


البحث العلمي والتطوير
في  الهيئة  عليها  تعتمد  التي  الوسائل  أهم  من  يعتبر  العلمي،  البحث 
األفضل  الخيار  ويبقى  المقبلة،  المرحلة  خالل  والتقدم  التطوير  تحقيق 
المنهجية  تبني  خالل  من  الواقع،  أرض  على  اإلستراتيجية  الخطط  لوضع 
في  الخطى  لنسرع  العلمية،  والدراسات  البحوث  على  واالعتماد  العلمية، 

الهيئة. عمل  مجاالت  في  والتميز  الريادة  اتجاه 

عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  ويحرص 
به،  واالرتقاء  العلمي  البحث  دعم  على  الشارقة  حاكم  األعلى  المجلس 
ال  االرتقاء  وهذا  العلمي،  بالبحث  بآخر  أو  بشكل  يرتبط  مجال  كل  إن  حيث 
مخترعين  يكونوا  أن  إلى  أصحابها  وسعي  العقول  تطوير  خالل  من  إال  يأتي 

. مستهلكين  يكونوا  أن  من  بداًل  وعلماء 

ألن  والتطوير،  العلمي  بالبحث  لالرتقاء  خطة  هناك  أن  إلى  سموه  وأشــار 
التكاتف  إلى  المواطنين  كل  داعيًا  شيء،  كل  أساس  هو  العلمي  البحث 

والتعلم. بالعلم  واالهتمام 

العلمي  البحث  على  االعتماد  سياسة  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  وتبنت 
التنمية  تحقيق  نحو  الطريق  في  اإلستراتيجية  أولوياتها  كإحدى  والتطوير 
جامعة  مع  تعاون  اتفاقية  الهيئة  وقعت  ــار  اإلط هذا  وفي  المستدامة 
وتأسيس  المجتمع  تنمية  في  والمساهمة  المشترك  العمل  لتعزيز  الشارقة 
هذه  وتقضي  المستدامة،  التنمية  تحقيق  في  تساعد  إستراتيجية  شراكة 
إلعداد  بينهما  فيما  والتعاون  التنسيق  على  طرفاها  يعمل  أن  االتفاقية 
مجاالت:  في  التدريسية  الهيئة  أعضاء  قبل  من  العلمية  والدراسات  البحوث 
الكهرباء  المياه والتحلية، تطوير شبكات توزيع  البيئة، مصادر  كفاءة الطاقة، 
الطاقة  الطاقة،  استهالك  ترشيد  والمالي،  اإلداري  التطوير  والغاز،  والماء 
تفعيل  إلى  المقبلة  المرحلة  خالل  الهيئة  وتسعى  والبديلة  المتجددة 
العلمي  البحث  ومراكز  الجامعات  مع  اإلستراتيجية  والشراكة  التعاون 

عملها مجاالت  تطوير  في  العلمية  واألبحاث  الدراسات  من  لالستفادة 

والبحث  والتكنولوجيا  العلوم  مجاالت  تخدم  التي  المبادرات  هذه  ومثل 
على  يساعد  الــذي  الصحيح  االتجاه  في  مهمة  خطوات  تشكل  العلمي 
الشارقة  وإمارة  الهيئة  له  تطمح  الذي  المستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق 
على  للعمل  والخاصة  الحكومية  الجهات  جميع  تكاتف  األمر  ويتطلب 

. المجتمع  أفراد  لدى  العلمي  البحث  ثقافة  وترسيخ  دعم 
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توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة 
وجامعة الشارقة لتدشين بحوث في 

الطاقة وتحلية المياه

كهرباء الشارقة تبحث تعزيز التعاون وتطوير اآلداء مع شركة 
الشارقة القابضة وتبحث تعزيز المسؤولية المجتمعية مع تعاونية 

الشارقة

أعضاء فريق الرحمة بكهرباء الشارقة ينظمون زيارة لقسم 
األطفال بمستشفى القاسمي

ضمن خطة شاملة أعدتها هيئة كهرباء ومياه الشارقة
تزويد مصنع مياه زالل بأحدث األجهزة لتطوير المواصفات 

وخفض نسبة الصوديوم إلى 3 ملجرام

المتحف العلمي بالشارقة وجهة الكبار والصغار للمعرفة 
وفهم العلوم

كهرباء الشارقة تنظم محاضرة »وجاءت العشر« لموظفيها
المهندسة هند المطوع مدير إدارةالمشروعات .. نعمل وفق منهجية 
االلتزام بأفضل المواصفات واالنجاز في الوقت المحدد وبأقل األسعار 

مع المحافظة على جودة الشبكة في المدى البعيد

حاكم الشارقة يتابع ملف الكهرباء 
إليجاد حلول جذرية بالمليارات

كهرباء الشارقة تطلق مبادرة بعنوان 
»تحت أمرك« لتلبية متطلبات المشتركين
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الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  يتابع   

األعىل  املجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان 

يف  الكهرباء  ملف  شخيص  بشكل  الشارقة،  حاكم 

اإلمارة، إليجاد حلول جذرية تقدر باملليارات وأشار 

سموه إىل متابعته الشخصية مللف الكهرباء، ونظراً 

للخلل املوجود متت إحالة بعض موظفي الهيئة إىل 

االجتهاد إليجاد حلول جذرية  اآلن  التقاعد، وجار 

لهذا امللف تقدر باملليارات، الفتاً إىل مواصلة عمل 

من  األمر  لبحث  العيد،  إجازة  فرتة  خالل  سموه 

وباريس  لندن  يف  وزيارات  اجتامعات  عقد  خالل 

وأملانيا لدراسة هذا املرشوع . 

الناس عن  رسائل  »وصلتنا  وقال سموه:   

هذا األمر، قد تحتوي بعضها افرتاءات، ونطلب من 

الناس أن يتحملوا معنا، حيث جار العمل عىل قدم 

وساق إليجاد الحل، وال إجازة لدي يف العيد وسأزور 

املوظف  تعيني  وعن   . وأملانيا”  وباريس  لندن 

قائاًل:  سموه  تحدث  الثانوية   بشهادته  الجامعي 

»هذا أمر غري جائز حيث يتم تسكني الجامعي يف 

الرابعة منذ تخرجه  الدرجة  املحلية عىل  الحكومة 

وحقه ال يهضم، ويف حال كان هناك موظف طالب 

يتم وضع راتبه املستحق للجامعي، ضمن املوازنة 

حاكم الشارقة يتابع ملف الكهرباء إليجاد حلول 
بالمليارات جذرية 

لسنة تخرجه وإذا رسب تبقى معلقه 

للعام الذي يليه وهكذا” . 

وأكد رضورة ارتقاء املوظف   

واالجتهاد  العلمية  وكفاءته  بنفسه 

أدائه  لتحسني  واالنتظام  والتدريب 

املسؤولية  وتحمل  واالطالع  الوظيفي 

إىل  سموه  مشرياً  للرتقية،  يؤهله  مام 

أهمية دراسة املسؤول للوضع واإلملام 

إىل  باإلضافة  وتام  كامل  بشكل  به 

الرتكيز وإعطاء العمل حقه .

اعتمد  آخر  صعيد  عىل   

صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان 

بن محمد القاسمي سداد مديونيات 32 حالة من 

املواطنني من فئة أصحاب القضايا املادية املتداولة 

يف املحاكم والصادرة بحقهم أوامر ضبط وإحضار، 

وأيضاً من األشخاص العاديني الذين قدموا طلباتهم 

من  الرابعة  الدفعة  هذه  وتعد   . اللجنة  مقر  إىل 

ديون  معالجة  لجنة  بحسب  حالة،   800 أصل 

صاحب  لتوجيهات  تنفيذاً  الشارقة  إمارة  مواطني 

السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 

عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة، الرامية لتوفري 

منهج  وتطبيق  املواطنني  ألبنائه  الكرمية  الحياة 

سموه ومساعيه الحثيثة يف خلق مجتمع متامسك 

خالل  من  البنيان  سليم  األساس  قوي  األركان، 

باعتبارها  وأخرياً  أوالً  وأفرادها  باألرسة  االهتامم 

النواة األوىل لبناء املجتمعات

الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  وطأمن   

األعىل  املجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان 

بأنه  املدينة  يف  واملقيمني  املواطنني  الشارقة  حاكم 

يتابع ببالغ االهتامم مشكلة االنقطاع املتكرر للتيار 

الكهربايئ يف مناطق عدة من مدينة الشارقة خاصة 

عليه  الكهرباء يرشف  وأن ملف  الرحامنية  منطقة 

من  هاتفية  مكاملة  يف  ذلك  ،جاء  بنفسه  سموه 

الديوان األمريي بالشارقة إىل برنامج الخط املبارش 

اإلمارات  دولة  وتلفزيون  إذاعة  عرب  يبث  الذي 

حسن  اإلعالمي  مع  الشارقة  من  املتحدة  العربية 

من  اشتىك  الذي  املواطنني  أحد  عىل  رداً  يعقوب، 

تكرار انقطاع التيار الكهربايئ يف منطقة الرحامنية 

مواطنون  مثن  جانبهم،  من   . املناطق  من  وغريها 

الدكتور  الشيخ  السمو  لصاحب  الشخيص  االهتامم 

األعىل  املجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان 

حاكم الشارقة اهتاممه املبارش بكافة قضايا وشؤون 

املواطنني.

الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  أكد   

األعىل  املجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان 

لالرتقاء باملجتمع،  أنه يسعى دامئاً  الشارقة،  حاكم 

حتى يكون مجتمعاً بال مشاكل، وأن هذا لن يتحقق 

إال بالعمل عىل حل مشاكل املواطنني، والنظر إليها 

كانت  كبرية  شكوى  أي  يف  التهاون  وعدم  بجدية 

برنامج  مع  مداخلة  يف  سموه  وقال   . صغرية  أم 

»الخط املبارش«، يف إذاعة وتلفزيون الشارقة، »إننا 

نتعامل مع أنفس، فمنها الطيبة وامللحة والحاقدة، 

إىل  والعودة  بالهداية  الله  لها  فندعو  الحاقدة  أما 

الصواب، وىف الوقت نفسه علينا مراعاة كل صاحب 

ونحن  الحال،  بطبيعة  ملحاً  سيكون  ألنه  حاجة، 

للمواطنني، وال  الراحة  تحقيق  ونستيقظ عىل  ننام 

ندخر جهداً يف تلبية مطالبهم . وأضاف سموه، أن 

كل صاحب حاجة ملح، وأزمة أي مواطن بالنسبة 

نحن  أما  وقت،  أرسع  يف  حلها  يجب  مصيبة  له 

ألن  العام  طوال  األزمات  هذه  مثل  مع  فنتعامل 

حلها مهمتنا، ورضب سموه مثاالً، بأن املواطن إذا 

مر عىل شارع غري مرصوف، فمن الطبيعي أن يكيل 

يواجهه،  مطب  كل  مع  الحكومة  عىل  االتهامات 

نفسه  الشارع  عىل  مير  أن  املمكن  من  إنه  حيث 

4 أو 5 مرات يومياً، عكس مسؤول الحكومة الذي 

رمبا مير عىل هذا الشارع مرة واحدة كل عدة أيام، 

لذلك ال يجب إلقاء اللوم عىل املواطن، موضحاً أن 

يوم الحكومة ميثل عاماً كاماًل بالنسبة للمواطن .

حاكم الشارقة يدعو 
إلى عدم التهاون 

المواطنين بشكاوى 

3 مليارات لتحسين القدرة 

الكهربائية في الشارقة .. 

وانتهاء األزمة تمامًا في ديسمبر 

و سموه يفتح خط اتصال دائم 

مع سعادة رئيس الهيئة إليجاد 

حلول جذرية لملف الكهرباء

الشارقة  حاكم  السمو  صاحب  وقال   

»سأمنح كل مسؤول يريد التحدث إىل برنامج البث 

املبارش مصحفاً يقسم عليه بعدم الكذب، وأال يقول 

للناس إال صدقاً، و إال فال داعي للرد عىل تساؤالت 

الكثريين،  مثلام يحدث من  األساس،  املواطنني من 

ألن مثل هذه األمور تحتاج فقط إىل الصدق وعدم 

التأليف، ألنني لست مستعداً أن أتسبب يف مقتل 

التخطيط، حتى لو تطلب األمر  طفل بسبب سوء 

عدم مرور السيارات من هذا الشارع« .

وتطرق سموه إىل شكاوى أهايل منطقة   

الرحامنية من مشكلة انقطاع التيار الكهربايئ قائاًل: 

»إنه كانت هناك شكاوى متكررة، وأتابعها بنفيس 

يومياً وقمت بفتح خط اتصال دائم مع رئيس الهيئة 

أن املنطقة كانت يف  من أجل حل األزمة، موضحاً 

حاجة إىل استرياد محوالت كهربائية وتركيبها وهذا 

ال  ما  وهو  األقل،  عىل  أشهر  ثالثة  إىل  يحتاج  أمر 

يتناسب مع املواطنني، خاصة يف هذا الحر الشديد، 

فكيف يجلسون يف مساكنهم من دون املكيفات؟« 

هذه  حل  أجل  من  أنه  سموه،  وأوضح   

األزمة تم مد خطني جديدين من منطقة الصجعة 

واحد  خط  ويتبقى  بالكهرباء،  الرحامنية  لتغذية 

سيتم  الخط  وهذا  متاماً،  األزمة  تنتهي  حتى  فقط 

أزمة  إن  سموه  وقال  فقط،  يومني  خالل  تركيبه 

املقبل وستعود  ديسمرب  يف  متاماً  الكهرباء ستنتهي 

 3 نحو  رصف  تم  وأنه  عليه،  كانت  مام  أفضل 

املواطنني  داعياً  األزمة،  هذه  لحل  درهم  مليارات 

أجل  من  يبذل  الذي  الجهد  هذا  كل  تقدير  إىل 

راحتهم، ونريد منهم الدعاء وليس اإلدعاء .

من  االنتهاء  عقب  أنه  سموه،  وكشف   

منطقة الرحامنية، سيتم االنتقال للعمل يف منطقة 

هذه  يف  السكانية  الكثافة  زادت  حيث  مويلح، 

املنطقة فجأة، ما تسبب يف تعطيل بعض املحوالت، 

املنتجة  بالرشكة  اتصاالت  بإجراء  الفور  عىل  وقمنا 

يف بريطانيا، وحرض وفد من الرشكة وقام بتشغيل 

ونحن  رمضان،  شهر  بداية  قبل  املحوالت  تلك 

نواصل العمل لياًل نهاراً حتى ينام املواطن مسرتيحاً 

يف بيته، لذلك النريد منه إال قول كلمة خري .

