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H.H Sheikh Sultan inaugurates phase1 of Kalba Eco-tourism Project

Sharjah Executive Council reviews draft law on preservation of water resources 
and issues a circular on power consumption at governmental premises

Credit Swiss Group briefed about SEWA future expansion plans
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الـمدير العام
المهندس/ ابراهيم راشد ديماس

من

أسرة التحرير

مـدير العالقـات الـعـامـة
عبدالرحمن السلمان
محـرر أول
جالل مـرسي 
تـرجمة
منصور عوض
تصويـر
سليـم سنجاتي
إخراج
خلود عرب
دهــارميندرا في. كومــار

أدركت القيادة الرشيدة في الشارقة أهمية تأهيل ودمج فئات ذوي االحتياجات الخاصة في المجتمع وأن هذه الفئة تحتاج 

إلى رعاية وخدمات خاصة وهذه الخدمات االجتماعية تتعدى إطار المدرسة وتتضمن إعداد وتدريب ذوي االحتياجات الخاصة 

من  االنتقال  هو  المجتمع  في  الدمج  عناصر  أهم  من  وواحد   ، المجتمع  في  لالندماج  استعدادا  وذلك  اجتماعية  ومساندة 

لمدى  ناجحا  مؤشرا  يعد  الرشد  حياة  وإلى  العمل  إلى  التعليم  ومرحلة  المدرسة  من  الناجح  واالنتقال  العمل.  إلى  المدرسة 

فاعلية التعليم والخدمات المقدمة لهذه الفئة من فئات المجتمع ومراحل التهيئة لالنتقال إلى العمل والدمج في المجتمع 

أثناء  الفئة  لهذه  العملية  التدريبية  البرامج  ومساندة  �عداد  والخاصة  الحكومية  المؤسسات  كافة  جهود  تضافر  تتطلب 

الدراسة لتهيئتهم وإعدادهم حيث أن ذلك يمكنهم من االندماج في بيئة عمل حقيقية ال تحتوي على أشخاص معاقين أو 

ذوي حاجات خاصة فقط ويعتبر الشخص موظفا عاديا وينافس غيره وهذه البيئة توظف الخبرات المتعلقة بالعمل وما يتصل 

بها من خدمات لمساعدة ا�شخاص المعاقين للتقدم نحو الطاقة القصوى �مكاناتهم المهنية ومن الضروري التأكد من 

أن هناك متابعة للفرد أثناء التدريب حتى يتم مالحظة وتقييم نتائج التعليم والتدريب ومدى فاعليته وكفاءته والتأكد من أن 

البرامج التدريبية مهنية.وتحتوي على نشاطات تتعلق بالتطوير الوظيفي والوعي المهني ومهارات التأقلم مع العمل تتناسب 

مع هذه الفئة.

وبالتأكيد سيواجه مخططو هذه البرامج والطالب المعنيون الكثير من التحديات والصعوبات ولكنهم يستطيعون التغلب 

الخطط  بعض  ووضع  التدريب  من  لمزيد  يحتاجون  والذين  الفئة  لهذه  المناسبة  العملية  التدريب  مواقع  عن  بالبحث  عليها 

التطبيقية الخاصة بهم لتحديد المسؤوليات وا�دوار في العمل وذلك �عدادهم لمتطلبات العمل الحقيقي الذي سينضمون 

إليه في المستقبل- كما يتيح لهم التدريب العملي استعراض تجارب الموظفين الناجحين من ذوي الحاجات الخاصة، وذلك 

من قبل الموظفين أنفسهم والذين من الممكن أن يكونوا مثاال جيدا ومرشدين لغيرهم ممن اليزالون في مرحلة التدريب، 

وهذا سيشجع الشباب من ذوي االحتياجات الخاصة على ا�قبال على التعليم والتدريب وأخذ مكانتهم الوظيفية والمنافسة 

وهيئة   ، خاصة  أو  حكومية  كانت  سواء  المختلفة  المجتمع  مؤسسات  دور  وهذا  المجتمع.  تنمية  في  والمشاركة  ذلك  في 

واالستفادة  المجتمع  في  ودمجها  الفئة  هذه  دور  تفعيل  على  تحرص  التي  الحكومية  الجهات  من  الشارقة  ومياه  كهرباء 

منها ولذلك تتيح لهم فرصة لاللتحاق بالتدريب الصيفي السنوي الذي تنظمه الهيئة بهدف االرتقاء بقدرات المتدربين ورفع 

كفاءتهم وتأهيلهم لسوق العمل واالستفادة من طاقتهم وإمكاناتهم.

تدريب ذوي االحتياجات الخاصة
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الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  دعا 
سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس ا�على 
المياه  على  للحفاظ  المواطنين  الشارقة،  حاكم 
الفًتا  هدرها،  وعــدم  استهالكها  في  واالقتصاد 
الحكومة  تبذلها  التي  الحثيثة  الجهود  إلى  سموه 
لتوفير المياه العذبة، جاء ذلك ضمن مداخلة سموه 
إذاعــة  عبر  المباشر“  ”الخط  برنامج  مع  الهاتفية 

وتلفزيون الشارقة .

ــب الــســمــو حــاكــم  ــاح ــــال ص وق
الشارقة: ”تكلف عملية تحلية مياه البحر عن طريق 
في  نبحث  إننا  حيث  ــوال،  ا�م من  الكثير  التقطير 
أماكن عدة حتى إذا قل حقل مياه ننتقل إلى آخر، 
وإنه من غير المعقول أن يستخدمه أحد ا�شخاص 

في غسيل سيارته أو منزله“ .

”الهدف  حديثه:  سموه  وأكــمــل 
وإنما  الــمــال  لتحصيل  ليس  الــعــداد  تركيب  مــن 

حاكم الشارقة يدعو 
المواطنين للحفاظ على 

المياه واالقتصاد في 
استخدامها 

ولكن  جاٍر  نهٍر  على  لسنا  �ننا  ذلك  المياه،  لتوفير 
المسؤول  ا�سرة  رب  من  نطلب  لذا  الصحراء،  في 
كبيرة  كميات  هدر  وعدم  استهالكه،  في  الترشيد 
مثل  واعية  غير  بطريقة  التصرف  وعدم  الماء  من 
أتمنى  كنت  كم  ذلك  فعل  وإن  السيارات،  غسل 
�ن  خارجه،  وليس  المنزل  داخــل  المياه  يصرف  أن 
وذوبان  تضرره  إلى  يؤدي  الشارع  في  المياه  تجمع 
إعــادة  يتطلب  مما  خلخلته  ثم  ومــن  ”ا�سلفت“ 
وأضاف   . بالكامل“  أخرى  مرة  المنطقة  هذه  رصف 
يعني  المياه  استهالك  في  االقتصاد  ”إن  سموه: 
ترشيد� وليس بخًال، خاصة وأننا نعاني من شح فيها، 
الزراعة تسبب  المياه في  إلى أن هدر  مشيًرا سموه 

في خلو النخيل على عروشها“ .

ــب الــســمــو حــاكــم  ــاح ـــث ص وح
مياه  في  االقتصاد  بضرورة  المواطنين  الشارقة 
التقطير والري  الري مثل  الزراعة، واستخدام وسائل 

الخفيف.
المياه  نــقــدم   ” ســمــوه:  ـــاف  وأض
معقمة  ا�مــــالح  مــن  خــالــيــة  نظيفة  ــة  ــذب ــع ال
الستخدامها في الشرب والطبخ وغسيل المالبس، 
وغير هذا أنا ال أقبل استهالكها في غسيل السيارات 
الشارع  في  هدرها  المعقول  غير  ومن  ا�سطح،  أو 
حتى  وإعدادها  لتوفيرها  المبذولة  الجهود  بعد 
تكون صالحة لالستعمال، مهيًبا سموه من الجميع 
والحرص  المياه  على  والحفاظ  الجهود  تلك  تقدير 
السمو  صاحب  ووجه   . وهدرها“  تلوثها  عدم  على 
ا�باء  القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ 
ومنع  ورعايتهم،  بأبنائهم  االهتمام  وا�مــهــات 
تهيئة  وضرورة  عليهم،  خطورة  يشكل  قد  ما  كل 

ا�جواء المناسبة لدراسة ا�بناء
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إبراهيم  المهندس  سعادة  وأكد 
ومياه  كهرباء  هيئة  ــام  ع مــديــر  ديــمــاس  راشـــد 
الشارقة أن الهيئة تحرص على التواصل مع وسائل 
تحظى  التي  خاصة  المختلفة  والبرامج  ــالم  ا�ع
بمتابعة جماهيرية كبيرة مثل برنامج الخط المباشر 
لمتابعة أية شكاوى أو مطالب ومقترحات يطرحها 
الجمهور وتلبيتها في أسرع وقت ممكن وأن الهيئة 

ترصد جميع البرامج وا�خبار وتتابعها.

الهيئة  إستراتيجية  أن  وأوضـــح 
تنطلق من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس ا�على 
حاكم الشارقة بإتباع سياسة الباب المفتوح وعدم 
شكاوى  إلــى  واالستماع  الجماهير  عن  االنــعــزال 
المواطنين والمقيمين والعمل على حلها  وطلبات 
رؤية  تنفيذ  على  والعمل  ممكن  وقت  أسرع  في 
المواطنين  أحــوال  ــد  ورص تتبع  خــالل  من  سموه 
تذليل  على  والعمل  القنوات  كافة  في  والمقيمين 
حياة  لهم  يضمن  بما  تواجههم،  التي  الصعوبات 
كريمة، تمكنهم من ا�سهام بفاعلية في خدمة 

الوطن.
السمو  صاحب  دعوة  أن  إلى  وأشار 
عضو  القاسمي،  محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ 
المواطنين  الــشــارقــة،  حاكم  ا�عــلــى  المجلس 
في  واالقتصاد  المياه  على  للحفاظ  والمقيمين 
استهالكها وعدم هدرها، الفًتا سموه إلى الجهود 
الحثيثة التي تبذلها الحكومة لتوفير المياه العذبة، 
”الخط  برنامج  مع  الهاتفية  سموه  مداخلة  ضمن 
المباشر“ عبر إذاعة وتلفزيون الشارقة ، جاءت لتؤكد 
القضية  لهذه  الحكيمة  القيادة  ومتابعة  ــة  رؤي
والنتائج  ــار  وا�ث للمشكلة  دقيق  ووصــف  الحيوية 
المترتبة على سوء استخدام المياه وهدرها وعدم 

التصرف بطريقة غير واعية. 

ابراهيم  المهندس  سعادة  وأكد 
والدعوة  الحكيمة  الرؤية  هذه  أن  ديماس  راشــد  
لكل  ورسالة  عمل  وخطة  منهج  تعتبر  الرشيدة 
االستهالك  ترشيد  في  للمشاركة  المجتمع  أفراد 
انخراط  ضمان  على  حرصت  الهيئة  أن  إلى  مشير� 
المجتمع في عملية الترشيد في مرحلة مبكرة من 
خالل إشراكها المؤسسات التعليمية في فعاليات 

حملة الترشيد. 

فهي  المياه  عن  نتحدث  وعندما 
وال  علينا  بها  ا�  أنعم  التي  النعم  أعظم  من 
وواجبنا  بدونها  كائن  �ي  حياة  توجد  أن  يمكن 
الحفاظ عليها من الهدر وسوء االستخدام وترشيد 
استهالكها وال أظن أن واحد� منا يغيب عنه أن النبي 
-عليه الصالة والسالم- كان يتوضأ بالمد ويغتسل 
النبي -عليه الصالة والسالم  بالصاع، هذا من سنة 
وعلى كل فرد أال يهدر المياه ال خوف� من القوانين  
هذه  على  يحافظ  ولكن   ، المال  هدر  من  خوف�  وال 
وتقدير�  وتعالى-  -تبارك  ا�  من  خوف�  النعمة 
لنا  ينبغي  لذلك  وتعالى  -سبحانه  المولى  لنعم 
أن نتنبه إلى المحافظة على المياه قدر المستطاع، 
وسلم-  عليه  ا�  -صلى  ا�  برسول  نتأسى  وأن 
حديث  وفي  سرف�.  الوضوء  في  المبالغة  عد  الذي 
النبي  أن  عنها-  ا�  -رضــي  عائشة  السيدة  عن 
-عليه الصالة والسالم- رأى كسرة من الخبز على 
-عليه  وقال  عينه  على  ووضعها  فأخذها  ا�رض 
نعم  مجاورة  أكرمي  عائشة  (يا  والسالم-:  الصالة 
عادت  ثم  بيت  من  خرجت  قلما  النعمة  فإن  ا�؛ 
أن  علينا  يجب  التي  النعم  أعظم  من  والمياه  إليه) 

نحافظ عليها .

الصيف  تستقبل  الهيئة  أن  وأوضح 
ماليين   110 إلــى  تصل  إنتاجية  بطاقة  العام  هــذا 
لدعم  جهودها  كــل  وتــبــذل  يومي�  مياه  جــالــون 
�ستيعاب  والنقل  التوزيع  شبكات  وتقوية  وتطوير 
المناطق  وتغطية  الجديدة  التطويرية  المشاريع 
السكنية والتجارية والصناعية التي تنامت أطرافها 
تنفيذ  على   الهيئة  وتعمل  الشارقة  مدينة  حول 

المتزايد  الطلب  تلبية  بهدف  المشروعات  هــذه 
كافة  في  المياه  على  والمستقبل  الحاضر  في 
بالشارقة  والصناعية  والتجارية  السكنية  المناطق 
باعتبار المياه شريان الحياة وأنها تمثل مع خدمات 
أساسية  بنية  الطبيعي  والغاز  الكهربائية  الطاقة 
قوية ومتطورة تساهم في تحقيق تحوالت هامة 
والزراعي  والصناعي  العمراني  التقدم  مجاالت  في 

والحضاري .
الهيئة  أنجزته  مــا  أن  ــى  إل وأشـــار 
الشيخ  سمو  متابعة  بفضل  يأتي  المجال  هذا  في 
الشارقة  حاكم  نائب  القاسمي  سالم  بن  عبدا� 
على  سموه  ــرص  وح الهيئة  إدارة  مجلس  رئيس 
توفير متطلبات البنية ا�ساسية الالزمة للمشروعات 
مستوى  ورفع  والحضارية  والعمرانية  االقتصادية 

المعيشة لسكان إمارة الشارقة.

والمؤسسات  الهيئات  أن  وأوضــح 
الناس،  ــة  راح على  تسهر  بالشارقة  الحكومية 
كافة  بشؤون  تقوم  أن  المستطاع  قدر  وتحاول 
الكريمة  الحياة  مقومات  وتوفير  المجتمع  أفــراد 
جهودها  تــواصــل  الهيئة  أن  ــى  إل مشير�   ، لهم 
أعدت  حيث  والبيئة  المائية  الثروة  على  للحفاظ 
المياه  مصادر  على  المحافظة  لقانون  مشروع� 
على  التأكيد  الجديد  القانون  مشروع  ويتضمن 
المختصة  وللسلطة  عام�  ملك�  المياه  مصادر  أن 
على  للمحافظة  الالزمة  وا�جراءات  القواعد  وضع 
مصادر المياه وحمايتها من التلوث وتنظيم كيفية 
ويحقق  توافرها  يضمن  الذي  بالشكل  استغاللها 
العدالة ووضع التعليمات الالزمة لحفر ا�بار وإقامة 
السدود وا�نشاءات المائية ا�خرى وتحديد المناطق 

الرؤية   ... يؤكد  الهيئة  عام  مدير 
الــرشــيــدة  والـــدعـــوة  الحكيمة 
الشارقة  حاكم  السمو  لصاحب 
لكل  ورسالة  عمل  وخطة  منهج 
في  للمشاركة  المجتمع  أفــراد 

ترشيد االستهالك  
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اليسمح  التي  وتلك  ــار  ا�ب بحفر  فيها  يسمح  التي 
فيها بذلك سواء كانت هذه ا�بار ل�غراض الصناعية 
أو الزراعية أو غيرها، وكل ما يتعلق بالمحافظة على 

المياه وترشيدها .

تركيب  مــن  الهيئة  انتهت  كما 
ألف عداد رقمي في جميع   50 أكثر من  واستبدال  
من  المياه  على  للمحافظة  الشارقة  مدينة  أنحاء 
وتجنب  المياه  واستهالك  استخدام  وترشيد  الهدر 
الثروة  لهذه  ترشيد�  استخدامها  وســوء  هدرها 
وتوصيلها  لتوفيرها  الكثير  تتكلف  التي  الثمينة 
للمستهلكين. وأوضح أنه تم إحالل واستبدال جميع 
العدادات القديمة في المناطق السكنية بالشارقة 
وتهدف الهيئة من العمل  بنظام العدادات الرقمية 
وبأفضل  للمستهلكين  الخدمات  أفضل  لتقديم 
الــعــدادات  استبدال  مشروع  وأن  ممكنة  ــودة  ج
التقديرية بعدادات رقمية حديثة أدى إلى احتساب 
المبلغ  لنظام  كبديل  بدقة  االستهالك  قيمة 
المتعاملين  من  تحصيله  يتم  كان  الذي  التقديري 
الجديد ساهم  العداد  الماضية وأن  السنوات  خالل 
العمالء  المياه لدى  بقدر كبير في ترشيد استهالك 
إلى  الحديثة  الرقمية  العدادات  تركيب  يهدف  وال 
تحقيق ربح مادي ولكن يهدف إلى حساب كميات 
ترشيد  على  والعمل  بدقة  المستهلكة  المياه 

استهالكها . 

على  الهيئة  حــرص  من  وانطالقا 
من  استجد  ما  تطبيق  في  والريادة  السبق  تحقيق 
الدراسات والبحوث العلمية ومن واقع تجارب دول 
معالجة  نظام  تطبيق  فكرة  الهيئة  تبنت   ، أخرى 
إمارة  كأول  الكبيرة  المشاريع  في  الرمادية  المياه 
المياه  وهــي   ، المنطقة  في  النظام  هــذا  تطبق 
الناتجة من المغاسل واالستحمام والوضوء �عادة 
استخدامها  في ا�غراض التي اليكون هناك اتصال 
مباشر بينها وبين ا�نسان لما تمثله من ثروة مهدرة، 
خزانات  في  المستخدمة  المياه  كمية  تصل  حيث 
المستخدمة  المياه  إجمالي  من    ٪٣٩ إلى  الطرد 
يلزم  وال  عالية  نسبة  تعد  والتي  المياه  دورات  في 
ولكن  العذبة  الشرب  كمياه  مواصفاتها  تكون  أن 
من  وخلوها  منها  روائح  انبعاث  عدم  فيها  يشترط 
المعالجة  وحــدات  عدد  وبلغ  بالبيئة.،  ضــارة  مــواد 
المباني  في  تعمل  وحــدة   160 بالشارقة   المنفذة 

السكنية والمدارس والمساجد وسكن العمال.

اقتصادي  عائد  هناك  أن  ــح  وأوض
حيث  المعالجة،  المياه  استخدام  إعادة  من  كبير 
أن تكلفة المتر المكعب لها ال تتجاوز درهمين في 
الصالحة  المياه  من  المكعب  المتر  تكلفة  أن  حين 
المشاريع  هذه  بأن  علما  دراهــم،   6 تعادل  للشرب 
منذ  وكندا  واليابان  المتحدة  الواليات  في  مطبقة 
أكثر من عشرين عاما وقد تم تطبيقها في العديد 

من المشاريع بالمملكة العربية السعودية.

أسهمت  ــدة  ــرائ ال الفكرة  وهــذه 
في ترشيد استهالك المياه بالمشاريع التي نفذتها  
مؤكد�  الفعلي  االستخدام  من   ٪٤٠-  ٪٢٥ بنسبة 
إحدى  بالشارقة  المياه  تدوير  إعادة  مشروعات  أن 
استهالك  لتوفير  فيها  التوسع  يجب  التي  الوسائل 
نظام  نجاح  ضمان  على  الهيئة  وتحرص  المياه 

المكاتب  إلزام  تم  لذلك  الرمادية  المياه  معالجة 
ملف  بتقديم  المعالجة  وشــركــات  االستشارية 
وقدرتها،  ومكوناتها  الــوحــدة  تصميم  يشمل 
الصحي  ــرف  ــص وال الــمــيــاه  مخططات  ــك  ــذل وك
تجميع  نقاط  جميع  تشمل  تنفيذية  ومخططات 
المياه ومساراتها والمناسيب المتعلقة بها وأماكن 
وأماكن  النظام  على  المركبة  الملحقات  تركيب 
وخالفه  والفائض  العكسي  الغسيل  صرف  ونقاط 

إتباع  إستراتيجية الهيئة تنطلق من 
والتركيز  المفتوح  الــبــاب  سياسة 
وترشيد  للتوعية  برامج  إعداد  على 

االستهالك
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يتم  بحيث  النظام،  تنفيذ  في  الشروع  قبل  وذلك 
ومراجعة  الهيئة  مهندسي  قبل  مــن  التدقيق 
ومطابقة مخططات المياه مع مخططات الصرف 
ومن  التنفيذية  المخططات  مع  وكذلك  الصحي 
النظام  ومــكــونــات  الــوحــدة  قــدرة  مراجعة  ثــم 
حسب  والمواصفات  للمكونات  التصنيع  ــواد  وم
حسب  بكل  و  المكونات،  من  جزء  لكل  المصنع 
الربط بين  التأكد من  الغرض المخصص له وكذلك 

المكونات والتشغيل والتحكم.

حقائب  بتوزيع  الهيئة  وقــامــت 
مرشدة  وأدوات  قطع  على  تحتوي  التي  الترشيد 
السكنية  والمناطق  الفلل  من  عدد  على  للمياه 
وذلك  الحكومية  والــدوائــر  والصناعية  والتجارية 
وتقليل  الــهــدر  مــن  المياه  على  الحفاظ  بهدف 

االستهالك بنسبة كبيرة تتراوح بين 30 إلى 4٠ ٪ .

استخدام  عدم  يعني  ال  والترشيد 
للمياه  ا�مثل  االستخدام  هو  وإنما  والبخل  المياه 
كمية  بأقل  منها  االســتــفــادة  ــى  إل يــؤدي  بحيث 
جميع  في  الممكنة  المالية  التكاليف  وبأرخص 
ترشيد  ــن  ع نتحدث  وعــنــدمــا   ، الــحــيــاة  ــاالت  ــج م

المستهلك  توعية  إلــى  نهدف  فإننا  االستهالك 
وتنمية  الحياة  ــاس  أس باعتبارها  المياه  بأهمية 
لضمان  حــيــويــا“  مطلبا“  أصــبــح  المائية  ــوارد  ــم ال
الصناعية  المجاالت  كافة  في  المستدامة  التنمية 
على  العمل  طريق  عن  وذلك  والزراعية  والسياحية 
اليومية  االستهالكية  ــادات  ــع وال ا�نــمــاط  تغيير 
بحيث يتسم السلوك االستهالكي للفرد و ل�سرة 

بالتعقل واالتزان والرشاد.

ومياه  كهرباء  هيئة  من  والتزام� 
الهيئة  الشارقة بمسؤولياتها تجاه المجتمع أعدت 
كافة  لــدى  الوعي  لتنمية  البرامج  من  مجموعة 
المياه   استهالك  ترشيد  بأهمية  المجتمع  شرائح 
أن  حيث  وعي�  أكثر  بطريقة  واستخدامها  والطاقة  
بصورة  تزداد  والمياه  الكهرباء  استهالك  معدالت 

والتخطيط  عليها  المحافظة  واجبنا  ومن  كبيرة 
في  الــقــادمــة  ا�جــيــال  تستمر  حتي  للمستقبل 
مواصلة مسيرة البناء والتطوير التي يقودها صاحب 
السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 
أرض  على  الشارقة  حاكم  ا�على  المجلس  عضو 

إمارة الشارقة.

للتوعية  الهيئة  خطة  وتتضمن 
المقبلة  المرحلة  خــالل  المياه  استهالك  بترشيد 
ا�عالم  وسائل  خالل  من  التوعية  نشر  على  التركيز 
بالهيئات  التوعية  محاضرات  وتقديم  المختلفة 
ا�على  المجلس  مع  والتعاون  الحكومية  والدوائر 
السليمة  الــري  بطرق  ا�ســر  لتوعية  ا�ســر  لشئون 
ــاف  ا�وق هيئة  مــع  والــتــعــاون  بالمنازل  للحدائق 
بالمساجد  االستهالك  لترشيد  ا�سالمية  والشئون 
وتوعية المصلين ومواصلة حملة ترشيد االستهالك 

بالمدارس والجامعات 

يجب علينا أن ال نستهين بالجهود 
واحد،  لتر  توفير  فإن  بسيطة،  كانت  مهما  الفردية، 
سوف يؤدي في المحصلة النهائية إلى توفير كمية 
توجيه  على  ويساعد  والطاقة  المياه  من  هامة 
الموارد المتاحة نحو التنمية المستدامة وتقليل ا�ثر 
والبحرية،  السمكية  والثروة  السواحل  على  البيئي 
لذلك فإننا نوجه هذا النداء  لكي نتمكن من إحداث 
صدى قوي وتجاوب ملموس مع هذه الحملة في 

مختلف القطاعات والهيئات وا�فراد.
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افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس ا�على 
فعاليات  الشارقة  جامعة  رئيس  الشارقة  حاكم 
كلية  نظمته  الذي  العلمي  للبحث  الثامن  الملتقى 
تحت  بالجامعة،  العلمي  والبحث  العليا  الدراسات 

شعار ”فرص البحث العلمي لمخرجات أفضل“ .

وكانت فعاليات الملتقى قد بدأت 
بوصول موكب صاحب السمو حاكم الشارقة وبدأ 
حفل االفتتاح بالسالم الوطني وتالوة آيات بينات من 
محمود  سامي  الدكتور  ألقى  ثم  الحكيم،  الذكر 
الشكر  فيها  قدم  كلمة  الشارقة  جامعة  مدير 
واالمتنان باسم جامعة الشارقة إلى صاحب السمو 
وقال  القاسمي،  محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ 
رعاية ودعم مختلف  إن سموه ال يدخر وسع� في 
الذي  ا�مــر  كافة،  الصعد  على  الجامعة  أنشطة 
المحرك  دائم�  تعالى  ا�  بمشيئة  وسيبقى  كان 
الجامعة  تــقــدم  ـــوخ  ورس ســرعــة  فــي  ــي  ــاس ا�س
وتطورها، إلى أن غدت اليوم في مقدمة الصفوف 
بين نظيراتها من الجامعات على المستوى المحلي 

وا�قليمي والعربي .

في  العلمي  البحث  ــان  ”ك ــال  وق
الرؤى  أركان  أهم  أحد  وسيبقى  الشارقة،  جامعة 
السمو  صاحب  وضعها  التي  السامية  والرسالة 
تفضل  أن  منذ  الشارقة،  لجامعة  الشارقة  حاكم 

حاكم الشارقة يفتتح 
الملتقى والمعرض الثامن 

للبحث العلمي

العلمية  التطبيقات  تطوير  في  السيما  بتأسيسها 
واالقتصادية  االجتماعية  التنمية  تــغــذي  الــتــي 
على  الجامعة  حرصت  لهذا  أنه  مضيف�  والعلمية، 
توفير البيئة المتميزة لتنشيط البحث العلمي ودعم 
مكوناتها وكوادرها مادي� ومعنوي� من خالل كلية 
في  أنشئت  التي  العلمي  والبحث  العليا  الدراسات 
العام ،2006 لتنظيم أنشطة البحث العلمي وبرامج 

الدراسات العليا“ .

باسم  الدكتور  استهل  جانبه  من 
عتيلي عميد كلية الدراسات العليا والبحث العلمي 
كلمته بقصيدة نظمها لهذه المناسبة، واستحوذت 
بعد  ليستعرض  الحضور،  وتصفيق  إعجاب  على 
في  الشارقة  جامعة  حققتها  التي  ا�نجازات  ذلك 

مجاالت البحث العلمي . 

أشــكــال  ــي  ف تمثلت  إنــهــا  ـــال  وق
على  والحصول  البحوث  دعــم  بينها  من  عديدة 
الدعم الخارجي لها والنشر في المجالت المحكمة، 
الشارقة  جامعة  مجلة  وإصـــدار  الكتب  وتأليف 
بسلسلتيها ا�نسانية والتطبيقية، وعقد المؤتمرات 

والندوات وورش العمل والزيارات العلمية والبحثية .

السمو  صــاحــب  قـــام  ذلـــك  بــعــد 
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، يرافقه 
عتيلي  باسم  والدكتور  محمود،  سامي  الدكتور 

البحث  جوائز  فئات  بمختلف  الفائزين  بتكريم 
المدفع،  جاسم  عبدالناصر  شــارك  كما  العلمي، 
جائزة  بتقديم  ا�سالمي  الشارقة  لمصرف  ممثًال 
التدريسية  الهيئة  بها من أعضاء  للفائزين  المصرف 
والطالبية، وقدم مدير الجامعة هدية تذكارية إلى 
المناسبة،  بهذه  الشارقة  حاكم  السمو  صاحب 
الجامعة  منشورات  من  مجموعة  عن  عبارة  وهي 

للعام 2012 .

