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الشؤون اإلسالمية
يف دبي حتتفل باليوم
الوطني 43

بصمة والء لقائد العطاء
يف الشؤون اإلسالمية
بدبي

برعاية كريمة من سعادة الدكتور حمد بن

أطلق سعادة الدكتور حمد بن الشيخ أحمد

الشيخ أحمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون

الشيباني المدير العام لدائرة الشؤون

اإلسالمية والعمل الخيري انطلقت فعاليات

اإلسالمية والعمل الخيري بدبي مبادرة بصمة

يف لقاء مع مسؤول على
مسرح إسالمية دبي

االحتفال باليوم الوطني  43للدائرة ،وقد اختيرت

والء لقائد العطاء من خالل حضوره وبصمته،

مركز األميرة هيا بنت الحسين للثقافة اإلسالمية

وإعالنه إطالقها في الدائرة لتعزيز والء القلوب

فرع المزهر ،إلقامة الفعالية ،فافتتح االحتفال

واألرواح ،واألقوال واألفعال للوطن ولقائده

حمد الشيباين :املسرية
القيادية وراء تنمية
الشخصية القيادية
وتعزيزيها

بالسالم الوطني ،وأسند تقديم فقرات الحفل

سمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة حفظه

في إطار تعزيز التواصل الوظيفي ،بين

إلى اإلعالمي اإلماراتي عبد الله إسماعيل

الله.

المسؤولين وموظفيهم ،وبينهم والجمهور على

المذيع بإذاعة نور دبي ،وابتدأت أعمال الحفل

وقال أحمد خلفان المنصوري مدير مركز محمد

مستوى الدائرة ودوائر حكومة دبي ،انطلقت

بقراءة للقرآن الكريم ،ثم تلتها كلمة بالمناسبة

بن راشد للثقافة اإلسالمية التابع للدائرة،

فعاليات لقاء مع مسؤول في دائرة الشؤون

لسعادة الدكتور الشيباني رحب فيها بالمحتفلين،

والمشرف العام على المبادرة :جاء هذا الحدث

اإلسالمية والعمل الخيري بحوار مع سعادة

وأن جميع
وأكّد على الوالء للوطن والقائدّ ،

الوطني في مقر الدائرة بمباركة سعادة المدير

الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني المدير

العاملين في الشؤون اإلسالمية والعمل

العام ورعايته ،وبحضور عدد من المسؤولين

العام للدائرة قام بمحاورته اإلعالمي عبد الله

الخيري مع احتفالهم بهذا اليوم الكبير؛ فإنهم

ومدراء اإلدارات ،ورؤساء الوحدات التنظيمية

إسماعيل مقدم برامج في إذاعة نور دبي،

يجددون والءهم وانتماءهم لهذه األرض الغالية،

في الدائرة ،ورئيس المبادرة السيد خالد

وبحضور حافل للموظفين بسائر مستوياتهم

ً
ً
امتثاال
واحدا خلف القيادة الحكيمة
صفا
ويقفون
ً

المزروعي ،ومجموعة من اإلعالميين في إمارة

اإلدارية والعلمية والفنية ،يتقدمهم الضيوف

ألمرها ،وخدمة للوطن كل واحد حسب موقعه؛

دبي وخارجها.

من الشخصيات العامة في بعض المؤسسات

ً
ذاكرا بعض األمثلة من ذلك اليوم المجيد.

وأضاف المنصوري :ولعل من أبرز أهداف هذه

الحكومية والخاصة على مستوى إمارة دبي.