املرشوعات  عن  نكف  لن  »إننا  وقال:   

الشارقة  املواطن، ورغم أن  التي تهدف إىل خدمة 

تطوراً  شهدت  أنها  إال  األطراف،  مرتامية  إمارة 
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راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  استقبل   

مبكتبه  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم 

 ”ABB“ يب  يب  أي  رشكة  من  املستوى  رفيع  وفداً 

بحث  اللقاء  خالل  وتم  السويدية   – السويرسية 

يف  الجانبني  بني  املشرتك  التعاون  تعزيز  أهمية 

الريادة  وتحقيق  التميز  نحو  الهيئة  سعي  إطار 

وتوزيع  إنتاج  مجال  يف  السيام  عملها،  مجاالت  يف 

عىل  والحفاظ  املتجددة  الطاقة  ودراسات  الطاقة 

الرشكات  من  يب  يب  أي  شكة  تعترب  حيث  البيئة 

الرائدة عاملياً يف هذه املجاالت . ويف بداية املقابلة 

بوفد  الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  رحب 

رشكة ABB الذي ضم السيد كارلوس بون الرئيس 

الخليج  الرشكة يف منطقة جنوب  التنفيذي ملكتب 

املدير  ستيفانوفك  نوفاك  والسيد  وباكستان 

الهند  ملنطقة  الطاقة  أنظمة  إلدارة  اإلقليمي 

زماين  عمران  والسيد  وأفريقيا  األوسط  والرشق 

سعادة  واستعرض  بالرشكة  القانوين  املستشار 

أحدث  الوفد  مع  الليم  راشد  املهندس  الدكتور 

وإنجازاتها،  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  مشاريع 

يف  املستدامة  التنمية  تعزيز  يف  الفعال  ودورها 

والدراسات  املستقبلية  وخططها  الشارقة  إمارة 

الطاقة  مجاالت  يف  تنفيذها  تعتزم  التي  واألبحاث 

وأشاد  املقبلة.   املرحلة  خالل  املتجددة  والطاقة 

بالتعاون القائم بني رشكة ABB والهيئة مثنياً عىل 

هذه  به  تتمتع  الذي  العمل  ودقة  اإلنجاز  رسعة 

الرشكة وكذلك عىل كوادرها الفنية املتخصصة من 

مهندسني وفنيني. ونوه خالل املقابلة بالدور الذي 

عىل  مؤكداً  عملها،  مجاالت  يف  الرشكة  به  تضطلع 

رضورة توثيق أوارص التعاون بني املختصني والفنيني 

للمسئولني  متمنياً  بالهيئة،  املختصني  وبني  بالرشكة 

برشكة ABB  كل النجاح والتوفيق فيام يوكل إليهم 

من مهامت.

السويرسية-  ABB رشكة  أن  وأكد   

السويدية تعترب من املؤسسات املتميزة يف منطقة 

ومياه  كهرباء  هيئة  وتحرص  خاص  بوجه  الخليج 

املرحلة  خالل  معها  التعاون  تفعيل  عىل  الشارقة 

املقبلة التي ستشهد انطالقة يف مرشوعات ومجاالت 

الرئيس  بون  كارلوس  السيد  وأشاد   . الهيئة  عمل 

الخليج  الرشكة يف منطقة جنوب  التنفيذي ملكتب 

ومياه  كهرباء  لهيئة  املتميز  باملستوى  وباكستان 

الطاقة  توزيع  ونظم  الشبكات  إدارة  يف  الشارقة 

التقني  املجال  يف  التطورات  متابعة  عىل  وحرصها 

وتفعيل  العاملية  الرشكات  كربيات  واستقطاب 

التعاون معها بهدف ضامن الجودة وتطبيق أفضل 

املواصفات العاملية. 

من  العديد  تنفذ  الرشكة  أن  وأكد   

املرشوعات باإلمارات وتحرص عىل التميز وااللتزام 

الرشكة  تقدمها  التي  املنتجات  تنوع  أن  إىل  مشرياً 

نجاحها،  أسباب  أهم  أحد  هو  املستهلك  إىل 

بهام  تتميز  اللذان  األداء  وكفاءة  للجودة  وضامن 

العنارص  عن  البحث  عىل  الرشكة  وتركز   الرشكة. 

التعامل  التي ميكنها  املؤهلة بشكل جيد،  البرشية 

املرشوعات  وتزويد  الجديدة  الطاقة  تقنيات  مع 

وهو   ، التقنيات  بآحدث  الرشكة  فيها  تشارك  التي 

اجتيازه  اإلمارات عىل   ABB الذي تحرص التحدي 

التي  املرشوعات  تسليم  وأن  سيام  ال  تردد،  دون 

املوعد  يف  يكون  وأن  »البد  الرشكة  فيها  تعمل 

املحدد، فالتنافس شديد جدا بني الرشكات العاملة 

يف هذا املجال، ولكننا نحرص دامئا عىل تقديم آخر 

ختام  ويف  قوله.  حد  عىل  كفاءة«  بأعىل  التقنيات 

املهندس  الدكتور  الزائر سعادة  الوفد  الزيارة شكر 

راشد الليم عىل حسن االستقبال والضيافة وإتاحة 

بني  التعاون  جوانب  مختلف  ملناقشة  الفرصة 

الجانبني.

كهرباء الشارقة تبحث سبل تعزيز التعاون مع شركة 
“ABB” العالمية

البناء  يف  والتسارع  املاضية،  السنوات  خالل  هائاًل 

ال يتواجد يف أي مكان، أما نحن يومياً نشيد املنازل 

للمواطنني، ولدينا طلبات مساكن منذ أكرث من 15 

عاماً لكنها اخترصت بفضل الله« .

من  فعلنا  مهام  »إننا  سموه:  وأضاف   

أجل املواطن فحتاًم سنتعرض للنقد، ألن هذه هي 

طبيعة اإلنسان الذي اصطفاه الله، وعىل الرغم من 

أعذبه  أن  حقى  من  وليس  ويخالف،  يخطئ  ذلك 

ألنني  الراحة،  سبل  كل  له  أوفر  أن  واجبي  لكن 

سوف اسأل أمام الله تعاىل« . وعن االجتامع الذى 

يف  »قررنا  قال:  الشارقة،  جامعة  يف  سموه  حرضه 

املنح  عدد  زيادة  الشارقة  جامعة  مجلس  اجتامع 

وتعطيهم  الطلبة  لتستوعب  الجامعة  يف  الدراسية 

إىل  املتقدمني  نراعي  وسوف  للتسجيل،  الفرصة 

بهذه  لهم  نحتفظ  وسوف  الوطنية،  الخدمة 

باسمه،  موجودة  فاملنحة  العودة  أراد  ومن  املنح، 

بالصحة  الوطنية  للخدمة  للمتقدمني  سموه  داعياً 

والسالمة والتوفيق« .

الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  وقال   

األعىل  املجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان 

الذي  الشارقة عىل هامش االجتامع  لالتحاد حاكم 

ُعقد ملجلس أمناء جامعة الشارقة برئاسة سموه يف 

املبنى  يف  يتم  الدراسية  للمنح  التسجيل  إن  لندن، 

سبتمرب/  1 لغاية  وسيستمر  للجامعة،  الرئييس 

ايلول 2014 . وقال سموه إنه تم رفع أعداد املنح 

نظراً   650، إىل  دراسية  منحة   550 من  العام  هذا 

لتزامن أوقات التسجيل مع تسجيل أبناء اإلمارات 

النجاح  للطالب  سموه  ومتنى  الوطنية،  الخدمة  يف 

والتوفيق واالرتقاء بالعلم ألعىل درجاته . كام دعا 

سموه الطالب كافة إىل االرتقاء يف البحث العلمي، 

حيث إن كل مجال يرتبط بشكل أو بآخر بالبحث 

العلمي، وهذا االرتقاء ال يأيت إال من خالل تطوير 

مخرتعني  يكونوا  أن  إىل  أصحابها  وسعي  العقول 

وعلامء بدالً من أن يكونوا مستهلكني .

بالبحث  لالرتقاء  خطة  هناك  أن  إىل  سموه  وأشار 

أساس  هو  العلمي  البحث  ألن  والتطوير،  العلمي 

كل يشء، داعياً كل املواطنني إىل التكاتف واالهتامم 

وال  فقط  مستهلكون  إننا  قائاًل:  والتعلم،  بالعلم 

ننظر إىل الصناعة واالخرتاع، ونحن لو مل يكن لدينا 

املال ألصبحت كارثة« . وشدد سموه عىل املواطنني 

املأكل  عىل  االعتامد  وعدم  العمل،  ثم  العمل 

الله  حبانا  »لقد  قائاًل:  فقط،  واملسكن  واملرشب 

عقاًل لكننا نستهني به، وعلينا أن نطوعه يف خدمة 

الله عن كل املخلوقات، فكيف  وطننا، وقد فضلنا 

نستهني نحن بذلك، علينا جميعاً أن نعمل بجد وأن 

فنحن  مفيد،  فيام هو  ونستثمرها  نفقاتنا  نوفر يف 

بواقي  نرمي  الدراهم،  مباليني  تقدر  قاممة  لدينا 

املأكل واملرشب، فالبد من استخدام ما يكفينا فقط 

إخوان  كانوا  املبذرين  »إن  تعاىل:  الله  قال  وكام 

الشياطني« .

ليس  لكن  بالجوع،  املواطنني  أطالب  ال  أنا  وقال: 

املأكل واملرشب كل يشء يف حياة املواطن، فالجميع 

أيادينا  تكون  أن  وعلينا  هانئة،  بعيشة  ينعم 

مبجتمعنا،  االرتقاء  أجل  من  ونتعاون  متشابكة 

وهذا لن يتحقق إال بالعلم والعمل« . وجه صاحب 

السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 

إىل  املواطنني  الشارقة  حاكم  األعىل  املجلس  عضو 

ماليني  إن  حيث  ومرشبهم،  مأكلهم  يف  االقتصاد 

اإلنسان  القاممة، وعىل  ُتلقى يف حاويات  الدراهم 

عليها،  يحافظ  مل  ما  زوال  يف  النعمة  أن  يتذكر  أن 

وقال »إن املبذرين كانوا إخوان الشياطني« . ونصح 

سليمة  تربية  أوالدهم  برتبية  األمور  أولياء  سموه 

احتياجاتهم  عىل  والوقوف  أظفارهم  نعومة  منذ 

ذو  مخلوق  بطبعه  الطفل  ألن  ومستلزماتهم، 

من  يتلقاه  الذي  الحنان  يستشعر  عاٍل،  إحساس 

أجساد والديه والذي يكون مثل الشحنة الكهربائية 

الوالدين أن يعوا أن  الكبري، وعىل  األثر  وترتك فيه 

سيتوكأون  التي  املستقبل  عصا  هم  اليوم  أطفال 

عليها .

رفع عدد المستفيدين من 
المنح الدراسية إلى 650 

وتمديد فترة التقديم حتى 
أول سبتمبر2014  ومراعاة 

للخدمة  المتقدمين 
الوطنية
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راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  عقد   

اجتامعاً  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم 

مسرية  معهم  وناقش  بالهيئة  اإلدارات  مديري  مع 

الخدمات  مبستوى  والنهوض  بالهيئة  األداء  تطوير 

للمشرتكني إىل مستويات أرقى وأفضل و التطلع إىل 

الهيئة  الريادة يف مجاالت عمل  لتحقيق  املستقبل 

وأكد  املاضية.  أشهر  الثالثة  خالل  األداء  وتقييم 

يأيت  اللقاء  هذا  أن  الليم  راشد  املهندس  الدكتور 

انطالقاً من توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ 

الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس 

التطوير  الله، برضورة  رعاه  الشارقة،  األعىل حاكم 

وتطبيقها  العاملية  التكنولوجيا  أحدث  ومتابعة 

الشارقة  إمارة  لسكان  الخدمات  أفضل  وتقديم 

واتخاذ كافة اإلجراءات لتصبح هيئة كهرباء ومياه 

الشارقة مؤسسة مستدامة عىل مستوى عاملي.

واستعرض خالل اللقاء إسرتاتيجية الهيئة   

املستويات  عىل  التطويرية  ومشاريعها  وخططها 

املرحلة  خالل  والخدماتية  والتشغيلية  اإلدارية 

أفضل  من  واحدة  لتصبح  مسريتها  لتعزيز  املقبلة 

املشاريع  ودعم  العامل  مستوى  عىل  املؤسسات 

واملبادرات، التي تسهم يف عملية التطوير املستدام 

ويحقق  اإلسرتاتيجية  الهيئة  خطة  مع  يتوافق  مبا 

تقدمها  التي  الخدمات،  يف  التميز  معايري  أعىل 

سياسة  أن  إىل  وأشار  ومتعامليها.   الهيئة لرشكائها 

الهيئة خالل املرحلة املقبلة ستعتمد عىل الشفافية 

التغيري لألفضل يف إطار  والوضوح يف مسريتها نحو 

التزامها بتحقيق الربحية ذات املسئولية االجتامعية 

وإطالق  اإلبداع  تشجيع  رضورة  عىل  وشدد 

املبادرات الجديدة التي تسهم يف تحقيق مزيد من 

التطور والتقدم ورضورة توفري التسهيالت والنزول 

أي  يف  قصور  أي  عىل  واالطالع  العمل  مواقع  إىل 

ومعالجته  إدارة  كل  إختصاص  جوانب  من  جانب 

مع فريق العمل يف امليدان.

راشد  املهندس  الدكتور  سعادة   ووجه    

برضورة  االجتامع  خالل  اإلدارات  مدراء  الليم، 

تحديد األهداف بوضوح التي سيتم تنفيذها خالل 

يسجل  ملف  موظف  لكل  يكون  وأن   2015 عام 

رئيسه  من  واعتامدها  العام  خالل  انجازاته  فيه 

املبارش حتى تكون إحدى املستندات التي يقدمها 

رضورة  عىل  وشدد  والرتقيات،  السنوي  التقييم  يف 

بابتسامة  املشرتكني واستقبالهم  التعامل مع  حسن 

العربية  األخالق  تعكس  التي  الرتحيب  وكلامت 

األصيلة، ودعا إىل ترسيخ مفهوم التعاون والتنسيق 

بني كافة اإلدارات وفرق العمل والتكاتف من أجل 

مصلحة الهيئة.

وأشار إىل أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة   

تعمل دوماً عىل تعزيز سبل التعاون املثمر والعمل 

املشرتك مع جميع الرشكاء بهدف تحقيق األهداف 

وتعزيز  واالزدهار،  النمو  مسرية  ودعم  املشرتكة 

وإقليمياً  محلياً  الحيوي  ودورها  الهيئة  إسهامات 

الثالثة  خالل  حققت  الهيئة  أن  وأكد  وعاملياً.  

خالل  من  االنجازات  من  مجموعة  املاضية  أشهر 

إطالق عدد من املبادرات مثل أحسنت وأنا مبدع 

وتشكيل 12 فرقة متخصصة لتطوير مجاالت العمل 

من  اقرتاح   400 من  أكرث  استقبال  وتم  املختلفة 

التي تم تشكيلها وغالبيتها  الهيئة والفرق  موظفي 

خالل  وتطبيقها  دراستها  ويتم  للتطبيق  قابلة 

القرارات  من  عدد  اتخاذ  تم  كام  املقبلة،  املرحلة 

وستشهد  للمستهلكني  اإلجراءات  بتيسري  الخاصة 

الهيئة خالل املرحلة املقبلة انطالقة وتغيري كبري يف 

تقدمها  التي  والخدمات  واإلدارية  الفنية  املجاالت 

لسكان إمارة الشارقة. 