حاكم  السمو  صاحب  ــام  ق ثــم 
العلمي  المعرض  بافتتاح  الجامعة  رئيس  الشارقة 
سموه  تفقد  حيث  الملتقى،  لفعاليات  المصاحب 
خالل  المنجزة  العلمية  والبحوث  ا�وراق  ومرافقوه 
متقدمة  ومراكز  بجوائز  والفائزة  الماضية،  الفترة 
في  سموه  وتجول  التكريم،  بموجبها  استحقت 
جميع أجنحة المعرض التي اشتمل كل واحد منها 
العامة  االستراتيجية  اقتضته  علمية  محاور  على 
الجامعة، حيث استمع سموه  العلمي في  للبحث 
إلى شرح مفصل عن هذه البحوث، وأثنى على إنتاج 

الطلبة وإبداعهم العلمي
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أعلن صاحب السمو الشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس ا�على، 
لذوي  اجتماعي  ضمان  توفير  عن  الشارقة،  حاكم 
المواطنين  لجميع  صحي  وآخر  المحدود  الدخل 
أعلن  كما  المقبلة.  الفترة  خالل  الشارقة  إمارة  في 
المباشر  الخط  ببرنامج  اتصاله،  خــالل  من  سموه 

حاكم الشارقة يعلن أن مظلة التأمين االجتماعي 
والصحي ستشمل جميع مواطني الشارقة وسموه يأمر 

بتعيين ٥٠٠  باحث عن عمل ويستقبل ا�طفال المشاركين 
في ملتقى الشارقة

مشروع  بناء  عن  الشارقة،  وتلفزيون  إذاعة  أثير  عبر 
مدينة  قبل  من  عليه  العمل  يتم  وضخم  كبير 
الشارقة للخدمات ا�نسانية مجهز بأعلى المعايير 
منه  جزء  يخصص  الدولية  والخبرات  والمواصفات 
في  للتوحد  جديد  مركز  وعــن  التوحد  �طفال 
الموجودة  المماثلة  المراكز  خورفكان وعن تطوير 

في كلباء ومنطقة وشاح في المنطقة الوسطى.

وقال سموه خالل اتصاله بالبرنامج ، 
إنه يتم العمل على إعداد قوائم بجميع المواطنين 
ــالع عــلــى أوضــاعــهــم  ــالط ــي إمــــارة الــشــارقــة ل ف
الجميع،  �نصاف  المعيشية  وظروفهم  المختلفة 
جميع  يستفيد  أن  على  حــرصــه  ســمــوه  مــؤكــد� 
تجارية  أرض  على  شخص  كل  وحصول  المواطنين 
ينتظر  لم  أنه  سموه  وأضاف  أوسكنية.  صناعية  أو 
وذلك  مشكلته،  عن  للحديث  المشكلة  صاحب 
قادرين  الغير  الكثيرين  هناك  أن  سموه  من  إدراكــ� 
إلى  منوه�  مختلفة،  �سباب  صوتهم  ايصال  على 
أنه عكف على دراسة أوضاع جميع موطني ا�مارة 
قوائم  دراسة  خالل  من  احتياجاتهم  إلى  للوصول 
ا�مــارة،  في  المختلفة  المواطنين  بأوضاع  تتعلق 
أنفسهم  تتعفف  أغنياء  أناس�  هناك  وأن  خاصة 
يستدعي  ما  الحاجة  طلب  تخجل  أناس�  وهناك 

٧
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البحث عنهم وايصال حاجتهم إليهم“.

حاكم  الــســمــو  ــب  ــاح ص ــــار  وأش
الضمان  خالل  من  ثابت  دخل  توفير  إلى  الشارقة 
مؤكد�  المتدنية،  الــدخــول  �صحاب  ا�جتماعي 
الصحي  الــضــمــان  تــوفــيــر  عــلــى  ــه  ــرص ح ــوه  ــم س
داخل  مريض  كل  عــالج  في  �هميته  للمواطنين 

الدولة وخارجها.
الضمان  أن  إلـــى  ــوه  ــم س ــــار  وأش
ضرورة  وهو  الشاغل  شغله  والصحي  االجتماعي 
ووعد  �بنائه.  توفيرها  على  سموه  حــرص  ملحة 
المادية  المواطنين  احــتــيــاجــات  بتلبية  ســمــوه 
الحق  أن  سموه  مــؤكــد�  والتعليمية،  والصحية 
يطلبه  لم  وإن  حتى  بيته  في  صاحبه  إلى  سيصل 

كونه المسؤول عن رعيته.

وأشار سموه إلى أنه يتابع بإستمرار 
أعلى  توفير  على  منه  حرص�  التعليم  مــوضــوع 
ــارة،  ا�م في  العلم  لطالب  العلمية  المستويات 
مؤكد� أن المدارس النموذجية ستكون جاهزة قبل 
بدء العام الدراسي المقبل وأن إحدى المدارس التي 
عرضت شكواها يجري العمل على ترميمها. وأعرب 
حميد  والتعليم،  التربية  لوزير  شكره  عن  سموه 
تنفيذ  على  لــ�شــراف  لجنة  بتشكيل  القطامي، 
باتخاذ  تختص  التي  النموذجية  المدارس  مبادرة 
كافة االجراءات وا�عمال التي تكفل تنفيذ المبادرة، 
وجميع  للتعليم  الشارقة  مجلس  ــدور  ب منوه� 
الذين  النموذجية  المدارس  مشروع  على  العاملين 
بشكل  العمل  ويواصلون  يومي�  معهم  يتواصل 

مستمر وخارج أوقات الدوام الرسمي.

بتوفير  اهتمامه  أن  سموه  وأكــد 
على  يتوقف  لن  للطلبة  ومعرفية  تعليمية  بيئة 
المراحل  مختلف  يشمل  بل  التأسيسية  المراحل 
الطلبة  ــدرات  وق مهارات  بتطوير  يتعلق  ما  وكل 
بمستويات  والوصول  التعليمية  بالعملية  واالرتقاء 
ومن  الجامعة.  متطلبات  مرتكزات  إلــى  الطلبة 
جانبه أكد سعادة المهندس إبراهيم راشد ديماس 
مدير عام هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن مكرمات 
محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب 
الشارقة  حاكم  ا�على  المجلس  عضو  القاسمي 
المواطنين  لكل  وعطاياه  البيضاء  وأياديه  التنتهي 
بتوفير  سموه  مكرمة  ،وجاءت  التنتهي  والمقيمين 
ضمان اجتماعي لذوي الدخل المحدود وآخر صحي 
الفترة  خالل  الشارقة  إمارة  في  المواطنين  لجميع 
أو  تجارية  أرض  على  شخص  كل  وحصول  المقبلة 
تتبع  على  سموه  حرص  لتؤكد  أوسكنية   صناعية 
في  والمقيمين  المواطنين  أبنائه  ــوال  أح ــد  ورص
التي  الصعوبات  تذليل  والعمل على  القنوات  كافة 
تواجههم، بما يضمن لهم حياة كريمة، تمكنهم 
واهتما  الوطن  خدمة  في  بفاعلية  ا�سهام  من 
تؤكد  وبالتعليم  الخاصة  االحتياجات  بذوي  سموه 
برعاية  تحظى  المجتمع  وفئات  شرائح  جميع  أن 
ومتابعة من سموه وتؤكد حرص سموه على توفير 
أعلى المستويات العلمية لطالب العلم في ا�مارة، 
أنوعها  بكافة  والجامعات  المدارس  وبناء  بتوفير 
الكفاءة  من  مستوى  بأعلى  المدرسين  وتوفير 
والجودة �ن التعليم هو الضمان الحقيقي لمسيرة 
حاكم  السمو  وصاحب  المجتمع  وتطور  تقدم 
الشارقة تشغله احتياجات ومتطلبات جميع فئات 
أن  قبل  من  حتى  توفيرها  على  ويعمل  المجتمع 

من  له  والدعاء  الناس  محبة  استحق  لذا  يطلبوها 
القلب بإخالص ومحبة فال يذكر سموه في مجلس 
الغيب  بظهر  بالدعاء  ا�لسنة  له  لهجت  إال  منزل  أو 
ليس  ــك  وذل والــرجــل  الــمــرأة  والصغير  الكبير  من 
لطلب حاجة أو نفاق وإنما محبة له واعتراف بفضله 
وعطائه ، إنه الحب الصادق يتجلى في أبهى صوره 

بين الراعي والرعية، بين الحاكم والمحكوم.

على  ــم  ــع أن الــــذي  ا�  ونــشــكــر 
وتطورها  نهضتها  مسيرة  بقائد  وأهلها  الشارقة 
محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب 
الشارقة  حاكم  ا�على  المجلس  عضو  القاسمي 
أبا وشيخا وحاكما  لنا جميعا  ، فرعاه ا� وحفظه 
يجري العدل على لسانه وبين يديه، والكرم والجود 
ناحية أخرى أمر صاحب السمو  ينساق أمامه. ومن 
عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ 
500 باحث  بتعيين  الشارقة،  المجلس ا�على حاكم 
حكومة  ومؤسسات  وهيئات  دوائــر  في  عمل  عن 
والعمل  الخريجين  للشباب  دعمه  مؤكد�  الشارقة، 
على توفير فرص العيش الكريم لهم ليتمكنوا من 
من  سموه  وطلب  المستقبل  نحو  طريقهم  شق 
التعيين  عملية  على  ا�شراف  البشرية  الموارد  دائرة 
بعد صقل الكوادر الوطنية المختارة بالمهارات التي 

يحتاجون إليها . 

السمو  ــب  ــاح ص اســتــقــبــل  كــمــا 
عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ 
مكتب  فــي  الــشــارقــة  حــاكــم  ا�عــلــى  المجلس 
العربية  الوفود  أطفال  بالشارقة،  الحاكم  سمو 
المشاركين في فعاليات ملتقى الشارقة (11)، الذي 
حاكم  السمو  صاحب  من  كريمة  برعاية  أقيم 
الشارقة وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد 
ا�على  المجلس  رئيسة  القاسمي  سلطان  بــن 
نحتفل  ”مع�  شعار  تحت  بالشارقة،  ا�سرة  لشؤون 
باليوبيل“، بمشاركة وفود من 15 دولة عربية، ويأتي 
في إطار احتفاالت مراكز ا�طفال والفتيات باليوبيل 

الفضي بمناسبة مرور 25 عام� على تأسيسها .

الشيخ  الــســمــو  ــب  ــاح ص ــى  ــق وأل
بهذه  كلمة  القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور 
متمني�  العرب،  االطفال  بأبنائه  فيها  رحب  المناسبة 
لهم السعادة وطيب ا�قامة فى بلدهم ا�مارات 
قدر  أكبر  على  والحصول  وإخوانهم،  أهلهم  بين 
من االستفادة من ا�نشطة المطروحة، ومن فرص 
تبادل الخبرات في ما بينهم، مؤكد� سموه أهمية 
العلم ودوره في بناء ا�مم وتغيير مصائر الشعوب، 
من  المرحلة  تلك  في  أنهم  إلــى  سموه  مشير� 
العمر يجب أن يدرك كل منهم أهميته كفرد في 
المجتمع يمكن أن يقدم لنفسه ومجتمعه وبلده 
الخير الكثير بعلمه ووعيه وعقله المفتوح على كل 

ما هو مفيد .

ــا أشـــــار ســـمـــوه إلــــى جــهــاز  ــم ك
المعرفة  وسائل  من  وغيره  والتويتر  الحاسوب 
بــذكــاء،  معها  نتعامل  أن  البــد  الــتــي  الــحــديــثــة، 
بعيد�  مصلحتنا  فيه  ما  ولكل  للمعرفة  ونستغلها 
في  سموه  وأكد  طاقاتنا.  وهدر  الوقت  ضياع  عن 
حلمه  منهم  لكل  يكون  أن  ضرورة  ا�بوي  حديثه 
العلماء  من  ا�على  مثله  له  ويكون  بــه،  الخاص 

إليه،  أن يصل  يتمنى  الذي  والمفكرين والمخترعين، 
وأن يخطط كل منهم لنفسه منذ ا�ن حتى يصل 
إلى ما يصبو إليه، وال يترك نفسه كلعبة ال قيمة لها 
التيار هنا وهناك، مشير� سموه إلى ضرورة  يجرفها 
من  لديهم  ما  بكل  االستفادة  على  يحرصوا  أن 
وسائل حديثة وإمكانات في متناول أيديهم توفر 
لهم المعلومات والمعرفة بكل يسر وسهولة لم 
علماء  من  سبقوا  لمن  يوم�  الحالي  بشكلها  تتوفر 
المدرسة  من  سموه  أمــًال  ومخترعين،  ومفكرين 
وا�ساتذة وا�هل أن يضطلعوا كل منهم بواجباته 
والتوجيه  ا�بناء  متابعة  في  ا�فضل  النحو  على 
السليم وتصحيح المسارات أمامهم، والتفاعل مع 
المتغيرات التي يمكن أن تحدث في الحياة �كمال 
عقبة  تقف  ال  حتى  الصعاب  تخطي  مع  المسيرة 

في طريق تحقيق أحالمه .

الشيخ  الــســمــو  صــاحــب  وأوضــــح 
كلمته  في  القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور 
ولديهم  العمر،  بداية  في  أنهم  إلى  العرب  �بنائه 
من الوقت إن شاء ا� ما يكفي الوصول إلى أعلى 
الستغالل  وبإحسانهم  الجهد،  ببذلهم  المراتب 
متمني�  امكانات،  من  لهم  يتوفر  ومــا  وقتهم، 
غانمين  سالمين  بالدهم  إلى  العودة  لهم  سموه 
ما  والخبرات،  المعارف  من  حصلوه  بما  محملين 
يتبادلوه مع أصدقائهم وأهاليهم بكل  أن  يمكن 

المحبة التي عاشوها على مدى أيام الملتقى .

العربية  ــود  ــوف ال أطــفــال  وقـــدم 
كلمات  الشارقة  حاكم  السمو  صاحب  كلمة  بعد 
وجهود  الــشــارقــة،  بــإمــارة  فيها  أشـــادوا  متتالية 
الهتمامهما  جواهر  الشيخة  سمو  وقرينته  سموه 
الفرصة  و�تــاحــة  العربية،  للطفولة  ورعايتهما 
منبر�  يعد  الذي  الملتقى  هذا  في  للمشاركة  لهم 
عن  الوفود  أعضاء  وأعرب   . جميع�  العرب  ل�طفال 
على  الشارقة  حاكم  السمو  لصاحب  شكرهم 
العرب  ا�طفال  ورعاية  لتنمية  جهود  من  يبذله  ما 
في  كبير  وقع  له  ا�بوي  سموه  حديث  أن  وأكــدوا 
نفوسهم وسيكون نبراس� ينير لهم الطريق ، كما 
مراكز  احتفاالت  في  بالمشاركة  سعادتهم  أكدوا 
يقام  والــذي  الفضي  بيوبيلها  والفتيات  ا�طفال 
تحت شعار ”25 عام� من التفرد وا�بداع“، كما أعربوا 
انجازات  من  المراكز  حققته  ما  بما  فخرهم  عن 
ضخمة وعظيمة على مدار خمسة وعشرين عام�، 
العربية  ا�مــارات  دولة  تظل  أن  وجل  عز  ا�  داعين 
دوم�  رايتها  ترفرف  وأن  ومصونة  مزدهرة  المتحدة 
العربية  ا�مة  نبض  العرب  شارقة  تظل  وأن  عالية، 

ورمز� لبناء ا�نسان وكرامته .
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حاكم الشارقة  يدشن 
المرحلة ا�ولى من مشروع 

كلباء السياحي وسموه 
يطلق ١٨ غزاًال ويشهد عرض� 

للصقور

الشيخ  الــســمــو  ــب  ــاح ص ــق  ــل أط
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس 
، 18 غزاًال تنتمي إلى فصيلة  ا�على حاكم الشارقة 
”الحفية“  محمية  في  باالنقراض  المهددة  الدماني 
وذلك  الشارقة،  ــارة  �م التابعة  كلباء  مدينة  في 
من  ــى  ا�ول للمرحلة  سموه  لتدشين  خطوة  في 
عليه  تشرف  الذي  البيئية“  للسياحة  كلباء  ”مشروع 
هيئة الشارقة لالستثمار والتطوير ”شروق“، بالتعاون 
مع هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة.
وعلى الصعيد نفسه، شهد حاكم الشارقة عرض� 
لمشروع  التابع  الغيل  حصن  في  الجارحة  للطيور 
21 نوع� من  البيئية تم خالله إطالق  كلباء للسياحة 
والقرموشة  والوكري  والجير  الحر  منها  الصقور، 
والبومة  ا�سفح  عقاب  إلــى  إضافة  والشاهين، 
النسرية وهي أكبر أنواع البوم في العالم وتعيش 

في الصحارى والغابات.

حاكم  الــســمــو  صــاحــب  وتــفــقــد 
التراثية  كلباء  خور  قرية  ترميم  مشروع  الشارقة 
الثقافة  بــدائــرة  الــتــراث  إدارة  عليه  تشرف  والــذي 
صقر  بــن  هيثم  الشيخ  سموه  ورافـــق  وا�عــــالم. 
صاحب  استقبل  المسلم.  وعبدالعزيز  القاسمي 
لموقع  وصــولــه  لــدى  الــشــارقــة  حــاكــم  السمو 
أدتها  التي  والعيالة  الشعبية  با�هازيج  المشروع 
تشريفه  على  بسموه  ترحيب�  الشعبية  الفرق  إحدى 
حواه  ما  على  سموه  واطلع  القرية.  بتفقد  لهم 
ترميمها  تم  تراثية  عمرانية  مبان  من  المشروع 
االساسية  والمقاسات  الطرز  حسب  بنائها  وإعادة 
التي بنيت عليها في الماضي وعلى ا�ساسات التي 
المرافق  من  عددا  القرية  وتضمنت  عليها.  قامت 
والتي  الضرورية  االقتصادية  لالنشطة  والمنشآت 
مروان  أكد  ذلك،  إلى   . الزمنية  الفترة  تلك  تناسب 
حاكم  السمو  صاحب  جهود  أن  السركال  جاسم 
اهتمام�  وإيالئها  البيئة،  على  الحفاظ  في  الشارقة 
بين  التوازن  تحقيق  على  ستعمل  ومتزايد�  كبير� 

بقصد  الشاملة،  التنمية  ومتطلبات  البيئة  حماية 
ضمان حياة أفضل ل�جيال الحاضرة والقادمة.

وقال إن إطالق الغزالن في محمية 
يأتي  البيئية  للسياحة  كلباء  مشروع  ضمن  الحفية 
ترجمة لرؤية صاحب السمو حاكم الشارقة بإنشاء 
المهددة  العربية  الحيوانات  وإكثار  حماية  مركز 
باالنقراض في الشارقة، بهدف إكثار تلك الحيوانات 
طبيعية،  محميات  ضمن  وإطالقها  وحمايتها 
يأتي  البيئية  للسياحة  كلباء  مشروع  أن  إلى  الفت� 
انطالق� من قناعة راسخة لديهم بأن الحفاظ على 
وتطويرها  مجتمعية،  مسؤولية  البيئي  الموروث 
في مشاريع تخدم الوطن والمواطن سيكون لها 
السركال  الحفاظ عليها. وقال  إيجابي كبير في  أثر 
ا�ولى  المرحلة  ضمن  يأتي  الغزالن  هذه  إطالق  إن 
من مشروع كلباء للسياحة البيئية الذي تم ا�عالن 
ستنفذ  أقسام  ثالثة  يتضمن  والــذي  مؤخر�،  عنه 
التي تتضمن  على ثالث مراحل هي المرحلة ا�ولى 
مع  بالتعاون  ا�ن  نعمل  حيث  المحميات،  قسم 
الشارقة  في  الطبيعية  والمحميات  البيئة  هيئة 
ومنظمة خدمات الحفاظ الدولية على إعادة تأهيل 
(محمية  كلباء  مدينة  في  الطبيعية  المحميات 
وإطالق  المشروع،  منطقة  ضمن  والقرم)  الحفية 
للزوار  مخصص  مركز  وإقامة  والطيور،  الحيوانات 
ا�ثرية  المناطق  من  عدد  وترميم  المحمية،  ضمن 

المتواجدة ضمن المشروع.

القسم  الثانية  المرحلة  وتشكل 
منطقة  تطوير  سيتم  حيث  المشروع  من  التجاري 
خور كلباء، وإنشاء مجمع تجاري يضم العديد من 
الخور،  على  المطلة  والمطاعم  التجارية،  المحال 
بخصائص  واالستمتاع  للتنزه  خاصة  أماكن  وتطوير 
المساس  دون  هناك،  والحيوانية  النباتية  الطبيعة 
ستتضمن  كما  عليها.  السلبي  التأثير  أو  بسالمتها 
المتواجدة  الجزر  من  عدد  تطوير  الثانية  المرحلة 

الطبيعية  الحياة  السترجاع  وتأهيلها  الخور،  في 
للكائنات البحرية والطيور هناك.

الثالثة  المرحلة  تخصيص  تم  فيما 
سيقام  ــذي  ال المشروع  مــن  السياحي  للقسم 
على  السياحية  والشاليهات  الفنادق  من  عدد  فيه 
تلك  وستضم  ُعــمــان،  لخليج  المواجه  الشاطئ 
المنطقة ما يزيد على 300 غرفة فندقية موزعة ما 
بين الفنادق والشاليهات، كلها تعمل وفق� لضوابط 

ومعايير صديقة للبيئة.

كلباء  مـــشـــروع  أن  ـــى  إل وأشـــــار 
سيكون له وقع خاص على عشاق السياحة البيئية 
العديد  أيض�  سيتضمن  كونه  كافة،  العالم  في 
التي ستجعل منه وجهة  المرافق والنشاطات  من 
خاص  مبنى  إلى  إضافة  العالم،  في  لها  مثيل  ال 
للفنون، ومركز للهوايات البحرية والغطس، ورحالت 
بدورها،  القرم.  وأشجار  كلباء  لخور  استكشافية 
يعتبر  المشروع  هذا  إن  السويدي  سيف  هنا  قالت 
تنفذ على مستوى  التي  البيئية  المشاريع  من أهم 
الدولة والمنطقة، إضافة إلى كونها أهم مشروع 

سياحي في مدينة كلباء.

الهدف  أن  الــســويــدي  وأوضــحــت 
باالنقراض  المهددة  البرية  الحيوانات  إطــالق  من 
الطبيعة  تأهيل  إعــادة  هو  ”الحفية“  محمية  في 
والتي كانت موطن� وثروة حقيقية  للمحمية  البرية 
لعملية  تعرضها  بسبب  زمــن  منذ  اندثرت  لكنوز 
والممارسة  الــجــائــر  الصيد  مثل  آدمـــي  تخريب 
من  ”الحفية“  محمية  أن  مؤكدة  الخاطئة،  البشرية 
والموارد  البيولوجي  التنوع  تمتلك  التي  المحميات 
في  تسهم  التي  المختلفة  والتضاريس  الطبيعية 
في  باالنقراض  والمهددة  النادرة  الحيوانات  تأهيل 

التعايش والتكيف.
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ــواع  ــالق هــذه ا�ن وأضــافــت أن إط
من الحيوانات والطيور يساعد في تأهيل المحمية 
على  والحفاظ  السابقة  البيئية  طبيعتها  ــادة  وإع
التي تمتلكها  البيئية  الموارد الطبيعية والمقومات 
أشجار  بغابات  العناية  خالل  من  وذلــك  المحمية 
من  ــرى  أخ أنـــواع  استيطان  على  والعمل  الــقــرم 
الطيور والحيوانات النادرة والمهددة باالنقراض في 

المحمية.

ــــارة  ــا تــضــمــنــت الـــجـــولـــة زي ــم ك
منطقة  في  وجولة  كلباء  خــور  إلــى  ل�عالميين 
تنفيذ  عليها  سيتم  التي  والمناطق  القرم  محمية 
كلباء  مشروع  من  والسياحي  التجاري  القسم 

للسياحة البيئية.

لالستثمار  الشارقة  هيئة  وتهدف 
إلى  المشروع  هــذا  إنشاء  من  ”شــروق“  والتطوير 
من  الــحــد  تــتــصــدرهــا  مكتسبات  عـــدة  تحقيق 
النباتات  وتدمير  الحيوانات  قتل  من  البيئي  التدهور 
البيولوجي وإعادة توطين  التنوع  والمحافظة على 
والرعاية  الحماية  وتوفير  المنقرضة  ا�نــواع  بعض 
قطاع  تنمية  عن  فضًال  الحيوانات،  لهذه  البيطرية 
من  ــدة  واح تعد  التي  الدولة  في  لبيئة  السياحة 
مستوى  على  السياحي  الــجــذب  وســائــل  ــدث  أح

العالم.
السياحي  كلباء  مشروع  ويعتبر 
لالستثمار  الشارقة  هيئة  عليه  تشرف  الذي  البيئي 
سياحي  مشروع  أضخم  من  ”شـــروق“  والتطوير 
المتحدة  العربية  ا�مارات  دولة  مستوى  على  بيئي 
مدينة  فــي  القلب  مــوضــع  ويحتل  والمنطقة، 
حوالي  تبعد  والتي  الشارقة  �مــارة  التابعة  كلباء 
الخط  على  الفجيرة،  مدينة  جنوب  عن  كيلومتر�   15
الحدودي الفاصل بين دولة ا�مارات وسلطنة ُعمان.

تحت شعار «هذا ما يحبه زايد»
حاكم الشارقة يشهد افتتاح معرض نتاجات 

النموذجيات

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 
النموذجيات تحت شعار  ، معرض نتاجات  عضو المجلس ا�على حاكم الشارقة 
وهو  زايــد“  يحبه  ما  ”هذا  بأوبريت  المعرض  فعاليات  بدأت   . زايــد“  يحبه  ما  ”هذا 
أوبريت فني تعليمي تربوي يبرز نتاجات مدارس الشارقة النموذجية على المستوى 
المحلي والدولي وتضمن عرض� رياضي� ونشيد� ومعرض النموذجيات الفني، وشارك 
فيه أقسام التربية ا�سالمية واللغة العربية واللغة ا�نجليزية والرياضيات والعلوم 
النموذجية والطالب الخريجين وأولياء ا�مور  العامة وتقنية المعلومات والقيادة 

ومؤسسات المجتمع المحلي والقاعات الوطنية والمناشط .

شكر  تحية  الشارقة   في  النموذجية  المدارس  إدارات  ورفعت 
للمدارس  الالمحدود  دعمه  على  الشارقة  حاكم  السمو  صاحب  إلى  وتقدير 
والعمل  وا�بــداع  التميز  طريق  في  قدما  المضي  على  وعاهدوه  النموذجية 
للتعليم  الشارقة  مجلس  عام  أمين  سيف  عائشة  وأشــادت   . للوطن  المخلص 
باهتمام سموه بالمدارس النموذجية، مؤكدة أن دعم سموه الالمحدود لها هو 

ما أنتج ثمارا طيبة وجعل مخرجاتها بهذا الرقي، مشيرة إلى 

اا�  عبد  الدكتور  يرافقه  الشارقة  حاكم  السمو  صاحب  وقام 
السويجي رئيس مجلس الشارقة للتعليم وعائشة سيف والضيوف بتفقد أرجاء 
المعرض واستمع سموه لشرح مفصل من الطلبة عن أبرز المشاريع لتي نفذتها 
المدارس خالل السنوات الماضية منها تصميم هندسي لمدرسة الشارقة الثانوية 
في  حسن  محمد  الطالب  ومشروع  الرياضيات،  جماعة  تصميم   من  النموذجية 
الصف الرابع الذي تناول كيفية االستفادة من خامات البيئة وفاز بالمركز ا�ول على 
مستوى المنطقة التعليمية كأجمل مشروع، وغيرها من المشاريع والبرامج التي 

أبدع في انتاجها طلبة المدارس النموذجية،  

١١

july -2012-corrn.indd   13 05/08/12   12:30 PM



طة
ش

خـــــبار وأن
أ

١٢

الشيخ  الــســمــو  ــب  ــاح ص ــن  ــل أع  

عضو  الــقــاســمــي  محمد  ــن  ب ســلــطــان  الــدكــتــور 

نحو  اعتماده  عن  الشارقة  حاكم  ا�على  المجلس 

في  طلب�   473 على  واطــالعــه  إســكــان،  طلب   200

لها.  المجاورة  المناطق  وبعض  والدفين  الرحمانية 

وشدد صاحب السمو حاكم الشارقة في مداخلة 

عبر  يبث  الذي  المباشر»  «الخط  برنامج  في  هاتفية 

أثير إذاعة الشارقة، على ضرورة توفير بيئة آمنة لكل 

مواطن في منزله ومنطقته السكنية ومقر عمله 

هو  المهم  واجبه  أن  إلى  سموه  الفت�  ا�مــارة،  في 

متابعته المستمرة �مور المواطنين في كل شؤون 

نحن،  مسؤوليتنا  هي  هذه  إن  سموه  وقال  الحياة. 

وليست مسؤولية فرد في المجتمع، والواجب علينا 

أن نتتبع أمور الناس، من المحافظة على شرفهم 

أنفسهم،  وعـــزة  كرامتهم  وعــلــى  وعــرضــهــم 

وكذلك على لقمة العيش وغيرها.