ثم تلت كلمة المدير العام قصيدة وطنية للشاعر

المبادرة هو ترسيخ روح الوالء واالعتزاز بالدولة

وقالت شيخة بنت سلطان المري مدير إدارة

اإلماراتي سالم محمد الكعبي ،ولحقتها مشاركة

وقائدها ،من خالل تكوين أكبر علم في العالم

الموارد البشرية في الدائرة :جاء هذا اللقاء

لبعض المدارس التي تتغنى بالوطن وتراثه

ببصمة اليد ،ليدخل أشهر موسوعات العالم

ضمن برنامج التواصل الوظيفي وهو من

وإنجازاته وتطلعاته بهذه المناسبة ،وشارك

(موسوعة غينيس لألرقام القياسية) وسيجوب

نشاطات إدارة الموارد البشرية في الدائرة

المنشد الصغير إبراهيم العبيدلي بسهمه

الفريق المكلف بإتمامه سائر االمارات السبع،

وقد تركز الحوال في النهج المتبع والطرق

حيث شنف بإنشودته آذان السامعين .ثم أبدع

لزيارة الدوائر الحكومية ،والمؤسسات الخاصة،

والوسائل واألساليب التي جعلت من سعادته

موظف إدارة االتصال والتسويق في الدائرة

والمدارس ،والجامعات ،والمستشفيات،

ً
متميزا .ومتى بدأ بمرحلة بناء وتكوين
مسؤوال
ً

الشاعر إبراهيم الهنائي بقصيدة وطنية مزجت

واألندية الرياضية ،ودور المسنين ،ومراكز

شخصيته القيادية .وما هي مقومات النجاح من

بين المعاني الوطنية ورغبة الشباب في الذود

ذوي االحتياجات الخاصة ،ومجالس كبار السن؛

ليقدمها
وجهة نظره ومن خالل مسيرته القيادية؛
ّ

عن الوطن وصيانة مقدساته ،على النسق الدارج

للحصول على بصمات الوالء؛ على رجاء أن

نصيحة لسائر المتطلعين من الموظفين.

وتوجت أعمال
في الشعر اإلماراتي المتداولّ .

يوفقنا الله تعالى في نجاح هذه المبادرة الغالية

وبين سعادته كيفية وصول
أضافت المريّ :

الحفل بتكريم الرعاة والمتعاونين على إنجاحه.

على قلوبنا ،ونوصل من خاللها رسالة للعالم

الموظف إلى تكوين الطاقة اإليجابية واالنتفاع

وبعدها توجه سعادة الدكتور حمد الشيباني

أجمع تظهر عظيم والء أبناء اإلمارات لوطنهم

بها ،لتحقيق ما هو فوق األداء المتوقع.

يرافقه المدراء التنفيذيون إلى افتتاح القرية

وقائدهم ،وتفاعلهم مع أية مبادرة تعزز االنتماء

واستذكر حكمة صاحب السمو الشيخ محمد

الوطنية في مقر المراكز ،والتي تجمع في

لإلمارات ،وتنمية دورها الريادي بين الدول

بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ،رئيس

أروقتها أغلب الفعاليات التراثية التي يمتاز بها

والشعوب ،وتعزز ريادتها الحضارية على سائر

مجلس الوزراء ،حاكم دبي« :الطاقة اإليجابية أول

المجتمع اإلماراتي واألطعمة الشعبية التي

المستويات.

مقومات النجاح» فهي دافع مهم نحو اإلنجاز

اشتهرت بين أبناء اإلمارات.

المتميز خالل مزاولة المهام والمسؤوليات
القيادية ،وصناعتها في األجيال ،حيث بين
أن الدائرة تعمل بروح الفريق الواحد،
سعادته ّ
وأنها تعمل ضمن حزمة من السياسات
واإلجراءات والمنهجيات واألدلة ،والخطط
االستراتيجية والتشغيلية التي يتم تحديثها
بحسب الحاجة ومتطلبات ذلك ،ولقد استطاعت
الدائرة المواءمة بين مهامها واختصاصاتها
الفكرية والثقافية ،وخطابها الحضاري اإلسالمي
الوسطي ،وذلك من خالل وسائل االتصال
المباشرة والتكنولوجية والخدمات الذكية
المتنوعة.
أن الشيباني أشاد في آخر اللقاء
ويشار إلى ّ
بسائر العاملين في الشؤون اإلسالمية على