اجتماع رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة 
مع مديري اإلدارات لتقييم األداء وبحث سبل التطوير

راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  أعلن   

الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن إطالق 

تستهدف  أمرك«  »تحت  بعنوان  جديدة  مبادرة 

واالستجابة  الشارقة  إمارة  سكان  مع  التواصل 

تواجههم  صعوبات  أية  وتذليل  ملتطلباتهم 

مجاالت  تخص  طارئة  حاالت  أية  يف  ومساعدتهم 

عمل الهيئة خالل فرتات اإلجازات ٠ وأوضح سعادة 

الدكتور املهندس راشد الليم أن إطالق هذه املبادرة 

يأيت يف إطار توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ 

الدكتور  سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس 

الخدمات  أفضل  بتقديم  الشارقة  حاكم  األعىل 

معهم  والتواصل  املستمر  الشارقة  إمارة  لسكان 

وتحقيق تطلعاتهم وااللتزام باملسئولية االجتامعية 

وتوفري سبل الحياة الكرمية والعيشة الرغدة لجميع 

املواطنني واملقيمني٠

كهرباء الشارقة تطلق مبادرة بعنوان   
»تحت أمرك« لتلبية متطلبات المشتركين 

خالل اإلجازات
وأشار إىل أن املبادرة تتضمن توفري عدد   

من قنوات االتصال الستقبال مالحظات ومتطلبات 

املشرتكني يف فرتات اإلجازات من خالل مركز االتصال 

عىل الرقم ٩٩١ ومن خالل املوقع اإللكرتوين للهيئة، 

خدمة  مبراكز  العمل  مواعيد  تعديل  تشمل  كام 

املشرتكني خالل أيام اإلجازات كام تتضمن املبادرة 

تشغيل مراكز الطوارئ التابعة للهيئة عىل مدار ٢٤ 

مساعدتهم  عىل  والعمل  املشرتكني  لخدمة  ساعة 

يف  ومساعدتهم  تواجههم  صعوبات  أية  وتذليل 

الفنية  الفرق  من  الطارئة من خالل عدد  الحاالت 

والغاز  واملياه  الكهرباء  مجاالت  يف  املتخصصة 

االستعداد  أهبة  عىل  دامئاً  تكون  والتي  الطبيعي، 

للتعامل مع أية حالة طارئة.

وأكد أن املبادرة ال تقترص عىل استقبال   

استقبال  تشمل  وإمنا  والشكاوى  املالحظات 

لتطوير  تهدف  التي  املشرتكني  وأفكار  مقرتحات 

املقرتحات والعمل عىل  العمل حيث سيتم دراسة 

املشرتكني  تطلعات  تحقيق  بهدف  وذلك  تنفيذها 

نحو التميز وتحقيق الرضا الكامل لهم٠

املبادرة  مع  بالتفاعل  املشرتكني  وطالب   

أو  مالحظات  أية  وتقديم  الهيئة  مع  والتواصل 

الهيئة  توفرها  التي  االتصال  قنوات  عرب  مقرتحات 

يف  وتساهم  واالهتامم  باملتابعة  تحظى  والتي 

التي  الهيئة  إسرتاتيجية  وتحقيق  الخدمات  تطوير 

يف  والريادة  العاملية  للمستويات  للوصول  تهدف 

مجاالت عملها٠ 
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الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  وقعت   

للصناعات  اإلمارات  رشكة  مع  تعاون  اتفاقية 

املركبات  من  عدد  لتحويل  )امييك(  املعدنية 

امليكانيكية ) رافعات شوكية ( التي تعمل بالبرتول 

املضغوط  الطبيعي  بالغاز  لتعمل  املسال  الغاز  أو 

خاصة  رسيعة  تعبئة  محطة  لرتكيب  إضافة 

للمركبات يف مواقع العمل . وقع االتفاقية سعادة 

كهرباء  هيئة  رئيس  الليم  راشد  املهندس  الدكتور 

العلمي  جودت  عمر  واملهندس  الشارقة  ومياه 

التنفيذي لرشكة اإلمارات للصناعات  الرئيس  نائب 

املعدنية.

راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأوضح   

بديلة  مصادر  توفري  إىل  يهدف  املرشوع  أن  الليم 

محطات  خالل  من  الرافعات  لتشغيل  للطاقة 

 )CNG Filling Stations( الطبيعي  بالغاز  تزود 

للغاز  األرضية  بالشبكة  متصلة  العمل  موقع  يف 

يعد المشروع األول من نوعه بالمنطقة:
كهرباء الشارقة توقع اتفاقية لتحويل المركبات الميكانيكية 

للعمل بالغاز الطبيعي

الصناعية  املناطق  معظم  تغطي  والتي  الطبيعي 

األول  هو  املرشوع  هذا  ويعد  باإلمارة  والتجارية 

من نوعه يف الدولة ومنطقة الرشق األوسط ويأيت 

الريادة والتميز  الهيئة عىل تحقيق  يف إطار حرص 

صاحب  وتوجيهات  لرؤية  وفقاً  عملها  مجاالت  يف 

السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 

عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة برضورة التميز 

التكنولوجيا  من  واالستفادة  الخدمات  تقديم  يف 

تضمن  التي  اإلجراءات  كافة  واتخاذ  املتطورة 

وتنص  املستدامة.  والتنمية  البيئة  عىل  الحفاظ 

االتفاقية عىل أن تتوىل هيئة كهرباء ومياه الشارقة 

اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحويل عدد من املركبات 

للصناعات  اإلمارات  لرشكة  التابعة  امليكانيكية 

وتوفري  املضغوط  الطبيعي  بالغاز  للعمل  املعدنية 

وسائل  كافة  وتوفري  الالزمة  واملعدات  األجهزة 

االلتزام  يتم  أن  عامني عىل  ملدة  الصيانة  ومعدات 

بالضوابط والرشوط الخاصة باألمن والسالمة.

مع  بالتعاون  والنقل  الحركة  إدارة  أن   إىل  وأشار 

إدارة الغاز الطبيعي بهيئة كهرباء و مياه الشارقة 

لعمل  تفصييل  ملرشوع  شاملة  دراسة  نفذت 

املنشآت  يف  الطبيعي  بالغاز  الشوكية  الرافعات 

أفضل  الستغالل  والتخزينية  والتجارية  الصناعية 

واملستلزمات  الطبيعي  للغاز  األرضية  للشبكة 

واألدوات والخربة املتوفرة بالهيئة يف هذا املجال

الرسمية  املوافقات  عىل  الحصول  تم  أنه  وأوضح 

باملواصفات  الخاصة  بالشارقة  املعنية  الجهات  من 

واألمن والسالمة لتنفيذ املرشوع.

وأكد أن هذا املرشوع سيلبي احتياجات   

ممكنة  تكلفة  بأقل  للطاقة  الصناعية  املنشآت 

األمن  ملستلزمات ورشوط   طبقاً  مستدام  وبشكل 

خطة  ضمن  وذلك  البيئة  عىل  ويحافظ  الصناعي 

الغاز  دور  تعزيز  إىل  تهدف  ومتكاملة  شاملة 

الوطنية  االقتصادية  القطاعات  لصالح  الطبيعي 

مزاياه  من  واالستفادة  الطرق  بأفضل  واستغالله 

البيئية واالقتصادية، ويتوافق املرشوع مع الخطط 

املستدامة  للتنمية  الشارقة  لحكومة  املستقبلية 

وزيادة االستثامرات.

الغاز  استخدام  يف  التوسع  أن  وأوضح   

املزايا  من  العديد  يوفر  املركبات   يف  الطبيعي 

حيث انه اقتصادي ويوفر األمن والسالمة ويضمن 

إنبعاثات  عنه  وينتج  للبيئة  وصديق  االستمرارية 

حيث  األخرى  الوقود  أنواع  من  بكثري  أقل  غازية 

من  يأيت  الحرضي  التلوث  من   60٪ من  يقرب  ما 

واملركبات  السيارات  يف  والديزل  البنزين  استخدام 

ويعمل استخدام الغاز الطبيعي عىل تحسني جودة 

الهواء يف األماكن املغلقة وإبقاء نسب أول أوكسيد 

الكربون عند مستويات آمنة ويعمل عىل تخفيض 

بالغاز  التزود  وإمكانية  السنوية  الوقود  تكاليف 

والقضاء  الوقود  إدارة  نظام  ويعزز  العمل،  مبوقع 

األمن  وتعزيز  باملوقع  الوقود  تخزين  ظاهرة  عىل 

البيئية  واملخاطر  الحرائق  مخاطر  ضد  الصناعي 

التي قد تسببها.

ويستهدف املرشوع خالل املرحلة املقبلة    

امليكانيكية  واملركبات  الشوكية  الرافعات  تحويل 

واملخازن  والكبرية  املتوسطة  الصناعية  املنشآت  يف 

واملناطق  والتجارية  الصناعية  املناطق  يف  الكبرية 

الطبيعي  بالغاز  للعمل  لتحويلها  بالشارقة  الحرة 

املضغوط والعدد املستهدف ال يقل عن 20 مرشوع 

صناعي يف أول عام.

املرشوع  يتطلب  الفنية  الناحية  ومن   

يستخدم  الذي   Gas compressor الغاز  ضاغط 

ويعمل  الحجم  بتقليل  وذلك  الغاز  ضغط  لزيادة 

وات  كيلو   2 إىل  يصل  باستهالك  الكهرباء  بواسطة 

ساعة   24.000 إىل  الجهاز  عمر  يصل  أن  وميكن   ،

إىل  بسيط  ضغط  من  يبدأ  ضغط  مبعدل  تشغيل 

زمنية  فرتة  خالل  الضغط  من  عالية  درجات 

مرت   20 إىل  بالساعة  مكعب  مرت   5 من  ترتاوح 

التشغيل  اسرتاتيجيات  عىل  بناء  بالساعة  مكعب 

واحتياجات املستهلك، كام يتطلب اسطوانات الغاز 

الغاز  التي تستخدم يف تخزين  املضغوط  الطبيعي 

الرسيعة  التعبئة  لتوفري  التعبئة  الطبيعي مبحطات 

بالغاز  تعمل  التي  الشوكية  الرافعات  السطوانات 

لتحويل  تستخدم  التي  التحويل  وأطقم  الطبيعي 

الغاز  أو  بالبرتول  تعمل  التي  الشوكية  الرافعات 

املسال للعمل بالغاز الطبيعي التي توفره محطات 

التعبئة باملوقع.
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الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  وقعت   

العمل  لتعزيز  الشارقة  جامعة  مع  تعاون  اتفاقية 

وتأسيس  املجتمع  تنمية  يف  واملساهمة  املشرتك 

التنمية  تحقيق  يف  تساعد  إسرتاتيجية  رشاكة 

سعادة  الهيئة  عن  االتفاقية  وقع  املستدامة، 

الدكتور املهندس راشد الليم رئيس الهيئة ، ووقعها 

عن الجامعة مديرها بالوكالة األستاذ الدكتور حميد 

مجول النعيمي، وذلك بحضور الدكتور صالح طاهر 

الحاج نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون املجتمع، 

بالهيئة  املياه  إدارة  مدير  املال  عصام  واملهندس 

وآخرين .

يعمل  أن  االتفاقية  هذه  وتقيض   

طرفاها عىل التنسيق والتعاون فيام بينهام إلعداد 

البحوث والدراسات العلمية من قبل أعضاء الهيئة 

البيئة،  الطاقة،  كفاءة  مجاالت:  يف  التدريسية 

توزيع  شبكات  تطوير  والتحلية،  املياه  مصادر 

واملايل،  اإلداري  التطوير  والغاز،  واملاء  الكهرباء 

ترشيد استهالك الطاقة، الطاقة املتجددة والبديلة . 

وعقد  الربامج  تنظيم  عىل  الشارقة  جامعة  وتعمل 

يف  املتقدمة  العمل  وورش  التدريبية  الدورات 

لتطوير  الهيئة  تحتاجها  والتي  املختلفة  املجاالت 

املؤمترات  تنظيم  الهيئة، والتعاون يف  أداء موظفي 

وامللتقيات العلمية والتي تناقش وتستعرض أحدث 

الطاقة  مجاالت  يف  املامرسات  وأفضل  التطورات 

عالقة  ذات  أخرى  مجاالت  وأية  والبيئة  واملياه 

التدريب  فرص  تتيح  أن  عليها  التي  الهيئة  بنشاط 

لطلبة الجامعة يف التخصصات ذات العالقة .

سنوات  لثالث  تستمر  التي  االتفاقية  اقتضت  كام 

ملتابعة  الطرفني  من  مشرتكة  عمل  لجنة  تشكيل 

بني  االسرتاتيجية  الرشاكة  هذه  وتطوير  وتنفيذ 

واملالية  اإلدارية  والتدابري  األطر  ولوضع  الطرفني 

يتعاون  بحثية  مشاريع  أية  لتنفيذ  الالزمة  والفنية 

عىل  الحرص  من  إطار  يف  وذلك  إلنجازها  الطرفان 

تحقيق العائدات املرجوة منها .

راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأكد   

الليم أن الهيئة  تسعى إىل الريادة يف مجال توفري 

خدمات الغاز والكهرباء واملياه يف إمارة الشارقة ، 

خدمات  تقديم  خالل  من  العمالء  رضا  تحقيق  و 

أحدث  باستخدام  الطبيعي  والغاز  واملياه  الكهرباء 

الجودة  يف  العاملية  املعايري  وبأفضل  التقنيات 

إىل  تسعى  كام   . ماهرة  كوادر  وبإرشاف  والسالمة 

توحيد الجهود و التعاون مع املؤسسات الحكومية 

الخدمات  الصلة يف سبيل تحسني  والتعليمية ذات 

وخاصة  املجتمع  يف  الحيوية  بالقضايا  واالهتامم 

واملياه يف سبيل  الطاقة  استهالك  يتعلق برتشيد  ما 

التنمية  وتحقيق  الطبيعية  املوارد  عىل  املحافظة 

املستدامة.

كمؤسسة  الشارقة  بجامعة  وأشاد   

العايل  التعليم  مجال  يف  رائدة  ومنظومة  تعليمية 

الرشق  منطقة  ويف  الدولة  يف  العلمي  والبحث 

عىل  قادرة  علمية  بيئة  توفري  إىل  وتهدف  األوسط 

مختلف  يف  العلمي  للبحث  راسخة  تقاليد  إرساء 

حقول املعرفة، ولعب دور رئيس يف تطوير املجتمع 

التأهيلية بوصفه  املحيل وتوفري مختلف الخدمات 

يف  األفراد  وتطوير  تدريب  يف  يساهم  خربة  بيت 

رشاكة  تشكيل  خالل  من  وأيضاً   ، املجاالت  شتى 

وبرامج  لنشاطات  الراعية  الجهات  مع  دامئة 

الجامعة والجهات املانحة لطلبتها لتحقيق الفائدة 

املستهدفني  لصالح  املبادرات  تلك  من  القصوى 

واملستفيدين منها.