حاكم  السمو  صــاحــب  ـــاف  وأض

المتضررين  لقوائم  المتابعة  دائــم  أنــه  الشارقة 

السعي  مؤكد�  شخص،  كل  معاناة  إنهاء  ويهمه 

ووجــه  مــشــاكــل.  أو  تقصير  أي  لتالفي  ــم  ــدائ ال

التعويضات  وصــرف  بالصيادين  باالهتمام  سموه 

سموه  مبدي�  اعتمادها،  جــرى  والتي  للمتضررين 

اعتذاره للتأخر في صرف تعويضات الصيادين، معرب� 

الناس  من  شكاوى  تقديم  عدم  من  استغرابه  عن 

المداخلة،  خالل  سموه،  وأعلن  التعويضات.   لتأخر 

اعتماده تعويضات الصيادين المتضررين في ا�مارة، 

والتي وصلت إلى أكثر من 8 ماليين درهم، كما تم 

اعتماد 7 آالف درهم ل�شخاص الذين لم يتقدموا 

بشكوى بتكلفة إجمالية تقدر بثالثة ماليين ونصف 

المليون درهم.

قضية  إنهاء  عن  سموه  أعلن  كما 

أن  على  أماكنهم  في  تثبيتهم  عبر  كلباء  أهالي 

ا�راضي الحق�. ووجه صاحب  يتم منحهم ملكية 

السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 

عضو المجلس ا�على حاكم الشارقة اللواء حميد 

الشارقة  لشرطة  العام  القائد  الهديدي  محمد 

في  ا�مــن  بــشــؤون  لالهتمام  دوريـــة  بتخصيص 

من  الناس  لحماية  بالشارقة،  المنصورة  منطقة 

خطر العمالة السائبة ولالهتمام بشؤون ا�من في 

كل  أن  مؤكد�  بها،  الشبيهة  والمناطق  المنطقة 

المباني التي يقطنها غير المواطنين سيتم العمل 

وتعويض  ا�مــر،  لزم  إذا  هدمها  أو  صيانتها  على 

أصحابها بغرض إعادة تمليكها للمواطنين.

حاكم  الــســمــو  ــب  ــاح ص ووجــــه 

الشارقة أولياء ا�مور إلى ضرورة االنتباه إلى أبنائهم 

في موسم ا�جازات، مؤكد� سموه أن جل همه أن 

يعيش كل مواطن آمن� في منزله وآمن� في عمله 

ومواصلة  استمرار  سموه  وأكــد  بلده.  في  وآمن� 

في  مواطن  لكل  المشاكل  جميع  لحل  العمل 

تتحسن  ا�مور  أن  إلى  سموه  وأشار  الشارقة.  إمارة 

التعاون مع سموه لحل  موجه� جميع ا�فراد إلى 

متمنيا  وبنائه  البلد  خدمة  بهدف  المشاكل  جميع 

للجميع العيش بالصحة والسعادة.

حاكم الشارقة يعتمد ٢٠٠ طلب إسكان ويوّجه شرطة 
الشارقة بتوفير دورية أمنية في منطقة المنصورة

ــب الــســمــو حــاكــم  ــاح ــــال ص وق

الشارقة: «ا�نسان ينظر إلى ما يحاسب عليه ويرحم 

أعانني».  إلّي عيوبي وأشكر كل من  ا� من أسدى 

الذين  الناس  من  الكم  على  «همي  سموه  وأضاف 

مشير�  ويسهل»،  يسخر  ا�  ولكن  لهم  اصل  لم 

سيتم  فإنه  تقصير  وجود  حال  في  أنه  إلى  سموه 

إلى  حديثه  سموه  ووجــه  معالجته.  على  العمل 

هذه  لنبني  معنا  «تعالوا  قائًال:  ا�شخاص،  بعض 

الدولة، وال نعمل شيئا ضد بلدنا، وإذا كان أي انسان 

لديه مالحظة فليقلها سيسمعه الكثيرون، ولكن 

ال يقوم بعمل شيء في الخفاء».
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استعرض المجلس التنفيذي �مارة 

سالم  بن  عبدا�  الشيخ  سمو  برئاسة  الشارقة 

القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس 

التنفيذي عدد� من الموضوعات العامة ، التي تتعلق 

توجيهات  من  وانطالق�  المختلفة  ا�مــارة  بشؤون 

صاحب السمو حاكم الشارقة بشأن الحفاظ على 

الموارد المائية بمختلف أشكالها ومصادرها، اطلع 

المجلس على مشروع قانون بشأن المحافظة على 

الموارد المائية في إمارة الشارقة، المقدم من هيئة 

القانون  مشروع  ويسعى   . الشارقة  ومياه  كهرباء 

والمحافظة  الجوفية  المياه  مخزونات  تأمين  إلى 

ا�مثل  االستغالل  وتحقيق  المائية،  المصادر  على 

وتنظيم  الجوفية،  المياه  استغالل  وتقنين  لها، 

استخدامه،  فــي  والتحكم  ــه،  ب االنتفاع  وســائــل 

بتراخيص  الصلة  ذات  والمواصفات  الشروط  ووضع 

أعمال حفر ا�بار .

لمواد  ــاء  ــض ا�ع مناقشة  وبــعــد 

حول  االستفسارات  وطرح  وبنوده،  القانون  مشروع 

ما حواه من تشريعات، وجه المجلس أمانته العامة 

استفسارات  متضمنا  القانون  مشروع  إحالة  إلى 

ا�عضاء ومالحظاتهم إلى ا�دارة القانونية بمكتب 

ومياه  كــهــربــاء  وهيئة  الــحــاكــم،  سمو  صــاحــب 

الشيخ  . وأصدر سمو  الالزم حيالها  الشارقة، التخاذ 

 (2) رقــم  التعميم  القاسمي  سالم  بن  عبدا� 

والمياه  الطاقة  استهالك  ترشيد  بشان   2102 لسنة 

ودعا  الشارقة  إمــارة  في  الحكومية  المباني  في 

االلتزام  إلى  كافة  الحكومية  الجهات  التعميم 

ترشيد  شأنها  من  التي  ا�جراءات  من  عدد  بتطبيق 

بهيئة  ويناط  وتوفيرها،  والمياه  الطاقة  استهالك 

الجهات  تنفيذ  مراقبة  الشارقة  ومياه  كهرباء 

الحكومية لما ورد في التعميم .

ــرة  ــذك ــم ــس ال ــل ــج ــم ـــش ال ـــاق ون

الشارقة  المارة  االستشاري  المجلس  من  المقدمة 

بقانون  المرسوم  بتعديل  قانون  مشروع  بشأن 

رقم 1 لسنة ،2007 بتعديل القانون رقم 5 لسنة ،2001 

وتعديالته  الشارقة  �مارة  المدنية  الخدمة  بشأن 

المالحظات  من  جملة  المجلس  أعضاء  ــدى  وأب  .

القانون  مــشــروع  فــي  تعديل  مــن  ورد  مــا  ــول  ح

أمانته  المجلس  وجه  فقد  وعليه  أعــاله،  المذكور 

العامة برفع مالحظات وتعديالت المجلسين حول 

الدكتور  الشيخ  إلى صاحب السمو  القانون  مشروع 

سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس ا�على 

 . التشريعية  لــدورتــه  استكماًال  الشارقة  حاكم 

دائرة  من  المقدمة  المذكرة  على  المجلس  ووافق 

التسجيل العقاري، بشأن تعديل المادة رقم 44 من 

بالالئحة   2010 لسنة   29 رقم  التنفيذي  المجلس  قرار 

التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة ،2010 بشأن التسجيل 

العقاري في إمارة الشارقة .

كما وافق المجلس على المذكرة 

الشارقة  �مارة  االستشاري  المجلس  من  المقدمة 

التخطيط  دائـــرة  سياسة  مناقشة  طلب  بشأن 

إخطار  يتم  أن  على  الشارقة،  إمارة  في  والمساحة 

اعمال  بجدول  التنفيذي  للمجلس  العامة  ا�مانة 

الالئحة  من   50 بالمادة  عمًال  المعنية،  الجلسة 

استجد  ما  وضمن   . االستشاري  للمجلس  الداخلية 

على  المجلس  اطلع  الجلسة،  أعمال  جدول  على 

أهــداف  تنظيم  بشأن   2012 لسنة   3 رقــم  قــانــون 

وتضمن  االقتصادي  الشارقة  مجلس  واختصاصات 

واختصاصات  ــداف  أه تنظيم  جانب  إلى  القانون 

المجلس  تشكيل  االقتصادي،  الشارقة  مجلس 

العام  ا�مين  اختصاصات  وتحديد  العامة  وأمانته 

ا�حكام  مــن  وجملة  المالية  المجلس  ومـــوارد 

العامة المنظمة �عماله .

تنفيذي الشارقة يناقش مشروع 
قانون المحافظة على الموارد 

المائية ويصدر تعميم� بشأن 
استهالك الطاقة في المباني 

الحكومية 
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ــاء ومــيــاه  ــرب ــه أصــــدرت هــيــئــة ك
يتضمن  والذي  السنوي  ا�حصائي  الكتاب  الشارقة 
بيانات وإحصاءات حول أهم االنجازات التي حققتها 
2011 موثقة با�رقام وا�حصائيات  الهيئة خالل عام 
بن  عبدا�  الشيخ   لسمو  كلمة  الكتاب  وتصدر 
رئيس  الــشــارقــة  حاكم  نائب  القاسمي  سالم 
كهرباء  هيئة  أن  فيها  أوضح  الهيئة  إدارة  مجلس 
والقيادة  الرؤية  إطــار  في  تعمل  الشارقة  ومياه 
سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  لصاحب  الحكيمة 
بن محمد القاسمي عضو المجلس ا�على حاكم 
الشارقة حفظه ا� ورعاه واهتمام ومتابعة سمو 
القاسمي  سلطان  بن  محمد  بن  سلطان  الشيخ 
توفير  على  الــشــارقــة  حاكم  ونــائــب  عهد  ــي  ول
لمواصلة  والمياه  الطاقة  من  الالزمة  االحتياجات 
ــارة  إم تشهده  الـــذي  ــــار  واالزده التطور  مسيرة 
والدراسات  ا�بحاث  دعم  على  وتعمل  الشارقة 
واالستفادة  الطاقة  مصادر  تنوع  إلى  تهدف  التي 
الطاقة  إنــتــاج  فــي  المتقدمة  التكنولوجيا  مــن 
الطاقة  الستخدام  التوعية  برامج  وتنفيذ  والمياه 
مطالب  تحقيق  بهدف  ومسئولية  بكفاءة  والمياه 

المواطنين والمقيمين وتطلعاتهم، وذلك انطالق� 
الشارقة  بإمارة  الرشيدة  القيادة  وقناعة  رؤية  من 
بأن ذلك يشكل ا�ساس في بناء وطن قوي، يمتلك 
مقّومات الحياة الكريمة ، قادر على مواصلة مسيرة 
السمو  صاحب  لها  أسس  التي  الشاملة  التنمية 
با�مارة  الحكم  مقاليد  توليه  منذ  الشارقة  حاكم 
الطموحة  التنموّية  والبرامج  الخطط  خــالل  من 
البنية  مــشــروعــات  وخــاصــة  الــمــجــاالت  شتى  فــي 
ا�ساسية ومنها مشروعات الطاقة والمياه وغيرها 
المواطنين  مصالح  ا�ســاس  في  تستهدف  والتي 
المستويات  على  رفاهيتهم  وتحقيق  والمقيمين، 
فيما  المختلفة  لتوّقعاتهم  واالستجابة  كافة، 

وتحسين  الكريم،  العيش  مقّومات  بتوفير  يتعلق 
مستوى الحياة بشكل متواصل .

من  تكون  أن  على  الهيئة  وتحرص 
الهيئات والدوائر الرائدة في مجاالت عملها ونموذج 
خالل  من  المتعاملين  رضــا  وتحقيق  العمل   في 
الشفافية والمصداقية التي تتصدر أولويات العمل 
إدارة  الشارقة ويعمل مجلس  بهيئة كهرباء ومياه 
الهيئة على تعزيز دور الهيئة للمساهمة في عملية 
البناء وتحقيق التنمية المستدامة،ومراعاة النواحي 
وتنظيم  الهيئة  مــشــروعــات  كافة  فــي  البيئية 
وتفعيل دورها في خدمة سكان الشارقة وتحقيق 
التطور في ا�داء وإدخال المعلوماتية في خدمات 

الهيئة التي تقدمها للجمهور.

للكتاب  الــهــيــئــة  ــــدار  إص ويــأتــي 
جهود  إطار  في  عشر  السادس  السنوي  ا�حصائي 
والوضوح  الشفافية  مفهوم  ونشر  لترسيخ  الهيئة 

كهرباء الشارقة تصدر الكتاب ا�حصائي السنوي :

١٤

نائب حاكم الشارقة رئيس 
مجلس إدارة الهيئة يؤكد 

السعي نحو الريادة ، وتحقيق 
رضا المتعاملين من خالل 

الشفافية والمصداقية
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المبذولة  الحثيثة  للجهود  وترجمة  العمل  في 
الوصول  لضمان  بالهيئة  العاملين  كافة  قبل  من 
تقديم  في  العالمية  والمواصفات  المعايير  إلى 
الخدمات  حيث يضم الكتاب ا�حصائي العديد من 
ا�حصائية  والمعلومات  بالبيانات  الخاصة  ا�بــواب 
الطبيعي  والغاز  والمياه  الكهرباء  خدمات  حول 
، كما يعتبر الكتاب   2010 2011 مقارنة بعام  خالل عام 
للمختصين  ثري�  معلوماتي�  ومرجع�  رقمي�  مصدر� 
بلغة  بالهيئة  الخاصة  المعلومات  كافة  وتوثيق 
عمل  فريق  قبل  مــن  رصــدهــا  تــم  دقيقة  أرقـــام 

العمل  مسيرة  تقييم  بهدف  كفاءة  بأعلى  مؤهل 
وضع  أجــل  من  الهيئة  حققتها  التي  واالنــجــازات 
المستقبلية  السياسات  وتوجيه  والبرامج  الخطط 

لتوفير خدمات أفضل لسكان ا�مارة .

إنتاج ٣٢,٣ مليار جالون من 
المياه  و١٠,٤ مليار كيلو وات 

من الكهرباء 
وعدد فواتير االستهالك 

تصل إلى ٣٨٧,٣٤  وزيادة ١٠,٥٤٪ 
في أعداد مستهلكي الغاز 

الطبيعي حتى نهاية عام ٢٠١١

وأوضح سعادة المهندس إبراهيم 
تحرص  الهيئة  أن  الهيئة  عام  مدير  ديماس  راشد 
لتوثيق  السنوي  ا�حصائي  الكتاب  إصـــدار  على 
وتوفير  الــعــام  ــدار  م على  وانــجــازاتــهــا   جهودها 
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المعلومات الالزمة �عداد خطط التطوير ومعرفة 
إنتاجها  تم  التي  والغاز  والمياه  الكهرباء  كميات 
واستهالكها خالل العام واالحتياجات المستقبلية 
العمل  لتلبية االحتياجات وتطوير نظم  والتخطيط 
معلومات  ا�حصائي  الكتاب  يوفر  كما   ، بالهيئة 
مجاالت  في  والدارسين  للباحثين  دقيقة  وبيانات 

الطاقة والمياه.

وأشار الكتاب ا�حصائي إلى أن إنتاج 
المياه في الشارقة خالل عام 2011 بلغ أكثر من 32,3 
مليار جالون من المياه بمتوسط حوالي 88,5 مليون 
جالون يومي� تنتج محطات التحلية منها 26,6 مليار 
بينما  يومي�  جالون  مليون   72,84 بمتوسط  جالون 
عام  خالل  المنتجة  الجوفية  المياه  كميات  تبلغ 
مليون   15,67 بمتوسط  جالون  مليار   5,7 حوالي   2011
وتوزيع  نقل  شبكة  ــوال  أط وبلغت  يومي�  جالون 
المياه في إمارة الشارقة حتى نهاية عام 2011 حوالي 
الهيئة 19 خزان لمياه الشرب  3,160 كيلومتر وأنشأت 
تصل  بسعة  المختلفة  الشارقة  إمارة  مناطق  في 
إلى 49,5 مليون جالون وهذه ا�رقام تؤكد الجهود 
أجل  من  الحكومة  تتحملها  التي  الكبيرة  وا�موال 

توفير المياه النقية لكافة مناطق إمارة الشارقة.

الكهربائية  الطاقة  مجال  وفــي 
الطاقة  إجــمــالــي  أن  ا�حــصــائــي  الــكــتــاب  أوضـــح 
الهيئة  محطات  من  إنتاجها  تم  التي  الكهربائية 
مليون  و420  مليار   10 بلغ   2011 عــام  خــالل  ـــواردة  وال
 9 الموزعة  الطاقة  كيلووات/ ساعة وبلغت كميات 

مليار و895 مليون كيلو وات / ساعة.

الطبيعي  أكدت  الغاز  وفي مجال 
السنوي  الكتاب  في  الـــواردة  ا�حصائية  البيانات 
بلغ  بالشارقة  الطبيعي  الغاز  مستهلكي  عدد  أن 
202403 مستهلك حتى نهاية 2011 بنسبة زيادة قدرها 
١٠٫٥٦٪ عن عام 2010 حيث بلغ عدد المستهلكين 183 

ألف مستهلك
العمالء تضمن  وفي مجال خدمة 
الفرعية  المكاتب  حول  بيانات  ا�حصائي  الكتاب 
التابعة  والمناطق  الشارقة  بمدينة  العمالء  لخدمة 
بلغت  حيث  با�مارة  االستهالك  فواتير  وعــدد  لها 

378,341 مستهلك حتى نهاية عام 2011.

وفي مجال الموارد البشرية أشار 
الكتاب ا�حصائي إلى الكوادر البشرية 

بالهيئة في مختلف التخصصات 
وأعدادها ونسبة توطين الوظائف 

بالهيئة حيث بلغت نسبة التوطين في 
الوظائف القيادية أكثر من ٨٠,٨٨٪  

وتضمن الباب السادس من الكتاب 
وكراتين  عبوات  حول  وإحصائيات  بيانات  ا�حصائي 
عدد  بلغ  حيث  زالل  مياه  مصنع  من  المنتجة  المياه 
والعبوات  عبوة  مليون   4,18 جالون   5 سعة  العبوات 
سعة  والعبوات  كرتونه    41,390 بلغت  لتر   1,5 سعة 
0.6 لتر بلغت 43,250 كرتونه والعبوات سعة 0,33 لتر 
ا�حصائي  الكتاب  بين  كما  كرتونه   446,660 بلغت 
من  زالل  مياه  بمصنع  إنتاجها  تم  التي  الكميات 

ا�كواب سعة 250 ملي و200 ملي و150 ملي. 

١٦
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مجموعة كريدي سويس 
المصرفية تطلع على الخطط 

المستقبلية لهيئة كهرباء 
ومياه الشارقة

اســتــقــبــل ســـعـــادة الــمــهــنــدس 
كهرباء  هيئة  عــام  مدير  ديماس  ــد  راش إبراهيم 
ومياه الشارقة بمكتبه بالهيئة برادي دوجان الرئيس 
التنفيذي لمجموعة كريدي سويس المصرفية على 
الهيئة  عام  مدير  وأشار  المجموعة  من  وفد  رأس 
والتي  للهيئة  المستقبلية  الخطط  إلى  اللقاء  خالل 
تعكس توجهات مجلس إدارة الهيئة برئاسة سمو 
حاكم  نائب  القاسمي  سالم  بن  عبدا�  الشيخ 
أحدث  بمتابعة  كبيرة  أهمية  يولي  والذي  الشارقة 
الطاقة وتحلية  إنتاج  العالمية في مجال  التطورات 
المياه ويوفر الدعم الالزم لتطويرها . واطلع الوفد 
كريدي  لمجموعة  المالية  الخدمات  على  الهيئة 
مشاريع  لدعم  المجموعة  واستعداد  سويس 
العضو  يماني  بسام  من  كل  الوفد  ضم   ، الهيئة 
للمجموعة  المشارك  التنفيذي  الرئيس  المنتدب 
بالشرق ا�وسط وبرونو داهر رئيس الصرافة الخاصة 

بالمجموعة.
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كهرباء الشارقة تكرم ٢١ جهة 
مشاركة في حملة ترشيد 
استهالك الكهرباء والمياه 

بالمدارس وتعلن أسماء 
الفائزين في المسابقات

كرمت هيئة كهرباء ومياه الشارقة 
الكهرباء  استهالك  ترشيد  حملة  في  المشاركين 
وأعلنت    ٢٠١٢/٢٠١١ الدراسي  للعام  بالمدارس  والمياه 
نظمتها  التي  المسابقات  فــي  الفائزين  أســمــاء 
جهة   21 تكريم   تم  حيث   ، الحملة  فعاليات  خالل 
مشاركة في الحملة با�ضافة إلى عدد من أعضاء 

وسائل  ممثلي  وبعض  والطالب  التدريسية   الهيئة 
الزهور  الهيئة عن فوز مدرسة  أعلنت  ، كما  ا�عالم 
الخاصة  الوحدة  ومدرسة  ا�ول  بالمركز  الخاصة 

الخاصة  الدولية  الشارقة  ومدرسة  الثاني  بالمركز 
 ٢٠١٢/٢٠١١ ــدراســي  ال الــعــام  خــالل  الثالث  بالمركز 
لتقديمهم أنشطة وفعاليات متميزة خالل مدينة 
الترشيد النموذجية ، كما أعلنت عن نتيجة أنشطة 
فازت  حيث  بالمدارس  الترشيد  جماعات  وفعاليات 

بالمركز  النموذجية  المنار  بمدرسة  الترشيد  جماعة 
بنات  ا�ساسي  للتعليم  الشيماء  ومدرسة  ا�ول 
بنين  النموذجية  الشارقة  ومدرسة  الثاني  بالمركز 
وتسليمهم  الفائزين  تكريم  وتم  الثالث  بالمركز 

دروع وشهادات التقدير.

ـــالل الــحــفــل الـــذي  ـــك خ ـــاء ذل ج
الثالثاء  يوم  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  أقامته 
في  المشاركين  لتكريم  الرئيسي  بالمقر  مايو   29

بالمدارس  والمياه  الكهرباء  استهالك  ترشيد  حملة 
المهندس  ســعــادة  الحفل  وشهد  والجامعات 
من  وعدد  الهيئة  عام  مدير  ديماس  راشد  ابراهيم 
من  كبير  وعدد  المدارس  وطالب  التدريسية  الهيئة 
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مديري ا�دارات العامة ورؤساء ا�قسام وموظفي 
الهيئة . 

ابراهيم  المهندس  سعادة  وثمن 
ومياه  كهرباء  هيئة  ــام  ع مــديــر  ديــمــاس  راشـــد 
في  المشاركة  الجهات  جميع  جهود  الشارقة 
والمياه  الكهرباء  استهالك  ترشيد  حملة  فعاليات 
الحملة  نجاح  في  ساهمت  والتي  الشارقة  بإمارة 
ونشر ثقافة الترشيد بين شرائح المجتمع المختلفة 
أجل  من  ا�جتماعية  بالمسئولية  الوعي  وتنمية 
التي  والتطوير  البناء  مسيرة  ومواصلة  إستمرار 
بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  يقودها 
حاكم  ا�على  المجلس  عضو  القاسمي  محمد 
. وأوضح  العريقة  الشارقة  إمارة  أرض  الشارقة على 
أن الحملة تحقق نجاح عام� بعد أخر منذ انطالقها 
الهيئة  بين  المثمر  التعاون  بفضل   2008 عام  في 
با�مارة   والمؤسسات  والهيئات  الدوائر  ومختلف 
متنوعة  فعاليات  من  استحداثه  يتم  ما  وبفضل 
صغار�  العائلة  ــراد  أف كافة  تستهدف  ومتجددة 
االستهالك  ترشيد  حملة  فعاليات  أن  وأكد  وكبار�.  
 2012/ 2011 التي نظمتها الهيئة خالل العام الدراسي 
التعليمية وأكثر من  الشارقة  بالتعاون مع منطقة 
حققت  المدارس  في  وشركة  ومؤسسة  هيئة   21
والطالبات  الطلبة  توعية  خالل  من  كبير�  نجاح� 
بأهمية ترشيد استهالك المياه والطاقة بإعتبارهما 
الحياة  �ستمرار  الــالزمــة  ا�ســاســيــة   ا�شــيــاء  مــن 
بأهمية  والتوعية  والتطور   التنمية  وتحقيق  وا�نتاج 
بطرق  لديهم  الوعي  وغــرس  عليها  المحافظة 
ترشيد استهالكها وإبراز الجهود التي تبذلها الهيئة 
بطرق  والتعريف  والكهرباء  المياه  توفير  سبيل  في 

إنتاجها وتحليتها .
الجهات  عــدد  ــادة  زي أن  إلــى  ــوه  ون
العام   هذا  الترشيد  حملة  فعاليات  في  المشاركة 
مع  التعاون  على  وحرصها  الهيئة  لسعي  نتيجة 
لحملة  النجاح  من  مزيد  لتحقيق  الجهات  كافة 
والسلوكيات  والمفاهيم  القيم  وترسيخ  الترشيد 

الشارقة  ســكــان  جميع  نــفــوس  ــي  ف الحميدة 
السلوكيات  وخــاصــة  ومقيمين  مواطنين  مــن 
في  والكهرباء  المياه  استهالك  بترشيد  المرتبطة 
المياه  محاولة لنشر ثقافة االقتصاد في استهالك 
بدون  المهدرة  الهائلة  الكميات  وتوفير  والطاقة  

يأتي  التوعية  برنامج  أن  إلى  ، مشيرا  احتياج حقيقي 
السنوات  خالل  المستمرة  الهيئة  مشاريع  ضمن 
بداية  في  أعماله  البرنامج  سيتابع  حيث  المقبلة 
منطقة  مع  بالتنسيق  المقبل  الــدراســي  العام 
الشارقة التعليمية وعدد من الهيئات والمؤسسات 
التوعية  برنامج  يشمل  وحتى  الجهات  ومختلف 

جميع المدارس بالشارقة. 

وأوضح عبد الرحمن راشد السلمان 
مدير إدارة العالقات العامة أن الهيئة اختتمت برامج 
لطلبة  والمياه   الطاقة  استهالك  بترشيد  التوعية 
بالتعاون  نظمته  الــذي  الدراسي  للعام  المدارس 
عــددا  وشمل  التعليمية  الــشــارقــة  منطقة  مــع 
المراحل  مختلف  في  والبنات  البنيين  مدارس  من 
أنشطة  بتقييم  الهيئة  من  لجنة  وقامت  الدراسية 
والمياه  الكهرباء  استهالك  ترشيد  جماعات  ودور 

مــدارس  مــن  مــدرســة  ــي23  ف تشكيلها  تــم  التي 
الفعاليات  على  ل�طالع  العام   هذا  خالل  الشارقة 
التي نظمتها والنتائج التي حققتها في هذا المجال 
ووضع الخطط والبرامج المناسبة لتفعيل وتنشيط 
والمجتمع  الــمــدارس  في  الترشيد  جماعات  دور 

واستمرت لجنة التقييم في عملها لمدة ثالثة أيام 
وتم اختيار المدارس الفائزة.

