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حتا
 حزمة مشاريع ُتغّير وجه المدينة

شكلت مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتطوير منطقة حتا 

بعدد من المشاريع الحيوية، فرصة حقيقية لتغيير 

وجه المدينة جوهرياً وعملياً، وتفاءل أبناؤها خيراً 

بحزمة التطويرات، مؤكدين أنها ستحّول مدينتهم 

إلى منطقة سياحية واقتصادية خالل السنوات 

المقبلة، وذلك بفضل حزمة المشاريع التنموية 

لتطوير المدينة، وتعزيز قدراتها االجتماعية 

واالقتصادية، وزيادة جاذبيتها بوصفها وجهة 

سياحية من الطراز األول.

بينما ال تزال المنطقة محافظة على أصالتها التراثية 

باحتضانها 28 موقعاً أثرياً، وإطاللتها الخضراء عبر 

واحاتها المنبسطة على مساحة تزيد على 139 

كيلومتراً، وبطيبة أهلها الذين عّبروا عن فرحهم 

بعودة الحياة إلى المدينة، ووضعها في بؤرة 

االهتمام السياحي في الفترة المقبلة.

  Ⅶ  متابعة: عماد عبد الحميد، فادية هاني، سعيد 
الوشاحي، مرفت عبد الحميد، رامي عايش، أحمد يحيى
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»هايكنغ حتا« األول من نوعه

»أوكسجين«.. 100 ألف شجرة 

مبادرات سعادة وخدمات صحية متطورة 

أطلقت هيئة الصحة مجموعة من الخدمات 

الطبية الحيوية في مستشفى حتا اشتملت 

على قس��م دقيق لألش��عة خاص بالفحص 

المبكر لس��رطان الثدي ووح��دة للمناظير 

ومختب��ر لألحي��اء الدقيق��ة وآخ��ر لفحص 

الس��مع لألطفال وغرفة فائق��ة التجهيزات 

لعملي��ات الوالدة القيصري��ة باإلضافة إلى 

توس��عات في وحدة العناي��ة المركزة، كما 

تم افتتاح مختب��ر األحياء الدقيقة، ومختبر 

فح��ص الس��مع، ومكتب خدم��ة العمالء 

لتوفير خدمات ش��املة وتقليل العبء عن 

مستش��فيات الهيئة، كما تم توس��عة قسم 

العناي��ة المرك��زة وتوفير 8 أس��رة جديدة 

في قس��م العناية المرك��زة، وإضافة غرفة 

العملي��ات القيصرية في قس��م 6 وافتتاح 

واس��تحداث خدم��ة الكش��ف المبكر عن 

س��رطان الثدي، وتوسعة قس��م العمليات، 

واستحداث عمليات الغدد الدرقية، وافتتاح 

قس��م مناظير الجهاز الهضمي، وزيادة عدد 

العيادات ليصل المجموع الكلي ل�30 عيادة 

وافتتاح قس��م مناظير الجهاز الهضمي، كما 

ت��م إط��الق عدد م��ن المبادرات ش��ملت 

مبادرة نحن مع��ك ولخدمتك � مبادرة خذ 

بيدي � مب��ادرة مكافحة الس��منة � افتتاح 

المع��رض الصح��ي األول لمستش��فى حتا 

 .2016

كم��ا تم خفض نس��بة ع��دم الحضور على 

المواعي��د ف��ي العي��ادات التخصصية إلى 

21.6% مقارنة ب�24.9% العام 2015.

كّلفت بلدية دبي استش��اري للبدء بمش��روع ممش��ى حتا، وهو عبارة عن 

ممش��ى رياضي من مواد مخصصة لممارسة هوية المشي، بطول 2 كيلومتر 

تقريب��ا ويصل من حديقة التلة إلى حديقة حتا، باإلضافة إلى أعمال الموقع 

العام، ومواقف الس��يارات، وأعم��ال البنية التحتية، والبس��تنة، والتجميل، 

وتقني��ات حديثة لمطابقة معايي��ر األبنية الخضراء بمس��احة تقدر بحوالي 

26000 متر مربع، وهو مش��روع س��ياحي، نظراً لما تتمي��ز به المنطقة من 

طبيعة خالبة وشهرتها بجبالها الممتدة لمسافات طويلة، واشتهارها بالسدود 

الطبيعية، وإمكانية جعلها مناطق أكثر جذباً للزائرين والسياح، مما سيمكن 

المنطق��ة من أن تتحول إلى منطقة جذب س��ياحي وعائلي لتس��تقطب ما 

يقارب 100 ألف زائر سنوياً، ومن المتوقع االنتهاء من المشروع خالل العام 

المقبل.

خصصت بلدية دبي 8 مناطق س��كنية إلس��كان المواطنين بواقع 1500 مسكن، في 

مناطق: )جيما – الس��لمي – صعير- س��هيلة( للحفاظ على الترابط األسري، وتوفير 

الحياة الكريمة للمواطنين.

 وأكدت في الوقت ذاته وجود خطط مس��تقبلية في طور الدراسة لتطوير المنطقة 

م��ع حف��اظ اللجنة المختصة عل��ى إعطاء األولوي��ة للحفاظ على الطاب��ع التراثي 

للمنطقة، وبحيث يخدم أهالي المنطقة بالدرجة األولى والسياحة بالدرجة الثانية.

26000

1500

حتا تستعيد إشراقتها بـ28 موقــــــــعًا أثريًا وإسكان بملياري درهم
أبناء المدينة: حزمة المشاريع التنموية أحدثت حراكًا سيـــــــــــــــاحيًا واقتصاديًا شاماًل منذ اليوم األول

ل��م تغ��ب مدين��ة حتا عن مش��هد 

الجمال والتراث منذ آالف الس��نين، 

وهي التي تحتضن مناطق أثرية يعود 

تاريخه��ا إلى القرن الثاني عش��ر قبل 

الميالد، وتنعم بسهول زراعية خصبة 

منبس��طة على 139 كيلومتراً إجمالي 

مس��احتها، وتقبع بأم��ان بين جبلين 

يشرفان عليها من الشمال والجنوب، 

لتوصف بجدارة أبرز المراكز السياحية 

والتراثية وأكثر المناطق التي حافظت 

على عراق��ة وروح الماضي وذكريات 

األجداد واآلباء.