اتفاقية  توقيع 
تعاون بين الهيئة 

وجامعة الشارقة 
لتدشين بحوث في 

الطاقة وتحلية 
المياه

كرم سعادة الدكتور املهندس راشد الليم   

من   27 عدد  الشارقة   ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس 

املاجستري  درجة  عىل  الحاصلني  الهيئة  موظفي 

وجامعة  األمريكية  والجامعة  الشارقة  جامعة  من 

بهدف  وذلك  العاملية  الجامعات  وبعض  اإلمارات 

التشجيع عىل التواصل املستمر يف التحصيل العميل 

وأشاد  الهيئة.  موظفي  وكفاءات  مهارات  وتنمية 

الهيئة،  الليم رئيس  الدكتور املهندس راشد  سعادة 

علمية،  درجات  من  الخريجون  عليه  حصل  مبا 

الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  بتوجيهات  مشيداً 

األعىل  املجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان 

حاكم الشارقة التي تحرص عىل االهتامم باملوظفني 

واملوظفات املتميزين وتسخري اإلمكانات كافة التي 

متكنهم من الحصول عىل أعىل الدرجات والشهادات 

تسعى  واضحة،  إسرتاتيجية  أنها  إىل  الفتاً  العلمية 

مبجاالت  لالرتقاء  خاللها  من  وثبات  بعزم  الهيئة 

أن  وأكد  للمجتمع.  الرفاهية  وتحقيق  عملها، 

درجة  عىل  بالهيئة  املوظفني  من   27 عدد  حصول 

توفري  عىل  الهيئة  حرص  إطار  يف  يأيت  املاجستري 

كافة اإلمكانيات للعاملني لتطوير مهاراتهم وتنمية 

قدراتهم بالبحث والدراسة يف شتى املجاالت وإمياناً 

من الهيئة بأن الكوادر البرشية هي أساس التطوير 

والبحث  الدراسة  أن  إىل  مشرياً  املجاالت  كافة  يف 

العلمي تعود بالنفع والفائدة الكبرية عىل املوظف 

وتطوير مجاالت عمله وعىل املجتمع الذي يعيش 

ودعم  مساندة  تعمل عىل  الهيئة  أن  وأوضح  فيه. 

املناخ  وتوفري  العليا  دراساتهم  الستكامل  املوظفني 

ما  تطبيق  خالله  من  يستطيعون  الذي  املناسب 

تم دراسته يف مجال عملهم وتقديم أفكار جديدة 

الهيئة  مسرية  استمرار  يف  تساهم  وابتكارات 

 ، عملها  مجاالت  يف  للخدمات  وأدائها  وتطورها 

االستخدام  إىل  يحتاج  والتقدم  االرتقاء  أن  حيث 

ومواجهة  املبدعة  والطاقات  للقدرات  األمثل 

لبناء  الخالق  والفكر  واإلرادة  بالعزم  التحديات 

مستقبل زاهر. 

وطالب املكرمني بأن يكونوا قدوة حسنة   

بأن  الهيئة  يف  املوظفني  بقية  وحث  زمالئهم،  بني 

يواصلون  الذين  سيام  ال  زمالئهم،  حذو  يحذو 

دراستهم حتى اآلن، متمنياً للجميع مواصلة مسرية 

التنمية واالزدهار يف إماراتنا املعطاء التي ال حدود 

لعطاءاتها ومبا لها من كبري األثر والفائدة يف البناء 

الدكتور  سعادة  قام  الحفل  ختام  ويف  والتقدم. 

التقدير  شهادات  بتقديم  الليم  راشد  املهندس 

أعرب  بدورهم  املاجستري.  درجات  عىل  للحاصلني 

املكرمون عن اعتزازهم مببادرة سعادة الدكتور راشد 

الليم رئيس الهيئة بتكرميهم، والذي يعكس تقدير 

للتحصيل  املنتسبون  يبذلها  التي  للجهود  الهيئة 

املعارف  واكتساب  القدرات  بناء  يعزز  مبا  العلمي 

وصقل الخربات تجسيداً لرؤية هيئة كهرباء ومياه 

مواصلة  عىل  للموظفني  املستمر  وحثها   ، الشارقة 

املزيد  لتحقيق  الجهد  ومضاعفة  العلمي  التميز 

وعملياً.والوصول  أكادميياً  والتفوق  النجاح  من 

للمستويات العاملية. 

والتيسريات  بالتعاون  املكرمون  وأشاد   

مام  دراستهم،  أثناء  الهيئة  لهم  قدمتها  التي 

ساعدهم يف الحصول عىل املاجستري، وأكدوا حرص 

الستكامل  املوظفني  ودعم  مساندة  عىل  الهيئة 

قصارى  سيبذلون  أنهم  مؤكدين  العليا،  دراساتهم 

تم  ما  لتطبيق  املقبلة  املرحلة  خالل  جهودهم 

املكرمني  قامئة  عملهم.  وضمت  مجال  يف  دراسته 

أمني  عصام  واملهندس  املال  محمد  أحمد  املهندس 

املال واملهندسة ميادة سامل الربدان  والسيد محمد 

الزرعوين  احمد  حسن  واملهندس  حسني  عبدلله 

والسيد خميس بشري خميس واملهندسة هند أحمد 

والسيد  الليم  عبيد  عيل  مي  واملهندسة  املطوع 

بن  محمد  ربيعة  واملهندس   املطوع  سامل  عيل 

واملهندسة  الحوسني  عيل  عدنان  واملهندس  ربيعه 

حسني  عائشة  والسيدة  السويدي  عيل  مروه 

واملهندس  فيصل عيل حامدي  واملهندس  الحامدي 

سعيد  محمد  واملهندس  الرسكال  محمد  فيصل 

الحامدي  حسني  أحمد  واملهندس  النعيمي  امللص 

واملهندس  السويدي  محمد  فاطمة  واملهندسة 

راشد  رانية  واملهندسة  الطنيجي  محمد  خليفه 

جابر والسيد راشد أحمد الكابوري والسيدة مريم 

فائل  عيل  عبدالرحمن  واملهندس  الزرعوين  عمر 

واملهندس حسن احمد محمد واملهندسة ليىل راشد 

السيايب واملهندس محمد احمد آل عيل واملهندسة 

آمنه سعيد القايدي. 

 

 

كهرباء الشارقة تكرم 27 من موظفيها الحاصلين على الماجستير
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راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  بحث   

مع  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم 

عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة 

سبل  حول  النظر  وجهات  الشارقة  وصناعة  تجارة 

والهيئة  الغرفة  بني  فيام  املتاحة  التعاون  ومجاالت 

لتوثيق الصالت فيام بني الهيئة واألعضاء املنتسبني 

للغرفة من رجال أعامل ومنشآت لخدمة وتحقيق 

املجتمع  لخدمة  الجانبان  ينشدها  التي  األهداف 

لبلورة  استعدادهام  الجانبان  وأبدى   . عام  بشكل 

التعاون املشرتك من خالل العمل عىل تنفيذ برنامج 

متعدد الجوانب للتعاون والتوعية وتنظيم لقاءات 

وندوات مشرتكة.

راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأعرب   

تلعبه  الذي  الفاعل  للدور  تقديره  عن  الليم 

الحكومية  الجهات  ومساندة  دعم  يف  الغرفة 

بيئة  تعزيز  يف  اإلسهام  خالل  من  األعامل  وقطاع 

حرص  وأكد  الجاذبة.  مقوماته  وتنويع  االستثامر 

الهيئة عىل توسيع حجم الرشاكة مع الغرفة خالل 

املرحلة املقبلة والتي تسعى فيها الهيئة الستقطاب 

كربيات الرشكات العاملية للتعاون مع الهيئة وتنفيذ 

مرشوعات مبستوى عاملي.

ضمن  يأيت  اللقاء  هذا  أن  إىل  وأشار   

الهيئة  تحرص  التي  االجتامعات  من  سلسلة 

الحكومية  الجهات  من  العديد  مع  عقدها  عىل 

عىل  لالطالع  االقتصادي،  بالشأن  املعنية  والخاصة 

الربامج والخطط الحالية واملستقبلية لتلك الجهات 

الشارقة  إمارة  سكان  يخدم  مبا  بشأنها،  والتنسيق 

وتم خالل اللقاء التعرف عىل أبرز التطورات التي 

تفعيل  الجانبني وكيفية  تشهدها خدمات وأنشطة 

كهرباء الشارقة تبحث سبل 

التعاون مع غرفة التجارة 

والصناعة  و مجموعة كريدت 

المصرفية  سويس 

للمستثمرين  منها  واالستفادة  بها  التعريف  آليات 

إمكانيات  إىل  إضافة  األعامل،  وسيدات  ورجال 

تنظيم  خالل  من  املشرتك  العمل  يف  التعاون 

التي  الوفود  زيارات  وكذلك  والفعاليات،  األحداث 

ميكن أن تسهم يف اجتذاب املزيد من االستثامرات 

الطاقة  مجاالت  يف  االقتصادية  الجدوى  ذات 

واملياه .ورحب من جانبه عبدالله سلطان العويس 

الشارقة  وصناعة  تجارة  غرفة  إدارة  مجلس  رئيس 

الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  مع  املشرتك  بالتعاون 

والرشاكات  العالقات  تعزيز  يف  بجهودها  وأشاد 

اإلسرتاتيجية مع منشآت القطاع الخاص بالشارقة .

وأشار إىل أنه تم خالل اللقاء التنسيق لوضع آلية 

كافة  وتوفري  املشرتك  التعاون  لهذا  برنامج  لتنفيذ 

إدارة  مجلس  قبل  من  واملساندة  الدعم  وسائل 

الغرفة للمشاريع الحالية واملستقبلية للهيئة.

  

املهندس  الدكتور  سعادة  إستقبل  كام   

يف  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم  راشد 

الخدمات  مدير  شارما  ديباك  دش  بالهيئة  مكتبه 

املرصفية الخاصة ملجموعة كريدت سويس املرصفية 

مجاالت  وبحث  العالقات  تعزيز  بهدف   وذلك 

اإلسرتاتيجية  الرشاكة  وتوثيق  املتاحة  التعاون 

لإلسهام يف مواصلة تطوير األداء والعمل عىل تنميته 

استعراض  االجتامع  خالل  تم  كام   ، دائم  بشكل 

املستقبلية  واالستثامرية  اإلسرتاتيجية  الخطط 

الليم   راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  للهيئة.وقدم 

وخطط  املتبعة  باإلجراءات  عرضاً  االجتامع  خالل 

تنفيذها  الهيئة  تدرس  التي  واملرشوعات  التطوير 

خالل املرحلة املقبلة وآليات التنسيق مع الجهات 

املحلية واالتحادية والرشكات املتخصصة يف مجاالت 

كبرية  أهمية  تويل  الهيئة  أن  وأكد   . الهيئة  عمل 

إنتاج  مجال  يف  العاملية  التطورات  أحدث  ملتابعة 

الطاقة وتحلية املياه، وتوفر الدعم الالزم لتطبيقها. 

الليم  خالل  املهندس راشد  الدكتور  وأشار سعادة 

االجتامع إىل التعديالت والتغيريات التي استحدثتها 

التي  والخدمات  اآلداء  مستوى  لرفع  الهيئة 

تقدمها لسكان إمارة الشارقة يف مجاالت الكهرباء 

يف  املستمر  والتحديث  الطبيعي  والغاز  واملياه 

اإلجراءات واستخدام التقنيات الحديثة كالخدمات 

املتعاملني  مع  االتصال  قنوات  وتعزيز  اإللكرتونية 

الهيئة  بني  التعاون  توثيق  رضورة  عىل  وشدد 

متويل  مجال  كريدت سويس خاصة يف  ومجموعة 

االقتصادي  النفع  ذات  واملياه  الطاقة  مرشوعات 

واالجتامعي التي تطرحها الهيئة ودراسات الجدوى 

للمرشوعات وتطوير األعامل. ومن جانبه استعرض 

دش ديباك شارما مدير الخدمات املرصفية الخاصة 

الخدمات  املرصفية   سويس  كريدت  ملجموعة 

مع  للتعاون  التام  واستعدادها  للمجموعة  املالية 

بالتطورات  مشيداً  املجاالت  مختلف  يف  الهيئة 

ستجعلها  والتي  الهيئة  تشهدها  التي  والتغيريات 

الهيئة  أصبحت  حيث  العاملية  الهيئات  مصاف  يف 

تتمتع بقوة أداء وثقة كبرية أمام رشكائها ومورديها 

سعادة  تسلم  االجتامع  ختام  ويف  املتعاملني.  وكل 

الدكتور املهندس راشد الليم درع تذكاري من دش 

الخاصة  املرصفية  الخدمات  مدير  شارما  ديباك 

ملجموعة كريدت سويس املرصفية .

الليم مع عبدالله سلطان العويس
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راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  استقبل   

الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة مبكتبه وفداً 

القابضة، ضم بدر سعيد حارب  من رشكة الشارقة 

العزة  وشادي  الرشكة  إدارة  مجلس  رئيس  نائب 

العالقات  التطوير ومعاوية حمد، مدير  أول  مدير 

لتعزيز  الهيئة  سعي  إطار  يف  وذلك  الحكومية، 

مجاالت التعاون والرشاكة اإلسرتاتيجية بني الجانبني 

الخدمات  أفضل  وتوفري  األداء  تطوير  ومواصلة 

املهندس  الدكتور  وأكد  الشارقة.   إمارة  لسكان 

راشد الليم أن الهيئة تسعى باستمرار لعقد وتوثيق 

الخاص  القطاع  رشكات  مع  إسرتاتيجية  رشاكات 

تهدف  التي  اإلسرتاتيجية  لخطتها  تحقيقاً  وذلك 

واستقطاب  للمشرتكني  الخدمات  أفضل  تقديم  إىل 

نظم  وتطبيق  املؤهلة  البرشية  الكوادر  وتأهيل 

االسرتاتيجيني.  الرشكاء  مع  بالتعاون  متطورة  تقنية 

تنموية  ملرشوعات  وتبنيها  الرشكة  جهود  ومثن 

باملستوى  االرتقاء  يف  كبري  بشكل  تسهم  متميزة 

االقتصادي وتخدم سكان إمارة الشارقة.

 

الهيئة  خطط  الوفد  مع  واستعرض   

الشارقة  إمارة  تشهده  ملا  وتطرق  املستقبلية، 

كهرباء الشارقة تبحث تعزيز التعاون وتطوير اآلداء 

مع شركة الشارقة القابضة وتبحث تعزيز المسؤولية 

المجتمعية مع تعاونية الشارقة

االقتصادية  املجاالت  شتى  يف  وازدهار  تطور  من 

حارب  سعيد  بدر  قدم  جانبه،  ومن  واالجتامعية. 

القابضة  الشارقة  رشكة  إدارة  مجلس  رئيس  نائب 

التي  التنموية  املشاريع  وأهم  الرشكة  عن  نبذة 

تتبناها يف اإلمارة وأشاد بالدعم الكبري الذي تقدمه 

واالستثامر  السياسات  وضع  عرب  الشارقة  حكومة 

البنى التحتية، مام اكسبها مكانة متميزة كبيئة  يف 

جاذبة للمشاريع التجارية والثقافية واالجتامعية. 