الترشيد  جماعات  بجهود  وأشــاد 
حيث لم تقتصر ا�نشطة والفعاليات التي نظمتها 
امتد  وإنما  فقط  المدارس  على  الترشيد  جماعات 
لبعض  توعوية  زيــارات  تنظيم  ليشمل  نشاطها 
ــواق  وا�س والمنازل  الحكومية  والــدوائــر  الهيئات 
الترشيد  جماعات  دور  تفعيل  يؤكد  مما  التجارية 
وزيادة أعداد المستفيدين منها.. وأكد أن المدارس 
المدارس  شملت  ا�حتفال  خالل  تكريمها  تم  التي 
التي قدمت فعاليات مبتكرة خالل مدينة الترشيد 
الترشيد  جماعات  التكريم  شمل  كما   ، النموذجية 
المدارس  تسليم  وتم  بالمراكز  الفائزة  بالمدارس 
التكريم  شمل  كما  تقدير  وشهادات  دروع  الفائزة 

حملة  لفعاليات  والــراعــيــة  المشاركة  الجهات 
منطقة  وتضمنت  جهة   21 تجاوزت  والتي  الترشيد 
التعاونية  الشارقة  جمعية   ، التعليمية  الشارقة 
بالشارقة  الطبيعية  والمحميات  البيئة  وهيئة 
البحري  الشارقة  ومتحف  القصباء  تطوير  ومكتب 
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للفروسية  الشارقة  ونادي  الشارقة  شباب  ومركز 
الشارقة  المدني ومؤسسة  للدفاع  العامة  وا�دارة 
وشركة  الشارقة  مــرشــدات  ومفوضية  لــ�عــالم 
أبوظبي للتوزيع والهيئة االتحادية للكهرباء والمياه 
مجموعة  تكريم  تم  كما  بالشارقة  التراث  وإدارة 
وأوالده  جي  جي  ومجوهرات  المحدودة  سيدكو 
توزيع  إدارات  وتكريم  للتجميل  يوكو  وصــالــون 
عدد  وتكريم  الطبيعي   والغاز  والمياه  الكهرباء 
بفاعلية  ساهموا  الذين  ا�عالم  وسائل  ممثلي  من 
الطاقة  استهالك  ترشيد  حملة  فعاليات  نجاح  في 

والمياه طوال العام بالشارقة.  
من  علي  محمد  فاطمة  ــدت  وأك
تسير  الترشيد  حملة  أن  العامة  العالقات  إدارة 
متنوعة  برامج  على  تحتوى  محددة  لخطة  وفق� 
ومتكاملة لتوعية كافة شرائح المجتمع وتم خالل 
وضعتها  التي  الخطة  تنفيذ  متابعة  الحالي  العام 
الهيئة لحملة الترشيد لتنمية الوعي بأهمية ترشيد 
استهالك الطاقة والمياه والتي تمكنت من تحقيق 
أهدافها  مشيرة إلى أن السنوات القادمة ستشهد 
مزيد من التطوير للخطة واستهداف فئات جديدة 
التجارية  والمناطق  المنازل  مثل  المجتمع  والصناعية والدوائر الحكومية. في 

إدارة  من  الفردان  خولة  وأوضحت 
ومعايير  أســس  وضــع  تــم  أنــه  العامة  العالقات 
محددة الختيار المدارس وجماعات الترشيد الفائزة 
الهيئة  نظمتها  التي  والفعاليات  المسابقات  في 
أن الطالب والطالبات  الدراسي وأكدت  العام  خالل 
لترشيد  المبتكرة  المشروعات  من  عــدد  قدموا 
استهالك الطاقة والمياه ونظموا معارض وتفاعلوا 
مع زمالئهم ومع فئات المجتمع ا�خرى مما كان 

له أثر كبير في نجاح فعاليات الحملة. 
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توقيع اتفاقية بين كهرباء 
الشارقة ودائرة الشئون 

ا�سالمية �طالق مبادرة 
لترشيد االستهالك بمساجد 

الشارقة

ــاء ومــيــاه  ــرب ــه ــت هــيــئــة ك ــع وق
ا�سالمية  الشئون  دائــرة  مع  اتفاقية  الشارقة 
بأهمية  للتوعية  وا�وقاف �طالق مبادرة مشتركة 
ترشيد استهالك الكهرباء والمياه بمساجد الشارقة 
المساجد  ومرتادي  أئمة  بين  الترشيد  ثقافة  ونشر 
ــل والــمــمــارســات  ــائ ــوس وتــعــريــفــهــم بــأفــضــل ال
الكهرباء  استهالك  بخفض  الخاصة  والمقترحات 
إبراهيم  المهندس  االتفاقية سعادة  والمياه. وقع 
ومياه  كهرباء  هيئة  ــام  ع مــديــر  ديــمــاس  راشـــد 
وا�وقــاف  ا�سالمية  الشئون  دائــرة  ومن  الشارقة 
أحمد علي سيف آل علي مدير فرع الهيئة بالوكالة  
وأوضح سعادة المهندس إبراهيم 
دعم  من  انطالقا  تأتي  االتفاقية  أن  ديماس  راشد 
سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  وتوجيهات 
ا�عــلــى  المجلس  عــضــو  الــقــاســمــي  محمد  ــن  ب
الموارد  هدر  لقضية  التصدي  نحو  الشارقة  حاكم 
استهالك  بترشيد  الوعي  نشر  وأهمية  الطبيعية 
واالزدهار  التطور  مسيرة  لمواصلة  والمياه  الطاقة 
إدارة  مجلس  حرص  إطار  في  تأتي  كما   ، بالشارقة 
سالم  بــن  عــبــدا�  الشيخ  سمو  برئاسة  الهيئة 
مع  التعاون  على  الشارقة  حاكم  نائب  القاسمي 
بالشارقة  والمؤسسات  والهيئات  الــدوائــر  كافة 
مؤسسات  من  المختلفة  المجتمع  شرائح  لتوعية 
الطاقة  إستهالك  ترشيد  بأهمية  وأفــراد  وهيئات 
والتنمية  وا�نتاج  الحياة  أساس  بإعتبارهما  والمياه 
وتحلية  الكهرباء  �نتاج  العالية  والتكلفة  والتطوير 
لتوفيرها  الحكومة  تقدمه  الذي  والدعم  المياه  

بأسعار مناسبة للمستهلكين .

إبراهيم  المهندس  سعادة  وثمن 
ا�سالمية  الــشــؤون  دائــرة  جهود  ديماس  ــد  راش
مبادرة  ــالق  �ط الهيئة  مع  وتعاونها  ـــاف  وا�وق
 ، بالمساجد  والمياه  الكهرباء  استهالك  لترشيد 
تعتبر  توقيعها  تم  التي  االتفاقية  أن  إلى  مشير� 
لتفعيل  المشترك  للتعاون  وبداية  أولــى  خطوة 
واتــخــاذ  االســتــهــالك  ترشيد  فــي  المساجد  دور 
من  درجة  أعلى  لتحقيق  الالزمة  ــراءات  ا�ج كافة 
لباقي  قدوة  لتكون  بالمساجد  االستهالك  ترشيد 
في  دورها  وتفعيل  المجتمع  وهيئات  مؤسسات 
نشر ثقافة الترشيد بين كافة أفراد المجتمع وذلك 
إيمان� بدور المساجد وقدرتها في التأثير على شرائح 

مساعيها  ستواصل  الهيئة  أن  ــد  وأك المجتمع. 
للتكامل مع كافة الجهات للتوعية بأهمية االلتزام 
بترشيد استهالك الكهرباء والمياه للمحافظة على 
المنفعة  تحقيق  أجل  من  المائية  والموارد  الطاقة 
وطبقا  القادمة  وا�جيال  والمقيمين  للمواطنين 
التوجهات  مع  وانسجاما  الحكومة  لتوجيهات 

العالمية. 

وأوضح أن االتفاقية تضمنت تطبيق 
والمياه  الكهرباء  استهالك  لترشيد  محدد  برنامج 
واللوحات  النشرات  توفير  شمل  الشارقة  بمساجد 
وإلقاء  تدريبية  دورات  وإقامة  بالمساجد  التوعوية 
عن  بالمساجد  والمؤذنين  ل�ئمة  توعية  محاضرات 
تطبيقها  يمكن  التي  والممارسات  الطرق  أفضل 
والمياه  الكهرباء  استهالك  لترشيد  بالمساجد 
أجهزة  وإغـــالق   ، الــهــدر  مــن  عليها  والمحافظة 
آداء  عقب  بالمساجد  ا�نـــارة  ومصابيح  التكييف 
لصياغة  والمؤذنين  ا�ئمة  مع  والتعاون  الصلوات 
ترشيد  أهمية  عن  المصلين  على  الخواطر  وإلقاء 
الستمرار  وأهميتهما  والمياه  الكهرباء  استهالك 
الحياة والتطور ، كما تضمنت المحاور أفضل الوسائل 
القطع  تركيب  خالل  من  المياه  استهالك  لترشيد 
وا�دوات المرشدة والصيانة المستمرة لها والتوسع 
واستخدامها  المياه  تدوير  مشروعات  إنشاء  في 
إمكانية  بحث  إلى  با�ضافة  الطرد  صناديق  في 
الكبيرة من  المساجد  عمل مصليات صغيرة داخل 
خالل فواصل زجاجية تكفي لعدد المترددين �داء 
جميع  تشغيل  اليتم  بحيث  بالمساجد  الصلوات 
ما  وتشغيل  بالمسجد  ــاءة  وا�ض التكييف  أجهزة 
بأخرى  المصابيح  ،وتبديل  فقط   المصلين  يحتاجه 
إبراهيم  المهندس  سعادة  وأشار   . الطاقة  موفرة 
راشد ديماس إلى نجاح التجربة التي نفذتها الهيئة 
بعد  المساجد  بأحد  الكهرباء  استهالك  لمتابعة 
أدائها  من  بدًال  الصالة  �داء  مختصر  مسجد  عمل 
في المسجد الكبير حيث تبين انخفاض االستهالك 

بنسبة تصل إلى �40

وقياس  متابعة  سيتم  أنــه  وأكــد 
دقيقة  متابعة  خالل  من  وتقييمها  المبادرة  نتائج 
كميات  بين  الــفــرق  لمعرفة  ــدادات  ــع ال ــقــراءات  ل
الكهرباء والمياه التي سيتم استهالكها بالمساجد 
قبل وبعد المبادرة ومدى تأثير الفعاليات وا�جراءات 

ا�سالمية  الشؤون  دائرة  مع  بالتعاون  ستتم  التي 
وا�وقــاف.    وأوضح أحمد علي سيف آل علي مدير 
فرع هيئة الشؤون ا�سالمية بالوكالة  أن الشيخ صقر 
الشئون ا�سالمية  رئيس دائرة  القاسمي  بن محمد 
كافة  مع  بالتواصل  كبيرة  أهمية  يولي  وا�وقــاف 
الحيوية  بالقضايا  للتوعية  والمؤسسات  الهيئات 
كافة  في  والسليمة  االيجابية  السلوكيات  وترسيخ 
التي  والفعاليات  ا�نشطة  وتعزيز  الحياة  نواحي 
تخدم المجتمع ويرحب بمزيد من التعاون مع هيئة 
وتدعيم  لنشر  آليات  لتنفيذ  الشارقة  ومياه  كهرباء 
والتي  والمياه  الكهرباء  استهالك  ترشيد  ثقافة 
يحث عليها الدين ا�سالمي ، مشير� إلى أن المبادرة 
تشمل جميع المساجد بالشارقة التي تحرص على 

القيام بدورها التعليمي والتثقيفي والتوعوي. 

الشئون  بدائرة  المسئولين  أن  وأكد 
ترشيد   �همية  مــدركــيــن  وا�وقــــاف  ا�ســالمــيــة 
ولديهم  بالمساجد  والمياه  الكهرباء  استهالك 
مبادرات في هذا المجال وأن دائرة الشئون ا�سالمية 
وا�وقاف تحرص على توفير كافة ا�مكانات الالزمة 
استهالك  تخفيض  في  �هدافها  المبادرة  لتحقيق 
الكهرباء والمياه.   وأكد  آل علي أن الهيئة تشارك في 
بتقييم  وتهتم  المجتمعية   والفعاليات  ا�نشطة 
ــراءات  وا�ج ا�ليات  وتنفيذ  المشاركات  هذه  نتائج 
الالزمة لضمان نجاحها وتحقيقها �هدافها وبدأت 
الهيئة منذ فترة كبيرة في االهتمام بقضية ترشيد 
خالل  من  بالمساجد  والمياه  الكهرباء  استهالك 
بمساجد  للمياه  المرشدة  وا�دوات  القطع  تركيب 
 ، المياه  تدوير  �عادة  مشروعات  وانشاء   ، الشارقة 
ا�هتمام  النظافة على  ا�تفاق مع شركة  كما تم 
لخفض  التكييف  �جــهــزة  المستمر  بالتنظيف 
استهالك الكهرباء، كما تم تركيب المؤقت الزمني 
للتحكم بتشغيل وإغالق أجهزة التكييف ومصابيح 
مسجد  مثل  بالشارقة  المساجد  بعض  في  ا�نــارة 
والتفتيش  فيصل  الملك  ومسجد  عــازب  بن  البراء 
االتفاقية  توقيع  شهد   . المساجد  على  المستمر 
عبدا� يعروف مدير الشئون المالية وا�دارية بهيئة 
الشئون ا�سالمية وعبدالرحمن راشد السلمان مدير 
إدارة العالقات العامة بهيئة كهرباء ومياه الشارقة.
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ــاه  ــي ــاء وم ــرب ــه ــت هــيــئــة ك ــع وق
اللغة  حماية  جمعية  مع  تعاون  اتفاقية  الشارقة  
الوطني  المشروع  رعاية  في  للمشاركة  العربية 
هادف  ”مسرح  شعار  تحت  الجمعية  أطلقته  الذي 
مسرحية  باكورته  ستكون  بناء“والذي  لمجتمع 
لغة  (للماء  بعنوان  العربية،  ل�سر  موجهة  توعوية 
التي  المبادرات  وحي  من  انبثقت  ،والتي  فصيحة) 
آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمّو  صاحب  أطلقها 
الــوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم 
العربية  لغتنا  لتعزيز  ا�»  «حفظه  دبــي  حاكم 
إطار  في  الوطني  العمل  هذا  يأتي  كما  الخالدة، 
الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  وتوجيهات  رؤيــة 
سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس ا�على 
النشاطات  توجيه  على  ا�»  «رعاه  الشارقة  حاكم 
وبدافع  وقضاياه،  المجتمع  لخدمة  المسرحية 
تنفيذ  على  الشارقة  ومياه  كهرباء  «هيئة  حرص 
إستراتيجية القيادة الرشيدة بالتوعية بأهمية ترشيد 

استهالك الماء وتعزيز اللغة العربية.
كهرباء  هيئة  عن  االتفاقية  وقع 
راشد  إبراهيم  المهندس  سعادة  الشارقة  ومياه 
ديماس مدير عام الهيئة وعن جمعية حماية اللغة 
لوزارة  المساعد  الوكيل  البدور  بالل  سعادة  العربية 
مجلس  رئيس  المجتمع،  وتنمية  والشباب  الثقافة 

إدارة الجمعية ، 
إبراهيم  المهندس  سعادة  وأكد 
يناقش  الوطني  العمل  ــذا  ه أن  ديــمــاس  راشـــد 
وهما  المجتمع  في  القضايا  أهــم  من  قضيتين 
وترشيد  الخالدة،  القرآن  لغة  العربية  اللغة  تعزيز 
بهذه  المجتمع  شرائح  لتوعية  المياه  استهالك 
توقيعها   تم  التي  واالتفاقية  الحيوية  القضايا 
تعتبر بداية شراكة وتعاون بين هيئة كهرباء ومياه 
للتعاون  العربية  اللغة  حماية  وجمعية  الشارقة 
وتعزيز  لدعم  الهادف  الوطني  العمل  هــذا  في 

كهرباء الشارقة وعدد من 
الجهات ا�خرى يوقعون 

اتفاقية مع جمعية حماية 
اللغة العربية للتعاون في 

المشروع الوطني مسرح هادف 
لمجتمع بناء

االيجابي  الدور  وتفعيل  واستخدامها  العربية  اللغة 
الــمــبــادرات  مــع  التفاعل  فــي  للمسرح  والــفــعــال 
ومفاهيم  رسائل  لتوصيل  المجتمعية  والقضايا 
قضايا  نحو  االيجابية  االتجاهات  وتنمية  صحيحة 
ترشيد  قضية  وخاصة  صحيح  بشكل  المجتمع 
القضايا  من  تعتبر  �نها  والمياه  الكهرباء  استهالك 
المجتمع   وتطوير  تنمية  في  والمؤثرة  الحيوية 
ترحب  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  أن  إلى  مشير� 
بالتعاون مع جمعية حماية اللغة العربية والتنسيق 
لعرض أعمالها في الفعاليات التي تنظمها الهيئة 
التوعية بأهمية ترشيد استهالك الكهرباء  في إطار 

والمياه 
وأكد أن مجلس إدارة هيئة كهرباء 
بن  عبدا�  الشيخ  سمو  برئاسة  الشارقة  ومياه 
سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة يولي أهمية 
والمؤسسات  الهيئات  كافة  مع  بالتعاون  كبيرة 
في  الحيوية  بالقضايا  للتوعية  والجهات  والدوائر 
العربية  اللغة  وتعزيز  حماية  ومنها  المجتمع 
والهوية الوطنية والوالء ، فالمجتمعات التي تشعر 
من  تحقق   ، لغة  بصياغة  تقوم  واحـــدة  بهوية 
ذاتها،  عن  التعبير  من  وتمكنها  تواصلها،  خاللها 
ولتميز  ا�نسانية  وعطاءاتها  إبداعاتها  تمارس  كي 
بين هويتها وهويات شعوب ا�مم ا�خرى وال شك 
أن نزول القرآن الكريم باللغة العربية منحها صفة 
نزول  أضــاف  كما  عامة  المسلمين  لدى  القداسة 
في  للعرب  مركزي�  دور�  اللغة  بهذه  الكريم  القرآن 
وأصبحت  ا�رض  أمــم  لسائر  ــالم  ا�س رسالة  نشر 
ويجب  بها  الناطقين  تميز  وثقافة  هوية،  العربية 

علينا الحفاظ عليها.
أطلقته  الذي  الوطني  والمشروع 
بناء»  لمجتمع  هادف  ”مسرح  شعار  تحت  الجمعية 
المجتمع  فئات  ومختلف  ــر  ا�س لتوعية  يسعى 
بأهمية اللغة العربية، وحرصها على غرس المعاني 

أن  إذ  والناشئة،  ا�ســر  أفــراد  نفوس  في  السامية 
القيم االجتماعية والتربوية التي تحملها المسرحية 
تسير وفق ماحثنا عليه ديننا ا�سالمي الحنيف من 
ا�سري  الدور  وتعزيز  الماء  استهالك  ترشيد  ضرورة 
للحد من الهدر المائي، وسعي المسرحية �براز دور 
الدخيلة  المؤثرات  من  العربية  اللغة  لحماية  ا�سر 

على تماسكها . 
ــاء  ــرب ــه ــة ك ــئ ــي ــــأن «ه وأضــــــاف ب
هذه  لدعم  طاقاتها  كل  تسخر  الشارقة»  ومياه 
قيمتها  تكتسب  أنها  باعتبار  الهادفة  المسرحية 
أصيلة  أهــداف  حــول  ــدور  ت كونها  من  وأهميتها 
أصحاب  أطلقها  التي  الــدعــوات  مــع  ومتوافقة 
والتوعية  العربية  باللغة  لالهتمام  الشيوخ  السمو 
بأهمية ترشيد استهالك الماء ، مشير� إلى أن الهيئة 
المبتكرة  وا�فكار  الفعاليات  تطوير  على  تحرص 
وتوعية  الترشيد  حملة  من  الهدف  إلى  للوصول 
مع  التنسيق  تــم  حيث  المجتمع  شــرائــح  كافة 
مسرحية  عرض  على  العربية  اللغة  حماية  جمعية 
الترشيد  مدينة  فعاليات  خالل  فصيحة  لغة  للماء 
فبراير  شهر  خالل  الهيئة  تنظمها  التي  النموذجية 
فعاليات  وفي  القصباء  قناة  ضفاف  على  المقبل 
حملة  فعاليات  ختام  وحفل  التراثية  الشارقة  أيام 

الترشيد بالمدارس  . 
الوكيل  البدور  بالل  سعادة  وأكــد 
الثقافة والشباب وتنمية المجتمع،  المساعد لوزارة 
رئيس مجلس إدارة جمعية حماية اللغة العربية أن 
بإطالق  الذي سيبدأ  الهادف  الوطني  المشروع  هذا 
ا�سر  مختلف  إلــى  به  نتوجه  توعوية  مسرحية 
المتحدة  العربية  ا�مــارات  بدولة  المجتمع  وفئات 
وذلك برسائل توعوية تتوافق مع توجيهات أصحاب 
باللغة  االهتمام  غرس  إلى  الداعية  الشيوخ  السمو 
النشء،  لــدى  مكانتها  وتعزيز  الفصحى  العربية 
جهة،  من  اللغوي  المخزون  رفــع  إلــى  والسعي 
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المياه  ترشيد  أهمية  ــراز  وإب المائي  الوعي  وتعزيز 
والطاقة من جهة أخرى، هذه المسرحية تستعرض 
الموارد  شح  ظل  في  الماء  استهالك  ترشيد  أهمية 
على  الحفاظ  ووجــوب  العربي  الخليج  في  المائية 
الشكر  نوجه  بأننا  البدور  بالل  وأضاف  الماء،  قطرة 
اهتمامها  على  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  إلى 
ومساندة  دعم  على  وحرصها  االجتماعي  بالشأن 

هذا العمل الهادف.
كما تم بعد توقيع االتفاقية بمقر 
اتفاقية تعاون  الشارقة توقيع  هيئة كهرباء ومياه 
 SKM وشركة  العربية  اللغة  حماية  جمعية  بين 
للمشاركة  للعقارات  والغانم  التكييف  �جهزة 
في رعاية المشروع الوطني الذي أطلقته الجمعية 

تحت شعار ”مسرح هادف لمجتمع بناء“ 
الغانم  شركة  عن  االتفاقية  وقع 
عضو  السويدي  غانم  سعيد  سعادة  للعقارات 
المجلس االستشاري �مارة الشارقة المدير التنفيذي 
وقع  التكييف  �جهزة   SKM شركة   ومن  للشركة 
االتفاقية عمار عبد اللطيف الممثل ا�داري للشركة  

.
ـــادة ســعــيــد غــانــم  ـــع وقـــــال س
السويدي عضو المجلس االستشاري �مارة الشارقة 
نسعد   : للعقارات  الغانم  لشركة  التنفيذي  المدير 
حماية  «جمعية  أطلقتها  التي  المسرحية  بهذه 

اللغة العربية»، والتي ستعرض ل�سر وللناشئة بهدف 
تعزيز اللغة العربية لدى ا�سر وأفراد المجتمع وبذل 
الماء، كون  الجهود لزيادة الوعي بترشيد استهالك 
الماء واللغة جزآن من حياتنا ال نحيا دونهما فالماء 
هذه  دعم  على  حرصنا  وقد  هويتنا،  واللغة  نبضنا 
باللغة  االعــتــزاز  غــرس  على  لحرصها  المسرحية 
ا�سرة  واجبات  وتعزيز  أبنائها  نفوس  في  العربية 
ديني  منظور  من  العربية  اللغة  تجاه  أبنائها  نحو 
ووطني، وأضاف سعيد السويدي بأننا ننوه بما تقوم 
به المسرحية من التحذير من ا�خطار التي تتعرض 
لها اللغة العربية وأهمية النهوض لحمايتها، إضافة 
لدعوة المسرحية إلى أهمية المحافظة على المياه 

والطاقة.
سعادة السيد علي جابر الهاشمي 
: لقد  التكييف قال  SKM �جهزة  مدير عام شركة 
والهادف،  الجاد  المسرحي  العمل  هذا  في  لمسنا 
المياه  اللغوي وأهمية  المخزون  الحرص على تعزيز 
وتوثيق ركائزهما ا�يجابية لدى أفراد ا�سر، والتحذير 
من ا�خطار التي تتعرض لها اللغة العربية وأهمية 
بأننا  الهاشمي  السيد  وأضاف  لحمايتها،  النهوض 
المسرحية  هذه  رعاية  في  المساهمة  على  حرصنا 
العربية  اللغة  دور  بتعزيز  اهتمام  من  لمسناه  لما 
تتضمن  العربية  ل�سرة  رسالة  وتوجيه  الفصحى 
التاريخي  الدور  وإبــراز  الفصحى،  اللغة  حب  أهمية 

المهم للقيادة الحكيمة في إرساء دعائم النهضة 
العربية  ا�مـــارات  دولــة  تعيشها  التي  الشاملة 
المتحدة، كما سعدنا بسعي المسرحية الى إرشاد 
ودورها  المياه،  على  المحافظة  أهمية  إلى  ا�سر 

تجاه المجتمع.
عضو  أنـــور  بنت  نــاهــد  ا�عــالمــيــة   
المسرحية:  ومؤلفة  العربية  اللغة  حماية  جمعية 
موجهة  واجتماعية  وطنية  تظاهرة  العمل  اعتبرت 
إلى  الفتة  العربية,  وا�ســـرة  والطفولة  للناشئة 
استهالك  ترشيد  أهمية  تستعرض  المسرحية  أن 
االهتمام  إلى  الجميع  توجيه  الى  والسعي  الماء 
ا�عالمية  وقدمت  خالدة،  كلغة  العربية  باللغة 
اللغة  حماية  ل»جمعية  وتقديرها  شكرها  ناهد 
أثنت  الهادف كما  العمل  تبنيها لهذا  العربية» على 
على دعم الهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع 
الخاص والجهات ذات االهتمام بالشأن االجتماعي, 
وشكرت ا�عالمية ناهد معالي الدكتور راشد أحمد 
بن فهد وزير البيئة والمياه الستقباله لها في مكتبه 
الوزير عن اهتمامه بدعم  أعرب معالي  بدبي حيث 

هذا العمل الوطني الهادف.
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�ول مرة في الدولة ومنطقة الخليج 
كهرباء الشارقة تنفذ تجربة لتحويل حافلة تسير بالغاز 

الطبيعي لمسافة تزيد عن ٢٧٠ كيلومتر

التي  والبحوث  الدراسات  إطار  في 
تنفذها هيئة كهرباء ومياه الشارقة لتطوير مجاالت 
عملها طبقت الهيئة فكرة مبتكرة لتحويل حافلة 
والتابعة  راكب)   33) سعة  كوستر  تويوتا  نوع  من 
الطبيعي  بالغاز  للعمل  للمياه  زالل  مياه  لمصنع  
متواصلة  كــم   270 مسافة  لتسير  المضغوط 
تقطعها  أن  يمكن  لمسافة  معدل  أعلى  وهــو 
الدولة ومنطقة  الطبيعي في  بالغاز  سيارة  تعمل 
راشد  إبراهيم  المهندس  سعادة  وأوضح  الخليج.  
أن  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  عام  مدير  ديماس 

الغاز  استخدام  أهمية  أدركــت  الشارقة  حكومة 
لتعزيز  والمجاالت   ا�نشطة  كافة  في  الطبيعي 
على  الحفاظ  في  والمساهمة  االقتصادي،  النمو 
الصحة  وحماية  الــهــواء  نوعية  وتحسين  البيئة 
اتخاذ  وتم  يوفرها  التي  والسالمة  وا�من  العامة 
ا�جراءات الالزمة لتطوير سياسات الطاقة في إمارة 

الشارقة للتحول إلى استخدام الغاز الطبيعي في 
لفوائده  نظر�  المختلفة،  االقتصادية  القطاعات 
الوقود  أنــواع  مع  بالمقارنة  والبيئية  االقتصادية 
تحقيق  إستراتيجيات  وتشتمل  ا�خــرى.  ا�حفوري 
للغاز  التحتية  البنية  تطوير  على  السياسة  هــذه 
الطبيعي  الغاز  استخدام  إلى  والتحول  الطبيعي، 
السكنية  وا�بنية  والصناعة  الطاقة  توليد  في 
كوقود  الطبيعي  الــغــاز  الســتــخــدام  والــتــحــول 

للمركبات لالستفادة من فوائده المتعددة.

الطبيعي  الغاز  مشروع  أن  وأكــد 
في  رائد  حضاري  مشروع  يعتبر  الشارقة  إمارة  في 
بالغاز  تعمل  التي  المركبات  وأن  العربية  المنطقة 
المحافظة  في  كبير  وبــدور  تساهم  الطبيعي 
وصديق  نظيف  الوقود  هذا  أن  باعتبار  البيئة  على 
الطبيعي  الغاز  تستخدم  التي  السيارات  وأن  للبيئة 

العادي وانه  بالوقود  التي تعمل  ال تختلف عن تلك 
تعمل  التي  المركبات  من  أي  تحويل  الممكن  من 
خزان  بإضافة  الطبيعي  الغاز  إلى  العادي  بالوقود 
خاص للغاز الطبيعي وأجهزة تسمح لقائد السيارة 

باالختيار بين نوعي الوقود.
في  ـــدة  رائ الهيئة  أن  ــى  إل وأشـــار 
الغاز الطبيعي في  البنية ا�ساسية لمشروع  توفير 
دولة  مستوى  على  محطة  أول  أن  حيث  المنطقة 
كبديل  الطبيعي  بالغاز  السيارات  لتزويد  ا�مــارات  
الشيخ  سمو  افتتحها  وأن  سبق  العادي  للوقود 
سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد 
 .2005 عــام  فبراير   12 يــوم  الشارقة  حاكم  ونائب 
تحرص  الشارقة   ومياه  كهرباء  هيئة  أن  ــح  وأوض
على التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود 
وتخفيف  أنظف  كوقود  دوره  ــادة  وزي للسيارات، 
واالستفادة  والسوالر،  البنزين  استخدام  عن  العبء 
العديدة الستخدام  والبيئية  االقتصادية  المزايا  من 
صديقَ�  انه  حيث  البنزين  من  بــدًال  الطبيعي  الغاز 
نسبة  تقليل  في  بفاعلية  سيساهم  مما  للبيئة 
الوقود  واستهالك  استخدام  من  والحد  التلوث 

العادي.