الشؤون اإلسالمية بدبي
تنظم جتربة إخالء وهمي
نظمت دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل
الخيري بمقرها الرئيس في ممزر دبي تجربة
إخالء وهمي وذلك ضمن خطة الدائرة في
تعزيز الوعي لدى الموظفين بالمخاطر وطرق
مواجهتها.
وقال عبد الله عبيد الدالل مدير إدارة التميز
إن الدائرة تسعى
المؤسسي في الدائرةّ :
لتحقيق أسمى درجات المحافظة على اإلنسانية
من سائر المخاطر ،والسيما تلك التي تتعلق
بتحقيق معايير السالمة في مختلف مرافقها،
بما يتناسب والمعايير الدولية المتعلقة بسالمة
الموظفين والعاملين فيها.
ومن جهته قال محمد ميحد السويدي –رئيس
قسم الجودة والتميز :-لقد تمت الخطة
باالتفاق والتنسيق مع اإلدارة العامة للدفاع
المدني بدبي ،وكذلك القيادة العامة لشرطة
دبي ،ومؤسسة دبي لخدمات اإلسعاف،
لتجديد جاهزية جميع الفرق المعنية بمثل هذه
المشكالت ،وتم من خالل هذه التجربة الوقوف
على مدى استعداد فريق الدائرة والعاملين فيها
على مواجهة المخاطر والحاالت الطارئة ،وال
أن هذه التجربة قد حققت أهدافها من
شك ّ
حيث تفاعل جميع موظفي الدائرة ومسؤوليها
وإداراتها وتلبيتهم لتوجيهات فرق التدخل
الخارجية المعنية بهذه الحاالت مما أسهم في
سرعة إخالء المبنى والتوافق مع كافة متطلبات
السالمة.
وتقدم السويدي بشكره إلى الجهات التي
ّ
أسهمت في إنجاح التجربة ،وإلى الفريق الذي
أرشد الموظفين إلى كيفية التعامل مع هذه
الحاالت الطارئة ،وأسهم في توعيتهم بآليات
إخماد الحرائق ،وإسعاف المصابين ،وكذلك
باإلرشادات العامة التي تعين على التقليل من
اإلصابات والخسائر.
يذكر أن الشؤون اإلسالمية بدبي حريصة على
تنظيم هذه التجارب بشكل دوري في المبنى
الرئيس لها ،وكذلك في مبنى إدارة الخدمات
والهندسة ،ومكتب حتا ،وفرعي مراكز األميرة هيا
بالمزهر وأم الشيف ،وسائر المراكز والمكاتب
التابعة لها ،للوقوف على جاهزية كافة المرافق،
وصالحيتها للحد من المخاطر ،وللحفاظ على
سالمة موظفيها.

إسالمية دبي تشارك يف
معرض الشارقة الدويل
للكتاب
بأكرث من  160عنوانًا مميزًا
من إصداراتها
تشارك دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري
بدبي في معرض الشارقة الدولي للكتاب
بدورته  33للفترة من 5إلى  15نوفمبر 2014
المقام على قاعات مركز اكسبو الشارقة.
وقال الدكتور عمر الخطيب المدير التنفيذي
لقطاع الشؤون اإلسالمية في الدائرة :جاءت
بناء على
مشاركة الدائرة لهذا العام بشكل متميز ً
توجيهات سعادة الدكتور حمد بن الشيخ أحمد

جهودهم المنظورة وغير المنظورة في خدمة
القضايا اإلسالمية ،وشؤون المساجد والفتاوى
والبحوث والعمل الخيري ومراكز تحفيظ القرآن
والمراكز الثقافية وشؤون الزكاة وغيرها مما
يتبع الدائرة ،وتلبيتهم الحتياجات الجمهور على
المستويات الشرعية والخيرية والخدمية.
يتقدم ببعض األسئلة
ثم أتيح للجمهور أن
ّ
واالستفسارات ،وأجاب عليها الشيباني بكل
إيجابية ووضوح وشفافية.
وانتهى اللقاء بتقديم هدية «درع» للمسؤول
ّ
تسلمها الدكتور حمد الشيباني من سعادة مديرة
ً
تكريما لجهوده
إدارة الموارد البشرية في الدائرة
قدم سعادته شهادات تقديرية
القيادية ،وبعدها ّ
لفريق التواصل الوظيفي وبعض اإلعالميين
واإلداريين في الدائرة وخارجها على جهودهم
في نجاح المبادرة.