تعود حتا اليوم بإش��راقة تطويرية 

شاملة تضعها مرة أخرى على واجهة 

الس��ياحة وتنعش المدينة بالخدمات 

والمس��اكن والمشاريع الحيوية، وهو 

ما أعلنته بلدية دبي أنه تم تخصيص 

مناطق س��كنية للمواطنين وتسليمها 

لمؤسس��ة محمد بن راش��د لإلسكان 

للب��دء بالعمل بها، بتكلف��ة اجمالية 

تصل إل��ى ملياري دره��م، بناء على 

أوامر صاحب الس��مو الش��يخ محمد 

ب��ن راش��د آل مكت��وم نائ��ب رئيس 

الدول��ة رئيس مجلس ال��وزراء حاكم 

دب��ي، رع��اه الله، وتطوي��ر المنطقة 

بع��دد م��ن المش��اريع الحيوية التي 

س��تغير من وج��ه المدين��ة جوهرياً 

وعملياً.

إل��ى ذلك راهن العدي��د من أبناء 

حتا على تحول مدينتهم إلى منطقة 

س��ياحية واقتصادية خالل الس��نوات 

المقبلة، وذلك بفضل حزمة المشاريع 

التنموي��ة لتطوي��ر المدين��ة وتعزيز 

واالقتصادي��ة  االجتماعي��ة  قدراته��ا 

وزيادة جاذبيتها كوجهة س��ياحية من 

الطراز األول.

خدمات
وش��دد معالي حميد محمد القطامي 

رئي��س مجل��س اإلدارة المدير العام 

للهيئ��ة أن توفير الخدم��ات الصحية 

بمعايي��ر عالمي��ة ف��ي منطق��ة حتا 

يحظ��ى باهتم��ام خاص ف��ي أجندة 

الهيئة وأولوية متقدمة في توجهات 

التطوي��ر لما يقوم به م��ن دور كبير 

الوقائ��ي  المس��توى  عل��ى  ومه��م 

والعالجي إلى جانب دوره المميز في 

اس��تيعاب الحاالت الطارئة والحرجة 

للعدي��د من المناطق الت��ي يخدمها 

بفاعلي��ة ووف��ق أفضل الممارس��ات 

الطبية المعمول بها.

 وأضاف أن مستش��فى حتا يحتل 

مكان��ة خاص��ة ف��ي س��لم أولويات 

الهيئ��ة، وفي ض��وء ه��ذا االهتمام 

خصصت الهيئ��ة موازنة مالية قيمتها 

7 ماليين و200 أل��ف درهم، لتنفيذ 

أعم��ال توس��عة وتطوير ش��املة في 

إلى جان��ب 5 ماليين  المستش��فى، 

درهم أخرى معتمدة لتأس��يس مركز 

حت��ا للياق��ة الطبية، وتج��ري الهيئة 

هذه األعمال التطويرية، مواصلة لما 

أنجزته خ��الل العام الج��اري، حيث 

تم تدش��ين مجموعة من التوسعات 

واإلضافات النوعية والخدمات الطبية 

الحيوية في مستشفى حتا، اشتملت 

Ⅶ تطوير برامج التوطين والمنح الدراسية واعتماد 20 منحة 
للتخصصات الزراعية والبيطرة وسالمة األغذية 

Ⅶ إنجاز نزل حتا العام الجاري ويضم 30 غرفة فندقية و40 محاًل 
تجاريًا ومشروع إلعادة بناء المحالت التجارية

تعمل بلدية دبي حالياً على تطوير مركز للتنمية الزراعية الذي يدعم 

أكثــر مــن 500 مزرعة، ويدعم المزارع المنتشــرة في المنطقة، وتم 

تعيين المهندســة أمل عبد اللــه كأول مواطنة في منطقة حتا لترأس 

فريق اإلرشــاد الزراعي، الذي يهدف إلقامة مشــتل لدعم المزارعين 

بطاقة اســتيعابية تصل إلى ما يقارب مليون شــتلة، اضافة إلى إعداد 

دورات في الزراعة العضوية لتصبح حتا مركزاً للمنتجات العضوية.

مركز للتنمية الزراعية

■ حسين لوتاه
■ عبدالله خلفان■ حميد القطامي

من بين أحد أهم المش��اريع التي تستعد البلدية لتنفيذها مشروع 

هايكنغ حتا »المش��ي الجبلي«، وهو األول من نوعه في الش��رق 

األوسط، حيث سيتم توفير مرش��دين وموجهين لممارسي المشي 

الجبلي، وتوفير 4 مس��ارات 

معتمدة دولي��ة ومواصفات 

عالمي��ة تتضم��ن مس��ارات 

ل��ذوي االحتياجات الخاصة، 

االستش��اري  تكلي��ف  وت��م 

المختص للبدء بالعمل.

خالد شريف العوضي رئيس 

اللجن��ة التنفيذي��ة لتطوي��ر 

حتا أش��ار إلى أن المسارات 

األربعة للمشروع تقع ضمن 

بطول  الجبلية  حت��ا  محمية 

20 كيلومتراً، ويدار المشروع 

بالتعاون مع أبطال اإلمارات 

لرياضة المش��ي الجبلي، إلى جانب مشاريع حتا الجبلية مثل »حتا 

بول��ز« أو مس��ابح حتا، وه��و عبارة عن حمامات س��باحة مختلفة 

المس��احات ومتع��ددة االس��تخدامات، مع حديقة ألع��اب مائية 

مصغرة مع الخدامات اإلدارية المطلوبة لها.