  وأشار إلى أن الهيئة قامت بتحويل 
من  بدًال  الطبيعي  بالغاز  للعمل  سيارة   450 حوالي 
خطة  تنفذ  وأنها  الماضية  الفترة  خــالل  البنزين 
للعمل  الهيئة  سيارات  باقي  تحويل  الستكمال 
في  الهيئة  تجربة  نجاح  أن  وأضاف  الطبيعي  بالغاز 
لها  التابعة  بالسيارات  الطبيعي  الغاز  استخدام 
على  الشارقة  في  الحكومية  الجهات  ستشجع 
من  بــدًال  سيارتها  في  الطبيعي  الغاز  استخدام 
إبراهيم  المهندس  سعادة  وأكد  العادي.  الوقود 
سمو  برئاسة  الهيئة  إدارة  مجلس  أن  ديماس  راشد 
حاكم  نائب  القاسمي  سالم  بن  عبدا�  الشيخ 
الــدراســات  كافة  كبير  باهتمام   يتابع  الشارقة 
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وا�بحاث التي تهدف لتطوير مجاالت العمل بالهيئة 
ويعمل على تشجيع العاملين بالهيئة على تقديم 
مشير�  المجاالت  كافة  في  مبتكرة  وحلول  أفكار 
إلى أن التجربة التي نفذها قسم الحركة والصيانة 
الغاز  لتوزيع  العامة  ا�دارة  مع  بالتعاون  بالهيئة 
للسيارات  المقطوعة  المسافة  لزيادة  الطبيعي 
التجارب   مــن  تعد  الطبيعي  بالغاز  تعمل  التي 
االنجازات  ومن  المنطقة  في  نوعها  من  الفريدة 
في  منها  االستفادة  ويمكن  القسم  حققها  التي 
المستقبل للتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي 
التي  التحديات  بعض  على  والتغلب  المركبات  في 
الجدوى  لــزيــادة  بالتالي  ســيــؤدي  مما  يواجهها 
استخدامات  في  والتوسع  للمشروع  االقتصادية 
هيئة  سيارات  أسطول  وتشغيل  بالمركبات  الغاز 
الطبيعي.  بالغاز  للعمل  الشارقة  ومياه  كهرباء 
رئيس  السركال  صالح  يحيى  المهندس  وأوضــح 
كان  الحافلة  تحويل  بأن  والنقل   الحركة  قسم 
تحدي� فنيا للقسم استطاع التغلب عليه حيث كان 
الحافلة  بها  تسير  التي  المسافة  تقل  أال  المطلوب 
مستخدمة الغاز الطبيعي عن 200 كم �ن الحافلة 
ــات  وردي خــالل  زالل  مصنع  عمال  بتوصيل  تقوم 
منطقة  وإلى  من  يوميا  الساعة  مدار  على  العمل 

حمدة .

فني  فريق  تشكيل  تم  انه  وأكــد 
لدراسة وتصميم وقياس عملية التحول هذه ليتم 
تجاوز جميع المشاكل الفنية والهندسية والتقنية. 
وبعد أن تم عمل بعض التجارب الفنية في الورشة 
والسير  الطبيعي  بالغاز  للعمل  الحافلة  لتحويل 
العمل  فريق  بين  التعاون  وتــم  كبيرة  لمسافة 
جميع  مــن  ا�نتهاء  تــم  حتى  متكامل  بتنسيق 
إجراءات  كافة  واتخاذ  والفنية  الهندسية  ا�عمال 
ا�من والسالمة  في الحافلة واستطاع فريق العمل 
تعديل هيكل الحافلة دون التأثير على عدد الركاب 
من  العمل  فريق  تمكن  تم  حيث  التجربة  وتطوير 
تصميم وتنفيذ التجربة لتتمكن الحافلة من قطع 
المستهدفة  المسافة  متجاوزة  كم   270 مسافة 

والتي كان متوقع لها  200 كم .

و قـــام الــمــهــنــدس ضــيــاء الــديــن 
في  الشارقة  مدينة  من  الحافلة  بقيادة  عبدا� 
إلى  عــاد  ثــم  بالشارقة  الحمرية  منطقة  اتــجــاه 
الحلو  وادي  مدينة  بالشارقة  الوسطي  المنطقة 
الذيد  مدينة  ثــم  شوكة  منطقة  إلــى  اتجه  ثــم 
في  كبير  انجاز  يعتبر  وهــذا  عائد�..  الشارقة  والــى 
استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل وقطع هذه 
انجازاتها  في  الهيئة  يميز  مما  الكبيرة،  المسافة 

من  واالســتــفــادة  الطبيعي  الغاز  استخدام  في 
المكعب  المتر  سعر  يبلغ  حيث  االقتصادية  مزاياه 
من الغاز الطبيعي المضغوط (ما يعادل طاقة لتر 
من البنزين) حوالي ثلث السعر المحلي للتر البنزين 
في  المركبات  تحويل  تكلفة  استرداد  يعني  مما 
الغاز  يوفره  مما  أشهر  ستة  تتعدى  ال  قصيرة  مدة 
سياســة  تحقق  فيمـا  البنزين  عن  بديًال  الطبيعي 
أهداف�  ا�مــارات  في  الطبيعـي  الغـاز  إلى  التحـول 
عامل  أيض�  فهي  وبيئية،  واجتماعية  اقتصادية 
المسببة  الــغــازات  إنبعاثات  تخفيف  في  رئيسي 
التي  الوقود  أنواع  إلى  والتحول  الحراري.  لالحتباس 
للحصول  يؤهل  ما  وهو  الكربون  انبعاثات  تخفف 
النظيفة  التنمية  آلية  وفق  دولي  مادي  دعم  على 
تعمل  الهيئة  أن  إلى  وأشار  كيوتو.  بروتوكول  في 
أية  على  للتغلب  وا�بحاث  الــدراســات  تنفيذ  على 
المركبات  تحويل  تــواجــه  معوقات  أو  تحديات 
للوقود  بديل  كوقود  الطبيعي  الغاز  الستخدام 
ا�حفوري مثل توفير البنية التحتية المناسبة وزيادة 
باستخدام  للمركبة  المقطوعة  المسافة  مدى 

الغاز الطبيعي المضغوط .
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ــاء ومــيــاه  شــاركــت هــيــئــة كــهــرب
نظمته  الذي  العمل  وورشة  الملتقي  في  الشارقة 
ا�مانة  لمكتب  التابعة  بالشارقة  الجو  جناح  إدارة 
الداخلية  وزيــر   – ــوزراء  ال رئيس  نائب  لسمو  العامة 
العامة  ا�دارة  وبرعاية  لنرتقي  نلتقي  شعار  تحت 
أفضل  ثقافة  نشر  إلى  تهدف  والتي  ل�ستراتجية 
والمكافآت  المقترحات  مجال  في  الممارسات 
استضافة  الملتقى  خالل  وتم  الموظفين  وتحفيز 
واالطالع  المقترحات  مجال  في  والخبراء  القيادات 
وفرق  الحكومية  الجهات  وإنــجــازات  تجارب  على 
دولية  واعــتــمــادات  جــوائــز  على  الحاصلة  العمل 
وتجارب  آراء  إلى  والتعرف  المقترحات؛  مجال  في 
مجال  في  الشرطية  القيادات  من  عدد  وإنجازات 

المقترحات والشكاوى. 

في  المشارك  الهيئة  ــد  وف ضــم 
إدارة  مــديــر  لحويدي  عمر  المهندس  الملتقى 
كراني  عاطف  والمهندس  المشتركة  الخدمات 
راشد  وعبدالرحمن  الجغرافية  النظم  إدارة  مدير 
وحسين  العامة  العالقات  إدارة  مدير  السلمان 
عسكر المدير ا�داري با�دارة العامة لخدمة العمالء 
مشاركة  أن  السلمان  راشد  الرحمن  عبد  وأوضــح   .
الهيئة في الملتقى تهدف إلى التعرف على تجارب 
الملتقى  في  المشاركة  والمؤسسات  الجهات 
حيث  الجهات  هذه  مع  والمعارف  الخبرات  وتبادل 
أن الملتقى مبادرة معرفية يسهم في بناء أنظمة 
وعمل منسقي المقترحات والشكاوى على أفضل 
أفضل  على  ــالع  االط خــالل  من  العالمية  النظم 
وخالصة  ا�خرين  تجارب  على  والتعرف  الممارسات 
الخبراء  آرائهم وفتح قنوات وشبكات معرفية مع 

والقائمين على ا�نظمة.

العقيد  الــعــمــل  ورشـــة  وافــتــتــح 
عام  مــديــر  الــظــاهــري،  دلــمــوج  بــن  حميد  محمد 
والذي  الداخلية،  بوزارة  ا�داء  وتطوير  االستراتيجية 
ا�جهزة  تقدمها  التي  الخدمة  جودة  عن  تحدث 
أولويات  بين  من  تعد  والتي  الدولة،  في  الشرطية 
وأكد  المنتسبين.  وتحفيز  رعاية  جانب  إلى  الــوزارة، 
الخدمات  أفضل  تقديم  والتزامها  ــوزارة  ال حرص 
والمجتمع  ــن  ــوردي ــم وال المتعاملين  لجمهور 
على  تعمل  التي  استراتيجيتها  وفــق  والشركاء، 
هذه  عن  المتعاملين  رضا  يحقق  بما  ا�داء،  تطوير 
فكرة  أن  إلى  ولفت  توقعاتهم.  ويفوق  الخدمات 

بهدف  انطلقت  والمقترحات  الشكاوى  نظام 
وزارة  مع  للمتعاملين  مباشرة  اتصال  قنوات  فتح 
الداخلية والمستفيدين من خدماتها، والتعرف إلى 
ثقافة  تنوع  االعتبار  بعين  ا�خذ  مع  احتياجاتهم، 
عبد  العقيد  الورشة  حضر  الجمهور.  ومستويات 
ا� سالم الذيب، رئيس قسم جناح الجو بالشارقة، 
ا�مارة.  في  الحكومية  الدوائر  مسؤولي  من  وعدد 
إدارة  مدير  ــارون،  ه بو  محمد  أحمد  الرائد  وقــدم 
ورقة  الداخلية،  وزارة  في  والمقترحات  الشكاوى 
واالبتكار  وا�بـــداع  المقترحات  برنامج  حــول  عمل 

يسعى  البرنامج  أن  إلى  مشير�  ا�دارة،  تنفذه  الذي 
وتحسين  تطوير  منها  عــدة،  ــداف  أه تحقيق  إلــى 
واالرتقاء  وتحفيزهم،  المبدعين  وتشجيع  العمل 
واالستفادة  ا�فكار  لحصر  آلية  وإيجاد  بالخدمات، 
بنظام  الخاص  ا�لكتروني  البرنامج  وشــرح  منها، 
ســواًء  المقترحات  تقديم  وكيفية  المقترحات، 

للعاملين في الوزارة أو المتعاملين معها

ويهدف الملتقي إلى التعرف على 

كهرباء الشارقة تشارك في 
ملتقى نلتقي لنرتقي بجناح 

الجو بالشارقة 

العمل  وفرق  الحكومية  الجهات  وإنجازات  تجارب 
مجال  في  دولية  وإعتمادات  جوائز  على  الحاصلة 
آراء  خالصة  على  والتعرف  والشكاوى  المقترحات 
مجال  في  القياديين  من  عدد  وانجازات  وتجارب 
المقترحات والشكاوى  وتعزيز تطبيقات ومفاهيم 
مجال  في  الممارسات  أفضل  من  المعرفة  نقل 
للتبادل  قناة  وخلق  ـــداع  ا�ب ــم  ودع المقترحات 
مع  والشكاوى  المقترحات  مجال  في  المعرفي 
من  مجموعة  وقــدم  المجال  نفس  مــن  خــبــراء 
والشكاوى  المقترحات  مجال  في  وخبراء  القيادات 

معرفتهم  خالصة  جسدت  معرفية  محاضرات 
المؤسسي   وا�بداع  ا�فكار  مجال  في  وتجاربهم 
عن  ليحاضر  عالميا  خبيرا  الملتقى  استضاف  حيث 
دور جمعية ا�فكار العربية وجمعية أفكار المملكة 
تم  كما  االقتراحات   أنظمة  اعتماد  في  المتحدة 
إنجازات  حققت  حكومية  مؤسسات  استضافة 
جمعية  من  البالتيني  باالعتماد  للفوز  أهلتهم 

ا�فكار مثل جمارك وبلدية دبي.
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تكريم فريق العمل والجهات 
المشاركة والرعاة لمدينة 

الترشيد بكلباء

للمنطقة  العامة  ا�دارة  كرمت 

ــداد  ا�ع في  ــارك  ش ــذي  ال العمل  فريق  الشرقية 

الترشيد  مدينة  فعاليات  على  وا�شراف  والتنظيم 

أيام  مع  تزامن�  الهيئة  نظمتها  التي  النموذجية 

كما  الماضي  أبريل  شهر  خــالل  التراثية  الشارقة 

في  ساهمت  التي  المشاركة  الجهات  كرمت 

تقديم  خالل  من  الترشيد  مدينة  أهــداف  تحقيق 

ومدرسة  االنجليزية  المدرسة  ومنها  فنية  عروض 

الشركات  تكريم  تم  كما   ، عبدالملك  بنت  فاطمة 

الراعية والتي ضمت شركة مليجي للخدمات الفنية 

جناح  وكان  الكهروميكانيكية  للمقاوالت  وديفيا 

الشارقة  أيــام  في  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة 

التراثية بمدينة كلباء التي انطلقت يوم 19 أبريل 2012 

واستمرت لمدة 10 أيام شهد إقباًال كبير� من مختلف 

في  الهيئة  شاركت  حيث  المجتمع  وشرائح  فئات 

عرضا  تضمن  ــاص  خ جناح  ــالل  خ مــن  الفعاليات 

التراثية  والصور  العروض  بعض  مع  الترشيد  لمدينة 

وتم  التراثية  الكهربائية  والقطع  ا�دوات  وبعض 

ا�سر  استقطبت  التي  ا�لعاب  من  مجموعة  توفير 

والعائالت لزيارة جناح الهيئة با�ضافة إلى المرسم 

الحر بتصميم يحمل الطابع التراثي مما ساهم في 

إقبال عدد كبير من ا�سر والعائالت للمشاركة في 

بترشيد  التوعية  برامج  من  واالستفادة  الفعاليات 

استهالك الطاقة والمياه.

شاهين  يوسف  التكريم  شهد 

ويوسف  الشرقية  للمنطقة  العامة  ا�دارة  مدير 

حسين بوصيم مدير إدارة كهرباء ومياه كلباء.
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مصنع مياه زالل يكرم عدد� 
من الموظفين المتميزين

كرمت ا�دارة العامة لمصنع مياه 

بذلوا  الذين  المتميزين  الموظفين  من  عــدد�  زالل 

المكلفين  المهام  وأداء  عملهم  لتطوير  جهود� 

حسن  هم  موظفين  أربعة  تكريم  تم  حيث  بها. 

تهوتنجال  الدين  رحيم  سيد  زكــي  وسيد  أحمد 

عبدالصغير ومحيي الدين كانيتو حسن. وقام مدير 

ا�دارة العامة لمصنع مياه زالل بتسليم المكرمين 

لتشجيعهم  وذلك  رمزية،  وهدايا  تقدير  شهادات 

وتمنى  وإخــــالص،  بجهد  العمل  مــواصــلــة  على 

ما  على  بالشكر  لهم  وتقدم  التوفيق،  للـُمَكّرمين 

بذلوه من جهد، كل في مجال عمله وموقعه. 

مدير  الــهــاجــري  حــاجــي  وأوضـــح 

التكريم  هذا  أن  زالل  مياه  لمصنع  العامة  ا�دارة 

الهيئة  عام  مدير  سعادة  توجيهات  إطار  في  يأتي 

بتكريم المتميزين وتشجيعهم على بذل مزيد من 

الجهد واالهتمام بكل الموظفين في المستويات 

لتحسين  أدائهم  ومتابعة  المختلفة،  والقطاعات 

مختلف  فــي  الموظفين  وتحفيز  ا�داء  جـــودة 

والوصول  واالنــجــاز  ـــداع  وا�ب التميز  على  ا�دارات 

بالكفاءة إلى أفضل مستوياتها. وتكريس مفاهيم 

التميز وتطوير العمل، مشير� إلى أن المصنع يحرص 

وتقييمهم،  الموظفين  لجميع  ا�داء  متابعة  على 

االقتداء  على  زمالئهم  وحث  المتميزين،  ومكافأة 

بهم وتنمية قدراتهم .
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ومياه  كــهــربــاء  هيئة  استقبلت 
الشارقة نحو 48 طالب� وطالبة من مختلف المدارس 
االحتياجات  ذوي  مــن  اثنين  منهم  والجامعات 
وذلك  ا�نسانية  الخدمات  لمدينة  التابعين  الخاصة 
الهيئة  نظمته  الذي  الصيفي  التدريب  برنامج  ضمن 
خالل شهر يوليو 2012 ، ويهدف إلى تزويد المتدربين 
النظرية  للدراسات  المكملة  العملية  بالمهارات 
وصقل  العمل  بيئة  واقــع  من  قدراتهم  وتطوير 
بالخبرة، ما يرفع من جودة  ا�كاديمية  حصيلتهم 
الشاملة في  التنمية  بما يخدم مسيرة  المخرجات، 

الشارقة والدولة .
إبراهيم  وأوضح سعادة المهندس 
الهيئة  استقبال  أن  الهيئة  عام  مدير  ديماس  راشد 
في  يأتي  المتدربين  الطلبة  من  المجموعة  لهذه 
الفاعلة  ومساهمتها  المجتمعية  مسؤوليتها  إطار 
في المجتمع وحرصها على تأهيل وتدريب الكوادر 
مواكبة  على  ــادر  ق متميز  جيل  لخلق  المواطنة 

متطلبات التنمية الشاملة الحالية والمستقبلية .
تدريب  نحو  الهيئة  اتجاه  أن  وأكد 

كهرباء الشارقة تستقبل 
٤٨ طالبا وطالبة ببرنامج 

التدريب الصيفي

التدريب  برامج  ضمن  الخاصة  االحتياجات  ذوي 
دمج  على  الهيئة  حــرص  إطــار  في  يأتي  الصيفي 
بما  منها  واالستفادة  المجتمع  في  الفئة  هــذه 
أن  يمكن  التي  والمهام  قدراتهم  مع  يتناسب 
يؤدوها في مواقع العمل وذلك تنفيذ� لتوجيهات 
محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب 
الشارقة  حاكم  ا�على  المجلس  عضو  القاسمي 
الخاصة وتنمية  بضرورة االهتمام بذوي االحتياجات 

مهاراتهم وقدراتهم ودمجهم في المجتمع .
تم  الـــذي  المفتوح  الــلــقــاء  ــي  وف
محمد  ميساء  دعت   ، الهيئة  في  للطالب  تنظيمه 
المتدربين  بالهيئة  التدريب  قسم  رئيسة  المقرب 
الفرصة  هذه  من  القصوى  االستفادة  تحقيق  إلى 

خبرات  من  تمتلكه  بما  الهيئة  لهم  تتيحها  التي 
عقود  مدى  على  تحققت  وانجازات  ــة  وإداري فنية 
عملية  في  ــادي  ري دور  للهيئة  كــان  حيث  طويلة، 
من  بالشارقة  التحتية  البنية  وإرساء  والتنمية  البناء 
إمارة  إنحاء  كافة  في  المتعددة  مشروعاتها  خالل 

الشارقة . 
التدريب  وجود  أهمية  إلى  وأشارت 
تدرس  التي  للمواد  والميدانية  العملية  والتطبيقات 
على  ينعكس  ايجابي  ــر  اث مــن  لذلك  لما  نظري� 
والميدانية  العملية  التطبيقات  أن  حيث  الطالب 
ميدان  �قتحام  الالزمة  المهارات  الطالب  تكسب 
العمل بعد التخرج بكل جدارة واقتدار وجعله قادرا 
على التكيف مع الواقع منوهة أن التدريب يساعد 
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الطالب والطالبات على تحديد هدفهم الوظيفي 
قدرة  أكثر  التخرج  عند  يكون  حيث  التخرج   بعد 
ومعرفة  مهنته  في  النجاح  متطلبات  فهم  إلى 
من  الذاتية  الضعف  ومواطن  وا�مكانات  القدرات 

خالل المواجهة الفعلية للحياة العملية. 
وأوضحت أن الهيئة حرصت على أن 
تتضمن برامج التدريب والتطبيق العملي والميداني 
موضوعات  على  والطالبات  للطالب  تقدمها  التي 
إيجابيات وفوائد كثيرة حيث تعمل  تحقق للطالب 
الثقة  وتمنحهم  الطالب  مهارة  صقل  إلى  على  
وتمكنهم  الالزمة،  الخبرات  وتكسبهم  بالنفس 
من  وذلك  المستقبل  في  بإتقان  عملهم  أداء  من 
خالل ترسيخ مفاهيم العمل الجاد والمميز وإرساء 
والتي  للمتدربين  الداعمة  الوظيفية  المفاهيم 
مختلف  في  ا�داء  بمستويات  ترتقي  أن  شأنها  من 
من  استفادة  تحقق   الهيئة  أن  كما    ، القطاعات 
التي  المبتكرة  ا�فكار  خــالل  من  الطالب  تدريب 
التدريب  فترة  خــالل  العمل  لتطوير  يقدمونها 

وا�بحاث التي يقدمونها .
حققها  التي  النتائج  أهم  وحــول 
تدربت  أنها  الجناحي  عالء  نور  أوضحت  المتدربون 
إدخال  كيفية  على  بالهيئة  البشرية  الموارد  بإدارة 
بيانات الجوازات والتأكد من صحة البيانات وتمكنت 
التعامل  مهارات  اكتساب  من  التدريب  فترة  خالل 
فاطمة  أمــا  والجنسيات  النوعيات  مختلف  مع 
فأكدت  البشرية  الموارد  بإدارة  المتدربة  الجناحي 
أنها حققت استفادة كبيرة خالل فترة التدريب من 
خالل روح التنافس وااللتزام بالمواعيد والتعامل مع 
الموظفين بجانب بعض الجوانب الفنية في العمل 
مثل إدخال بيانات الجوازات من مختلف الجنسيات 
صحتها.  من  والتأكد  المتقاعدين  بيانات  وإدخــال 
إدارة  أن  النقبي  خلفان  محمد  هالل  آالء  وأوضحت 
كبيرة  خبرة  لديها  بخورفكان  البشرية  الــمــوارد 
وتمكنت خالل فترة التدريب بالرغم من قصرها من 
التعرف على معلومات مفيدة في مجال ا�جازات 
المنظمة  والقوانين  واللوائح  احتسابها  وكيفية 
تقول  الدورابي  إسماعيل  عبدالرازق  خلود  أما  لها 
واستخدام  السكرتارية  أعمال  على  تدربت  أنها 
ا�جهزة المكتبية والتعامل مع المراجعين وكيفية 
وإدخالها  والصادرة  الــواردة  الرسائل  مع  التعامل 
في النظام االلكتروني وأكدت سارة يوسف أحمد 
في  كثير�  أفادها  للمياه  العامة  با�دارة  تدريبها  أن 
ا�راضي  الخرائط وترتيب  التعرف على كيفية قراءة 
في كل منطقة ، كما أنني استفدت من العمل مع 

المطلوب  العمل  النجاز  ا�خر  يكمل  منا  كل  فريق 
بيئة  في  االندماج  خالل  من  كبيرة  خبرات  واكتسب 
الحمادي  سليمان  يوسف  وأوضــح   ، حقيقية  عمل 
بخورفكان  الرئيسي  المكتب  في  جاء  تدريبه  أن 
كبير  عــدد  مع  للتعامل  أكبر  فرصة  لي  أتــاح  مما 
شئون  قسم  في  والموظفين  المراجعين  من 

الموظفين وشئون المستهلكين 
وأشار فهد محمد خميس محمد 
بردان أن طبيعة العمل الذي تدرب عليه بإدارة المياه 
استقبال المراجعين والمعامالت وتحديد المطلوب 
خالل  من  كبيرة  استفادة  وحقق  المعامالت  من 
التعامل مع المراجعين والتعرف على آليات ونظم 
يقول  العدواني  علي  سالم  راشد  عبيد  أما  العمل 
أنه من خالل التدريب بقسم توصيل المياه استفاد 
المستهلكين وحقق  التواصل مع  الكثير من خالل 
مع  الطيبة  والــعــالقــات  الــصــداقــات  مــن  العديد 

الموظفين والمستهلكين .
التدريب  أن  الــنــاخــي  صقر  وأكـــد 
التفاعل  على  يساعد  المشتركة  الخدمات  بــإدارة 
نوعيات  مع  التعامل  مهارات  واكتساب  وااليجابية 
مثل  كثيرة  مهارات  واكتساب  الناس  من  مختلفة 
الدقة والسرعة في انجاز العمل وطالب بأن تكون 
فترة التدريب الصيفي أطول حتى تتحقق استفادة 

أكبر. 

خلود عبدالرزاق

سارة يوسف الجسمي

صقر سالم الناخي

عبيد راشد سالم علي

فهد محمد خميس بردان

يوسف سليمان الحمادي

فاطمة عالء الدين الجناحي

نور عالء الدين الجناحي

آالء هالل النقبي
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للتعليم  الرماقية  مدرسة  نظمت 

مدارس  (من  الشارقة،  في  أولى  حلقة  ا�ساسي  

استهالك  لترشيد  ا�ول  الطالبي  الملتقى  الغد) 

الكهرباء  شعار  تحت  أقيم  الذي  والماء  الكهرباء 

ويهدف  واسط  ناشئة  بمركز  الحياة  عصب  والماء 

شريحة  لــدى  الــوعــي  مضمار  رفــع  إلــى  الملتقى 

مبادئ  على  تنشئتهم  على  والعمل  الطلبة، 

والمياه،  الطاقة  استهالك  لترشيد  سليمة  وأسس 

لذلك،  المناسبة  والوسائل  بالطرق  وتعريفهم 

توفير  سبيل  في  الدولة  تبذلها  التي  الجهود  وإبراز 

المياه والكهرباء والتعريف بطرق إنتاجها وخطورة 

فقرات  مدرسة   ١٢ من  أكثر  خالله  نضوبهاوقدمت 

استهالك  ترشيد  حول  ومبتكرة  متنوعة  وعــروض 

الشارقة  منطقة  فيه  وشاركت  والمياه  الكهرباء 

والهيئة  الشارقة  ومياه  كهرباء  وهيئة  التعليمية 

المدني  الدفاع  وإدارة  والماء  للكهرباء  االتحادية 

شريفة  الملتقى  حضر  ــاء..  ا�ب ومجلس  بالشارقة 

بــوزارة  والمسابقات  ا�نشطة  إدارة  مدير  موسى 

التربية والتعليم، والدكتور خالد المري رئيس مجلس 

أولياء ا�مور في الشارقة، وفتحية زيد رئيسة قسم 

وبدرية  التعليمية،  الشارقة  بمنطقة  التربوية  ا�دارة 

وممثلون  المجلس،  رئيس  نائب  المعيني  إبراهيم 

عن الهيئة االتحادية للماء والكهرباء، وهيئة كهرباء 

إدارات  من  وعدد  المدني،  والدفاع  الشارقة،  ومياه 

المدارس، والطلبة، وأولياء ا�مور. 

الشامسي، مديرة  وأكدت فاطمة 

تثقيف  إلــى  الماسة  الحاجة  الرماقية،  مــدرســة 

استهالك  ترشيد  سبل  على  وتعويدهم  الطلبة 

الطاقة والمياه، في ظل التعداد السكاني المتزايد، 

أنه  زيادة واضحة في االستهالك وأوضحت  ووجود 

تم اختيار موضوع ترشيد استهالك الكهرباء والمياه 

مدرسة  نظمته  الذي  ا�ول  الطالبي  الملتقى  خالل 

ولتوعية  الحيوية  القضية  هذه  �همية  الرماقية 

والقيم  المفاهيم  وغــرس  والطالبات  الطلبة 

المختلفة  المجتمع  قضايا  حول  لديهم  السليمة 

التنشئة  في  ومهم  بارز  دور  لها  المدرسة  أن  حيث 

السليمة للطالب والطالبات 

شهد  الملتقى  أن  ــى  إل ـــارت  وأش

ساهمت  كما  الشارقة  مــدارس  من  كبير  إقبال 

الملتقى  إثــراء  في  المختلفة  الجهات  مشاركات 

وطالبات  طــالب  خالله  ــدم  وق أهــدافــه  وتحقيق 

المدارس المشاركة عروض وأوراق عمل حول ترشيد 

والطاقة  المياه  ومصادر  والماء  الكهرباء  استهالك 

المدارس  بين  مسابقة  تنظيم  وتــم  المتجددة 

خاللها  فــاز  التقديمية   الــعــروض  أفضل  الختيار 

الطالب محمد أحمد يعقوب من مدرسة الرماقية 

من  عبدا�  صــالح  شــوق  والطالبة  ا�ول  بالمركز 

حامد  ونور  مكرر  ا�ول  بالمركز  النموذجية  مدرسة 

الثاني  بالمركز  الخاصة   جمال من مدرسة الشعلة 

ومن  محددة  ومعايير  �سس  وفق�  االختيار  وتم 

لجنة محايدة تكونت من عضوين من هيئة كهرباء 

ومياه الشارقة وموجه من وزارة التربية والتعليم. 

فرحان  أنيسة  وألقت 

ومياه  كهرباء  هيئة  من  الجالف  سالم 

الملتقى  خــالل  مــحــاضــرة  الــشــارقــة 

وطــرق  وســائــل  أفضل  فيها  تناولت 

كما  والمياه  الطاقة  استهالك  ترشيد 

المساعد أول أحمد سالم أحمد  ألقى 

من إدارة الدفاع المدني محاضرة تناول 

والسالمة  ا�من  ووسائل  طرق  خاللها 

وألقت  والمياه  الطاقة  استخدام  في 

مجلس  من  المعيني  إبراهيم  بدرية 

الشكر  خاللها  قــدمــت  كلمة  ـــاء  ا�ب

تنظيم  في  جهودها  على  للمدرسة 

الملتقى وأكدت على دعم مجلس ا�باء للمدرسة 

وكرمت   ، المجتمع  بقضايا  الــوعــي  تنمية  فــي 

مدرسة الرماقية الجهات المشاركة ولجنة تحكيم 

تقدير  شــهــادات  بمنحهم  والفائزين  المسابقة 

وهدايا رمزية.