الشيباني المدير العام للدائرة ،وقد حرصنا على
اختيار موقع مهم بين كبرى مواقع المؤسسات
الحكومية والدولية المشاركة في المعرض لهذا
العام.
أن
ولعل من أهم إضافاتنا للمكتبة اإلسالمية ّ
إصدارات الدائرة المشاركة جاءت متنوعة في
شتى المجاالت العلمية واألدبية والفقهية
واالقتصادية والثقافية العامة والتعليمية،
وبعض اإلصدارات في الدراسات القرآنية،
وكذلك مصحف الشيخ مكتوم يرحمه الله.
وأضاف الخطيب :لقد حرصت الدائرة كما تصنع
كل عام على تقديم هدية رمزية لصاحب السمو
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي رعاه
الله عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة باعتباره

الشؤون اإلسالمية يف
دبي حتتفل بيوم العَلَم

مقارنة مع التوراة واإلنجيل  “ -لألستاذ الدكتور

ُرفع علم دولة اإلمارات العربية المتحدة في قلب

محمد مصطفى األعظمي المطبوع على نفقة

دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري بدبي

الدائرة والمترجم إلى اللغة اإلنجليزية .هدية

بحضور سعادة الدكتور حمد بن الشيخ أحمد

مقدمة من الدائرة إلى شخص سموه الكريم.
ّ

الشيباني المدير العام للدائرة ،وبعض المدراء

وقد ُف ّرغ فريق من العاملين في قسم المكتبات

التنفيذيين ومدراء اإلدارات والعاملين في

بإدارة البحوث لإلشراف على عمليات الترحيب

الدائرة،

بالجمهور وتعريفهم بإصداراتنا ونشاطاتنا

وتشهد سائر المؤسسات المحلية واالتحادية

العلمية والمعرفية وتوزيع الكتب عليهم ،وهنا

في الدولة إقامة هذه الفعالية لتتذكر يوم الثاني

تقدم على سبيل
أن جميع إصداراتنا ّ
نشير إلى ّ

من ديسمبر عام  ،1971عندما رفع المغفور

اإلهداء ال البيع ،وهذا مما يشجع جماهير

له بإذن الله ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،

المثقفين والمهتمين والمتطلعين إلى المعرفة

يرحمه الله ،علم دول اإلمارات العربية المتحدة

على اقتناء اإلصدارات ،واإلقبال عليها ،والحرص

ً
معلنا إياه العلم الرمز لهذه الدولة المباركة كدولة

على التوافد إلى جناح الدائرة في المعرض

مستقلة ذات سيادة .ومنذ ذلك اليوم وعلم

في القاعة L 29 ) )5للحصول عليها قبل نفاذ

ً
خفاقا على جميع مباني الحكومة
الدولة يرفرف

الكميات المخصصة للمشاركة.

ووزاراتها ودوائرها وهيئاتها ومؤسساتها في

كما وأشير إلى أن مشاركة الدائرة ال تقتصر

الداخل والخارج.

على التعريف بالكتب وتوزيعها وإشهارها

ً
واعتزازا بخير خلف لخير سلف مضى في تاريخ

للجمهور ،بل تصاحبها توقيعات للكتب الصادرة

الدولة يرفع علم الدولة اليوم في الثالث من

ً
لرواد هذا الحدث
حديثا ،ومحاضرات ميدانية ّ

بناء على توجيهات
شهر نوفمبر من كل عام ً

المعرفي الكبير يقدمها بعض الباحثين في

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل

الدائرة تتعلق بأهمية العلم واالهتمام بالكتاب،

مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء

وما له عالقة بتنمية الثقافة على مستوى الفرد

ً
اعتزازا بذكرى تولي صاحب السمو
حاكم دبي

والمجتمع تم التنسيق المسبق لها مع إدارة

الشيخ خليفة بن سلطان آل نهيان رئاسة دولة

المعرض.