وأض��اف: من ضم��ن خطة توفير الس��كن المالئ��م للمواطنين تم 

االنتهاء من أعمال تنفيذ مشروع 11 فيال سكنية، والذي يشمل على 

بناء 9 فلل أرضي وأول وعدد 2 فيال أرضي مع ملحق، وذلك ضمن 

منطق��ة جيما في حتا وبقيمة إجمالية حوالي 11 مليون درهم مع 

تنفيذ الطرق الداخلية لهذه الفلل، ويتكون المشروع من نموذجين 

م��ن الفلل، النم��وذج األول عبارة عن أرضي وأول وعدد الفلل فيه 

تس��ع فلل بمس��احة كلية للفيال الواح��دة 3512 قدماً مربعاً وهي 

مكونة من غرفة معيشة ومطبخ باإلضافة لحمامين وغرفة للخادمة 

وحمامها، كما يوجد ملحق خدمات مكون من غرفتين للنوم.

ويوجد في كل فيال كراج للس��يارة كما يوجد لكل فيال س��ور يفصل 

كل في��ال عن األخرى ويوجد داخل س��ور الفي��ال أماكن للزراعة مع 

أعم��ال الرصف الداخلي، كما يوجد ش��ارع خارجي من اإلس��فلت 

يص��ل بين الفلل باإلضافة ألعمال الرصف الخارجي وأعمدة اإلنارة 

التي تعمل على الطاقة الشمس��ية باإلضافة إلى إمكانية تس��خين 

المياه بالطاقة الشمسية لكل فيال.

كم��ا يوجد بكل فيال غرفة جلوس ومجلس ومطبخ وغرفة الخادمة 

وحمامه��ا وغرفه ن��وم للضيوف في الطابق األرض��ي مع حمامين 

بالطاب��ق األرض��ي وكذلك من خمس غرف نوم ف��ي الطابق األول 

مع أربع حمامات وردهة للجلوس تحت الفتحة الزجاجية لس��قف 

الفيال.

تعمل بلدية دبي على مشروع أوكسجين الذي يهدف لزراعة 100 ألف 

ش��جرة »سدر وسمر« في جبال وشوارع حتا للسنوات الثالث المقبلة، 

تم االنتهاء فعلياً من زراعة 17 ألف شجرة إلى اآلن.

وإضافة إلى الصبغة الجمالية فإن المش��روع سيشهد تضاعف إجمالي 

إنتاج العسل في منطقة حتا.

واألم��ر الذي ب��دأ يظهر أثره في نمو أعم��ال النحالين بالمنطقة، 

وسيظهر بش��كل واضح خالل السنوات المقبلة، مع تنفيذ مراحل 

أخرى من المشروع.

كفاءة

احتياجات السائح.. خدمات متكاملة 
سمات

قال راش��د ماجد البدواوي، م��ن أبناء مدينة 

حت��ا، إن مدينة حتا تتكام��ل فيها احتياجات 

الس��ائح، وهي بحاجة إلى بعض المش��اريع 

التي س��وف تضفي على جمالها أبعاداً أخرى، 

منها الفنادق والمنتجعات والمرافق الترفيهية 

التي يمكن أن تستفيد من التضاريس الجبلية 

والسدود واألودية والطبيعة في تصميم هذه 

المشاريع، الفتاً إلى أن شباب المنطقة بحكم 

معرفته��م لمناطق المدينة لديهم العديد من 

التصورات للمس��تثمرين وهم على اس��تعداد 

للتعاون مع الراغبين في االستثمار في مدينة 

حت��ا. وأش��ار إل��ى أن الخط��ة التنموية التي 

أم��ر به��ا صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن 

راش��د آل مكتوم، صنع��ت ح��راكاً اقتصادياً 

في ه��ذه المنطقة منذ اليوم األول، وحفزت 

أفكار الشباب وطموحاتهم لتقديم المزيد من 

األفكار إلعمار ه��ذه المدينة التي تفوح منها 

رائحة الحضارة لتحويلها إلى وجهة س��ياحية 

م��ن الطراز األول كما وجه س��موه، الفتاً إلى 

أن تطور السياحة في المنطقة سوف ينعكس 

إيجابي��اً على باقي المجاالت، وس��وف يخلق 

فرصاً وظيفية جديدة، كما س��وف يحفز أبناء 

المنطق��ة عل��ى دارس��ة تخصص��ات جديدة 

بخ��الف التخصص��ات الت��ي يدرس��ونها في 

الوقت الحالي، إذ ان اختيار التخصص مقرون 

بمكان العمل ومدى قربه وبعده عن المنزل، 

وبمجرد ظهور المشاريع سوف يتوجه الشباب 

لدراسة التخصصات التي تخدم توجهات هذه 

المش��اريع رغبة في تنمي��ة مدينتهم واختيار 

مكان عمل بجوار منازلهم.