 بمشاركة الهيئة وعدد من 
الجهات ا�خرى

الملتقى الطالبي ا�ول 
لمدرسة الرماقية يبحث 
وسائل ترشيد استهالك 

الطاقة والمياه

فاطمة الشامسي
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الــعــامــة  ا�دارة  نظمــت 
مركز  مــــع  بالتعــاون  الطبيعي  للغاز 
الشارقة  في  وا�بحاث  الدم  نقل  خدمات 
بالدم  للتبرع  حملة  الصحة  لــوزارة  التابع 
من  امتدت  اللية  بمنطقة  ا�دارة  بمقر 
الثانية  حتى  صباح�  التاسعة  الساعة 
المحتاجين  المرضى  لمصلحة   ، ظهر� 
من  إقباًالً  الحملة  شهدت   ، دم  نقل  إلى 
المتبرعين بالدم وقد قام موظفو ا�دارة 
منهم  إيمانا  الخطوة  بهذه  والمراجعين 
الواجب  هــذا  في  مساهمتهم  بأهمية 
إلى  المتبرعين  عدد  وصل  وقد   ، ا�نساني 

أكثر من 50 متبرع� .
ــدس طـــارق  ــن ــه ــم ــــد ال وأك
للغاز  ــعــامــة  ال ا�دارة  ــر  ــدي م ــاس  ــم دي

تأتي  ا�نسانية  المبادرة  هذه  أن  الطبيعي 
في إطار إستراتيجية الهيئة لتعزيز العمل 
على  الموظفين  وتشجيع  التطوعي 
وخدمة  الحيوية  القضايا  في  المشاركة 
والتثقيف  بالدم  التبرع  ومنها  المجتمع 
المجتمعية  الشراكة  وتفعيل   ، الصحي 
مشير�  المختلفة  المجتمع  قطاعات  بين 
إنسانية  خدمة  هو  بالدم  التبرع  أن   إلى 
لدعم  بها  القيام  ا�صحاء  على  تفرض 

المرضى المحتاجين للدم.
تم  الحملة  أن  ــى  إل ـــار  وأش
ــدم  ال بــنــك  حــافــلــة  بــواســطــة  تنفيذها 
العالقات  إدارة  مع  بالتنسيق  المتنقلة 
منشورات  توزيع  وتــم  بالهيئة،  العامة 
الهيئة  موظفي  على  تشجيعية  توعية 

ا�دارة العامة للغاز الطبيعي بكهرباء الشارقة تنظم حملة للتبرع بالدم

عن التبرع بالدم ، كما تم توزيع استمارات 
النصائح  وإعـــطـــاء  ــدم  ــال ب الــمــتــبــرعــيــن 
وذلك  التبرع،  في  للراغبين  والتعليمات 
بالدم  التبرع  عملية  وتنظيم  لتسهيل 

وبالسرعة الممكنة 
والتقدير  بالشكر  وتــوجــه 
وا�بحاث  الــدم  نقل  خدمات  مركز  إلــى 
على  الصحة  ــوزارة  ل التابع  الشارقة  في 
تنظيم  فـــي  الــهــيــئــة  مـــع  تــعــاونــهــم 
بالشكر  توجه  ،كما  بالدم  التبرع  حمالت 
الغاز  ـــإدارة  ب والمراجعين  للموظفين 
مع  التفاعل  بأهمية  �يمانهم  الطبيعي 
خالل  من  المجتمع  في  الحيوية  القضايا 

المشاركة في هذه الحمالت .

خصومات وخدمات طيبة 
متميزة للعاملين بكهرباء 

الشارقة

كهرباء  هيئة  حـــرص  ـــار  إط ــي  ف
متميزة  صحية  خدمات  توفير  على  الشارقة  ومياه 
عيادات  مــع  اتفاقية  توقيع  تــم  بها  للعاملين 
بالهيئة  للعاملين  وتخفيضات  مزايا  لمنح  أوريانا 
�جراء  العيادات  هذه  على  ترددهم  عند  وأسرهم 
الكشف الطبي والفحوصات وتلقي العالج وتشمل 
المجاني  التسجيل  والتخفيضات  الخصومات 
للسكر  مجاني  وفحص  العيادة  لدى  بطاقة  لفتح 
الــدم  وضغط  الجسم  وكتلة  ـــوزن  وال والــطــول 
وخصم ٤٠٪ من قيمة الخدمات والعالجات الطبية 

عند إبراز بطاقة الهيئة.

السلمان  راشد  الرحمن  عبد  وأكد 
مع  االتفاق  تم  أنه  العامة  العالقات  إدارة  مدير 
العاملين  منح  يتم  أن  على  بالعيادات  المسئولين 
االتفاق  تم  التي  والتخفيضات  المزايا  وأسرهم  
التخفيض  لمنح  الالزمة  ا�جــراءات  وتسهيل  عليها 
بالهيئة  للعاملين  الــخــدمــات  تقديم  وســرعــة 

وأسرهم .
متخصصة  أوريــــانــــا  وعــــيــــادات 
ل�سنان  الشاملة  والــعــالجــات  الفحوصات  فــي 
مع  يتناسب  بما  لعمالئها  مختلفة  باقات  وتقدم 

متطلباتهم واحتياجاتهم الصحية .
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نفذتها  ــي  ــت ال ـــة  ـــدراس ال أكــــدت 

حملة  آداء  لتقييم  الشارقة   ومياه  كهرباء  هيئة 

آراء  واستطالع  والمياه  الكهرباء  استهالك  ترشيد 

الحملة لتقييم  الشارقة  حول  ومالحظات سكان  

هيئة  دور  وإبــراز  نشر  بهدف  الفعاليات  نجاح  مدى 

التي  الخدمات  كافة  في  الشارقة  ومياه  كهرباء 

تقدمها للجمهور ، إلى جانب نشر الوعي والتثقيف 

بشأن ترشيد استهالك  الكهرباء والماء وبحث أفضل 

المستقبلية  الخطط  لوضع  والتوصيات  السبل 

الهيئة   تنظمها  التي  الترشيد  حملة  مسار  وتعديل 

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج االيجابية 

في  ساهمت  الترشيد  حملة  فعاليات  أن  تضمنت 

إكساب ٧٠ ٪ من سكان الشارقة مهارات ومعلومات 

مفيدة في مجال ترشيد استهالك الكهرباء والمياه 

فعاليات  باستمرار  العينة  نسبة  من   ٪٨٥ وطالب 

حملة الترشيد وتطويرها وإستهداف شرائح جديدة 

من المجتمع.

وأوضح عبد الرحمن راشد السلمان 

الدراسة  مدير إدارة العالقات العامة أن تنفيذ هذه 

لرفع  ا�ستراتيجية  الهيئة  خطة  إطــار  في  يأتي 

بأهمية ترشيد االستهالك  وتهدف  الوعي  مستوى 

تقديمها  تم  التي  الفعاليات  تقييم  إلى  الدراسة 

خالل حملة الترشيد والتعرف على مالئمة مستوى 

شرائح  لمختلف  الهيئة  تقدمها  التي  الفعاليات  

المجتمع في كافة مناطق الشارقة.

ترشيد  حملة  فعاليات  أن  ــد  وأك

العام  طوال  مستمرة  والمياه  الكهرباء  استهالك 

سلوك  الترشيد  ويصبح  منها  الهدف  يتحقق  حتى 

يومي لدى كافة فئات المجتمع من خالل التوعية 

الكهرباء  استهالك  لترشيد  االقتصادية  با�همية 

على  الحفاظ  في  أهميتها  إلى  با�ضافة  والمياه 

البيئة.

الــبــرامــج  ــي  الــتــنــوع ف أن  وأوضــــح 

ا�عــمــال  بعض  وتقديم  الترشيدية  والــفــقــرات 

والعروض الفنية وا�لعاب ساهم بشكل كبير في 

لمتابعة  الشارقة  سكان  من  كبير  عدد  استقطاب 

فعاليات الحملة من خالل إلقاء محاضرات مبسطة 

وعرض  والمطويات  الملصقات  من  عــدد  توزيع   ،

والمياه  الكهرباء  استهالك  ترشيد  عن  قصير  فيلم 

الطبيعي  الغاز  الستخدام  الطرق  بأمثل  والتوعية 

الستخدامات  المناسبة  ا�ساليب  حــول  ونصائح 

والمياهوتم  الغاز  وأجهزة  الكهربائية  ا�جهزة 

قطورة  االستهالك  ترشيد  حملة  شخصيات  عرض 

سكان  انتباه  جــذبــت  الــتــي  ــروب  ــه وك وشعلول 

ومرسم  مسرحي  عرض  تقديم  تم  كما  الشارقة 

التي  المتميزة  ا�لعاب  من  مجموعة  وتوفير  حر 

وخاصة  الفعاليات  لمتابعة  كبير  ــدد  ع جذبت 

ا�طفال .

علي  محمد  فاطمة  ــت  ــح وأوض

الدراسة  على  والمشرفة  العامة  العالقات  بــإدارة 

التي تم تنفيذها أن (٨٤٫٤٪) من مجموع أفراد العينة 

محاضرات  أن  أكدوا  الدراسة   استهدفتهم  الذين 

الترشيدية  الكتيبات  لتوزيع  الترشيد  وركن  التوعية 

ثقافة  نشر  في  ساهمت  التي  الفعاليات  أهم  من 

الترشيد ، كما أن(٨٠٪) أشاروا إلى أن ا�لعاب والهدايا 

التي تم تقديمها في المسابقات ساهمت بتحفيز 

المشاركين على التفاعل مع برامج الترشيد.  

ا�ناث  نسبة  أن  الدراسة  من  وتبين 

  (٪٥٩٫٦) بلغت  بنسبة  الترشيد  لحملة  استجابة  أكثر 

بينما بلغت نسبة الذكور (٣٩,٤٪) و أن الفئة العمرية 

الفئات المستفيدة  إلى ٤٠) سنة كانت أكثر  (من ٣٠ 

ا�ولــى  المرتبة  احتلت  حيث  الترشيد  برامج  من 

، تليها في المرتبة الثانية الفئة  بنسبة بلغت (٣١٫٩٪) 

 ،  (٪٣٠٫٢) بلغت  بنسبة  سنة   (٣٠ إلى   ٢٠ (من  العمرية 

وفي المرتبة الثالثة أكثر من (٤٠ سنة) بنسبة بلغت 

(١٦٫٤٪) ، وفي المرتبة الرابعة الفئة العمرية أقل من 

(٢٠ سنة) بنسبة بلغت (١٣٫٨٪).

حسب  الدراسة  عينة  أفراد  بتوزيع 

دول  من  الجنسيات  نسبة  ارتفاع  تبين  الجنسية 

عربية أخرى المستفيدة من برامج وفعاليات حملة 

المرتبة  في  تليها   (٪٤٧٫٤) بلغت  بنسبة  الترشيد 

الثانية المواطنين بنسبة (٤٤٪) ، وفي المرتبة الثالثة 

وانخفضت   ،  (٪٤٫٣) بنسبة  التعاون  مجلس  دول 

إلى  لتصل  ا�جنبية  الدول  من  المستفيدين  نسبة 

.(٪٣٫٤)

التعليمي  للمستوى  بالنسبة  أما 

المستويات  ارتــفــاع  ــى  إل ــة  ــدراس ال توصلت  فقد 

نسبة  أعلى  كانت  حيث  العينة  أفراد  بين  التعليمية 

 (٪٤٤) بلغت  بنسبة  الجامعي  التعليمي  للمستوى 

النسبة  تدني  ونالحظ   (٪١٩) بنسبة  دبلوم  يليها 

عينة  ــراد  أف بين   (٪٠٫٩) وأمــي   (٪٢٫٦) إلى  لالبتدائي 

الدراسة.

فعالية  أن  الـــدراســـة  ــت  ــح وأوض

في دراسة لكهرباء الشارقة 
حملة ترشيد االستهالك 

تساهم في إكساب ٧٠ ٪ 
من سكان ا�مارة  بمهارات 

ومعلومات جديدة 

مدينة الترشيد أكثر الفعاليات 
التي القت إقبا� جماهيري�
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مدينة الترشيد في القصباء من أكثر الفعاليات التي 

القت إقبا� من الجماهير  وأن نسبة (٢٠٫٦٪) تعرفوا 

على الفعاليات من أحد أفراد ا�سرة وا�قارب ،يليها 

الثانية تلقي دعوة خاصة بنسبة بلغت  المرتبة  في 

(١٤٫٤٪) ، أما في المرتبة الثالثة فنجد تساوي النسب 

وا�عالنات   ، اليومية  الصحف  في  ا�عالن  من  لكل 

 (٪١٣٫٨) بلغت  بنسبة  ا�نارة  أعمدة  على  الموجودة 

لكل منهما ، وفي المرتبة الرابعة مشاهدة الفعالية 

من خالل التواجد في القصباء بنسبة بلغت (٩٫٤٪) ، 

وفي المرتبة الخامسة من الزمالء وا�صدقاء بنسبة 

الرسائل  عبر  السادسة  المرتبة  وفي   (٪٨٫١) بلغت 

، وفي المرتبة السابعة  النصية (SMS) بنسبة (٥٫٦٪) 

الثامنة  المرتبة  وفي   (٪٥) بنسبة  دبي)  (نور  ا�ذاعة 

المرتبة  وفي   ،  (٪٣٫٨) بنسبة  ا�لكتروني  البريد  من 

بنسبة  للهيئة  ا�لكتروني  الموقع  من  التاسعة 

نجد  العاشرة  المرتبة  في  وأخــيــر�   ،  (٪٣٫١) بلغت 

 ، (التلفاز   : التالية  العبارات  من  لكل  النسبة  تساوي 

والمشاركة بالفعالة من قبل المدرسة ، ومن خالل 

بنسبة  الجمعية)  أكياس  على  الموجودة  ا�عالنات 

بلغت (٠٫٦٪) لكل منهم.

الترشيد  مدينة  زوار  اتــفــق  كما 

على  القصباء  قناة  ضفاف  على  تنظيمها  تم  التي 

هذه  ضمن  للمشاركة  بحاجة  المدارس  أطفال  أن 

ساهمت  الفعالية  وأن   (٪٦٥٫٢) بنسبة  الفعاليات 

بتقوية العالقة بين الهيئة والجمهور بنسبة (٤٤٫٢٪) 

وساهمت في إبراز دور الهيئة في خدمة المجتمع 

بنسبة (٤٧٫٤٪) .

جــمــاعــات  أن  ـــة  ـــدراس ال ــت  ــت ــب وأث

الترشيد التي تم تشكيلها في أكثر من ٢٣ مدرسة 

ساهمت  الماضي  الدراسي  العام  خالل  بالشارقة 

بنسبة  وأسرهم  الطالب  لــدى  الوعي  تنمية  في 

مدارس  جميع  في  الفكرة  بتعميم  وطالبوا   ٪  ٣٩

الشارقة والدوائر والهيئات والمؤسسات ل�ستفادة 

الطالب  بين  تنتشر  مؤهلة  جماعات  ــود  وج مــن 

والموظفين لتوعيتهم بأهمية الترشيد.

المتعلقة  للنتائج  بالنسبة  ــا  أم

قبل  من  الترشيد  مدينة  لفعالية  العام  باالنطباع 

الجمهور المشارك بالفعالية فقد اتضح أن البرنامج 

واستمتاع  ـــادة  إف ــالل  خ مــن  واضـــح  نــجــاح  حقق 

أبرز  عرض  في  ذلك  ويتجلى  بالفعالية  الجمهور 

النتائج والمتمثلة في ارتفاع النسبة ل�جابة بضرورة 

حيث  الفعاليات  تلك  من  المزيد  بعقد  االستمرار 

بلغت  بنسبة  ا�ولــى  المرتبة  العبارة  هذه  احتلت 

أطفال  معظم  أن  الثانية  المرتبة  في  يليها   (٪٩٥٫١)

الفعاليات  هذه  ضمن  للمشاركة  بحاجة  المدارس 

الثالثة ساهمت  ، وفي المرتبة  بنسبة بلغت (٩٤٫٥٪) 

خدمة  فــي  الهيئة  دور  إبـــراز  فــي  الفعالية  هــذه 

وجود  جانب  إلى   ،  (٪٩١٫٩) بلغت  بنسبة  المجتمع 

الفعالية  لبرنامج  ا�يجابية  االنطباعات  من  العديد 

للعبارة  نسبة  أدنى  تمثلت  وقد   ، عليها  والقائمين 

التنظيمية  النواحي  في  قصور  بوجود  الخاصة 

أفــراد  مجموع  من   (٪٦٤) بلغت  بنسبة  للفعالية 

في   النظر  إعادة  يتوجب  الذي  ا�مر  الدراسة  عينة 

التنظيمية  العمليات  حيث  من  القادمة  الفعاليات 

النقاط  وتــجــاوز  للفعالية  المسبق  واالســتــعــداد 

تحقيق  بهدف  أنجزت  التي  للفعاليات  التحسينية 

للتميز  سعي�  الجمهور  رضا  ونيل  التقدم  من  مزيد� 

كهرباء  هيئة  تقدمها  التي  الخدمات  كافة  في 

ومياه الشارقة.

july -2012-corrn.indd   37 05/08/12   12:32 PM



 ١٠٩
 / 

دد
ع

  ال
 ١٥

 / 
نة

س
ال

٣٧

تكريم موظف لبلوغه 
السن القانونية

العامة   الــعــالقــات  إدارة  نظمت 
انتهت خدمته  الذي  تايكاندي   حفًال لتكريم بشير 
عمل  فترة  بعد  القانونية  السن  لبلوغه  بالهيئة 
الحفل  وشهد  العامة  العالقات  بـــإدارة  طويلة 
العالقات  إدارة  مدير  السلمان  راشــد  عبدالرحمن 

العامة  وعدد من موظفي الهيئة . 

السلمان  راشد  عبدالرحمن  وقدم 
ما  على  المتقاعد  للموظف  الشكر  الحفل  خالل 
بذله من جهد وتفاني وإخالص في العمل متمني� 

له الصحة والعافية والتوفيق في حياته الجديدة. 

ا�سرة  بروح  تايكاندي  بشير  وأشاد 
والتعاون بين موظفي الهيئة واهتمام المسئولين 
وبذل  أدائهم  تطوير  على  الموظفين  بتشجيع 
العمل  وتــطــويــر  تنمية  فــي  جهدهم  قــصــارى 
والتواصل معهم ورفع  الخدمات  وتقديم أفضل 
الروح المعنوية لهم. وفي نهاية الحفل قدم مدير 

إدارة العالقات العامة هدية تذكارية للموظف. 

المجتمعية  الشرطة  إدارة  كرمت 
في  لمشاركتها  الشارقة  ومــيــاه  كهرباء  هيئة 
لتوعية  الخزامية  بحديقة  نظمتها  التي  الفعاليات 
ترشيد  ومنها  المهمة  القضايا  ببعض  المجتمع 
التكريم  درع  وتسلم  والمياه  الطاقة  استهالك 
العالقات  قسم  رئيس  نائب  الهاجري  حميد  صالح 
العامة.  كما شاركت الهيئة في فعاليات المعرض 
الصحي الذي نظمته إدارة التثقيف والتعزيز الصحي 
الخليجية  الحملة  ضمن  الطبية  الشارقة  بمنطقة 
مول  ميجا  مركز  في  المزمنة  با�مراض  للتوعية 

الشرطة المجتمعية تكرم 
هيئة كهرباء ومياه الشارقة 

الهيئة تشارك في معرض 
صحي تحت شعار �جل صيف 

صحي وممتع

وممتع  صحي  صيف  �جل  شعار  تحت  الشارقة  
بالمجتمع  المهمة  الموضوعات  من  عدد  وتناول 
وزيــادة  والكهرباء  الماء  استهالك  ــادة  زي تضمنت 
نسبة الحرائق والتسمم الغذائي وضربات الشمس 
على  المحافظة  بأهمية  والتوعية  الغرق  وحوادث 
الرياضة  ممارسة  على  والتشجيع  السواحل  بيئة 

اليومية المعززة للصحة 
نظمته  الــذي  المعرض  في  شــارك 
الطبية   بالمنطقة  الصحي  والتعزيز  التثقيف  إدارة 
هيئة كهرباء ومياه الشارقة وا�دارة العامة لشرطة 
بالشارقة  المدني  للدفاع  العامة  وا�دارة  الشارقة، 
الشارقة  وبلدية  الطبيعية  والمحميات  البيئة  وهيئة 
لرفع  التوعية  برامج  ضمن  وذلك  ــزواج،   ال وصندوق 
العامة  الصحة  وتعزيز  الصحي،  الوعي  مستوى 
وكان  يومين  لمدة  ويستمر  المجتمع،  أفــراد  لدى 
الشيخ محمد بن صقر القاسمي وكيل وزارة الصحة 
افتتح  الطبية  الشارقة  منطقة  مدير  المساعد، 
الصحية  للتوعية  معرضا  للتسوق  ميغامول  بمركز 
بأهم المشكالت وا�مراض ا�كثر انتشارا في فصل 
مخاطرها  وتجنب  منها  الوقاية  وكيفية  الصيف 
تحت شعار ”�جل صيف صحي ممتع“ وسط حضور 

كبير من المتسوقين والزوار.

وأكد الشيخ محمد بن صقر أهمية 
الصحة  تعزيز  مجاالت  في  المجتمعية  الشراكة 
تعزيز  في  المشي  رياضة  وأهمية  الوعي  وزيــادة 
الشيخ  ــد  وأك  . ا�مـــراض  من  العديد  من  الوقاية 
أهمية  االفتتاح  خــالل  القاسمي  صقر  بن  محمد 
الشراكة المجتمعية في مجال تعزيز الصحة وزيادة 
الوعي الصحي لدى كافة أفراد المجتمع، وعلى دور 
العامة  الصحة  تعزيز  في  البدينة  الرياضة  ممارسة 
كل  وتقديم  ا�مــراض،  من  العديد  من  والوقاية 
لممارسة  للزائرين  التسوق  مراكز  لفتح  التسهيالت 
رياضة المشي، منوها إلى أن هذه المبادرة انطلقت 
من مركز صحارى والسوق المركزي ثم سيتي سنتر 
الشارقة، ثم مركز ميجامول الذي سيتم ا�عالن عن 

انضمامه لهذه المبادرة .
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أماكن من بالدي
منتزه الصحراء بالشارقة 

ا�ول من نوعه في الشرق 
ا�وسط .. رحلة عبر الزمن 
للصغار والكبار لتحقيق 

المتعة والثقافة 

ا�ولى  اللبنة  كان  الصحراء  منتزه 
المحميات  بإقامة  الخاصة  الــبــرامــج  ــع  وض فــي 
الشيخ  السمو  صاحب  من  بتوجيهات  الطبيعية 
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس 
الحضاري  المشروع  هذا  الشارقة  حاكم  ا�على 
للحفاظ على التراث وحماية البيئة الطبيعية ووقف 
زحف النشاطات التنموية والعمرانية على المناطق 
والمقبلة  الحالية  ا�جيال  حقوق  لضمان  الطبيعية 
في االستفادة منها والتمتع بجمالها. ويعتبر منتزه 
الشارقة  في  المهمة  البيئية  المعالم  من  الصحراء 
والبيئية  العلمية  المراكز  من  مجموعة  يضم  حيث 
إكثار  مركز  في  تتمثل  والتي  والترفيهية  والثقافية 
وحماية الحيوانات البرية المهددة با�نقراض ومركز 
التاريخ  حيوانات شبه الجزيرة العربية بجانب متحف 
خطوة  ويعد  ا�طفال  ومزرعة  والنباتي  الطبيعي 
على طريق تنشيط السياحة في المنطقة لتشجيع 
من  ا�ول  يعتبر  الذي  المكان  زيــارة  على  الجمهور 
نوعه على مستوى الشرق ا�وسط، وقد بدأ العمل 
من  رئيسيا  جزءا  يشكل  الذي  الصحراء  منتزه  في 
محمية البيئة الصحراوية الرملية في منطقة /سيح 
محمية  إقامة  بداياتها  كانت  والتي  المصموط/ 
وتطورت  ١٩٩٣م  عام  في  الضب  لسحلية  طبيعية 
علمية  مراكز  يضم  متكامل  حضاري  مشروع  إلى 
إقامة متحف  وثقافية وحضارية مختلفة وقد تم 
السمو  صاحب  افتتحه  الــذي  الطبيعي  التاريخ 
حاكم الشارقة في ٨ نوفمبر ١٩٩٥ كأحد المعالم 
التقدم  مسيرة  لدعم  وذلــك  والثقافية  العلمية 
العربية  ـــارات  ا�م ــة  دول فــي  والعلمي  الحضاري 
الرئيسية  التعليمية  المواقع  أحد  وليكون  المتحدة 
تنفيذ  في  العلمية  والمعاهد  المدارس  لمساعدة 
للتاريخ  الــشــارقــة  ومتحف  التعليمية  خططها 
وتقنياته  التفاعلية  بمعارضه  والنباتي  الطبيعي 
العالية يأخذ الزوار في رحلة مذهلة عبر الزمن حيث 
الطبيعي  التاريخ  متحف  هو  ا�ول  متحفين  يضم 
والذي افتتح عام ١٩٩٥، والذي نجد به حيوات ا�نسان 
الشارقة  عبر  برحلة  ا�ول  القسم  ويبدأ   ، والحيوان 
البحار  من  الطبيعية  للتضاريس  مصغر  وكنموذج 
على  يحتوي  أنه  كما   ، والجبال  والوديان  السهول   ،
مجموعة كائنات تعيش على امتداد متاحف إمارة 
ا�سالمية  الطبيعية  العلوم  قسم  أما  الشارقة 
الصحراوية  الحياة  أمــا  خاص�  تعريفي�  حيز�  يأخذ 
تجد نصيبها في هذه ا�مكنة والقسم الثاني من 
نشأة  قصة  يحكي  الزمن  عبر  رحلة  هو  المتحف 

ويركز   ، هذا  زمننا  إلى  السنين  ماليين  منذ  ا�رض 
التي مرت على  المختلفة  البيولوجية  على ا�حقاب 
تكون  وكيفية  والنجوم  والمجرات  ا�رض  كوكب 
الصخور بأنواعها المختلفة أما قسم العالم الحي 
يقوم بعرض التصنيفات العلمية الدقيقة للكائنات 
كيفية  نشاهد  كما   ، المجهرية  أو  المرئية  الحية 
ليًال  الجافة  البيئة  في  للعيش  الحيوانات  تكيف 

ونهار� . 

الشارقة  بحار  قاعة  إلى  وبالدخول 
الكائنات  أنــواع  معظم  على  نتعرف  فإننا  الحية، 
البحرية التي تعيش في بحار إمارة الشارقة والخليج 
العربي كما نتعرف على أنواع التلوث البيئي ، وكيفية 

المحافظة على البيئة البحرية .