اإلمارات العربية المتحدة ،ويسهم في ذلك

الراعي الرئيس للمعرض ،وجاءت هدية هذا
العام متضمنة كتاب “ تاريخ النص القرآني من
بداية النزول إلى جمعه في المصحف -دراسة

سائر أصحاب السمو الشيوخ واألعيان وعامة

يف إطار تعزيز املقارنات
املعيارية واإلفادة منها
الشؤون اإلسالمية بدبي
تستقبل وفد دار زايد
للثقافة اإلسالمية

يف تعزيز أسلوب
ممارسة اإلدارة الرشيدة
الشؤون اإلسالمية
والعمل اخلريي بدبي
تؤكد على احلوكمة

ً
وتفاؤال ببقاء
تخليدا لهذه الذكرى الغالية،
الناس
ً
المسيرة الجادة في بناء الدولة والمحافظة على
ً
وتطويرا لمقدراتها ،وتنمية
مكتسباتها ورموزها،
لمواردها.
وقال الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني
المدير العام لدائرة الشؤون اإلسالمية والعمل
الخيري بدبي :كلنا نعيش هذه اللحظات
السعيدة ،ونشكر الله تعالى عليها ،ونشعر
بالسمو والعزة والشموخ بعد أن حققت الدولة

في إطار تنمية ثقافة ممارسة أساليب اإلدارة

المراتب األولى بين دول العالم في رعاية

المؤسساتية الراشدة؛ أقيمت على مسرح

اإلنسان والعقل والتطوير والعمارة والسالم،

في إطار التعاون المشترك بين دوائر حكومة

دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري

ونلهج بالدعاء ألصحاب السمو رئيس الدولة

دبي والمؤسسات االتحادية؛ استقبلت دائرة

بدبي محاضرة في « الحكومة وحاجة الشؤون

ونائبه وسائر حكام اإلمارات أن يديم الله تعالى

الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري بدبي وفد

اإلسالمية إليها” حضرها مجاميع من الموظفين

توفيقهم لسعادتي الدنيا واآلخرة ،وأن يثمر

قدمها األستاذ عصام
واإلداريين المعنيينّ ،

سعيهم في إيصال شعب دولة اإلمارات إلى

عمارة مدقق داخلي أول في مكتب الرقابة

النجاحات المستدامة على سائر الميادين ،وأن

الداخلية بالدائرة.

ً
جميعا بالصحة والسالمة.
يمن عليهم
ّ

وقد أكّد المحاضر من خاللها على مفهوم

إن فعالية «رفع العلم» فيها من المعاني
ّ

الحوكمة باعتبارها األسلوب األمثل في ممارسة

الشيء الكثير ،فهي تجمع بين توثيق أواصر

سلطات اإلدارة الرشيدة على المؤسسات،

األخوة وتعميقها على مستوى الدولة ،وكذلك

ً
إداريا
وبين عدة مفاهيم ونماذج ترتبط بها
ّ

تعزز الحصانة الوطنية ووحدتها ،وتمد أبناء

دار زايد للثقافة اإلسالمية القادم من العين
برئاسة السيد جاسم راشد الشامسي مدير
مكتب التخطيط االستراتيجي والتميز المؤسسي
باإلنابة ،وعضوية راشد إبراهيم الناصري ضابط
التخطيط االستراتيجي في الدار؛ بعد تنسيق
مسبق مع الدائرة لرغبة الدار في تنفيذ مقارنة
معيارية واالطالع على التجارب النظرية والعملية
في مجال التخطيط االستراتيجي والتميز

ً
ً
ً
ً
وقانونيا .وقال
وإجرائيا
وسلوكيا
وتنظيميا

اإلمارات بالطاقات اإليجابية في جميع مراحلهم

األستاذ طارق النومان مدير مكتب الرقابة

العمرية ومستوياتهم القيادية ،وأن يكون

المؤسسي وأنظمة الجودة المعمول بها في

أن دائرة الشؤون
الداخلية في الدائرة :معلوم ّ

الجميع على قدر المسؤولية التي خطها وحققها

الشؤون اإلسالمية بدبي.

اإلسالمية والعمل الخيري تنظر إلى الحوكمة

لتحمل راية العز والكرامة
أصحاب السمو الشيوخ
ّ

وقال عبد الله الدالل مدير إدارة التميز

ً
فعاال في الرقابة والتوجيه على
نظاما
باعتبارها
ً

في الوصول إلى الريادة في كافة الميادين.