 

الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  أن  وأكد   

من  املاضية  الفرتة  خالل  ملحوظاً  تطوراً  شهدت 

الرشاكات االسرتاتيجية مع عدد من كربيات  خالل 

الرشكات املحلية والعاملية مشرياً إىل أن  رشكة الشارقة 

القابضة  تحرص عىل تفعيل التعاون والتنسيق مع 

زيادة  بهدف  وذلك   ، الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة 

التنسيق والعمل املشرتك، لالرتقاء بنوعية  مستوى 

الخدمات املقدمة لسكان إمارة الشارقة. وأشار إىل 

أنه تم تأسيس رشكة الشارقة القابضة بالتعاون مع 

الفطيم، وتشمل مجموعة رشكات  مجموعة ماجد 

املعلومات  وتقنية  التحتية  البنى  مبشاريع  تهتم 

األنشطة  من  الكثري  وغريها  والتربيد  والكهرباء 

الدكتور  سعادة  عقد  كام  والخدمية.   االقتصادية 

ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم  راشد  املهندس 

عام  الجنيد مدير  ماجد سامل  مع  اجتامعاً  الشارقة 

السوقي  أحمد  وحسن  التعاونية  الشارقة  جمعية 

تفعيل  لبحث  وذلك  بالجمعية  املشرتيات  مدير 

التعاون.  سبل  وتعزيز  املجتمعية  املسئولية  مبدأ 

خالل  الليم   راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأكد 

االجتامع الدور الكبري الذي تحققه جمعية الشارقة  

التعاونية يف املحافظة عىل استقرار األسواق وحرصها 

وتقديم  املجتمعية  املسئولية  مبدأ  تفعيل  عىل 

منافسة. وبأسعار  املتميزة  التعاونية   الخدمات 

وأشاد باسهامات جمعية الشارقة التعاونية يف الحد 

من ظاهرة ارتفاع األسعار فضال عن تعزيز نجاحاتها 

 لتنافس الرشكات األخرى وتثبت قدرتها عىل اإلستمرار.

 

توطيد  عىل  الهيئة  حرص  وأكد   

والخاصة  الحكومية  الجهات  كافة  مع  التواصل 

أفضل  لقديم  األهداف  لتحقيق  الجهود  وتوحيد 

ماجد  وأشار  الشارقة.  إمارة  لسكان  الخدمات 

التعاونية   الشارقة  جمعية  عام  مدير  الجنيد  سامل 

املسئولية  مبدأ  تفعيل  عىل  الجمعية  حرص  إىل 

املجتمع  مؤسسات  كافة  مع  بالرشاكة  االجتامعية 

وبسعر  منخفضة  بأسعار  الرئيسية  السلع  وتوفري 

كالتزام  وذلك  األحيان  من  الكثري  يف  التكلفة 

عن  فضال  الراقية  التعاونية  الخدمات  بتقديم 

واملقيمني  للمواطنني  خدمة  السلع  كافة  توفري 

ومياه  كهرباء  هيئة  بدور  وأشاد   . سواء  حد  عىل 

القضايا  مع  والتفاعل  املجتمع  خدمة  يف  الشارقة 

من  الالفت  واالقرتاب  متعمقة  بصورة  املجتمعية 

وتواصلهم  وهمومهم  الشارقة  إمارة  سكان  شؤون 

الخدمات. لتطوير  الجهات  كافة  مع   الدائم 

 

عقد سعادة الدكتور املهندس راشد الليم   

رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة اجتامع مع وفد 

من  كل  الشباب ضم  لبيوت  اإلمارات  من جمعية 

األمني  اإلدارة   مجلس  عضو  املري  راشد  هويدا 

العام للجمعية وحسن عبدالرحمن الهاجري عضو 

والصيانة  اإلنشاءات  لجنة  رئيس  اإلدارة  مجلس 

لبحث  وذلك  التنفيذي  املدير  منيس  وحسن 

التعاون ونرش ثقافة ترشيد استهالك الطاقة واملياه 

بني الشباب من مختلف األعامر وتم االتفاق خالل 

االجتامع عىل توقيع مذكرة تفاهم لتنظيم فعاليات 

مشرتكة للتوعية باالستخدام األمثل للطاقة واملياه .

وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد الليم أن الهيئة 

كافة  لدى  الوعي  لتنمية  شاملة  خطة  وضعت 

رشائح املجتمع بأهمية الرتشيد وخاصة فئة الشباب 

وذلك ضمن أعاملها ومبادراتها والتزامها باملسئولية 

االجتامعية حيث تعمل الهيئة عىل توطيد عالقاتها 

يف  للتعاون  والحكومية  الخاصة  الجهات  مبختلف 

التي تنظمها  الرتشيد  تطوير ودعم فعاليات حملة 

لبيوت  اإلمارات  جمعية  مببادرات  وأشاد  الهيئة. 

الهيئة  أن  وأكد   ، الهيئة  مع  وتواصلها  الشباب، 

مع  والتعاون  املبادرات  إطالق  عىل  دامئا  تعمل 

جميع الجهات مبا ينفع املجتمع واملصلحة العامة.

عضو  املري  راشد  هويدا  أوضحت  جانبها،  من   

اإلمارات  لجمعية  العام  األمني  اإلدارة   مجلس 

لبيوت الشباب أنه تم االتفاق خالل االجتامع عىل 

توقيع اتفاقية بني الجانبني لتنظيم فعاليات مشرتكة 

ومراكز  بيوت  يف  واملياه  الطاقة  استهالك  لرتشيد 

الشباب وأماكن التجمعات لنرش ثقافة الرتشيد 

وأشارت إىل أن الجمعية تسعى كمؤسسة   

مجتمعية يف املقام األول، إىل املشاركة يف مثل هذه 

مسئولية  ذات  فعاليات  لتنظيم  النوعية  املبادرات 

البيئة  دراسة  عىل  الشباب  وتشجيع  مجتمعية، 

وعمل البحوث العلمية واالجتامعية وتدريبهم عىل 

االعتامد عىل النفس والنظام والقناعة والعمل مع 

الجامعة واملشاركة يف أعامل الخدمة العامة.

راشد  هويدا  قدمت  اللقاء  نهاية  ويف    

لجمعية  العام  األمني  اإلدارة   مجلس  عضو  املري 

الدكتور  لسعادة  الشباب  الشكر  لبيوت  اإلمارات 

ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم  راشد  املهندس 

املتميزة  وجهوده  االستقبال  حسن  عىل  الشارقة 

وروح التعاون مع الجمعية وقدمت لسعادته درع 

تكريم باسم الجمعية.

كهرباء الشارقة وجمعية اإلمارات لبيوت الشباب تتفقان على تنظيم فعاليات 

مشتركة للتوعية باالستخدام األمثل للطاقة والمياه
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كرم سعادة الدكتور املهندس راشد الليم   

من  املتميزين  املوظفني  من  عدد  الهيئة  رئيس 

إدارة املوارد البرشية و إدارة مركز التحكم والرقابة 

شهادات  وسلمهم  الدراسية  املنح  شعبة  وموظفي 

التكريم وذلك يف إطار التوجهات والسياسات التي 

إحدى  من  التحفيز  أن  باعتبار  سعادته  يتبناها 

الواجب  أداء  يف  والتفاين  اإلنتاج  زيادة  وسائل 

روح  زرع  إحدى طرق  هو  التكريم  وأن  الوظيفي 

سعادته  أطلق  حيث   ، العمل  يف  واإلخالص  الوالء 

مع  )إفطار  عنوان  تحت  مسبوقة  الغري  مبادرته 

بإدارات  املتميزين  مع  مبوجبها  يجتمع   ) الرئيس 

مع  اإلفطار  طعام  تناول  رشف  تحت  تباعاً  الهيئة 

سعادته يتخلله تكرميهم عىل أدائهم املتميز .

تكريم موظفي 
إدارة الموارد البشرية و مركز 

التحكـم والرقابـة وشعبـة 

إطـار  في  الدراسيـة  المنـح 

الرئيـس  مع  إفطـار  مبـادرة 

الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  بدأت   

املخلفات  تدوير  إلعادة  من مرشوعات  عدد  تنفيذ 

أو األخشاب وإعادة تصنيعها  املعادن  الصلبة سواء 

يتم تصميم  مبتكرة حيث  بطريقة  منها  واالستفادة 

لبوابات  ومداخل  للسيارات  مظالت  وتصنيع 

وذلك  الشارقة  مناطق  مختلف  يف  الهيئة  محطات 

الفرق  وتعطيل  أمامها  السيارات  وقوف  لتجنب 

إىل  باإلضافة  الطوارئ،  حاالت  يف  عملها  عن  الفنية 

عدد من املرشوعات األخرى التي يتم تنفيذها .

راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأكد   

الهيئة  أن  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم 

لتنفيذ  الالزمة  اإلجراءات  كافة  اتخاذ  عىل  تعمل 

الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  وتوجيهات  رؤية 

األعىل  املجلس  عضو  القاسمي،  محمد  بن  سلطان 

للحفاظ  العاملية  املامرسات  بتطبيق  الشارقة  حاكم 

مع  والتعامل  اإلمارة،  أنحاء  جميع  يف  البيئة  عىل 

التي  الفعالة  اإلجراءات  وتنفيذ  القامئة  التحديات 

الشارقة وتقلل إىل حد كبري  البيئة يف  تؤدي لتعزيز 

جاءت  املرشوع  فكرة  أن  إىل  وأشار  التلوث.  من 

لالستفادة من املخلفات يف تصنيع بعض املستلزمات 

بجهود ذاتية من موظفي الهيئة كام يهدف املرشوع 

لتجنب أكرب قدر ممكن من التلوث البيئي والتخلص 

املالئم بيئيا من املخلفات والنفايات، وإتباع وتطبيق 

يتضمنه  وما  املخلفات  إدارة  اسرتاتيجيات  تسلسل 

باستخدام  والطاقة  املواد  وإنتاجية  لكفاءة  من رفع 

تقنيات متقدمة.

دوراً  تلعب  التدوير  إعادة  أن  إىل  وأشار   

خالل  من  عليها  والحفاظ  البيئة  حامية  يف  مهاًم 

املحافظة عىل املوارد وتقليل االستهالك ويتم مراعاة 

واالقتصادية  والتقنية  البيئية  املتطلبات  وتحقيق 

إعادة  يف  الخاصة  الفنية  للمتطلبات  باإلضافة 

تدوير املخلفات واالستفادة منها.  وأوضح املهندس 

دراسة  نفذت  الهيئة  أن  عبدالله محمد  ضياءالدين 

لالستفادة من املخلفات وبعض املواد الغري مستغلة 

وحامية  مضافة  اقتصادية  كقيمة  منها  لالستفادة 

بعض  وتنفيذ  وتصميم  تطبيق  يف  البدء  وتم  للبيئة 

شملت  التدوير  إعادة  خالل  من  املبتكرة  األفكار 

مظلة متحركة الستخدامها يف ورشة صيانة املركبات 

الكبرية ومظالت لبعض اآلليات واملعدات املستخدمة 

الصيانة  بغرض  السيارات  لرفع  وحوامل  الورشة  يف 

كام تم تصميم وتنفيذ مداخل لبوابات الهيئة تنظم 

وخروج  دخول  وتنظم  أمامها  السيارات  وقوف 

عىل  العمل  لتيسري  املحطات  مختلف  يف  السيارات 

املرشوع  وتنفيذ  تصميم  تم  حيث  الطوارئ  فرق 

محمد  عبدالله  الدين  ضياء  املهندس  بني  باالشرتاك 

وأرشف نور الدائم من موظفي إدارة املواصالت يف 

الهيئة. 

للحفاظ على البيئة واالستفادة من المخلفات 

كهرباء الشارقة تنفذ مشروعات مبتكرة إلعادة التدوير
املهندس / ضياء الدين عبدالله محمد
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مريم عبيد بن هاشم

الشيخ محمد سلطان القاسمي إبراهيم محمد سليامن السويدي 

الدكتور  سعادة  توجيهات  إطار  يف    

ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم  راشد  املهندس 

تقرر  أنه  املشرتكة  الخدمات  إدارة  أعلنت  الشارقة 

السابعة  الساعة  من  اإلدارة  يف  العمل  يستمر  أن 

اعتبارا  مساءا   الخامسة  وحتى  صباحا  والنصف 

إىل  باإلضافة  5/8/2014م  املوافق  الثالثاء  يوم  من 

والنصف  السابعة  الساعة  من  السبت   يوم  العمل 

صباحا وحتى الواحدة ظهرا، وذلك من أجل العمل 

وفقا  متطلباتهم  وتلبية  املشرتكني  رضا  تحقيق  عىل 

كافة  واتخاذ  والتمييز  الجودة  معايري  ألحدث 

واملعامالت  اإلجراءات  وتطوير  لتسهيل  الرتتيبات 

هذه  يف  خاصة  املشرتكني  بخدمات  الصلة  ذات 

املرحلة التي تشهد فيها الهيئة إعادة هيكلة شاملة 

وتطوير يف مختلف قطاعات عملها.

وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد الليم   

رئيس الهيئة أن متديد ساعات العمل بإدارة الخدمات 

املشرتكة يأيت تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ 

املجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور 

وتقديم  اإلجراءات  بتيسري  الشارقة  حاكم  األعىل 

خدمات مبستوى عاملي لسكان إمارة الشارقة، مشرياً 

اإلجراءات  كافة  كبري  باهتامم  يتابع  سموه  أن  إىل 

والتفاصيل التي تخص مجاالت عمل الهيئة وإعادة 

لتحقيقه  تسعى  الذي  الشامل  والتطوير  الهيكلة 

من  العديد  هناك  أن  وأوضح  املقبلة  املرحلة  خالل 

الجديدة  واملبادرات  اإلبداعية  واألفكار  املقرتحات 

التي ستعمل الهيئة عىل تنفيذها خالل األيام املقبلة 

والغاز  واملياه  الكهرباء  وشبكات  محطات  لتطوير 

إمارة  لسكان  الخدمات  أفضل  وتوفري  الطبيعي 

الشارقة.  

 

مدير  هاشم  بن  عبيد  مريم  وأوضحت   

رئيس  توجيهات  أن  املشرتكة  الخدمات  إدارة 

تهدف  باإلدارة  العمل  ساعات  بتمديد  الهيئة 

الوفاء  من  اإلدارة  لتمكني  الالزمة  الطاقات  لتسخري 

مبسئولياتها فيام يتعلق بتقديم خدمات ذات جودة 

تفعيل  بعد  خاصة  املشرتكني  برضاء  تحظى  عالية 

النظام املوحد العتامد وتدقيق مخططات وتصاميم 

وتسجيل  واعتامد  الطبيعي  والغاز  واملياه  الكهرباء 

مكاتب االستشارات الهندسية لدى إدارة الخدمات 

تفعيلها يف  سيتم  التي  األخرى  واملعامالت  املشرتكة 

اإلدارة  أن جميع موظفي  املقبلة.  وأكدت  املرحلة 

عىل استعداد لبذل جهودهم وتوفري كل اإلمكانات 

تمديد ساعات العمل بإدارة الخدمات المشتركة في 

هيئة كهرباء ومياه الشارقة

المشتركين: القرار وفر الوقت 

والجهد وساهم في سرعة إنهاء 

المعامالت

موظفو الخدمات المشتركة 

يؤكدون .. القرار خفف الضغط 

وساهم في تحقيق رضا 

المشتركين

 

ملواكبة مسرية التطوير التي تشهدها كافة قطاعات 

العمل بالهيئة وترقية وتطوير األداء ملا فيه مصلحة 

العمل بالهيئة.