Ⅶ خالد العوضي
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15 مليون درهم ألول حديقة قطاع.. واالفتتاح الشهر الجاري

تفتتح بلدية دبي الش��هر الجاري أول حديقة 

قط��اع ف��ي حتا بتكلف��ة 15 ملي��ون درهم، 

ويأت��ي إنش��اؤها لتضي��ف نموذج��اً ومرفقاً 

متميزاً للتراث في الدولة، ومتنفس��اً واس��عاً 

ألهال��ي المنطقة نظراً لموقعه��ا المتميز، إذ 

تقع الحديقة بالقرب من جبال حتا الصخرية، 

وتوف��ر للزائ��ر إطاللة س��احرة عل��ى التاريخ 

الماضي لإلم��ارة في المناط��ق الجبلية التي 

تراثي��اً مهماً للمقيمين  أصبحت اليوم موقعاً 

والس��ياح وكافة الزوار لقض��اء أمتع األوقات 

م��ع عطلة نهاية األس��بوع. وأك��دت البلدية 

حرصها عل��ى تنفيذ هذا المش��روع بالصورة 

المشرفة لإلمارة، ودرست تنفيذه ليكون وفق 

فلس��فة معين��ة تتلخص في تش��ييد حديقة 

تش��به بتضاريس��ها الوادي القائ��م من خالل 

اس��تخدام الصخور والم��واد الطبيعية للبيئة 

المحلي��ة ليكون أحد المعال��م الفنية البارزة، 

الترفيهية، والتعليمية،  ومكماًل للمش��روعات 

والترويحية، والس��ياحية التي تنفذها البلدية 

لتنويع أشكال الترفيه للمقيمين فيها والسياح، 

كم��ا حرصت عل��ى توفير كاف��ة المتطلبات 

والمراف��ق الخدمية المختلفة  وفقاً لفلس��فة 

المش��روع، حيث خصصت للحديقة مساحة 

إجمالي��ة تبلغ 6 هكت��ارات، في موقع متميز 

يقع جانب ال��وادي على مداخ��ل المنطقة، 

تض��م مدخاًل رئيس��ياً م��زوداً بب��الزا، ومبنى 

خدم��ات، ومراف��ق، وحمام��ات للجنس��ين، 

إضاف��ة إل��ى كافتيريا مطلة بارتف��اع موقعها 

على معال��م الحديقة والجبال المحيطة، وتم 

الرب��ط بين كاف��ة مناطق الحديق��ة بممرات 

رئيس��ية متعرجة ومختلفة المناسيب بشكل 

يثير حب االستكش��اف والحركة ل��دى الزائر 

أثن��اء التنزه. وس��تعمل البلدية عل��ى زراعة 

الس��احات باألش��جار المحلية والتي تتناسب 

مع البيئة الجبلية، إضافة إلى أماكن الجلوس 

المظللة، ومعالم صخرية لتالل جبلية طبيعية 

إلعط��اء طابع جبلي ممي��ز وخاص للحديقة، 

وتم اس��تغالل ه��ذه المعال��م بتوزيع أماكن 

مخصص��ة للش��واء بطريق��ة مفتوحة وأخرى 

مظللة.

Ⅶ تشجير ممرات المشاة

ضمن مش��اريع التش��جير التي تقوم بها بلدية دبي في حتا مش��روع تس��وير وعمل 

ممرات للمشاة بين المزارع وتطوير وزراعة الممرات بأشجار الفواكه، حيث تم إنجاز 

80% من العمل به، على ان يتم االنتهاء منه 100% خالل الش��هر الجاري، اذ يتضمن 

المش��روع تسوير وعمل ممرات للمش��اة بين المزارع وتطوير وصيانة تلك الممرات 

وزراعتها بأش��جار الفاكهة، حيث بدأ المش��روع في منطقتي الحيل والشريعة بطول 

يصل إلى أكثر من 1500 متر.
حتا تستعيد إشراقتها بـ28 موقــــــــعًا أثريًا وإسكان بملياري درهم

أبناء المدينة: حزمة المشاريع التنموية أحدثت حراكًا سيـــــــــــــــاحيًا واقتصاديًا شاماًل منذ اليوم األول

Ⅶ تنفيذ 11 فيال سكنية في منطقة جيما بـ11 مليون درهم مع الطرق 
الداخلية ودعم المزارعين بمليون شتلة 

Ⅶ 7.2 ماليين درهم لتنفيذ أعمال توسعة وتطوير شاملة في 
مستشفى حتا و5 ماليين لتأسيس مركز للياقة الطبية

على اس��تحداث قسم دقيق لألشعة، 

خ��اص بالفح��ص المبك��ر لس��رطان 

المناظير،  إلى جانب وح��دة  الثدي، 

ومختب��ر األحي��اء الدقيق��ة، ومختبر 

فح��ص الس��مع لألطف��ال، فضاًل عن 

التجهيزات  فائق��ة  غرفة  اس��تحداث 

لعملي��ات ال��والدة القيصرية، إضافة 

إل��ى أعمال التوس��عات التي أجراها 

العناي��ة  وح��دة  ف��ي  المستش��فى 

المرك��زة، وزيادة عدد األس��ّرة من 4 

إلى 8، في تحول الفت للمستشفى.

أثر إيجابي
ب��دوره، أكد المهندس حس��ين ناصر 

لوت��اه، مدير ع��ام بلدية دب��ي األثر 

اإليجابي الكبير الذي س��تحدثه خطة 

التطوي��ر الش��املة في حي��اة أهالي 

منطقة حّت��ا، إذ تعكس الخطة مدى 

اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد 

بن راش��د آل مكتوم، بهذه المنطقة 

التي تعد من أبرز المناطق المحافظة 

عل��ى مالمح الحياة التراثية الخليجية 

التاري��خ  بعب��ق  وتف��وح  األصيل��ة 

اإلمارات��ي العري��ق، في حي��ن تؤكد 

ه��ذه الخطوة المهمة حرص س��موه 

عل��ى التوظي��ف األمثل لم��ا تملكه 

حت��ا من مقوم��ات تاريخية وطبيعية 

بمش��اركة مباش��رة من أهلها السيما 

الشباب منهم، وتعنى الخطة بإطالق 

طاقاته��م اإليجابي��ة وتحفيزهم على 

المش��اركة الفعالة لخدمة مجتمعهم 

ووطنهم.