المؤسسي في الدائرة :جاءت هذه الزيارة

المستوى المؤسسي ،وأنّ ه يحدد المسؤوليات

ً
توثيقا ألواصر التعاون البنّ اء بين دوائر حكومة
دبي والمؤسسات االتحادية ،وهي تعزز مسيرة
العمل المتكامل لمؤسسات الدولة ،وقد تركز
اللقاء على المقارنات المرجعية ومتابعة األداء
المؤسسي ،والمتابعة اإللكترونية للخطة
االستراتيجية والخطط التشغيلية ،ومتابعة النقاط
التحسينية الواردة من جوائز األداء الحكومي

والحقوق والعالقات مع جميع فئات المعنين،
ويوضح القواعد واإلجراءات الالزمة لصنع
القرارات الرشيدة المتعلقة بالعمل ،وهو بالنتيجة
النظام الداعم للعدالة والشفافية والمساءلة
المؤسسية ،ويحقق في الوقت نفسه تعزيز
الثقة والمصداقية في بيئة العمل.
وأضاف النومان :لقد جاءت هذه المحاضرة
لتوضح المفاهيم المتعلقة بالرقابة من حيث
ّ

المتميز ،وتحليل الوضع البيئي والعصف

تحسين فعالية وكفاءة إدارة العمليات ،واستغالل

الذهني الذي يتم خالل إدارات الشؤون

الموارد العامة ،وتوظيفها في المجاالت التي

اإلسالمية ،للوصول إلى أفضل الممارسات

تحقق العائد على المجتمع .وبناء ثقافة مشاركة

المطبقة في مجاالتها.

العاملين والمتعاملين في رسم السياسات،

وأضاف الدالل :كما تم عرض أهم المبادرات

واتخاذ القرارات وتقييم العمليات والخدمات.

المعتمدة في الدائرة ،والخدمات الرئيسة فيها،
وأسلوب توثيقها ،وسائر عمليات التحسين
وقدم الوفد الزائر قائمة
والتطوير المستمر،
ّ
بأهم إصدارات دار زايد للثقافة اإلسالمية للنظر
في إمكانية اإلفادة منها.
وقد شارك في استقبال الوفد الزائر وحضور
االجتماع جميع رؤساء األقسام في إدارة التميز

وبناء ثقافة تنمية الوالء المؤسسي والشعور
بالمسؤولية نحو تحقيق األهداف .وكذلك
االستجابة لمتطلبات واحتياجات المتعاملين
بجودة عالية وسرعة مناسبة بما يضمن تحقيق
رضاهم .وتحقيق ثقافة المساءلة والشفافية،
وإيجاد أسس واضحة لتحديد مسؤولية اإلنجاز
والنتائج .ومحاربة ومكافحة الفساد بأشكاله

إسالمية دبي تتسلم
مسجد سالمة بنت علي
أهلي
تسلمت الدائرة مسجد سالمة بنت علي أهلي
في منطقة النهدة الثانية في إمارة دبي ،وهو
مسجد جامع إلقامة الصلوات وصالة الجمعة،
قام ببنائه السيد أحمد عبد الله علي أهلي.
وقال الدكتور محمد سعيد بن دعار رئيس لجنة
استالم المساجد في الدائرة :بني المسجد
على الطراز العثماني ،ويتسع حرمه من الداخل
ً
مصليا ،أما مصلى النساء فيتسع لـ()85
لـ()665
ً
مصليا
مصلية ،وبذلك يتسع المسجد لـ()750
ومصلية .وتعلوه منارة واحدة بارتفاع ()30
ً
ً
طوليا ،وقبة دائرية من األعلى مربعة من
مترا
تجمله .وسيتم افتتاح المسجد للصالة
األسفل ّ
خالل األيام القريبة القادمة .ويتالزم مع بناء

المؤسسي بالدائرة ،وختم اللقاء بتقديم

وممارساته .وإيجاد نظام وتعليمات تضمن

المسجد وافتتاحه أبنية وملحقات أخرى خصصت

وتؤدي إلى اإلجراءات واألنظمة وتحديد

لسكن اإلمام والمؤذن والخادم ،مع غرف

مصحف الشيخ مكتوم يرحمه الله كهدية تذكارية

المسؤوليات والحقوق والصالحيات والعالقات

لخدمات المسجد الكهربائية والمائية ،وحديقة

للوفد الزائر.

في إطار منهجية عمل واضحة.

محيطة ،ومواقف للسيارات داخلية وخارجية.