مع  والتنسيق  بالتعاون  اإلدارة  وستعمل   

كافة اإلدارات املعنية بالهيئة التخاذ كافة اإلجراءات 

اليومية  العمل  ساعات  متديد  عن  املرتتبة  الالزمة 

بإدارة الخدمات املشرتكة.

موظفي  من  عدد  أشاد  جانبهم  ومن   

العمل  فرتات  بقرار متديد  املشرتكة  الخدمات  إدارة 

حيث  السبت  أيام  العمل  إىل  باإلضافة  اإلدارة  يف 

املوظف  القاسمي  سلطان  محمد  الشيخ  أوضح 

إنهاء  القرار ساهم يف  أن  املشرتكة  الخدمات  بإدارة 

موظفي  عىل  الضغط  وخفف  برسعة  املعامالت 

اإلدارة وساهم يف تحقيق رضا املشرتكني بنسبة كبرية 

تتجاوز 90%

عبدالله  سليامن  محمد  إبراهيم  وأشار   

السويدي املوظف بإدارة الخدمات املشرتكة إىل أن 

املشرتكني أصبح لديهم مجال كبري إلنهاء معامالتهم 

العمل  بتنظيم  اليوم وبرسعة ودقة وأشاد  نفس  يف 

بشكل  ساهم  الذي  اإلدارة  موظفي  بني  والتعاون 

عىل  املوظفني  وتحفيز  املعنوية  الروح  رفع  يف  كبري 

بذل مزيد من الجهد.

بإدارة  املوظف  املدفع  جاسم  وأوضح   

الخدمات املشرتكة أن متديد مواعيد العمل باإلدارة 

حقق استفادة كبرية للمشرتكني وجعل لديهم إنطباع 

ايجايب عن الهيئة والخدمات التي تقدمها وزاد من 

املتزايد  الطلب  لتلبية  العمل  عن  رضاهم  نسبة 

نتيجة التطور والنمو الذي تشهده إمارة الشارقة يف 

كافة املجاالت اإلقتصادية والعمرانية والصناعية.

أن  واملراجعني  املشرتكني  من  عدد  وأكد   

مكان  يف  املعامالت  وتوحيد  الجديد  النظام  تطبيق 

واحد ومتديد فرتات العمل باإلضافة إىل العمل أيام 

السبت وفر عليهم الوقت والجهد وساهم يف إنهاء 

اإلجراءات يف نفس اليوم حيث أوضح املهندس أمان 

الهندسية  لالستشارات  العاصمة  رشكة  من  القبييس 

أن القرار خطوة إيجابية وساهم يف تخفيف الضغط 

واالزدحام خاصة مع زيادة املشاريع التنموية بإمارة 

وهو  الخدمات  يف  التطوير  تتطلب  التي  الشارقة 

إيجاد  الشارقة يف  به هيئة كهرباء ومياه  بادرت  ما 

حلول مبتكرة واتخاذ قرارات يف صالح املشرتكني.

وأشار املهندس عامد خليل الدورسي من   

هناك  أن  إىل  الهندسية  لالستشارات  املرايا  رشكة 

تحسن كبري يف الخدمات التي تقدمها إدارة الخدمات 

املشرتكة حيث تم تجميع طلبات التقديم للكهرباء 

ثالثة  كان يف  أن  بعد  واحد  مكان  والغاز يف  واملياه 

لعدة  ونحتاج  ذلك  من  نعاين  وكنا  متفرقة  أماكن 

من  فأصبح  اآلن  أما  املعامالت  إنهاء  يتم  أيام حتى 

أن  اليوم كام  نفس  املعاملة يف  االنتهاء من  املمكن 

متديد فرتات العمل باإلضافة إىل العمل يوم السبت 

إنهاء اإلجراءات بعيداً عن االزدحام ويف  ساعدنا يف 

وفر  مام  األخرى  الدوائر  عن  مختلفة  دوام  فرتات 

التيسريات  من  مزيد  ونتوقع  والجهد  الوقت  علينا 

والتطورات باإلدارة خالل املرحلة املقبلة.

قدري  محمد  املهندس  أكد  جانبه  ومن   

قرار  أن  الهندسية  لالستشارات  الشارقة  مكتب  من 

متديد فرتات العمل ساعد يف رسعة إنجاز املعامالت 

وتحقيق رضا املشرتكن بنسبة كبرية ومن املتوقع أن 

يصل رضا املشرتكني عن الخدمات التي تقدمها إدارة 

الخدمات املشرتكة خالل املرحلة املقبلة إىل 100% 

تنفيذها  يف  بدأت  التي  التطوير  إجراءات  نتيجة 

اإلدارة وملسنا نتائجها من خالل التغيري لألفضل . 

املهندس أمان القبييسجاسم املدفع

املهندس عامد خليل الدورسي املهندس محمد قدري 

171718

طـــة
شـ

و أنـ
خـــــبار 

أ
طـــة

شـ
و أنـ

خـــــبار 
أ

12
0 

دد
ع

 ال
 -

 1
6 

ة 
سن

 ال
ر-

وا
نـــ

         أ



20

11
7 

دد
ع

 ال
 -

 1
6 

ة 
سن

 ال
ر-

وا
نـــ

         أ

نظمت هيئة كهرباء ومياه الشارقة زيارة   

خطتها  ضمن  القاسمي  مبستشفى  األطفال  لقسم 

ومبادراتها املجتمعية الرامية إىل تعزيز التواصل مع 

كل املؤسسات املعنية بالجانب اإلنساين واالجتامعي، 

فئات  كل  تجاه  االجتامعية  املسؤولية  ملبدأ  تحقيقاً 

الهدايا  من  عدد  توزيع  الزيارة  خالل  وتم  املجتمع 

عىل األطفال وذلك لرفع الروح املعنوية لهم وتعزيز 

االنتامء والهوية.

رئيسة  العقرويب  مطر  موزة  وأكدت   

التوعية  مجموعة  وقائدة  بالهيئة  التدريب  قسم 

مع  التفاعل  عىل  تحرص  الهيئة  أن  الرحمة  بفريق 

واملشاركة  املجتمع،  فئات  كافة  واحتياجات  هموم 

للمجتمع  العام  النفع  ذات  الخدمية  املشاريع  يف 

وألفراده وتشارك يف العديد من املبادرات املجتمعية 

واإلنسانية التي تصب جميعها يف مصلحة املجتمع.

برامجها  خالل  من  تسعى  الهيئة  أن   وأوضحت  

والقيم  القواعد  وتعزيز  ترسيخ  إىل  املختلفة  

األخالقية لدى موظفي الهيئة كونهم جزءاً ال يتجزأ 

من مكونات األرسة واملجتمع.

عىل  الهدايا  توزيع  الزيارة  خالل  وتم   

أمورهم  أولياء  مع  الودي  الحديث  وتبادل  األطفال 

وشهدت تفاعاًل مع العاملني والزائرين للمستشفى. 

أعضاء  من  مببادرة  جاءت  الزيارة  أن  إىل  وأشارت 

املتخصصة  الفرق  ضمن  يأيت  الذي  الرحمة  فريق 

الليم   راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وجه  التي 

مع  التفاعل  يف  للمساهمة  بتشكيلها  الهيئة  رئيس 

يف  واملشاركة  الخدمات  وتطوير  والتوعية  املجتمع  

املناسبات املختلفة وااللتزام باملسئولية املجتمعية. 

موزة  السيدة  الزيارة  يف  شارك  الذي  الوفد  وضم   

صالح  والسيد  النابوده  هدى  والسيدة  العقرويب 

الهاجري والسيد جالل مريس.

خالل  املستشفى  إدارة  بتعاون  وأشادت   

املستشفى  التزام  عىل  دلياًل  يعترب  والذي  الزيارة 

الخدمات  أفضل  وتوفري  املجتمعية  باملسئولية 

والرعاية الصحية للمرىض عىل أعىل مستوى .

أعضاء فريق الرحمة 

بكهرباء الشارقة ينظمون 

زيارة لقسم األطفال 

القاسمي بمستشفى 
يف إطار حرص هيئة كهرباء ومياه الشارقة   

عىل التنسيق والتعاون مع كافة الجهات الحكومية 

استهالك  ترشيد  حملة  فعاليات  لتطوير  والخاصة 

مختلف  بني  الرتشيد  ثقافة  ونرش  واملياه  الطاقة 

وإدارة  الهيئة  بني  مشرتك  اجتامع  عقد  تم  الفئات 

بني  والتنسيق  التعاون  سبل  لبحث  الناشئة  مراكز 

صاحب  وتوجيهات  لرؤية  تنفيذاً   وذلك  الجانبني 

القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو 

عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة برضورة تكاتف 

الجهود والتعاون بني مختلف مؤسسات املجتمع.

وبحث وفد من إدارة الرتشيد بالهيئة ضم    

والتوعية  التثقيف  قسم  رئيس  ماجد  محمد  راشد 

ويعقوب  البيئة  مهندس  بورسوال  إسامعيل  وزياد 

داود السيد منسق القسم مع وفد من إدارة مراكز 

مدير  شاهني  أحمد  ضم  الشارقة  إمارة  يف  الناشئة 

رئيس  املرزوقي  وسعود  والفعاليات  الربامج  إدارة 

الزيارة  خالل  وذلك  القيادية  الشخصية  بناء  قسم 

التي قام بها الوفد إىل إدارة مراكز الناشئة يف إمارة 

الشارقة ملناقشة سبل التعاون املشرتك.

وقدم وفد الهيئة مقرتح خالل الزيارة بأن   

الشباب  شورى  مجلس  يف  الرتشيد  موضوع  يناقش 

ومالحظات  مقرتحات  عىل  الحصول  بهدف  وذلك 

عىل  االتفاق  وتم  املجتمع.  يف  املهمة  الفئة  هذه 

وضع برنامج مشرتك مستمر طوال العام لنرش ثقافة 

الرتشيد بني فئة الشباب يف إمارة الشارقة.

إدارة  بالهيئة مع  الرتشيد  إدارة  بني  تعاون  أول  ويف 

الحفل  فعاليات  يف  املشاركة  تم  الناشئة  مراكز 

ناشئة  مبركز  الرمضانية  القدم  كرة  لدوري  الختامي 

وكان  الفرق  بني  قوية  املنافسة  كانت  حيث  واسط 

الفعالية  نهاية  ويف  كبري  جامهريي  حضور  هناك 

الرتشيد  إدارة  من  املقدمة  الهدايا  بعض  توزيع  تم 

زالل عىل  مياه  لتوزيع  باإلضافة  الفائزة  الفرق  عىل 

الجمهور املشارك.

 

سعيًا لتفعيل التعاون وتكاتف الجهود لتطوير الفعاليات

إدارة الترشيد بالهيئة تبحث سبل التعاون مع  مراكز 

الناشئة

راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  كرّم   

عدد  الشارقة،  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم 

ترشيد  حملة  يف  املتطوعني  والشابات  الشباب  من 

الهيئة  نظمتها  التي  واملياه  الطاقة  استهالك 

شعار  تحت  رمضان  شهر  خالل  التجارية  باملراكز 

يف  ملساهمتهم   تقديراً  وذلك  نغريها«،  »بالرتشيد 

للعمل  وتشجيعاً  وتقديراً  الحملة  فعاليات  إنجاح 

التطوعي واملتطوعني وحرصاً عىل غرس قيم العمل 

التطوعي ومعانيه يف نفوس الشباب. 

راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأكد   

العمل  أهمية  عىل  التكريم  حفل  خالل  الليم 

التطوعي ودوره يف التنمية املستدامة التي تسعى 

بها  الخاصة  الثقافة  ونرش  دعامئها  لرتسيخ  الهيئة 

البيئة  هي  رئيسية  محاور  ثالثة  عىل  ترتكز  والتي 

واالقتصاد واملسئولية املجتمعية.

واملتطوعات  املتطوعني  بجهود  وأشاد   

الرتشيد،  حملة  فعاليات  إنجاح  يف  دورهم  ومثن 

العمل  رفد  يف  الشباب  دور  أهمية  إىل  مشرياً 

التطوعي بالطاقات واألفكار الخالقة املبدعة، داعياً 

إىل  وتحويله  العمل  هذا  يف  االستمرار  رضورة  إىل 

تطور  عىل  إيجاباً  تنعكس  حياتية  يومية  مامرسة 

املجتمع.  كام أشاد بدور املراكز التجارية وتعاونها 

الذي  التجاري  مول  ميجا  مركز  وخاصة  الهيئة  مع 

استضاف الفعاليات التي نظمتها الهيئة خالل شهر 

رمضان املايض وكرم سعادة الدكتور املهندس راشد 

ملركز  التنفيذي  للمدير  تقدير  شهادة  وسلم  الليم 

ميجا مول عبدالله خميس لجهود املركز وتعاونه يف 

فعاليات حملة الرتشيد. 

خطة  تنفيذ  إىل  تسعى  الهيئة  أن  وأكد   

فعاليات  لتطوير  املقبلة  املرحلة  خالل  متكاملة 

الجهات  مختلف  مع  بالتعاون  الرتشيد  حملة 

التنمية  تحقيق  بهدف  والخاصة  الحكومية 

للطاقة  األمثل  االستخدام  خالل  ومن  املستدامة 

واملياه.

تحت شعار »بالترشيد 

نغيرها«

كهرباء الشارقة تكرم 

المتطوعين في حملة 

الترشيد 
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كهرباء الشارقة تنظم 

متميزة  فعاليات 

للتوعية بترشيد الطاقة 

تستقطب  والمياه 

الكبار والصغار بمركز 

ميجا مول

الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  نظمت   

ترشيد  حول  واملسابقات  الفعاليات  من  مجموعة 

التجاري  ميجامول  مبركز  واملياه  الكهرباء  استهالك 

واستقطبت الفعاليات عدد كبري من األرس والعائالت 

زاد عن 500 مشارك، وشهد سعادة الدكتور املهندس 

الفعاليات.  من  جانب  الهيئة  رئيس  الليم  راشد 

إدارة  مدير  سامل  جمعة  غادة  املهندسة  وأوضحت 

الفعاليات  أن  الشارقة  ومياه  كهرباء  بهيئة  الرتشيد 

إطار  يف   تأيت  ميجامول  مبركز  تنظيمها  تم  التي 

الحملة التوعوية التي وجه بإطالقها سعادة الدكتور  

ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم  راشد  املهندس 

الجمهور  فئات  لتوعية  التجارية  املراكز  يف  الشارقة 

املختلفة بأهمية االستخدام األمثل للطاقة واملياه.