8 مناطق سكنية
خال��د ش��ريف العوضي رئي��س اللجنة 

التنفيذي��ة لتطوي��ر حت��ا ق��ال إن��ه تم 

تخصي��ص 8 مناط��ق س��كنية إلس��كان 

المواطنين وتس��ليمها لمؤسس��ة محمد 

بن راش��د لإلس��كان للب��دء بالعمل بها، 

بتكلفة اجمالية تصل إلى ملياري درهم، 

وانته��ت بالفعل من العم��ل ب� 11 فيال 

س��كنية للمواطني��ن في منطق��ة جيما، 

وتعم��ل على دع��م المزارعي��ن وزراعة 

مليون ش��تلة لتخضير المنطقة. وأكد أن 

البلدي��ة تعمل حاليا عل��ى تطوير برامج 

التوطي��ن والمنح الدراس��ية واعتماد 20 

منح��ة لتخصص��ات الزراع��ة والبيط��رة 

وسالمة األغذية، موضحا انه تم اإلعالن 

في الصحف المحلية عن هذا األمر وتم 

بالفعل اس��تالم طلبات الترشيح، ويجري 

حاليا العمل على المقابالت الش��خصية 

الختيار األنسب. وذكر أن البلدية تعمل 

على مشروع الترميم األثري الذي يهدف 

إل��ى ترمي��م 28 موقعاً أثري��اً في جبل 

الميح يعود تاريخها للقرن الثاني عش��ر 

قبل الميالد، وس��يتم االنتهاء منه خالل 

أربعة اشهر، وسيكون بعد انجازه واحداً 

من ابرز واهم المعالم األثرية الستقطاب 

السياحة األثرية للمنطقة.

مقصد المستثمرين
وق��ال عبدالله خلف��ان البدواوي من 

أبناء منطقة حتا إن خطة حتا التنموية 

س��وف تفتح آفاقاً جدي��دة أمام أبناء 

المنطقة والمناطق المجاورة، وسوف 

المدينة خالل س��نوات قليلة  تتحول 

مقصداً للمستثمرين من كافة إمارات 

الدولة، الفت��اً إلى أن المقومات التي 

تمتلكها المدينة سوف يتم استغاللها 

بص��ورة كبي��رة، وهو ما س��ينعكس 

إيجابياً على أبنائها.

مقومات سياحية
من جانب��ه قال أحمد الب��دواوي إن 

منطقة حتا تمتلك مقومات س��ياحية 

واقتصادي��ة، وتمتل��ك حالي��اً فرص��اً 

اس��تثمارية في كافة المجاالت، وهي 

متعطش��ة للمش��اريع الت��ي س��وف 

تح��دث فرقاً ألهالي حت��ا والمناطق 

المج��اورة، مش��يراً إل��ى أن��ه يجري 

العم��ل على تنفي��ذ العديد منها في 

الوقت الحال��ي، فيما توضع الخطط 

والتصورات لمش��اريع أخرى تش��مل 

مجاالت عديدة في الصحة والسياحة 

والتعليم.

محطة استكشاف
أما حمد س��لطان البدواوي فقال إن 

مدينة حتا أصبحت بعد زيارة صاحب 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكت��وم، وجهة س��ياحية ومحطة 

الس��ياح،  من  للعدي��د  استكش��افية 

وهو م��ا أثرى الحركة ف��ي المدينة، 

مشيراً إلى أنه أن يرى تغيرات كثيرة 

اقتصادية س��وف تشهدها مدينة حتا 

خ��الل الس��نوات المقبل��ة، خصوصاً 

بع��د أن تتوف��ر فيها البين��ة التحتية 

فيم��ا يتعلق بالفن��ادق والمنتجعات 

الت��ي يمك��ن أن تش��يد ف��ي أماكن 

جميلة نظ��راً لتنوع للش��مولية التي 

تمتاز بها حتا في مزارعها وس��دودها 

ومرتفعاتها.

■ أحمد البدواوي■ حمد البدواوي

40 + 30

سكن للموظفين

أوضحت بلدية دبي أنها تعكف حالياً على استكمال مشروع نزل حتا، 

عل��ى أن يتم إنجازه في الرب��ع الثاني من العام الجاري، إذ يضم النزل 

سوقاً ملحقاً به يحوي أكثر من 30 غرفة فندقية، و40 محاًل تجارياً، وتم 

تخصي��ص كل تلك المحالت لمواطني حتا، إلى جانب مش��روع إعادة 

بناء المح��الت التجارية، حيث تتكفل البلدية بهدم المحالت القديمة 

وبناء محالت تجارية بدالً منها بواقع 35 محاًل.

وأك��دت أن المرحل��ة األول��ى من ه��دم وإعادة بن��اء المحالت 

التجارية القديمة تبدأ خالل خمس��ة أش��هر على األغلب، وسيتم 

خاللها بناء عشرة محالت جديدة عوضاً عن القديمة، على أن يتم 

إحالل كل المحالت القديمة خالل السنتين المقبلتين.

وستس��هم هذه المباني الخض��راء في توافر اس��تدامة رفاهية العيش 

ومقوم��ات النجاح، فضاًل عن المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية 

والصح��ة العامة، وتحقيق الراحة اإلنس��انية، وزيادة كفاءة اس��تخدام 

الطاقة، وترشيد استهالك المياه، ورفع مستوى حيوية المباني.

ضم��ن الخط��ة اإلس��كانية والتنموية في حتا ولتحقيق الس��عادة 

للموظفي��ن وتوفي��ر للوق��ت والجهد س��يتم توفير س��كن مالئم 

للموظفين في منطقة عملهم بتكلفة إجمالية تصل إلى 89 مليون 

دره��م، والمتوقع االنتهاء منها ف��ي الربع األول من العام المقبل، 

حيث أن المش��روع يتكون من أربعة مباٍن؛ أرضي، وثالث طوابق 

متكررة بمس��احة إجمالية تبل��غ 297,451 قدم��اً مربعاً، وتتكون 

الطوابق المتكررة من ثالثة نماذج من الشقق.