يحكي   : النباتي  التاريخ  ومتحف 
حاضرنا  إلى  السنين  ماليين  منذ  النبات  حياة  قصة 
من  نكتشفها  فإننا  التاريخ  قبل  ما  نباتات  أما   ، هذا 
حيث   ، الحية  الطباشيرية  الغابة  عبر  الجولة  خالل 
مليون  منذ  النباتات  فصائل  من  الكثير  على  نتعرف 
عام أما القسم الثالث فنتعرف من خالله على نمو 
ا�زهار وكيفية عمل النباتات ، وآلية إنتقال البذور عبر 
والغرائب  العجائب  قسم  وفي  ذلك  وغير  الرياح 
بجانب  النباتات  عجائب  على  نتعرف  أن  يمكننا 
حديقة  المذهلة  النباتية  الحياة  ــرار  أس اكتشاف 
 ١٠ وتضم  المتحف  خــارج  توجد   : المحلية  النباتات 

٣٨
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للمنطقة  المختلفة  والبيئات  النباتات  من  أحواض� 
الساحلية   ، الجبلية   ، الصحراوية  النباتات  مثل 
الباحثين  تزود  أن  ويمكن  السهلية  الوادي  ونباتات 
بمعلومات  المنطقة  نباتات  بدراسة  والمهتمين 
هامة ، وقد تم تجفيفها وحفظها. كما افتتح في 
مايو عام ١٩٩٧ مزرعة ا�طفال وتعتبر من االنجازات 
الحضارية القيمة وتضم عددا من الحيوانات ا�ليفة 
والطيور التي تعيش جميعها في بيئة واحدة حيث 
والجاموس  والبقر  والخيول  والحمير  الجمال  تجد 
تحتوى  كما  والدجاج.  وا�وز  والبط  والخراف  والماعز 
المزرعة على حاضنة البيض والتي تتيح للزائر فرصة 
وتحتوى  للدنيا  خروجه  مرحلة  في  الصوص  لرؤية 
والى  ا�لــبــان  لمنتجات  خــاص  قسم  على  كذلك 
جانب ذلك فأن المزرعة تتيح المجال لزوارها الصغار 
إبــراز  سياق  في  يتم  وذلــك  الخيل  بركوب  التمتع 
الفروسية  حب  وتعميق  ا�صيل  الشعبي  التراث 
لجيل الغد. ويتم في مزرعة ا�طفال تنفيذ العديد 
االبتدائية  والمراحل  ا�طفال  لرياض  البرامج  من 
البيئة  مفاهيم  من  الكثير  إدخال  إلى  تهدف  والتي 
إلى معارف ا�طفال وربطهم في أطار ذلك بحياة 
الزوار الصغار  المجتمع ا�صيلة كما  يتمتع  وتقاليد 
بجولة حول مزرعة ا�طفال حيث يمكنهم االعتناء 
و  الجياد،  و  ا�بقار،  مثل  ا�ليفة  الحيوانات  ببعض 
القرود و الماعز و يسمح ل�طفال بإطعام الحيوانات 
بعد  أما  للرسم.  أدوات  الفن  لمحبي  يقدم  كما 
ل�طفال  فيمكن  والجمعة  الخميس  يومي  ظهر 
للجولة  دراهم   ٥ مقابل  القزم  الفرس  يمتطوا  أن 
لتطوير  الهادفة  السياسة  إطــار  وفى  طفل  لكل 
وتحقيقا  الطبيعي  التاريخ  متحف  ونشاط  مرافق 
 ١٩٩٩ يناير  في  افتتح  والثقافية  العلمية  ل�هداف 
والذي  الطبيعي  التاريخ  متحف  في  العينات  قسم 
ما  يضم  علمي  بمختبر  تجهيزه  في  العمل  بــدأ 
وأجهزة  ومواد  أدوات  من  العلمي  البحث  يتطلبه 
االستعانة  من  الجامعات  وطالب  الباحثين  تمكن 
سياق  وفــى  أنــه  كما  العلمية.  بحوثهم  فى  بها 
منتزه  مجمع  �قــامــة  المرسومة  ا�ستراتيجية 
الحيوانات  وإكثار  حماية  مركز  تشييد  تم  الصحراء 
صاحب  افتتحه  الذي  باالنقراض  المهددة  العربية 
ــذي  وال  ١٩٩٨ مايو  فــي  الــشــارقــة  حاكم  السمو 

المهددة  الحيوانات  إكثار  في  اختصاصاته  حددت 
باالنقراض ودراسة أماكن تواجد الحيوانات المهددة 
ا�نواع  حول  العلمية  الجوانب  ودراســة  باالنقراض 
والتغذية  بالتكاثر  الخاصة  والطباع  الفسيولوجية 
من  وانطالقا  فيها.  تعيش  التي  البيئية  والمناطق 
المركز  �جلها  شيد  التي  واالختصاصات  ا�هــداف 
تم  حيث  ل�كثار  ناجحة  علمية  برامج  تنفيذ  تم 
الذيل  أبيض  الصحراء  ونمس  العربي  النمر  إكثار 
في  مرة  �ول  وذلــك  النادرة  السحالي  من  ــواع  وأن
العالم ونجحت ا�بحاث الميدانية في التعرف على 
للجهود  ودعما  فيها.  تعيش  التي  البيئية  الظروف 
يقع  التي  الطبيعية  المحمية  الستكمال  الهادفة 
تشييد  تــم  الصحراء  منتزه  مجمع  دائرتها  فــى 
افتتحه  الذي  العربية  الجزيرة  شبه  حيوانات  مركز 
محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب 

الشارقة  حاكم  ا�على  المجلس  عضو  القاسمى 
حضاريا  معلما  يعتبر  والــذي   ١٩٩٩ سبتمبر   ٣٠ في 
في  ومتخصصا  المنطقة  في  نادرا  علميا  ومركزا 
نوع معين من الحيوانات التي تعيش في بيئة شبه 
الجزيرة العربية وتنحصر أهداف المركز في تعريف 
أفراد المجتمع بالحيوانات التي تعيش في منطقة 
شبه الجزيرة العربية كما تساعد المدارس والمراكز 
برامجهم  تنفيذ  في  ا�طفال  ومراكز  الطالبية 

التعليمية والتثقيفية. 

والمحميات  البيئة  هيئة  وسعت 
الطبيعية إلى توطيد التعاون المشترك مع المراكز 
المعلومات  تبادل  بهدف  وذلــك  البيئية  وا�دارات 
العربية  الجزيرة  شبه  في  الفطرية  بالحياة  الخاصة 
المنقرضة  شبه  أو  ــادرة  ــن ال الــحــيــوانــات  ــادل  ــب وت
والوعل  العربى  والمها  والــذئــب  العربي  كالنمر 
والدراسات  ا�بحاث  ونتائج  الخبرات  وتبادل  والطهر 
بتخصيص  ننصحك  في  الفطرية  بالحياة  الخاصة 
بالتذكرة  االحتفاظ  أو  الزيارة  لهذه  ساعات  عدة 
الستكمالها في وقت الحق ، كما تم إطالق نقطة 
مركز  أمام  الركاب  وتحميل  لنقل  جديدة  توقف 
الشارقة،  شارع  على  العربية  الجزيرة  شبه  حيوانات 
الشارقة  مؤسسة  بين  والتنسيق  بالتعاون  وذلك 
الطبيعية  والمحميات  البيئة  وهيئة  للمواصالت 
المنتزه  زوار  جمهور  خدمة  بهدف  الشارقة  في 
 ١٤ بإطالق  المؤسسة  وستقوم  فيه  والعاملين 
بدءا  المنتزه  إلى  الجبيل  محطة  من  يوميا  رحلة 
مساء  عشرة  الحادية  وحتى  صباحا  السادسة  من 
ابتداء  النقطة  نفس  من  رحلة   ١٢ منها  تعود  فيما 
صباحا  دقيقة  وعــشــرون  وخمس  العاشرة  مــن 
النقطة  وتأتي  مساء.  والنصف  السادسة  وحتى 
الجديدة ضمن خطط تطوير البنية التحتية للمنتزه 
المتعة  لتحقيق  لزيارته  ــدد  ع أكبر  الستقطاب 

واالستفادة العلمية والثقافية. 
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والحفاظ  الوقت  تنظيم 
ــادات وإعـــــداد الــوجــبــات  ــب ــع عــلــى ال
المناسبة مطالب ضرورية في رمضان

الخاصة  ــه  ــوائ أج لــرمــضــان 
واستعداد خاص فحين يقترب تبدأ شوارع 
الشارقة الباسمة بالتزين ويتبارى أهلها في 
بإقامة  العزيزة  المناسبة  بهذه  االحتفال 
المناطق  شتى  في  الرمضانية  الخيام 
با�ضواء  الصائمين وتتزين الشوارع  �فطار 
وتنظيم  الفضيل  الشهر  بهذا  ترحيبا 
التي  والبرامج  والمسابقات  الفعاليات 
ومميزا  خاصا  جوا  الكريم  الشهر  تمنح 
ا�هل  بين  والتراحم  التواصل  فيه  ويتزايد 
موعد  اقتراب  وحين   ، وا�صدقاء  وا�قارب 
مدفع  عند  الناس  يتجمع  المغرب  آذان 
ا�فطار بترقبونه صغارا وكبارا ومن جميع 
الجنسيات وآخرين ينتظرون موعد ا�فطار 
خلف شاشات التليفزيون كما يتميز الشهر 
ومنها  العبادات  على  با�قبال  الكريم 
يتغير  شي  فكل   ، والتهجد  القيام  صالة 
وإنهاء  للتسامح  فرصة  فهو  رمضان  في 
وجبات  وتبادل  ا�رحــام  وصلة   ، الخالفات 
وا�صحاب  ــل  وا�ه الجيران  مع  ا�فطار 
بعيدا  والحب  المودة  بينهم  تسود  لكي 
في  الــعــبــادات   ، والكراهية  الحقد  عــن 
فرمضان  الخاصة  حالوتها  لها  رمضان 
شهر العبادة وفيه ا�جر مضاعف للصائم 
القدر  ليلة  الشهر  هذا  وفي  الزاهد  العابد 
أبواب  ألف شهر وفيه تفتح  وهي خير من 
الجنة وتغلق أبواب النار وهو فرصة عظيمة 

من عند ا� ورحمة فعلينا اغتنامها .
ــه  ــأن فـــعـــش رمـــضـــانـــك ك

الشارقة الباسمة تتزين في 
رمضان بالخيام والفعاليات 

والبرامج التي تتناسب مع 
الشهر الكريم

رمضان ا�خير في حياتك ، تلك العبارة هي 
مفتاح لذة ال يطالها كثيرون ، كثيرون هم 
من يؤدون فروض رمضان ليرتاحوا منها ال 
ليرتاحوا بها ، وهذا هو الحاجز الذي يحيل 
بيننا وبين الوصول للذة المرغوبة ، أال وهي 

لذة ا�يمان والطاعة .

تنظيم الوقت
 لطالما مضى الوقت بسرعة 
ودون إنجاز شيء يذكر ، وذلك يرجع لسوء 
تنظيم الوقت ، وسوء االستعداد . ورمضان 
شهر ال يطل علينا إال مرة واحدة في السنة 
، فعلينا أن ال نفرط فيه أبدا ، كثيرا ما تكون 
صعبة   ، مفاجأة  للمسلم  رمضان  بداية 
بشكل  حياته  روتين  تغير  بسبب   ، شاقه 
حسن  ــدم  ع واردا  يــكــون  ــذا  ل مفاجئ 
استخدام أوقاته واستغالل لحظاته ، مثل 
الالعب الذي ال يقوم بعملية ا�حماء قبل 
باللياقة  إكمالها  عليه  يصعب  المباراة 

المطلوبة ؟! كذلك هو حال المسلم .

هو  ذلــــك  مـــن  وا�هــــــم   
انتظاره  فعلينا   ، له  الشعوري  االستعداد 
ونترقبه   ولياليه  أجــوائــه  نتذكر   ، بشوق 
سيكون  فكيف   ، نبلغه  ال  أن  ونخشى 
؟  ا�خير  رمضانك  هذا  أن  علمت  لو  عملك 
لو كنت أعلم أنه رمضاني ا�خير لحرصت 
أو  تعب  لحظة  كل  في  واحتسب  عليه 
تركت  لما   ، فيها  ــر  ا�ج عطش  أو  جــوع 
لحرصت   ، لي  ليوسوس  فرصة  للشيطان 
والتدبر  الــقــرآن  وتــالوة  الليل  قيام  على 
وحفظه وفهم معانيه ، فهذا هو كالم 
، و ما تجرأت على معصية قط ، ومن  ربي 

لرمضان  استعدادي  يكون  أن  المستحيل 
والمسلسالت  ــبــرامــج  ال فيها  بقائمة 
الشهر  هذا  في  ستعرض  التي  الساقطة 
تنفذ  بــدأت  العمر  فلحظات   ، الكريم 
بنيت  ما  ببساطه  ــدم  أه أن  لي  فكيف 
ال   ! ا�  يغضب  تصرف  أو   ، حــرام  بنظرة 
أقبل  فكيف  يضيع  وقت  وال  طويل  نوم 
وآثام  وخطايا  وذنوب  معاصي  بلحظات 

في لحظات حياتي ا�خيرة 

فــمــاذا ســأقــول لــربــي عند 
أو  بــمــبــاراة  مهموما  أكــنــت  ؟!  ســؤالــي 
إن  ؟!                     معصية  في  مشغوال 
وا�جر  سيزول  التعب  فإن  البر  في  تعبت 
المعصية  في  استمتعت  وإن  سيبقى 
إن   ، سيبقى  وا�ثــم  ستزول  المتعة  فإن 
رمضان  حلول  قبل  مهجورا  القرآن  كان 
مره  أنهجره  رمضان  ــوال  ط الزمنا  وقــد 
؟!  ــادم  ــق ال رمــضــان  حــلــول  حتى  أخـــرى 
رمضان  أن  صحيح  كثيرون  يتصرف  كذلك 
قراءه  أن  يعني  ال  ذلك  ولكن  عباده  شهر 
القرآن والطاعة مقتصرة على هذا الشهر 

فحسب .
السمنة في رمضان   

لم شمل ا�سرة على مائدة 
لكن   ، وطاب  لذ  ما  فيها   ، واحــدة  إفطار 
من  طــوال  ســاعــات  المشهد  ــذا  ه قبل 
المطبخ  من  رائحة  تنساب  وقد  الصيام 
بشكل  لــه  زيارتنا  وتكثر  �خــر  حين  بين 
نكهة  الحين  هذا  في  للطعام   ، ملحوظ 
يؤدي  لم  يومَا  أتساءلت  لكن   ، خاصة 
الوزن  لزيادة  رمضان  في  الطعام  تناول 
النخفاض  يعود  ذلــك   ، ملحوظ  بشكل 

٤٠

july -2012-corrn.indd   42 05/08/12   12:33 PM



 ١٠٩
 / 

دد
ع

  ال
 ١٥

 / 
نة

س
ال

الذي  الصيام  أثناء  سريع  بشكل  الــوزن 
الذي  الوزن  يعود  ثم  قاسي  رجيم  يعتبر 
بعد   أكثر  ا�حيان  بعض  وفي  فقدانه  تم 
ل�ساليب  الظاهر  تلك  وتعود   ، ا�فطار 
ساعات  فبعد  الطعام  لتناول  الخاطئة 
من الصيام يتناول الشخص كميات تفوق 
قصيرة  فترة  فــي  الطعام  مــن  حاجته 
المشبعة  تلك  الطعام  أصناف  وتكون 
بالدهون والسكريات فتخزن في الجسم 
هنا  السؤال  وبالطبع  دهون  شكل  على 
كيف يتجنب السمنة في  رمضان ، تكمن 
إجابة هذا السؤال في التالي فقبل ساعة 
أنسب  هي  ا�فــطــار  من  ساعة  نصف  أو 
وهذا  الحركي  النشاط  لممارسة  فترة 
من  الجسم  لمنع  يؤدي  الحركي  النشاط 
تخزن  بل  كدهون  ا�فطار  وجبة  تخزين 
كسعرات حرارة ستحرق فيما بعد ، وهذه 
بها  تتميز  أن  يجب  التي  المزايا  بعض  هي 
الهضم  سهل  تكون  كأن  ا�فطار  وجبة 
واالمتصاص وتعطي شعور بالشبع لفترة 
الحرارية  السعرات  من  ومحتواها  طويلة 
عالية  غذائية  كثافة  ذات  تكون  وأن  قليل 
بأن  خصوصا  الطويلة  الصيام  فترات  بعد 
طويل  نهاره  سيكون  السنة  هذه  رمضان 
وذو طقس حار. واعلم أن الصيام يعلمك 
بالفقراء  نشعر  وفيه  والتحمل  الصبر 
الطعام  من  والمحرومين  والمساكين 
نحن  كما  وليس  الوقت  طــوال  والشراب 
في  يولد  مما  فقط  الصيام  فترة  فــي 
ترويض  وفيه  بالرحمة  إحساس  داخلنا 
عليها  تعتاد  حتى  الطاعات  على  النفس 
وتستلذ بها وفيه ال يكون فقط الصبر عن 
الجوع والعطش بل هو أرقى حيث الصبر 
ال  حتى  بإساءة  ردها  وعدم  ا�ســاءة  على 
الشقاء  بعد  أن  واعلم  الصيام  أجر  يضيع 
وتعبك   صيامك  على  ستؤجر  وأنك  راحة 

وكل رمضان وانتم إلى ا� أقرب.

القيام والتهجد في رمضان
المؤمن  يختلي  الليل  فــي 
فيشكره  النية  مخلص  له  ويتوجه  بربه 
منه  ويطلب  حاله   � ويشكي  ويحمده 
بين  قائمة  فنفوسهم  وغفرانه  عفوه 
قيام  على  رسولنا  حثنا  وقــد  ا�  يــدي 
وغفران  تعالى   � قربة  فيه  لما  الليل 
للسيئات ومنهاة عن ا�ثم ومطرده للداء 
ليس  تعالى  ا�  وشــكــر   ، الجسم  عــن 
واللسان  بالقلب  هو  بل  فحسب  باللسان 
ا�  صلى  ا�  رسول  كان  فقد  والجوارح 
تنفطر  حتى  الليل  من  يقوم  وسلم  عليه 
يا  هذا  تصنع  لم  عائشة  فسألته  قدماه 
رسول ا� وقد غفر ا� لك ما تقدم من 

ذنبك وما تأخر قال: أفال أكون عبدا شكورا 
أحرص  رمضان  شهر  في  نكون  أن  وعلينا 
فيه  ا�جــر  �ن  والتهجد  الليل  قيام  على 

مضاعف .
السحور في رمضان

يتهاونون  هم  من  كثيرون 
بوجبة  ويكتفون  السحور  وجبة  تناول  عن 
ا�فطار أو يقومون للسحور من أجل شرب 
فوجبة  خاطئة  عــاده  وهــذه  فقط  الماء 
ا�فطار  وجبة  عن  أهمية  تقل  ال  السحور 
سداد  على  ا�فطار  وجبة  تساعد  فكما 
جوع ساعات الصيام كذلك وجبة السحور 
الصيام  لفترة  الصائم  تحمل  على  تساعد 
الفترة  هذه  في  ساعة   16 ل  تصل  قد  التي 

من السنة .
من  السحور  وجبة  وتختلف 
الغذائية  لعاداتها  تبعا  أخــرى  إلى  عائلة 
قواعد  هناك  أن  إال  المادية  و�مكانياتها 
ا�مــكــان  ــدر  ق بها  ــزام  ــت االل يجب  عــامــة 
فيفضل أن ال يحتوي السحور على كميات 
الرئيسي  السبب  النــه  السكر  من  كبيرة 
ا�مالح  وكذلك  الصيام  فتره  في  للجوع 
فترة  في  للعطش  الرئيسي  السبب  وهي 
عليه  ا�  صلى  النبي  قال  فقد   . الصيام 
وسلم : (( تسحروا فإن في السحور بركة ))

إعداد زينب خليل
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بقلم : فاطمة محمد

٤٢

الطاقة البديلة

الحياة  على  الفعلي  اثرها  لها  أنواعها  بشتى  الطاقة  نعمة  إن 
مدى  نلتمس  اننا  إذ  السنة،  فصول  طيلة  عنها  ا�غفال  اليمكن  والتي  البشرية 
حاجتنا لطاقة الطبيعة من خالل خيوط الشمس التي نستمدها من الطبيعة 
لتكون مصدر دفئ في فصل الشتاء.. وفي فصل الصيف نرتقب سحابة ماطره 

تلطف لنا ا�جواء.

ومن فضل ا� تعالى على البشر من علينا بنعمة العقل، الذي من 
المولدات الكهربائية  البديلة ومنها جاءت  خالله تم اكتشاف مولدات الطاقة 
ومولدات تحلية المياه.. فال يخلو اليوم منزل ال يحتاج إلى إنارة المصابيح، أو جهاز 
التكييف ل�نتعاش بالهواء البارد أو حتى لبراد مياه ليروى به الظمأ، وغيرها من 
ا�ختراعات الالزمه في حياتنا اليومية، وكم تساءلنا كيف كانت الحياه قبل تلك 
وتمت  ا�هتمام  للطاقة  يعطى  لم  لو  حياتنا  ستبدو  كانت  وكيف  ا�ختراعات 

معالجتها بما يتماشى مع احتياجات البشر.

وهنا نصل إلى ا�جابة الحتمية باهمية المحافة على تلك النعمة 
وعدم ا�سراف فيها حتى وإن كانت متاحة دون مقابل وكما قال الرسول عليه 
الصالة والسالم : (0التسرف وإن كنت على نهر جار)) ومن ناحية أخرى فيتوجب 
اختراعة  ماتم  على  الوقوف  بل  والتطوير،  ا�بتكار  عن  التوقف  عدم  علينا 
ومحاولة اختراع مايمكن أن يتيح ل�جيال القادمه حياة كريمة ومستقل آمن. 
السمو  صاحب  من  كريمة  بمبادرة  الشارقة  جامعة  اليوم  ماتنتهجه  وهذا 
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بإتاح الفرصة للطلبة االختصاص في 
مجال الطاقة البديلة ويمكن من خاللها ا�نطالق نحو مصادر توظيف الطبيعة 

والعمل على تعزيز تلك الطاقة بما يستلزم الحياة. 

عية
جتم

ى م
رؤ

july -2012-corrn.indd   44 05/08/12   12:33 PM



 ١٠٩
 / 

دد
ع

  ال
 ١٥

 / 
نة

س
ال

إعداد: خولة الفردان

 عنوان الكتاب : نـهـاية الـعـالـم
 [ أشراط الساعة الصغرى والكبرى ]

زماننا  عن  فيه  يتحدث   ، العريفي  عبدالرحمن  بن  محمد  الدكتور  الشيخ  فضيلة  تأليف  الكتاب  هذا 
المتأخر اختلط الحابل بالنابل، وبدأت ترى في المكتبات، ومواقع االنترنت ظنون وتخرصات �حداث المستقبل تعتمد 
معانيها  على  والكالم  الساعة  أشراط  توضيح  من  البد  وكان   ، مستقبلية  أحداث  إلى  أشارت  وأحاديث  آيات  على 

وفقهها... فكان هذا الكتاب .
ويعتبر أول كتاب مصور �شراط الساعة [ مع صور وخرائط وتوضيحات ] يتناول فيه عدة مواضيع منها: 
حروب أخر الزمان ... مع من؟ ، حقيقة المهدي المنتظر ، عجائب المسيح الدجال ، قصة يأجوج ومأجوج وفي نهاية 

العالم ... جمع �شراط الساعة الصغرى والكبرى وربط الماضي بالواقع والمستقبل. 

عنوان الكتاب : قصـص ا�نـبـيـاء

للمؤلف ا�مام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي. ولد سنة 700هـ في منطقة ”مجدل 
القرية“ وهي قرية من نواحي مدينة ” ُبصرى“ الشام.

خلف بن كثير للمكتبة ا�سالمية مؤلفات كثيرة في مواضيع متعددة، ومنها [ قصص ا�نبياء ] واعتمد 
في هذا الكتاب على القران في رسم الخطوط العريضة ل�نبياء الذين ذكرهم ،وشرح ما غمض من ألفاظه لتمام 

االستفادة منه.

مـــن مـكـتـبـتـي

٤٣
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المعرفة والعلم في 
رحاب القرآن

 في قول أكثر المفسرين أن ا�يات 
من  نزل  ما  أول   ( العلق   ) سورة  من  اُ�َولى  الخمس 
خاتم  النبي  على  ا�مين  جبريل  بها  نــزل  الــقــرآن 
قائم  وهو  التسليم،  وأتم  الصالة  عليه  المرسلين، 

في غار حراء يتعبد 
ومع أن هذا النص القرآني الكريم 
أنه  غير  بليغة،  وكلمات  وجيزة،  بعبارات  ِصيَغ  قد 

تضمن من الحقائق والمعاني الكثير

”صحيحه“  في  البخاري  روى  فقد 
به  بدئ  ما  أول  قالت:  عنها،  ا�  رضي  عائشة  عن 
الصادقة،  الرؤيا  وسلم  عليه  ا�  صلى  ا�  رسول 
خلق  الذي  ربك  باسم  اقرأ   } فقال:  الَمَلك،  فجاءه 
 { ـــرم  ا�ك وربـــك  اقـــرأ   @ علق  مــن  ــان  ــس ا�ن خلق   @

(العلق:1-3 )

وافتتاح السورة بكلمة { اقرأ } إيذانا 
َثمَّ  ومن  قارًئا،  سيكون  وسلم  عليه  ا�  صلى  بأنه 
الذي  ا�مر  بهذا  لتقوم  هو خطاب �مته من بعده 

هو مفتاح كل خير.
وتعد المعرفة من أكبر اهتمامات 
علميا  منهجا  لتحصيلها  بنى  وقد  الكريم،  القرآن 
دقيقا. وقد نزل القرآن الكريم منذ أربعة عشر قرن� 
العلم  لتحصيل  القراءة  على  يحث  آياته  أول  في 
ا�يات  أول  وتحمل  با�،  ا�يمان  بشرط  والمعرفة 
الصالة  -عليه  النبيين  خاتم  على  المنّزلة  القرآنية 
عن  البحث  عملية  به  فتح  منهجيا  مبدأ  والسالم- 
الحقائق المعرفية. جاء ذلك في قوله تعالى: ( إقرأ 
اقرأ  علق.  من  ا�نسان  خلق  خلق.  الذي  ربك  باسم 

وربك ا�كرم الذي علم بالقلم علم ا�نسان ما لم 
يعلم)

والمعرفة  العلم  إســالمــيــة  إن 
بين  العالقة  اكتشاف  على  تقوم  منهجية  قضية 
بين  للربط  والوجود  الوحي  بين  أي  والكون،  القرآن 
ـ  عالمي الغيب والشهادة، لنثبت  في عصر العلم 
الكريم للكون وقوانينه وحركته،  القرآن  استيعاب 
ثقافية  إجمالية  في  وحياته  ومعارفه  ول�نسان 
حضارية رائعة الزمة لتقدم البشرية في المستقبل 

في إطار المبادىء ا�ربعة التالية:
1ـ القرآن الكريم يحث على العلم 

النافع وإسالمية المعرفة.
2ـ المنهج القرآني للبحث وتحصيل 

العلم والمعرفة.
الكريم  للقرآن  العلمي  ا�عجاز  3ـ 

والسنة �ثبات صدق النبوة وعالمية الرسالة.
للقضايا  الــقــرآنــيــة  ــــارات  ا�ش 4ـ   
الكونية المطروحة للبحث العلمي في المستقبل.

الكريم  ــرآن  ــق ال يشترط  ــهــذا  وب
�ن  البشرية،  لصالح  والمعرفة  العلم  إسالمية 
كما  والغطرسة،  ا�لحاد  إلى  يؤدي  دين  بال  العلم 
في الحضارة الحديثة المعاصرة، وإلى الهالك كما 
يؤدي  وقد  والثانية،  ا�ولــى  العالمية  الحرب  في 
إلى الرخاء المادي مع الفراغ الروحي، والخوف من 
وهذه  الشامل،  الدمار  �سلحة  الضخم  المخزون 
إله�،  المادي  العلم  من  اتخذت  المزيفة  الحضارة 
والتحكم  للسيطرة  سلطان�  التكنولوجيا  ومــن 

واستعمار ا�خرين والمساهمة في تخلفهم.

 إعداد : صالح الدين سيد
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Mr. Ahmed Ali Seif conrmed 
the support of the Islamic Affairs Authority to 
all programs and activities initiated by SEWA 
to promote the culture and concept of power 
and water conservation. He said the execu-
tives and ofcials at the Department of Islamic 
Affairs and Endowments are of aware of the 
importance of saving the consumption of wa-
ter and power, in particularly in the mosques. 
He ascertained the readiness of the Depart-
ment of Islamic Affairs and Endowments to 
work with SEWA for the successful achieve-
ment of the initiative programs in all mosques 
of Sharjah.

As part of endeavors made by 
the Department of Islamic Affairs and Endow-
ments to highlight the conservation issue, sev-
eral mosques were provided with power and 
water saving kits and ttings. Grey water recy-
cling systems as well as regular maintenance 
services for A/C units by specialized contrac-
tor.  He added that some mosques such as 
Al Bara ibn Azeb Mosque and King Fiasal 
Mosques were provided with A/C timers to 
ensure an efcient operation control of the 
A/C units.

The signature ceremony of the 
agreement was attended by Mr. Abdullah Ya-
roof, the Manager of the Financial & Admin-
istration Affairs at the Department of Islamic 
Affairs and Endowments and Mr. Abdul Rah-
man Rashid, Manager of SEWA Public Rela-
tion deparment.

16
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SEWA & Islamic Affairs 
Department launch a 
joint Initiative to save 
power and water in the 
Mosques

Sharjah Electricity & Water Au-
thority and the Department of Islamic Affairs 
and Endowments have signed a collabora-
tion agreement to launch a joint initiative for 
saving power and water at the mosques in 
Sharjah. The main aim of the initiative is to 
raise the awareness of imams, prayers and all 
those who frequently attend the mosques gen-
erations about the importance of conservation 
and rationalization of electricity and water as 
well as the best methods and techniques to 
save the electricity and water at the mosques.

The agreement was signed by 
Eng. Ibrahim Rashid Demas, the Director Gen-
eral of Sharjah Electricity & Water Authority 
and Mr. Ahmed Ali Seif, the acting Manager 
of the Islamic Affairs Authority branch.

Eng. Ibrahim Rashid Deemas 
said that the agreement was signed following 
guidance from His Highness Dr Sheikh Sultan 
Bin Mohammed Al Qasimi, Supreme Council 
Member and Ruler of Sharjah, to address the 
issue of wastage of natural resources and to 
create awareness on rationalization of energy 
and water.

Eng. Demas added the joint 
intuitive comes in line with directives and in-
structions of the board of directors of SEWA, 
chaired by Sheikh Abdullah Bin Salem Al 
Qassimi, Deputy Ruler of Sharjah, to cooper-
ate with all departments, agencies and institu-
tions in Sharjah and to educate all segments 
of the society about consumption of energy 

and water. 
He praised the efforts made by 

the Department of Islamic Affairs and Endow-
ments in this effect and their close coopera-
tion with SEWA and active contribution to the 
power and water conservation drives targeted 
the mosques. This collaboration initiative is 
step forward to join efforts of both authorities 
in order to enhance the role played by the 
mosques as vital educational institutions in 
spreading the mission and principles of con-
servation concept among our society. 