وأشارت إىل أن الهيئة أعدت خطة متكاملة   

أهمية  املجتمع عن  فئات ورشائح  الوعي بني  لنرش 

الرتشيد وأفضل الوسائل التي ميكن استخدامها لرتشيد 

باملامرسات  والتوعية  واملياه  الكهرباء  استخدام 

وكيفية  اإلستهالك  زيادة  إىل  تؤدي  التي  الخاطئة 

املستهدفة  الفئات  إحدى  أن  إىل  ولفتت  تجنبها 

الفعاليات  أن  وأوضحت  التجارية.  املراكز  مرتادي 

توعوية وترفيهية الستقطاب  تضمنت عرض فقرات 

املختلفة  املجتمع  ورشائح  العمرية  الفئات  جميع 

التي  اإلرشادات  من  واالستفادة  الفعاليات  ملتابعة 

يتفاعل  حتى  ومرحة  مبسطة  بطريقة  تقدميها  تم 

ورش  تنظيم  تم  كام  ميجامول،  مركز  مرتادي  معها 

توزيع  تم  أنه  إىل  وأشارت  لألطفال.   ورسم  عمل 

 1000 عن  زادت  املشاركني  عىل  ونرشات  كتيبات 

مياه  أكواب  توزيع  تم  بعناوين مختلفة كام  كتيب 

زالل عىل املشاركني.

بإدارة  التوعية  قسم  رئيس  املرزوقي  راشد  وأوضح 

تنظمها  التي  الرتشيد  حملة  فعاليات  أن  الرتشيد 

يف  الرتشيد  نحو  العاملي  التوجه  مع  تتامىش  الهيئة 

التي  وتضمنت املسابقات  واملياه،  الطاقة  استهالك 

أسئلة  توجيه  التجاري  ميجامول  مبركز  تنظيمها  تم 

تناسب الكبار حول أفضل وسائل الرتشيد يف الكهرباء 

واملياه وتوزيع الجوائز عىل الفائرين.

كام تم تنظيم مسابقة لألطفال من خالل مجموعة 

توضح  وأخرى  الخاطئ  االستخدام  توضح  صور 

تجميع  وعليهم  واملياه  للكهرباء  األمثل  االستخدام 

الصور يف الوقت املحدد، وتم تنظيم مسابقة شارك 

فيها الكبار واألطفال من خالل البحث عن شخصيات 

حملة الرتشيد ) كهروب_  قطورة _ شعلول(  والتي 

يجدها  ومن  باملركز،  مختلفة  أماكن  يف  وضعها  تم 

يحصل عىل جائزة.

رسم  تضمنت  تنظيمها  تم  التي  العمل  ورشة  أما 

 – قطورة   ( الرتشيد  لحملة  الكرتونية  الشخصيات 

كهروب – شعلول ( عىل وجه األطفال مجاناً  وتصوير 

فوري مع الشخصيات وطباعة األسامء بجانب صور 

عىل  الشخصية  الصور  أو  الكرتونية  الشخصيات 

مختلف املنتجات. 

الطريقة  للطاقة  املوفرة  اإلضاءة  تعد   

هناك  قليلة،  بتكلفة  الطاقة  عىل  للحفاظ  األرسع 

املوفرة  املصابيح  من  مختلفة  تقنيات  من  نطاق 

للطاقة متاح حالياً لالستخدام يف املنازل

املتوهجة  للمصابيح  مشابه  الهالوجني:  مصباح   .1

بنسبة  املصابيح أكرث توفرياً  التقليدية، وتعترب هذه 

راشد  بحسب  ذلك   30% حتى  من25%  ترتاوح 

املرزوقي رئيس قسم التوعية بإدارة الرتشيد. 

تعترب   :)CFL( املدمجة  الفلوروسنت  مصابيح   .2

تدوم  كام   70% بنسبة  توفرياً  أكرث  املصابيح  هذه 

عن  عبارة  وهي  مرة.   15 إىل   8 من  أطول  لفرتة 

بغاز  ومملوءة  بالفسفور  مغلفة  زجاجية  أنابيب 

ملبة  كل  يف  اآلن  املدمجة  املصابيح  تدخل  خامل. 

تقريباً مثل املصابيح املتوهجة. 

 :)LED( للضوء  الباعثة  الثنائية  الصاممات   .3

موفرة  للضوء  الباعثة  الثنائية  الصاممات  تعترب 

تستخدم  أطول.  مرة   25 وتدوم   75% بنسبة  أكرث 

كمصدر  االتجاه  أحادي  موصل  املصابيح  تلك 

املصابيح  أنواع  من  واحدة  اآلن  وتعد  بها،  للضوء 

ال  بشكل رسيع.  تتطور  والتي  للطاقة  توفرياً  األكرث 

عالية  الضوء  انبعاث  ثنائيات  مصابيح  تكلفة  تزال 

نسبياً، بيد أنها ال تلبث أن تنخفض.. ظل استخدام 

مصابيح LED مقترصا أكرث عىل الدراجات الهوائية 

هذا  جعل  أملانيا  اكتشافا  أن  غري  والبطاريات، 

أيضاً  املنازل  يف  له  مكاناً  يجد  املصابيح  من  النوع 

اللون األزرق عىل  بعد تطوير مادة مضيئة تضفي 

الفيزيايئ  يؤكد  دفئاً.  أكرث  وتجعلها   LED مصابيح 

نعرفها  التي  املصابيح  جميع  بأن  بيشتل  هيلموت 

مصادر  كونها  من  أكرث  الحرارة  لتوليد  مصادر  هي 

لتوليد الضوء، ويضيف: »لكن بفضل النوع الجديد 

من مصابيح LED أصبحت أمامنا ألول مرة الفرصة 

لتوليد الضوء أكرث من توليد الحرارة«. والسبب يف 

األشعة  تبعث  تعد  مل   LED مصابيح  أن  هو  ذلك 

تحت الحمراء أو البنفسجية التي ال تستطيع العني 

التخيل  باإلمكان  أصبح  وبالتايل  رؤيتها.  البرشية 

عنها ما دامت غري مرئية.

وبذلك  واط،   10 الدافئة   LED مصابيح  تستهلك 

يف  املوجودة  للطاقة  املوفرة  املصابيح  عىل  تتفوق 

 LED وملصابيح  واط.   12 تستهلك  والتي  األسواق 

السام  الزئبق  عىل  تحتوي  ال  فهي  أخرى  ميزات 

وتدوم طويال.

ارشادات خاصة باملصابيح

الفلورسنت  مصابيح  استخدام  عىل  الحرص   .1  

ذات  للطاقة  املوفرة    )LED( مصابيح  أو   )CFL(

تستهلك  أنها  إذ  العالية  والكفاءة  األقل  االستهالك 

ربع الطاقة وعمرها يساوي عرشة أضعاف املصابيح 

التقليدية. 

 2. تركيب املعتام )dimmer( يف غرف الطعام أو 

بنسبة  تعتيمه  يتم  الذي  الضوء  فإن  النوم  غرف 

%15 يقلل الكهرباء بنسبة 15%. 

  استعمل مصابيح الطاوالت بدال من إضاءة الغرفة 

بأكملها علام بأن مصابيح الطاولة تضفي جوا جميال 

وتستهلك طاقة اقل.

 3. تقليل اإلضاءة الداخلية والخارجية أثناء ساعات 

الطبيعية  اإلضاءة  من  االستفادة  مراعاة  مع  النهار 

ما أمكن. 

لإلضاءة  زمني  مؤقت  وضع   : الخارجية  4.اإلنارة   

الليل  أوقات  يف  اإلضاءة  تشغيل  إليقاف  الخارجية 

املتأخرة.

 حيثام أمكن استخدم مصباحا واحدا كبريا بدال من 

عدة مصابيح صغرية. 
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كهرباء الشارقة تنظم 

محاضرة لموظفيها حول 

أهمية العمل التطوعي

وتشجيعه  الهيئة  رئيس  مبادرة  إطار  يف   

عىل نرش ثقافة التطوع وتسليط الضوء عىل العمل 

التدريب  قسم  نظم  املتعددة  وفضائله  التطوعي 

التابع إلدارة املوارد البرشية محارضة تثقيفية حول 

خاللها  استضاف  التطوعي  العمل  ومجاالت  مفهوم 

العميد محمد صالح بداه )أبو عايدة( نائب رئيس 

جمعية متطوعي اإلمارات ومدير العالقات العامة يف 

السيدة  وأوضحت  املحارضة.  إللقاء  الداخلية  وزارة 

وقائدة  التدريب  قسم  رئيسة  العقرويب  مطر  موزة 

مجموعة التوعية بفريق الرحمة الذي تم تشكيله يف 

إطار املبادرات التي أطلقها سعادة الدكتور املهندس 

راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة بهدف 

تنمية الوعي الثقايف وتشجيع املوظفني عىل التفاعل 

العمل  ونظم  آليات  وتطوير  املجتمع  قضايا  مع 

بالهيئة، أنه تم خالل املحارضة التي شهدها عدد من 

التطوعي  العمل  مفهوم  استعراض  الهيئة  موظفي 

العمل  يف  االنخراط  حجم  أن  إىل  مشرية  وأهميته 

التطوعي يعد رمزاً من رموز تقدم األمم وازدهارها، 

مطلب  التطوعي  العمل  يف  االنخراط  يعد  كام 

بالتنمية  أتت  التي  املعارصة  الحياة  متطلبات  من 

والتطور الرسيع يف كافة املجاالت ويستدعي تضافر 

واملتطوع  والشعبية  الرسمية  املجتمع  جهود  كافة 

عندما يقدم وقته وخدماته طوعاً يعترب أدائه أفضل 

من املوظفني مدفوعي األجر والتطوع ظاهرة مهمة 

ويساهم  وإيجابيتها،  الجامهري  حيوية  عىل  للداللة 

يف إبراز الصورة اإلنسانية للمجتمع وتدعيم التكامل 

بني الناس والعمل التطوعي يزيد من لحمة التامسك 

الفرصة  إتاحة  للمجتمعات  األهمية  ومن  الوطني، 

أمام املواطنني للعطاء التطوعي. 

املبادرات  إىل  املحارضة  تطرقت  كام   

وإمارة  عامة  بصفة  الدولة  تطلقها  التي  التطوعية 

الشارقة بصفة خاصة للتشجيع عىل العمل التطوعي 

ومساعدة اآلخرين.  ويف نهاية املحارضة سلم السيد 

شهادة  البرشية  املوارد  إدارة  مدير  القصري  سعيد 

حضور  شهادات  تسليم  تم  كام  للمحارض  تقدير 

للمشاركني.

ويذكر أن  العميد محمد صالح بداه يعد   

يف  كبرية  مساهامت  وله  التطوعي  العمل  رواد  من 

العربية  أوالدول  الخليج  دول  يف  سواء  املجال  هذا 

واألجنبية. 

الربامج  مختلف  يف  باملشاركة  واشتهر   

رأيه  خاللها  من  يبدي  السبعينات،  منذ  اإلعالمية 

بفاعلية يف مختلف املوضوعات، والقضايا االجتامعية 

ويعطي  والحجج،  الرباهني  ويقدم  الشيق،  بأسلوبه 

عليها  ويضفي  الربامج  يرثي  يجعله  مام  األمثلة، 

نكهته الخاصة. وُلّقب بـ »عميد املستمعني العرب« 

إىل  إضافة   ،»1 رقم  و»املستمع  اإلذاعات«  و»ملك 

املحطات  يف  الربامج  مذيعو  عليه  أطلقها  لقباً   50

التلفزيونية واإلذاعية محلياً وعربياً بسبب مشاركاته 

يف تلك الربامج التي وصلت حتى اآلن إىل 18 ألف 

مشاركة. وأصبحت شهرته تتخطى يف بعض األحيان 

عرب  الصني  إىل  صوته  ليصل  املذيعني،  بعض  شهرة 

باللغة  الناطقة  الدولية  الصني  إذاعة  يف  مشاركته 

العربية. 
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الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  نظمت   

واألوقاف  اإلسالمية  الشئون  دائرة  مع  بالتعاون 

وذلك  العرش«  »وجاءت  بعنوان  تثقيفية  محارضة 

باملبنى الرئييس للهيئة لتنمية الوعي الديني والحث 

عىل مكارم األخالق  ونرش السلوكيات االيجابية بني 

املوظفني، وشهد املحارضة عدد من موظفي الهيئة. 

التدريب  قسم  رئيسة  العقرويب  مطر  موزة  وأكدت 

تم  الذي  الرحمة  بفريق  التوعية  مجموعة  وقائدة 

سعادة  أطلقها  التي  املبادرات  إطار  يف  تشكيله 

الهيئة تنظم محاضرة 

بعنوان ” هذا ما كان يحبه 

زايد “
مع  بالتعاون  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  نظمت 

 ” بعنوان  محارضة   االجتامعية  الخدمات  دائرة 

هذا ما كان يحبه زايد … هذا ما كان ال يحبه زايد 

لوزارة  التابعة  ووفاء  حب  مبادرة  ضمن  “وذلك 

الشؤون االجتامعية والتي تم إعدادها من قبل دائرة 

الخدمات االجتامعية بالشارقة وجمعية االجتامعيني 

احتفاءاً بيوم زايد للعمل اإلنساين الذي انطلق تزامناً 

مع الذكرى العارشة لوفاة املغفور له الشيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان ” طيب الله ثراه “.

االجتامعية  األخصائية  واستعرضت 

عدد  شهدها  التي  املحارضة  خالل 

مؤسس  دور  الهيئة  موظفي  من 

وتوعية  العطاء  مجال  يف  الدولة 

وتحفيز  العمل  حب  يف  األفراد 

زايد  يحبه  ماكان  عمل  يف  الكوادر 

لتحقيق  زايد  يحبه  ال  كان  وما 

وتم  املجتمع  أفراد  بني  التالحم 

وأقواله  حكمته  من  بعض  عرض 

عىل  والشجاعة  النبيلة  ومواقفه  اإلنسانية  وأعامله 

العريب  والوطن  الخليج  ومنطقة  الدولة  مستوى 

والعامل .

وأشارت إىل أن زايد ليس مجرد زعيم نتغنى بأمجاده 

وبنى  املعجزة  الذي صنع  الرجل  هو  بل  وإنجازاته 

اليابسة  األرض  يف  املعطاءة  يديه  ووضع  املستحيل 

الدول  مقدمة  يف  اإلمارات  وأصبحت  جنة  فجعلها 

وتم عرض فيديو حول انجازات وأعامل الشيخ زايد 

»رحمه الله ».

كهرباء  هيئة  رئيس  الليم  راشد  املهندس  الدكتور 

ومياه الشارقة بهدف تنمية الوعي الثقايف وتشجيع 

وتطوير  املجتمع  قضايا  مع  التفاعل  عىل  املوظفني 

أن هذه  إىل  وأشارت  بالهيئة.   العمل  ونظم  آليات 

الدوائر  التعاون مع مختلف  إطار  تأيت يف  املحارضة 

بالقضايا  التوعية  بهدف  بالشارقة  واملؤسسات 

الوعي  وزيادة  االيجابية  السلوكيات  ونرش  الحيوية 

الديني وبني املوظفني .    