ويتك��ون النموذج األول من 23 ش��قة تتضمن غرفة نوم واحدة، 

وغرفة معيشة، وحمامين، ومطبخ ومخزن بمساحة تبلغ )85 متراً 

مربع��اً(، أما النموذج الثاني فيتكون من 73 ش��قة كل منها تضم 

غرفتي نوم، وغرفة معيش��ة، وحمامين، ومطبخ، ومخزن، وغرفة 

تغيي��ر مالبس بمس��احة تصل إلى )145 متراً مربع��اً(، والنموذج 

الثال��ث يتكون من 35 ش��قة، كل منها تض��م 3 غرفة نوم، وغرفة 

معيشة، وثالث حمامات، ومطبخاً، ومخزناً، وغرفة تغيير مالبس، 

وغرفة غس��يل، وأخرى للخادمة، وحمام س��باحة بمساحة )210 

أمت��ار مربعة(، ويحتوى المش��روع على 62 موقفاً للس��يارات في 

الطاب��ق تحت األرض��ي، كما يوجد أيضاً 105 مواقف للس��يارات 

بالطاب��ق األرضي، إضافة إلى نظام الطاقة الشمس��ية لتوليد جزء 

من الطاقة الكهربائية الالزمة للمشروع.

Ⅶ قلعة حتا مقصد تراثي شامخ  |  البيان

Ⅶ مرافق سياحية وترفيهية تثري القيمة التاريخية لحتا
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مكتبات في 4 مدارس للتعليم األساسي تواكب نهضة المدينة

التزام��اً بمبدأ التنمي��ة المقرون��ة بالتعليم.. 

ب��دأت هيئة الط��رق والمواص��ات في دبي 

إنش��اء مكتبات في أربع م��دارس في منطقة 

حتَّا، وهي مدرس��ة راشد بن سعيد، ومدرسة 

الظه��رة للتعلي��م األساس��ي، ومدرس��ة حتا 

للتعليم األساس��ي، ومدرسة الجاحظ للتعليم 

األساس��ي، وذلك ف��ي إط��ار جهودها ضمن 

خطة التنمية الش��املة التي أطلقتها حكومة 

دب��ي لتطوي��ر منطق��ة حتَّ��ا ف��ي المجاالت 

كاف��ة، وتحويله��ا لمنطق��ة جذب س��ياحي 

قطاعه��ا  وتطوي��ر  واجتماع��ي،  واقتص��ادي 

الترب��وي والتعليم��ي ودعم الحي��اة الثقافية 

فيها. واختارت الهيئة التوجه لطلبة المدارس 

بوصفه��م جيل المس��تقبل، وأن غرس ثقافة 

القراءة ف��ي حياتهم، وتوعيتهم بقضايا البيئة 

واالس��تدامة، والنقل الجماعي، يحقق إحدى 

أهم اس��تراتيجيات الخط��ة التنموية لمنطقة 

حتَّ��ا، وه��ي االس��تثمار في العق��ول، وذلك 

بخلق جي��ل واع باحتياجات الوطن، وتهيئته 

مس��تقبلياً للمس��اهمة في تنمي��ة المجتمع 

من خال توس��يع مداركه وآفاق��ه المعرفية 

بالتزام��ن م��ع العملي��ة التعليمي��ة.  و»ت��م 

التواصل م��ع المدارس المس��تهدفة لتحديد 

نوعية الكتب الت��ي تحتاجها الفئات العمرية 

م��ن طابها، وإن��ه تم االتفاق م��ع عدد من 

المكتب��ات لتوفير ه��ذه الكت��ب، فضا عن 

التنس��يق مع ش��ركة تصميم إلضفاء لمسات 

مبتك��رة وجّذابة، لتش��جيع وتحفي��ز الطلبة 

على اقتنائه��ا وقراءتها، مؤك��دة تزويد هذه 

الم��دارس أيض��اً بألعاب علمي��ة ذكية تغذي 

االبت��كار واإلبداع والتفكير في عقول النشء، 

لتعم��ل جنبا إلى جنب مع تعزي��ز القراءة«. 