The Director General of SEWA 
added that the agreement highlighted the 
need to introduce the best practices for en-
ergy conservation and to submit proposals for 
reducing consumption of electricity and water 
in the mosques. The agreement includes the 
application of specic programs to rational-
ize the consumption of electricity and water 
such as distributing leaets, brochures and 
posters and starting training courses and lec-
tures to educate imams and muezzins about 
the best ways to reduce the power and wa-
ter consumption in the mosques and raise 
the awareness of the prayers who frequently 
visit the mosques. The drive will also highlight 
the importance of xing and maintaining the 
power and water conservation kits, use of t-
tings that save power and water,   the instal-
lation of grey water recycling systems for the 
toilet ushers at the mosques, xing of glass 
partitions inside the mosques to create small 

closed prayer spaces that can accommodate 
the number of available prayers so as to limit 
the use of A/C and lightings in such spaces 
only instead of using the whole power and 
A/C system of the mosque.  

 Eng. Demas noted that SEWA 
has successfully conducted a trail to assess 
the feasibly of such small closed prayer space 
xed at one of Sharjah mosque in order to be 
used when there is no need to use the whole 
mosque. It is nd out the power and water 
consumption at that mosque has reduced by 
40%. He pointed out that the outcome of this 
initiative will be eventually assessed by com-
paring the consumption of power and water 
before and after the initiative. 

 On his part, Mr. Ahmed Ali 
Seif, the acting Manager of the Islamic Af-
fairs Authority branch stated the Sheikh Saqar 
bin Mohammed Al Qassimi, the Chairman 
of Sharjah Department of Islamic Affairs and 
Endowments devotes prime attention to the 
importance of cooperation and collaboration 
with all authorities and departments promote 
the good behaviors for the welfare of the soci-
ety. He added that Sheikh Saqar Al Qassimi 
is always keen to extend cooperation with 
SEWA, in particular, to raise the awareness 
of the public about the importance of conser-
vation and rationalization of electricity, wa-
ter rare and valuable elements and national 
resources which should be saved and used 
wisely.
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of girls and boys schools in Sharjah. SEWA 
Special Committee assessed the performance 
and activities of about 23 school conservation 
teams in eld of power and water conserva-
tion and selected the winners of the contests 
organized in conjunction with the event. The 
winning teams and distinguished school were 
awarded gifts, shields and appreciations cer-
ticates. Mr. Abdul Rahman added that 21 
participants and sponsors were also honored 
including Sharjah Educational Zone, Sharjah 

Cooperative Society,  Sharjah Environment 
& Protected Areas Authority, Sharjah Equita-
tion Club, Al Qasba Development Ofce, the 
General Directorate of Civil Defense, Sharjah 
Media, Sharjah Commission of Girl Guide,  
Abu Dhabi Distribution Company, Federal 
Electricity & Water Authority, Sedco Group, 
J.J & Sons, Yoko Ladies Salon as well as sev-
eral media representatives and SEWa depart-
ments for their outstanding contribution in the 
event. 

Ms Fatima Ali, of Public Rela-
tions Department, said that the ceremony 
program included several parts including 
lms, poems, and chants e.g. highlighting the 
conservation message. Conducting of aware-
ness conservation drive targeting the children 
comes in line with SEWA’s policy to educate 
our young generations and raise their aware-
ness about the importance of conservation 
and rationalization of electricity, water and 
gas as rare and valuable elements and na-
tional resources which should be saved and 
used wisely
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The ceremony was attended 
by Eng. Ibrahim Rashid Demas, the Director 
General of SEWA, a number teaching staff, 
students, Departments’ managers, heads of 
Sections and SEWA staff , as well as win-
ning schools’ headmasters and teachers. The 
Director General of SEWA awarded the ap-
preciation certicates and gifts to the winning 
schools and students, media people and the 
sponsors, of the event for their outstanding 
contribution.  

Eng Ibrahim Rashid Demas ex-
tended thanks and appreciation to all organi-
zations which participated in the 2011/2012 
Power & water conservation Campaign and 
remarkably contributed to the successful 
achievement of campaign objectives and pro-
motion of the conservation culture awareness 
among the people. The campaign is intended 
to promote  the common responsibility of the 
society to active contribute in the march of de-
velopment led by His Highness Sheikh Dr. Sul-
tan bin Mohammed Al Qassimi, the Supreme 
Council Member and Ruler of Sharjah.   He 
stressed the high importance of electricity and 
water conservation, for its impact on reducing 
the consumption of both, reducing therefore 
the consumption of natural resources, and 
conserving the environment. He noted that 
thanks to the fruitful collaboration with govern-
ment and private organizations in the Emirate 
of Sharjah, the conservation initiatives made 
since 2008 have succeeded in spreading the 
message of awareness.

The Director General pointed 

out that the Power & water conservation Cam-
paign organized by SEWA during the aca-
demic year 2011/2012 in collaboration with 

Sharjah Educational Zone and more than 21 
schools, companies and corporations, has 
achieved an unprecedented success in terms 
of participation level and quality and consid-
erable understanding and awareness about 
the conservation culture among the students.   
He noted the main aim of the drive which 
launched as per agreement made with Shar-
jah Educational Zone, was to raise the aware-
ness of the students about the importance of 
conservation and rationalization of electricity 
and water and how to use the natural gas as a 
new vital energy source. It is a part of SEWA’s 
endeavors to achieve the optimum utilization 
of the precious resources. The drive was also 
aiming at focusing the light on efforts made 
by SEWA to produce, transmit and distribute 
the electrical power, water and natural gas in

 
the Emirate of Sharjah as well 

as remarkable achievements made in this re-
gard. 

Eng. Demas added that the 
success of the event in terms of numbers and 
quality of the participants highlights the com-
mitment of SEWA towards its society and i to 
create awareness about the conversation and 
rationalization of electricity, water in the Emir-
ate of Sharjah and educate and bring up the 
young generations on the rational usage of 
the public services and national resources. 

Mr. Abdul Rahman Rashid Al 
Salman, the Manager of Public Relation De-
partment stated that SEWA has successfully 
concluded the 2011/2012 Power & Water 
Conservation Campaign targeting the school 
students of the academic year 2011/2012.  

He noted that the event which 
was organized in collaboration with Sharjah 
Educational Zone covered a large number 
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Sharjah Electricity & Water 
Authority honored 21 participants and spon-
sors of the Power & Water Conservation 
Campaign organized by SEWA which was 
targeting the students of the schools during the 
academic year 2011/2012 within a larger 

program aimed at instilling conservation of 
electricity and water consumption fundamen-
tals.  In a special ceremony held on this oc-

casion on Tuesday May 29, 2012 at SEWA 
Head Ofce, a number of the teaching staff, 
students and media representatives were hon-
ored and the winners of the conservation con-
tests organized during the campaign were an-
nounced. In the General category of contests, 

Flowers Private School wan the rst position 
while the conservation teams of Al Wahda 
School and Sharjah International School in 

the second and third ranks respectively For 
the works conducted at the Conservation City 
built by SEWA at Al Qasba. For the contest 
between the schools Conservation Teams, Al 
Manar Model School ranked rst, Al Shayma 
School second and Sharjah Model School 

third.   Shields and appreciation certicates 
were presented to the winners.

 

SEWA honors the 
participants and 
sponsors of the 
conservation 
campaign on schools 
for the academic year 
2011/2012 
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Credit Swiss Group 
briefed about SEWA 
future expansion plans

Eng. Ibrahim Rashid Demas, 
the Director General of SEWA received at 
his ofce in SEWA H.O, Mr. Brady Dougan, 
the Chief Executive ofcer of Credit Swiss 
Group who is currently in ofcial visit to UAE 
with a high-level delegation from the group. 
Eng. Demas briefed the delegation about the 
future plans of SEWA which are under con-
sideration. He informed the delegation of the 
banking group that as per the directives of its 
Board Directors under the chairmanship of 
His Highness Sheikh Abdullah bin Salim Al 
Qassimi, the Deputy Ruler of Sharjah, SEWA 
devotes prime consideration to the on-going 
global developments in eld power produc-
tion and water desalination and to cope pace 
with the same.

The delegation assured the 
group’s assistance and support to the future 
expansion plans of SEWA.  Mr. Dougan was 
accompanied with a delegation comprising 
of Mr. Bassam Yammine, the Managing Direc-
tor and Co-CEO – Middle East and Mr. Bruno 
Daher, Head of the Group’s Private Banking.

11
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process witnessed in the Emirate of Sharjah. 
He made emphasis on the fact that that the ev-
er-growing numbers of power, water and gas 
consumers in the Emirate of Sharjah reect the 
need for intensifying our efforts to cope pace 
with such growth being witnessed as the result 
of the on-going developments and construc-
tion expansions as well as well as the popula-
tion growth.  The publication provides useful 
information about the production of electricity, 
water and natural gas, current projects and 
future plans and expansions. It reects the 
steady development made at the various work 
sectors of SEWA.

As per statistical gures, water 
production in 2011, totaled 32.3 billion gal-
lons, i.e.an average of 88.5 million gallons 
per day. This production includes 26.6 billion 
gallons of desalinated water (an average of 
72.84 million gallons per day) and 5.7 billion 
gallons of underground water (an average of 
15.67 million gallons per day). The lengths 
of the Water distribution and transmission 
networks by the end of 2011 totaled 3160 
kms. 19 tanks with capacity of 49.5 million 
gallons. 

Similar trend was witnessed in 
the eld of the electrical power in 2012. The 
generated and sent out power during the year 
under review totaled 10,420 million kwh and 
8,985 million respectively. 

On the eld of natural gas sup-
ply, the number of gas consumers rose from 
183,000 in 2010 to 202,403 in 2011. That 

represents an increase of 10.56%.

The statistical publication also 
highlights an important indication on human 
resources development and emiratization as 
the number of the UAE nationals on the lead-
ing jobs accounts for 80.88% in 2011.

Chapter 6 of SEWA publica-

tion covers gures and information about Zu-
lal Water Factory. In the year under review 
the factory produced 4.18 million cartons 
of 5 gallons bottles, 41,390 of 1.5 L bottle, 
43,250 bottles of 0.6 L , 446,660 bottles  
of 0.33 L as well as  production gures of 
250,200 and 150 mm. 
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The Deputy Ruler & 
SEWA Chairman 
afrms SEWA’s drive 
for the quality and 
distinction to achieve 
customer satisfaction

SEWA launch its 2011 Annual Statistical 
publication

Sharjah Electricity & Water Au-
thority has released its 2011 Annual Statis-
tical publication which illustrates with gures 
and statistics, the activities of SEWA during 
2011. In the Chairman message, His High-
ness Sheikh Abdullah bin Salim Al Qassimi, 
the Deputy Ruler of Sharjah and Chairman 
of SEWA Board of Directors pointed out that 
Under the  farsighted vision and wise lead-
ership of His Highness Dr. Sheikh Sultan bin 
Mohammed Al Qassimi, member of Supreme 
Council and Ruler of Sharjah and the consist-
ent attention and unlimited support devoted 
by His Highness Sheikh Sultan bin Moham-
med bin Sultan Al Qassimi, the Crown Prince 
& Deputy Ruler of Sharjah, Sharjah Electricity 
& Water Authority has since its inception, as-
sumed continuous developments to meet the 
increasing demand for the electricity, water 
and natural gas and improve the quality of 
various services rendered to the customers 
throughout the Emirate  by using state-of-the-
art technologies. 

His Highness Sheikh Abdullah 
added that SEWA, as one of the most impor-

tant development cornerstones, has managed 
to make great contribution to the develop-
ment process with the continuous infrastruc-
ture expansions and ambitious projects. That 
covers the consistent expansion of its power 
& water distribution and transmission sys-

tems and construction of new desalination 
and generation plant to provide the current 
and future requirements of the tremendous 
industrial, economical, social and cultural ex-
pansion programs. SEWA has made intensi-
ed efforts to improve services rendered to 
the costumers and meet the growing needs 
of the nationals and residents of the Emirate 
as well as the requirements of the develop-
ment process. SEWA's contribution to the 

economic development of Sharjah has been 
an important factor in the Emirate's rapid rise 
in the regional and world’s commercial and 
industrial scene. 

The publication of the 16th edi-
tion of our Annual Statistical booklet comes in 
line with SEWA’s efforts to illustrate general 

information and statistical gures on the activi-
ties of SEWA during the year 2011 as com-
pared to 2010 to serve as a useful reference 
to the researchers and all those concerned 
with this important sector. 

On his part,  Eng.  Ibrahim 
Rashid Demas, the Director General of SEWA 
noted that SEWA is always keen to release 
such statistical publication each year to reect 
the tremendous achievements made by SEWA 
to meet the requirements of the development 
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Sharjah Executive Council reviews draft law on preservation of water 
resources and issues a circular on power consumption at governmental 
premises

Sharjah Executive Council of 
Sharjah Emirate, presided by His Highness 
Sheikh Abdullah bin Salim Al Qassimi, the 
Deputy Ruler of Sharjah and Vice Chairman 
of the Council, held its ordinary weekly meet-
ing at the Ruler’s ofce. After having rati-
ed the minutes of its previous meeting, the 
Council discussed several issues posted in the 
agenda of its meeting in connection with the 
Emirate’s affaires.  In line of the directives re-
cently made by His Highness Sheikh Dr. Sul-
tan bin Mohammed Al Qassimi, the Member 
of the Supreme Council and Ruler of Sharjah, 
the Executive Council (SEC) reviewed a draft 
law on the preservation and utilization of wa-
ter resources in the emirate. Enacted by the 
Sharjah Electricity and Water Authority in 
coordination with other relevant bodies, the 
legislation aims at protecting water resources 
by regulating use of water and business of 
drilling wells. It also denes powers and func-
tions of the authorities concerned.

After the discussion of the pro-
posed law provisions and making of several 

inquiries and comments by the members, the 
Council referred the draft law and the com-
ments of the members to the Council’s Secre-
tariat General and Sharjah Electricity & Water 
Authority for the necessary action.

On other hand, His Highness 
Sheikh Abdullah bin Salim Al Qassimi issued 
the Circular No.2/2012 regarding the con-
servation of power & water consumption at 
governmental premises. As per the circular, 
the government departments and authorities in 
the Emirate of Sharjah shall rake the necessary 
measurements to rationalize the consumption 
of power and water at their premises. Sharjah 
Electricity & Water Authority shall monitor the 
application of the circular’s provisions by the 
government departments and authorities.

The council reviewed a memo 
submitted by the Consultative Council regard-
ing a draft law on amendment of the law 
No. 1/2007 which amended the law No. 
5/2001on the Civil Service at the Emirate of 
Sharjah. The members of the Council made 
several comments on the amended provisions. 

The Council directed its Secretariat General 
to submit the amended provisions and the 
comments made by the members of both Ex-
ecutive and Consultative Councils to His High-
ness Sheikh Dr. Sultan bin Mohammed Al 
Qassimi, the Member of the Supreme Council 
and Ruler of Sharjah to complete the legaliza-
tion cycle of the draft law. The Council also 
approved a memo submitted by the Depart-
ment of Real Estate Registration regarding the 
amendment of Article No. 44 of the Council 
Resolution No. 29/2010 on the Executive 
Rules of the law No. 5/2010 regarding the 
Real Estate Registration in the Emirate of Shar-
jah.

As requested by the Consulta-
tive Council of Sharjah, the Executive Council 
approved that the Department of Planning & 
Survey shall present its policy before the Con-
sultative Council. The Secretariat General of 
the Executive Council shall be provided with 
the agenda of the relevant session of Consul-
tative Council as per Article No. 50 of the 
By-laws of Consultative Council.
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environmental heritage and development of 

Eco-tourism Project to serve the nation and 

citizens, which will have great impact in the 

future.

Al Sarkal stressed the need 

for establishments and individuals to be fully 

aware of their social responsibility to preserve 

environment and the natural eco-diversity 

as well as to reduce environmental pollution 

and conserve natural resources.  He said that 

Kalba Eco-tourism project will not only con-

tribute to protecting these areas for future gen-

erations, but also to making them sustainable 

and promising areas for economic growth 

and the creation of job opportunities.

Al Sarkal said, “The release 

of gazelles comes within the rst phase of 

the Kalba- Eco-tourism project, which was 

launched recently. The project will be imple-

mented in three phases, the rst of which will 

see the redevelopment of natural reserves in 

Kalba (Haya and Al Qurm natural reserves) 

in cooperation with the Environment and Pro-

tected Areas Authority (EPAA) release of rare 

animals and birds and the establishment of a 

centre within the reserve for visitors, as well as 

the restoration of archaeological sites within 

the project.” He noted that work on phase 1 is 

already underway. 

The second phase of the pro-

ject will involve the development of Kalba 

Creek and the construction of a commercial 

complex featuring shops and restaurants over-

looking the creek. It will include the develop-

ment of recreational spaces that will enable 

holidaymakers to enjoy the area’s natural bio-

diversity without causing harm or negatively 

affecting its wildlife.

Phase 2 of the project will also 

comprise the development of a number of is-

lands in the creek, as well as rehabilitation to 

revive their natural marine and bird life.  

Regarding the third phase, Al 

Sarkal stated, “Phase 3 has been designated 

for the tourism part of the project, which will 

see the setting up of a number of hotels and 

fantastically designed chalets overlooking the 

Gulf of Oman.” He added that more than 300 

rooms spanning hotels and chalets would be 

built in line with eco-friendly standards.

He added that the Kalba pro-

ject will be widely welcomed by lovers of Eco-

tourism from all over the world, because it will 

feature many facilities and diverse amenities 

and activities that will make it an incompara-

ble tourist destination in the world. The project 

will include a dedicated art building, a cen-

tre for diving and marine hobbies, as well as 

offering trips to explore Khor Kalba and the 

mangroves.

Al Sarkal pointed out that the 

development of such a project stems from 

Shurooq’s environmental awareness and com-

mitment to preserving natural environment 

and wild life and biodiversity, which must by 

everyone’s responsibility.

He added that Shurooq aims 

through this project to preserve all the Emir-

ate’s environmental components and safe-

guard the achievements made under the lead-

ership of His Highness the Ruler of Sharjah.     

Hana Saif Al Suwaidi, Direc-

tor General of the Sharjah Environment and 

Protected Areas Authority (EPAA), said, “The 

Kalba project is one of the important Eco-tour-

ism projects in the UAE and the region, and 

Kalba in particular.”

Al Suwaidi said the aim of the 

release of endangered wild animals in “Al 

Haya” natural reserve was to rehabilitate 

the wild nature of the reserve which once was 

home to rare animal species but was then 

damaged as a result of overshing and hu-

man wrong doing.

She said Al Haya natural 

reserve is rich in its bio-diversity and natural 

resources and topographic characteristics that 

would help rehabilitate and re-introduce rare 

and endangered animals.

She added that the release of 

these animals and birds would help rehabili-

tate the reserve and bring it back to what it 

was before and preserve its natural resources 

and environmental characteristics by provid-

ing protection and care to mangroves and 

rehabilitation of rare and endangered birds 

and animals.

Media representatives were 

also present during the release of endan-

gered gazelles and falcons. They visited Khor 

Kalba and toured Al Qurm reserve and areas 

on which the Kalba Eco-tourism project will be 

implemented. 

Shurooq aims through the de-

velopment of this project to curb the environ-

mental degradation of killing animals and 

destroying plants, preserve Eco-diversity and 

re-habitat some extinct species and provide 

protection and veterinary care for these ani-

mals, apart from the development of the echo-

tourism sector to the which is one of the latest 

means of tourist attraction in the world

The Kalba Eco-tourism Project, 

which is being implemented under the super-

vision of Shurooq is the largest of its kind in 

the development eco-tourism facilities in the 

UAE and the region, will be set up in the heart 

of Kalba, 15 km south of Fujairah city on the 

UAE-Oman borders.

Shurooq was established in 

2009 with the aim of achieving social, cultur-

al, environmental and economic development 

on the basis of Sharjah’s distinct Arab and Is-

lamic identity, so as to encourage investment 

by adopting the best international standards 

in providing quality services that help attract 

investors from the region and the world.

The Authority’s main mission is 

to provide the necessary facilities and incen-

tives, to overcome obstacles facing investment 

activities in the Emirate, to evaluate tourism-re-

lated infrastructure projects, and to lay down 

the necessary plans and groundwork to com-

plete such projects.
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H.H Sheikh Sultan inaugurates phase1 of Kalba Eco-tourism Project

His Highness Dr. Sheikh Sul-

tan bin Mohammed Al Qassimi, Member of 

the Supreme Council and Ruler of Sharjah 

released on Friday 18 gazelles of the endan-

gered species known as “Damani” in the Al 

Haya natural reserve in Kalba.

The gazelles release marks the 

inauguration of the rst phase of the “Kalba 

Eco-tourism Project” undertaken by the Shar-

jah Investment and Development Authority 

(Shurooq) in collaboration with the Environ-

ment and Protected Areas Authority (EPAA) 

in Sharjah and the International Conservation 

Services. .

His Highness the Ruler of Shar-

jah also attended the release of a number of 

predatory birds in Al Ghail Fort, afliated to 

the Kalba Eco-tourism Project, during which 

21 falcon species were released. The falcon 

species included AlHur, Shaheen, Al Wakri, 

Hawk falcon, and Eagle owl, one of the larg-

est of its kind in the world inhabiting deserts 

and wooded areas.  

The launch ceremony was at-

tended by H.E. Marwan bin Jassim Al Sarkal, 

CEO of Shurooq, H.E Hana Saif Al Suwaidi, 

Director General of the Sharjah Environment 

and Protected Areas Authority (EPAA), and 

Abdullah Saif Al Yamahi, Chairman of Kalba 

Municipal Council.

Al Sarkal praised H.H Dr. 

Sheikh Sultan’s efforts to preserve the environ-

ment. H.H Sheikh Sultan gives this issue great 

deal attention in order to achieve a balance 

between environmental protection and the 

requirements of comprehensive development, 

which eventually aim to ensure a better life for 

those generations to come.

He said the implementation of 

the Kalba Eco-tourism Project comes in line 

with Shurooq’s social responsibility efforts 

and its strong belief in the preservation of 
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meet the growing demand and exceed the fu-

ture needs and expectations of our customers. 

As part of its ceaseless efforts 

to save water, SEWA has recently completed 

installation of 16,000 new digital water me-

ters in Sharjah in line with its plan to replace 

the old meters with digital ones.  The initiative 

of SEWA to introduce digital meters aims at 

maintaining the water resources and encour-

aging the customers to conserve their water 

consumption and avoid the waste of this valu-

able national resource.

In line with its commitment to 

the protection of the water resources and the 

maintenance of environment and as part of 

its leading and pioneering initiatives to cope 

pace with the most advanced technological 

innovations SEWA has started the application 

of the grey water treatment (GWR) systems. 

This aim of this initiative is to treat the wasted 

water generated from washing basins, show-

ers and reuse the same. 160 GWR systems 

were erected at residential building, schools 

and labor camps. 

5

july -2012-corrn.indd   58 05/08/12   12:34 PM



 ١٠٩
 / 

دد
ع

  ال
 ١٥

 / 
نة

س
ال

million gallons per day. He added that sev-

eral expansions and projects have been re-

cently completed In line with strides made by 

Sharjah Electricity & Water Authority to rein-

force the water distribution and transmission 

network and eliminate the water shortages 

throughout the Emirate of Sharjah.  He noted 

that achievements made in this regard are 

attributed to the consistent guidance of His 

Highness Sheikh Abdullah bin Salim Al Qas-

simi, the Deputy Ruler of Sharjah and Chair-

man of SEWA Board of Directors and his keen 

interest to achieve the excellence in securing 

uninterrupted and reliable services that would 

SEWA strategy lays stress on adoption of open-door policy and 
preparation of more awareness and conservation drives

4
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SEWA Director General:” The Ruler’s call for rationalization shall 
prompt all individuals to economize their consumption”

On his part, Eng. Ibrahim 

Rashid Demas, the Director General con-

rmed the commitment of Sharjah Electricity 

& Water Authority to interacting and commu-

nicating with the media and particularly with 

those media programs having high popular-

ity such the on-air broadcasting program in 

order to follow up and attend complaints and 

public issues raised by the people in respect 

of SEWA services. SEWA is always keen to 

follow up and monitor such Radio & TV pro-

grams in order to immediate deal with any 

issue and resolve any obstacles in respect of 

its services. 

Eng. Demas noted that as per 

the farsighted instructions of   His Highness 

Dr. Sheikh Sultan bin Mohammed Al Qassimi, 

Supreme Council Member and Ruler of Shar-

jah, SEWA strategy lays stress on adoption 

of open-door policy to interact with public is-

sues and attend all complaints and comments 

raised by the nationals and residents. SEWA 

strategy comes in line of the wise vision of His 

Highness Dr. Sheikh Sultan bin Mohammed 

Al Qassimi who devotes great attention to the 

needs and conditions of the people and af-

rms his the commitment of to provide all nec-

essary facilities and infrastructure to achieve 

the comfort and prosperity for the citizens and 

raise their living standards. 

The Director General praised 

the call made by His Highness the Ruler of 

Sharjah through the on-air broadcasting pro-

gram of Sharjah Radio and TV for rationali-

zation of water consumption. He added that 

such call reects the farsighted vision and 

wise leadership of His Highness the Ruler. It 

also highlights his concern and keen interest 

to deal with public issues and attend any com-

plaints raised by the citizens. Eng. Demas stat-

ed that the Ruler’s call shall prompt the citizens 

to rationalize their utilization of water. He in-

dicated that we were keen to the involvement 

of the categories of the society in particular 

the schools and educational institutions in the 

conservation drives initiated by SEWA.

Speaking about preparations 

made by SEWA to meet the increasing de-

mand for water, Eng. Demas announced 

that by summer of the current year, the water 

production capacity of SEWA totaled 110 

3
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Sheikh Dr. Sultan Al 
Qassimi calls the 
nationals for the 
rational utilization of 
water

His Highness Dr. Sheikh Sultan 

bin Mohammed Al Qassimi, Supreme Council 

Member and Ruler of Sharjah called the na-

tionals for saving and economization of water 

and urged them to give due consideration to 

future demand on water due to the scarcity 

of this precious resource which should not be 

wasted for unnecessary purposes. Speaking 

in telephone call with the on-air broadcasting 

program by Sharjah Radio and TV recently, 

His Highness Dr. Sheikh Sultan bin Moham-

med Al Qassimi noted that huge investments 

are made by the government to meet the re-

quirements for this precious and indispensible 

resource.  

His Highness the Ruler of Shar-

jah stated that large amounts of moneys are 

allocated to cover the high costs of seawater 

desalination process and meet the demand for 

water. “Due to the high salinity and decrease 

of the production we are moving from a well 

to another productive to secure high quality 

water for the people. So, the use of such pre-

cious resource for washing a car or watering 

a house is unacceptable practice.”His High-

ness said.

His Highness Dr. Sheikh Sultan 

Al Qassimi commented that installation of wa-

ter meter is not intended to collect moneys but 

to economize our water consumption. “Our 

country is situated in a desert region featured 

with scarcity of water. We are not living at a 

owing river. So we have to avoid the wast-

age of water for indispensible purposes” he 

said.

He urged the parents to raise 

the awareness of their families about the im-

portance of conservation and rationalization 

of water and educate them how to maintain 

such precious resource in their life and avoid 

irresponsible consumption attitudes such as 

car washing. His Highness indicated that 

water should be wisely used for domestic pur-

poses inside the house. Even watering outside 

the house causes serious damages to roads 

and streets which should be repaved and ren-

ovated. Therefore, huge costs are incurred by 

the government as the result of such practice.  

His Highness Dr. Sheikh Sultan 

pointed out that the rationalization of water is 

a conscious and aware-full character. It should 

not be considered as an attitude of stinginess 

as we are suffering from scarcity of water in 

our region. So water for us is much precious. 

He also urged the nationals to rationalize the 

utilization of water for irrigation purposes and 

use convenient irrigation methods such as 

dripping and light irrigation systems.

He added that great efforts are 

taken and huge investments are made to se-

cure high quality water for domestic purposes 

such as drinking, cooking, washing of clothes 

etc. So is unacceptable to use such resources 

for washing cars or water the house yards 

and roofs.
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Our farsighted leadership has realized, from the outset, the importance of 
training and rehabilitation of the people with special needs, creating the opportu-
nities for them to be self-reliant. As part of community, they deserve such kind of 
attention and support to advance their status in all elds.  Helping the disabled has 
been always a priority for our wise leadership. As a matter of fact, the person with 
special needs is productive member that is useful the society.  People with disabilities 
have capabilities and can achieve as their non-disabled counterparts can as well.  
The only requirement is our help and support.   The government establishments 
including Sharjah Electricity & Water Authority get used to contribute to lending a 
support hand to the people with special needs and make them feel that they an in-
tegrated part of the society. SEWA is a leader in supporting people with disabilities 
and standing by them to reclaim their social and humanitarian rights. In addition, 
the government bodies attach high importance to the implementation of the latest 
standards and specications for facilities and public utilities in order to ensure their 
suitability for the use of people with special needs.

People should think of alleviating the pain and suffering of the people with 
the special needs who can not be blamed for disability. On the contrary, they should 
be encouraged in all walks of life.     The training program aims at developing their 
skills in various elds as a preparation for their integration into society.  It supports 
the right of people with disabilities to live a decent life without discrimination or 
prejudice.  Many of the employees with disabilities working for various organiza-
tions have proven their potential and dedication to work.  

ENG.

Training for People with Special Needs
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H.H Sheikh Sultan inaugurates phase1 of Kalba Eco-tourism Project

Sharjah Executive Council reviews draft law on preservation of water resources 
and issues a circular on power consumption at governmental premises

Credit Swiss Group briefed about SEWA future expansion plans
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