصیادین في الحمریة -٥
 .كثیر -٦
 (م). موظف في المكتب التنفیذي -٧
 (م). مشروع تسویات ترابیة جاریة حالیا -٨
 .بسط – )م(قادم  –ر طی -٩
 .)مثابت في السماء یھتدى بھ (نجم  –ثوب شعبي   -١٠
 .)م( ٢٠٢١من أكبر األسواق التي افتتحتھا الدائرة عام  -١١
 ضیاء. – حدیقة تحتوي على ممشى مكیف بالمراوح -١٢

 
 عمودي:

 بواجب العزاء.یقوم  –عاصمة عربیة   -١
 مركز طبي انتھت الدائرة من تطویره  -یصعب السیر فیھ   -٢

 .)م( في المنطقة الشرقیة
 متشابھان. –یسحب   -٣
 انتھاء السفر. –(م) جاریة  –خطأ   -٤
 البیضة.في  –شھر ھجري   -٥
 ینضح بھ الماء.إناء  –القرب  –للتضجر   -٦
 بالثأر.األخذ  – )مطین یابس (  -٧
 .أكبر سفاري في العالم خارج أفریقیا  -٨
 األسماء الخمسةمن  –للتعریف  –أحضنھا   -٩

  

 ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
١             
٢             
٣             
٤             
٥             
٦             
٧             
٨             
٩             
١٠             
١١             
١٢             

 
 
 (م).ذریة  –ید (م) جمع  –صدیق وفي   -١٠
 موصول.اسم  –مطبوخ غیر  –ضمیر متصل   -١١
 یباح بھ.ال  –رجع  –صلب واشتد  -١٢
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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.  

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

بر�اية

حاكم الشارقة ُيلّبي... 

طالبة  �منية  استجاب  أو  بلقائه  طفلة  رغبة  لّبى  الشارقة  حاكم  السمو  صاحب  والدنا  بأن  أسماعنا  إلى  تراود  ما   Ìكثير
بالدراسة في اليابان، فضال على تلبيته نداء ا�مهات والتكفل بإعانة أسرة بأكملها، أو نداء أب في ضائقته المادية، لذا من 
غير المستغرب أن نسمع صوت المصلين في ليالي رمضان الُمباركة يبتهلون إلى الباري عز وجل ويتضرعون إليه بموفور 
الصحة في دعاء نابع من القلب. إذÌ نحمد اç أننا ما نزال نسمع هذه الرسائل التي تحمل السكينة والطمأنينة وبأننا في 

بلد الخير، في بلد ُحكامه هم والة أمرنا الصالحين، في بلد ال يرضى حكامه إال أن يروننا من أسعد شعوب العالم. 

الخط  لبرنامج  الدائمة  سموه  متابعة  عبر  السيما  المواطنين  احتياجات  تلبية  على  الساهرة  والعين  ا�بوي  الحرص  هذا 
وبمجرد  بالدنا،  في  إال  نراها  ال  لها  حدود  ال  مكارم  في  الحتياجاتهم  وصياغته  المجتمع  لمطالب  واستجابته  المباشر 
خير  بشرة  أو  السكنية  ا�حياء  أهالي  يخدم  جديد  مشروع  عن  لÆعالن  هي  هل  نتساءل  مداخله  لسموه  بأن  إدراكنا 
للمتقاعدين أم مكرمة لطلبة الجامعات؟؟.. العديد من التساؤالت التي تدور في أذهاننا.. ولكن الشيء المؤكد أننا ال 
يقول  فكما  حاجة،  ا�كثر  هي  المجتمع  من  شريحة  ستلمس  غايتها  بأن  يقين  على  ولكننا  المداخلة  موضوع  نعلم 
سموه أن الخط المباشر يأخذ طريق³ معاكس³ فيبدأ من عامة الناس إلى السلطة وهو ما يطلق عليه التواصل العمومي 
بحيث يلبي أصحاب الحاجة، وعن ذلك قال سموه: "حرمت من قيلولتي بسبب الخط المباشر.. وأتابعه بكل مكان حتى 
لو كنت في الطائرة"، فضًال عن تكرار سموه الدائم لعبارة: "صاحب الحاجة لحوح"، و "ال تقطعوا على الناس مكالمتهم"، 

و"أوصيكم بالصبر عند تلقي شكاوى الناس وبث همومهم".

 خمسون عام³ مضت على حكم صاحب السمو القائد الذي تربع على قلوب أبناء شعبه، يروي بالحكمة والصبر والعمل 
وتردد  ا¿مارة،  أرجاء  مختلف  في  مواطنيه  غمر  الذي  والعطاء  الخير  ازدهر  حتى  الشامل،  النهضوي  مشروعه  الدؤوب 
أصداؤه الجبال التي اخترقتها إرادة سلطان لتختصر المسافات بين أبناء المنطقة الواحدة، وليصنع أنموذج³ متفردÌ في 

التنمية اعتنت با¿نسان أوًال. 

إلى أن نلتقي...
أختكم/مريم المازمي  