وتأكيداً على مبدأ االستثمار في البشر والعمل 

عل��ى تطوي��ر قدراته��م، ُتعني خط��ة تنمية 

حّت��ا بالجوان��ب المتعلقة بالحي��اة الثقافية 

والتع����ليمية، وذلك لتأهيل الكوادر البشرية 

وفق أفضل المعايير بما يسمح لها بالمشاركة 

بصورة فّعالة في تنمية المجتمع، وقد جاءت 

هذه المبادرة ضمن استراتيجية الهيئة الرامية 

إلى المساهمة بأشكال وأساليب مختلفة في 

الخطة التنم���وية لمنطق��ة حّتا، فإلى جانب 

باقة المش��روعات التي يتم تنفيذها، ستقوم 

الهيئة بإنش��اء المكتبات إيمان��اً منها بأهمية 

الدور الذي تضطلع به المكتبة المدرسية. ■ مكتبات حتا تستقطب الناشئة  |  من المصدر

تنفذها مؤسسة محمد بن راشد لإلسكان واإلنجاز 2018

مشاريع سكنية عصرية بمواصفات »خضراء«
تولي مؤسس��ة محمد بن راش��د لإلس��كان 

اهتمام��اً بالغ��اً بإس��كان المواطني��ن في 

مدين��ة حتا، وتحقيق االس��تقرار الس��كني 

ألهال��ي المنطقة، وتوفي��ر مقومات الحياة 

الكريم��ة والرف��اه والس��عادة له��م، حيث 

تقوم المؤسسة حاليا بتنفيذ مشروع إنشاء 

وصيانة المس��اكن ف��ي منطق��ة حتا أحد 

مش��اريع الخطة التنموية الش��املة لتطوير 

المنطق��ة، حيث تجري حالياً أعمال الهيكل 

الخرساني لمشروع المساكن ومن المتوقع 

إنجازه نهاية ع��ام 2018 بتكلفة تبلغ 565 

مليون درهم، وتراعي المؤسسة عند تنفيذ 

المبان��ي االلت��زام بأعلى درج��ات الجودة 

وكذلك االلتزام التام بالمعايير والمواصفات 

الخاصة باألبنية الخضراء الصادرة عن بلدية 

دب��ي. وتعكف مؤسس��ة محمد بن راش��د 

لإلس��كان على تنفيذ حزمة مشاريع تنموية 

في مدين��ة حتا حيث تم تحديد مس��احة 

جديدة في مدينة حتا بالتنس��يق مع بلدية 

دب��ي، وس��يتم البدء ف��ي اإلنش��اء والبناء 

لتوزيعها الحقا بحسب أولوية االستحقاق. 

كما إن العمل جار إلنش��اء 400 مسكن 

ف��ي حت��ا كمرحل��ة أول��ى، بتكلف��ة 565 

ملي��ون درهم، وتمت مباش��رة المش��روع 

في منتصف أغس��طس من العام الماضي، 

عل��ى أن يتم اإلنج��از التعاق��دي بتاريخ 2 

نوفمبر من العام المقبل، ليتم توزيعها على 

المس��تحقين في المدينة، وتس��تغرق مدة 

المش��روع 810 أيام، وذل��ك ضمن الخطة 

التنموية الشاملة لمنطقة حّتا في دبي التي 

أطلقها صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن 

راش��د آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 

مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

نموذجان
وق��ال عبد الله الش��حي مدي��ر أول إدارة 

المش��اريع الهندسية إن المش��روع يتألف 

م��ن نموذجي��ن األول بعدد 329 مس��كنا 

مكونا من طابقين ويحتوي على أربع غرف 

ن��وم وصالة، أما النم��وذج الثاني بعدد 16 

مسكنا، فهو مكون من طابق واحد ويحتوي 

على غرفتي ن��وم وصالة، كما يوجد ملحق 

خدمي مؤل��ف من مطب��خ وغرفة خادمة 

ومس��تودع وغرف خدم��ات باإلضافة إلى 

موقف س��يارات لكل مسكن، فيما حرصت 

المؤسس��ة عل��ى تنوي��ع واجه��ات ه��ذه 

المس��اكن بين ثاثة طرز وهي اإلس��امي 

االقتباس  والمحلي واألندلس��ي، من خال 

من العم��ارة التراثية بعناص�رها المعماري�ة 

وتوظيفها ف��ي العمارة المعاصرة، بطريق�ة 

تراع���ي الواقعي���ة وإمكان���ات العص���ر، 

وثقاف���ة المجتمع�ات المعاص�رة، وتحافظ 

على القيم األصيلة للمجتمع اإلماراتي.

أبنية خضراء
تراعي مؤسسة محمد بن راشد لإلسكان 

عند تنفيذ المبان��ي االلتزام بأعلى درجات 

الج��ودة كذل��ك االلت��زام الت��ام بالمعايير 

والمواصف��ات الخاص��ة باألبني��ة الخضراء 

الص��ادرة ع��ن بلدية دبي.ولف��ت عبد الله 

الشحي مدير أول إدارة المشاريع الهندسية 

في مؤسس��ة محمد بن راشد لإلسكان إلى 

أن المشروع التنموي في حتا يتضمن تنفيذ 

خدم��ات البنية التحتي��ة متكاملة باإلضافة 

ألعم��ال الطرق والرص��ف، وقال إن العمل 

جاٍر حاليا لتنفيذ أعمال الشبكات الرئيسية 

مثل ش��بكة الصرف الصح��ي الداخلية في 

المش��روع والمزمع ربطها بمحطة معالجة 

مي��اه الصرف الصحي والت��ي بدورها تنتج 

مياه��ا متعددة االس��تخدامات منها تغذية 

ش��بكات الري وش��بكات مكافحة الحرائق، 

باإلضافة إلى األعمال القائمة لمد ش��بكات 

االتص��االت والمياه والكهرباء والتي س��يتم 

تنفيذه��ا بالتنس��يق مع الدوائ��ر الخدمية 

المعني��ة، حي��ث بلغت نس��بة اإلنجاز في 

المشروع حتى اآلن 60 بالمائة من األعمال 

المق��رر تنفيذها من قبل المؤسس��ة، التي 

س��تحرص عل��ى إنجاز المش��روع في الربع 

األول من العام الجاري 2017.

إعادة بناء 3 مساجد بـ10 ماليين درهم
قال محمد المهي��ري مدير مركز حتا التابع 

لدائرة الشؤون اإلس��امية والعمل الخيري 

في دب��ي إن ل��دى »الدائرة« مش��روعات 

تس��تجيب للخطة التنموية الش��املة التي 

أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن 

راش��د آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 

مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتطوير 

منطقة »حتا« وتعزي��ز قدراتها االجتماعية 

واالقتصادي��ة بزي��ادة جاذبيته��ا في مجال 

الس��ياحة البيئي��ة على مس��توى المنطقة. 

وأشار إلى أن خطة الدائرة تستهدف اعادة 

بن��اء ثاثة مس��اجد ف��ي حت��ا بتكلفة 10 

مايين درهم وهي كل من مس��جد القصر، 

ويتسع ل�550 مصلياً، ومسجد جيما ويتسع 

ل�250، ومسجد الظهرة ويتسع ل�250 أيضاً، 

الفتاً إلى وضع مس��اجد »كرافانية« مؤقتة 

بالق��رب من المس��اجد المذك��ورة لخدمة 

المصلين.

أش��ار مدي��ر مرك��ز حت��ا التاب��ع لدائرة 

الخي��ري  والعم��ل  اإلس��امية  الش��ؤون 

في دب��ي إلى تحدي��د ارض إلقام��ة مركز 

جديد لدائرة الش��ؤون اإلس��امية والعمل 

الخي��ري في حت��ا يقدم جمي��ع الخدمات 

التي يقدمها المقر الرئيسي في دبي بحيث 

تتوافق مع خط��ة تطوير المنطقة بالكامل 

وزيادة عدد السكان فيها والزائرين.

وأشار إلى أن مركز حتا ينفذ عدة برامج 

توعوي��ة على مدار العام، تش��مل القوافل 

الدعوية واللقاءات الشهرية.

ذك��ر محمد المهي��ري مدي��ر مركز حتا 

التابع لدائرة الش��ؤون اإلس��امية والعمل 

الخيري في دبي أن الدائرة افتتحت مسجد 

اوقات في مدينة حتا العام الماضي، و»جار 

العم��ل في إنش��اء جامع الش��يخة صنعة، 

ومسجد القطامي، موضحاً أن عدد مساجد 

األوق��ات والجوام��ع ازداد في المدينة إلى 

نحو 40 .

في وقت لف��ت فيه إلى تخصيص ثاث 

قطع أراض إلحال بعض المساجد القديمة 

الت��ي س��يتم تحديده��ا في وق��ت الحق 

للمباشرة في عمليات بناء المساجد عليها، 

وخصخص��ة الصيانة في مس��اجد المدينة 

من حي��ث الكهرب��اء والس��باكة والنظافة 

والتكييف والزراعة.

عبدالله الشحي:  

ملتزمون بأعلى 
درجات الجودة 

عالميًا 

محمد المهيري:  

 تنفيذ برامج 
توعية على مدار 

العام

تق��ع منطقة حت��ا التراثية عل��ى بعد 110 

كيلومترات إلى الجنوب الشرقي من دبي، 

وتمتد على سلس��لة جب��ال حجرية ضمن 

مجموعة من القرى الصغيرة المنتشرة في 

المنطق��ة، وتعتبر من المناطق الس��ياحية 

والتراثي��ة الت��ي تجعله��ا مقص��داً مهم��اً 

للس��ياح من مختل��ف دول العال��م، ومن 

داخ��ل الدولة، حيث تع��دد هذه المناطق 

التراثية وتنوعها، فرصة حقيقية في الترويج 

للسياحة داخل الدولة وإبرازها على خريطة 

السياحة العالمية.

ش��هدت مدينة حت��ا بين العامي��ن 2015 

و2016 نمواً س��كانياً، ففي 2015 كان عدد 

الس��كان المق��در  11,996، بينم��ا وص��ل 

ف��ي 2016 إل��ى 12,200، حيث ازداد عدد 

المواطني��ن م��ن 5,925 إل��ى 6,026، في 

حي��ن ازداد عدد غير اإلماراتيين من 6,071 

إلى 6,174.

ووصل إجمال��ي عدد الطلبة العام الماضي 

إلى 1,733 موزعي��ن على 4 مدارس، بينما 

وص��ل عدد طلب��ة الرياض إل��ى 126، في 

روضة واحدة.
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Ⅶ مواقع سياحية

نظمت بلدية دبي قبل أقل من ش��هر تقريباً 

المهرجان األول للعسل في حتا، والذي يعتبر 

أول مهرج��ان للعس��ل في الدول��ة، وحقق 

نجاحاً وصدى كبيري��ن من الزوار والحضور، 

إذ ت��م بيع 18 طناً من العس��ل، وبلغ عدد 

ال��زوار اكثر م��ن )5790( زائرا، وتعدى عدد 

المبيعات ثاثة مايي��ن درهم، جمع نخبة 

م��ن النحالين ف��ي الدولة والعال��م لتبادل 

الخبرات وتحس��ين إنتاج العسل، مؤكداً انه 

نظ��راً لإلقبال الكبير عل��ى المهرجان، قررت 

اللجنة عمل خط��ة لزيادة العارضين ووضع 

خطة لمهرجان حتا الثاني للعسل.

تتن��وع المعالم في مدينة حت��ا، وأهمها قرية 

حت��ا التراثية، والت��ي تعرض ع��ادات وتقاليد 

أهال��ي المنطقة وتزدهر بزي��ارة األجانب في 

اإلجازة األس��بوعية، وقاع حت��ا، حيث توجد 

قلعتان قديمتان عل��ى أطراف القرية التراثية، 

وكانت هذه القاع لحماية وحراس��ة المنطقة 

وت��م ترميم هذه الق��اع كما انه يوجد طريق 

للمش��اة للوص��ول إليه��ا. ويض��اف إلى هذه 

األماك��ن الس��ياحية األودية والس��دود، حيث 

يوجد سّدان في المنطقة أحدهما األكبر على 

مس��توى الشرق األوسط وتعمل هذه السدود 

للمحافظة على المي��اه الجوفية في المنطقة، 

كم��ا يوجد أودي��ة مث��ل وادي القحفي »تابع 

لس��لطنة عمان« الش��هير بكثرة زواره العرب 

واألجان��ب ووادي الحتاوي ووادي الغبرة.  وال 

ننس��ى حديقة التل��ة الواقعة في وس��ط حتا 

وه��ي من أكث��ر الحدائق زي��ارة وتزدحم في 

اإلجازة األسبوعية وفي العطات الرسمية، كما 

يمكن للشباب ممارس��ة الرياضة فيها، ويوجد 

فيها حوض س��باحة لمن يهوى هذه الرياضة، 

كما يمكن تس��لق التل الموجود في الحديقة 

ومشاهدة حتا كاملة من أعلى هذا التل.

Ⅶ اهتمام دائم بتوفير السكن العصري والمائم لسكان حتا  |  من المصدر
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