واستعرض الواعظ عيل الحامدي من دائرة   

املحافظة  أهمية  املحارضة  خالل  اإلسالمية  الشئون 

عىل العبادات والذكر والحرص عىل التغيري بني فرتة 

وأخرى يف العبادات لكسب مزيد من اآلجر والثواب 

تعتاد  مل  ما  وتكليفها  النفس  إجهاد  عدم  ورضورة 

عليه والتدرج يف العبادات والطاعات حسب الطاقة 

استغالل  رضورة  إىل  وأشار  فرد.  لكل  واإلمكانات 

الليايل العرش يف الطاعات وفعل الخريات التي تعترب 

ورشوطه  اإلعتكاف  آداب  إىل  وتطرق  الليايل  أفضل 

أفضل  عليه  الكريم  رسولنا  بسنة  اإلقتداء  ورضورة 

السيد  سلم  املحارضة  نهاية  ويف  والسالم.  الصالة 

شهادة  البرشية  املوارد  إدارة  مدير  القصري  سعيد 

تقدير للمحارض.

كهرباء الشارقة تنظم 

محاضرة »وجاءت العشر« 

لموظفيها
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الدكتور  سعادة  توجيهات  إطار  يف   

تشجيع  برضورة  الهيئة  رئيس  الليم  راشد  املهندس 

الجهد  من  مزيد  بذل  عىل  وتحفيزهم  املوظفني 

رشيف  كرم  املبتكرة،  واملقرتحات  األفكار  وتقديم 

من  عدد  الطوارئ  إدارة  مدير  األحمد  عبدالله 

املوظفني املتميزين مبركز االتصال وسلمهم شهادات 

تقدير وبطاقات أحسنت.

وشدد رشيف األحمد خالل التكريم عىل   

جميع موظفي مركز االتصال برضورة حسن التعامل 

مع املتصلني بكافة فئاتهم وتحمل الطبائع املختلفة 

للمتصلني ومحاولة استيعابهم  والرد عىل املكاملات 

الواردة يف أرسع وقت وتوفري كافة املعلومات التي 

أطلقها  التي  مبدع”  “أنا  مبادرة  حققت   

هيئة  رئيس  الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة 

طاقات  تفجري  يف  هدفها  الشارقة  ومياه  كهرباء 

إدارة  استقبلت  حيث  الهيئة  موظفي  وإبداعات 

مبدعة  وفكرة  إقرتاح   450 من  أكرث  بالهيئة  التميز 

. وأكدت منى سامل  املوظفني خالل ثالثة أشهر  من 

الربدان رئيسة شعبة أن مبدع  أن الهيئة تحرص عىل 

واإلقرتاحات  األفكار  تقديم  عىل  املوظفني  تشجيع 

تطوير  بهدف  وتنفيذها  دراستها  ويتم  املبدعة 

مجاالت  يف  عاملية  مستويات  إىل  والوصول  العمل 

عمل الهيئة وخدمة املشرتكني.

من  أكرث  اعتامد  تم  أنه  إىل  وأشارت   

من  املقدمة  األفكار  من  مبدعة  وفكرة  إقرتاح   250

العمل  مجاالت  لتطوير  تنفيذها  وبدأ  املوظفني 

للتأكد  أخرى  فكرة   200 ودراسة  مراجعة  ويجري 

من النتائج التي ستحققها. وأوضحت أن مبادرة “أنا 

مبدع” استهدفت اجتذاب واحتضان األفكار املبتكرة 

، عىل  الريادة  وتحقيق  التميز  وتشجيع  واملوهوبني 

املدى الطويل من خالل تعزيز مكانة الهيئة. وأكدت 

أن الهيئة أصبحت  مجال جذب واحتضان املبدعني 

واملوهوبني، كام تعمل بدأب عىل تنفيذ التوجيهات 

الشيخ  السمو  لصاحب  والسديدة  الحكيمة  والرؤى 

املجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور 

وتدعيم  تعزيز  برضورة    ، الشارقة  حاكم  األعىل 

الدور اإلبداعي واالبتكاري يف كافة املجاالت، وتضافر 

جهود الجميع.

العاملني  تحفيز  عىل  تعمل  الهيئة  أن  إىل  وأشارت 

القوالب  عن  بعيداً  والتفكري  واالبتكار،  اإلبداع  عىل 

أكرث  أساليب  للوصول إىل  التقليدية واملألوفة، سعياً 

كام  املختلفة،  العمل  مجاالت  يف  وفاعلية  كفاءة 

تعترب  التي  واملقرتحات  األفكار  تبني  عىل  تحرص 

والتزامها  للهيئة  االجتامعية  املسؤولية  من  جزء 

التحفيز  ويعد  فيه،  تعمل  التي  املجتمع  بخدمة 

أشكال  أحد  األعامل  وريادة  واإلبداع  االبتكار  إىل 

وصور املسؤوليات االجتامعية. وأوضحت أن الهيئة 

والتي  األفكار  سفري  شعار  تحت  مبادرة  أطلقت 

عدد  أكرب  تقديم  عىل  املوظفني  لتشجيع  تهدف 

تكريم  املبادرة  وتتضمن  واألفكار  املقرتحات  من 

الذين يتقدمون بأكرب عدد من املقرتحات  املوظفني 

قابلة  أو  وتنفيذها  اعتامدها  يتم  التي  واألفكار 

العقول  أصحاب  إىل  الحاجة  أن  وأكدت  للتنفيذ. 

ومنتظم،  متواصل  بشكل  تتزايد  واملبدعة  املتميزة 

األفكار  لتطور  باستمرار   العمل  بيئة  وتحتاج  

واملواهب لالرتقاء وتحقيق النجاح.

الدوام  مبواعيد  االلتزام  ورضورة  املتصلون  يطلبها 

تم  التي  املتخصصة  الفرق  يف  باملشاركة  وطالبهم 

تشكيلها بالهيئة مببادرة من سعادة الدكتور املهندس 

مجاالت  تطوير  بهدف  الهيئة  رئيس  الليم  راشد 

العمل وتقديم أفضل الخدمات للمشرتكني.

وأكد أن الهيئة تعمل خالل املرحلة املقبلة   

عىل تطوير مركز االتصال وتوفري األجهزة واملعدات 

مراكز  من  لعدد  زيارات  تنظيم  وسيتم  الالزمة 

االتصال لتبادل الخربات. واستمع لبعض االقرتاحات 

واملطالب من موظفي مركز االتصال الخاصة بتطوير 

العمل وأكد أن املرحلة املقبلة ستشهد تطور كبري يف 

مجاالت العمل.   

مبادرة “أنا مبدع” بكهرباء الشارقة

تفجر طاقات الموظفين وتستقبل 450 اقتراح وفكرة مبدعة خالل ثالثة أشهر

منى سامل الربدان

تكريم عدد من الموظفين المتميزين بمركز االتصال

رشيف األحمد
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بالتحصيل يف  الخاصة  اإلحصائيات  أكدت   

هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن تحقيق منو ملحوظ 

يف استخدام قنوات وطرق الدفع االلكرتوين من قبل 

من   53% من  أكرث  هناك  أن  وأوضحت  املشرتكني. 

يف  اإللكرتونية  القنوات  هذه  يستخدمون  املشرتكني 

القنوات  هذه  وتتضمن  الشهرية.  فواتريهم  تسديد 

وتطبيقات  بالهيئة  الخاصة  اإللكرتونية  البوابة 

النقدي اإللكرتوين  الهواتف الذكية وماكينات الدفع 

مراكز  من  وعدد  الرئيسية  البنوك  من  وعدد19 

ومكاتب الرصافة وبريد اإلمارات.

خالل  أنه  إىل  اإلحصائيات  وأشارت   

 11% بنسة  زيادة  حدثت  املاضية  سنوات  الخمس 

اإللكرتونية  القنوات  هذه  عرب  املدفوعة  املبالغ  يف 

يستخدمون  الذين  املشرتكني  وبنسبة %24 يف عدد 

الدفع اإللكرتونية. وباملقابل حدث انخفاض  قنوات 

املكاتب  عرب  تسديدها  يتم  التي  املدفوعات  يف 

وتحرص الهيئة عىل استحداث املزيد من  الفرعية. 

تسهيالت الدفع من أجل راحة املستهلكني.

وأشارت مروة عيل السويدي رئيسة قسم   

الخدمات االلكرتونية أنه يوجد حاليا أكرث من 200  

ماكينة دفع يتم تشغيلها من قبل اتصاالت وماكس 

دولة  أنحاء  جميع  يف  استخدامها  وميكن  بوكس 

املاكينات موجودة  العربية املتحدة وهذه  اإلمارات 

الوقود  العامة ومحطات  التسوق واملواقع  يف مراكز 

الربيد  مكاتب  كل  فإن  ذلك  إىل  باالضافة  وغريها. 

واستامرات  االنصاري  ورصافة  اإلمارات  ورصافة 

النقدية  املدفوعات  تقبل  اإلسالمي  ديب  وبنك 

أنحاء  جميع  يف  مبكاتبها  الهيئة  فواتري  لتسديد 

اإلمارات العربية.

تتضمن  والتي  الرئيسية  البنوك  أن  كام   

وستاندرد  بنك   وسيتي  اإلمارات  بنوك  مجموعة 

شارترد وبنك املرشق وبنك ابوظبي التجاري ومرصف 

الشارقة اإلسالمي ومرصف أبو ظبي اإلسالمي وبنك 

الهالل  وبنك  املحدود  املتحد  والبنك  اإلسالمي  ديب 

باركليز  وبنك  االستثامر  وبنك  اإلسالمي  نور  وبنك 

ديب  وبنك  األول  الخليج  وبنك  عجامن  مرصف 

فوايرت  دفع  خدمات  تقدم  بنك.  وسيتي  التجاري 

عن  ذلك  ويتم  املرصفية  حساباتهم  عرب  لعمالئها  

طريق قنوات مختلفة مثل املوقع االلكرتوين ونظام 

الرد الصويت اآليل وماكينات الرصف اآليل وعن طريق 

التطبيقات الذكية.

53٪ من المشتركين بكهرباء الشارقة يستخدمون طرق الدفع اإللكتروني

مروة عيل السويدي
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The Ajman Palace

University Hospital-Sharjah Desalination and Power Plant for «M» Station at Jabel Ali

132 /      kv Substation for Dubai Metro Project11 RO Desalination Plant - Layyah Power Station
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صالح جاسم بن جعفر

                            
الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  تحرص   
واألعامل  املشاريع  كافة  يف  والجودة  التميز  عىل 
التعامل  عىل  ذلك  تحقيق  يف  وتعتمد  تنفذها  التي 
وتنفيذ  لتصميم  الرشكات  أفضل  مع  والتعاقد 
املرشوعات ومن ضمن قامئة الرشكات واملصانع التي 
تتعامل معها الهيئة مصنع دوكاب، ويف هذا الحوار 
هيئات  مبيعات  مدير  جعفر  بن  جاسم  صالح  مع 
الضوء عىل  نلقي  الكهرباء واملياه يف مصنع دوكاب 

إنجازات املصنع وأوجه التعاون مع الهيئة .
1. ما هي املواصفات التي تتميز بها منتجات املصنع 

عن غريها ؟
 

للكابالت  صناعة  رشكة  أكرب  هي  دوكاب   
حلول  لها   ، املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  يف 
الكابالت.  احتياجات  لجميع  مبتكرة  تكنولوجية 
الجهد  من  املنتجات  من  مجموعة  لديها  دوكاب 
فولت،  كيلو   400 حتى  العايل  الجهد  إىل  املنخفض 
معايري الجودة املتبعة وخدمة العمالء املمتازة متيز 

 صالح جاسم بن جعفر مدير مبيعات هيئات الكهرباء 
والمياه في مصنع دوكاب:  نتطلع إلى شراكة طويلة األمد 

مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة لدعم التطور والنمو 

رشكة دوكاب و تجعلها املورد املفضل لدى الهيئات 
الحكومية

2. ما هي خططك املستقبلية لدعم وتفعيل التعامل 
مع الهيئة؟

كانت  املاضية،  الثالثة  العقود  مدى  عىل   
دوكاب جزًءا مهاًم يف تزويد الطاقة للدولة.  وسوف 
الهيئات  احتياجات  بتوفري  الدعم   يف   نستمر 
الرشاكة  خالل  من  املتخصصة  الحكومية  والدوائر 
طويلة األمد، و هيئة كهرباء و مياه الشارقة  تقدر 
)التوريد يف الوقت املناسب( كنموذج احرتايف متميز 

يف التعامل مع رشكة دوكاب.
3.  ما هي املعايري التي تطبقها الرشكة لضامن إنتاج 

أفضل املواصفات؟ 
معايري دوكاب تتوافق مع املعايري العاملية و املحلية 
حيث  من  وقيادية  عريقة  دوكاب  مسرية  وألن 
لوائح  لسن  اإلمارات  يف  معنية  جهات  مع  تعاونها 

عالية الجودة .

4.  ما هي مميزات التعامل مع الهيئة؟
 

اإلمارات الشاملية تشهد منو يف املشاريع    
عىل  الطلب  ارتفاع  إىل  أدى  مام  التحتية  والبنية 
الطاقة.  دوكاب تتطلع إىل رشاكة طويلة األمد لدعم 
الشارقة   بتوفري  النمو مع هيئة كهرباء ومياه  هذا 
جميع االحتياجات يف الرحلة العمرانية التي تشهدها 

املنطقة. 
بني  فيها  التعاون  تم  التي  املرشوعات  هي  ما    .5

الهيئة والرشكة؟ 
ومياه  كهرباء  هيئة  مع  دوكاب  عملت   
مشاريع  يف   املقاولني  خالل  من  املايض  يف  الشارقة 
هذه  يف  قدما  منيض  الطويل  املدى  عىل  و  كبرية. 
و  العايل  الجهد  كابالت  توريد  خالل  من  الرشاكة 
املتوسط واملنخفض و متطلبات كابالت تحت األرض

حققتها  التي  امللموسة  االنجازات  أهم   هي  ما   .6
الهيئة خالل املرحلة األخرية ؟

ومياه  كهرباء  هيئة  متطلبات  تتزايد   
الرشاكة  ومع  الكابالت  أنواع  جميع  عىل  الشارقة   
أسايس  كمورد  بدوكاب  الهيئة  وثقت  األمد  طويلة 
محرتف  عمل  منوذج  وألننا  الجودة  عالية  لكابالت 
يف  نساهم  املناسب  الوقت  يف  التوريد  خالل  من 
تلبية احتياجاتهم لتتوافق مع املدة النهائية لتسليم 

املشاريع.
 

7. ما هي العوامل التي ساعدت عىل وصول الرشكة 
لهذا املستوى املتطور؟ 

 
أحدث  تقديم  عىل  دامئا  دوكاب  تعتمد    
املعدات والتكنولوجيا  و املوارد البرشية إىل جانب 
تطور  تواكب  التي  الحديثة  واملختربات  التصنيع 
هو  هذا  العالية.  الجودة  لضامن  نظام  مع  العرص 

الرس إىل مستوى التصنيع عايل الجودة.
 

املرحلة  خالل  للرشكة  التطوير  خطط  هي  ما   .8
املقبلة ؟

 
رشكات  أكرب  من  واحدة  دوكاب  تعترب   
الخليجي  التعاون  مجلس  دول  يف  الكابالت  صناعة 
التي تقوم  بتوفري حل لتوريد كابالت الطاقة. تقوم 
الخاصة  الكابالت  منتجات  بتنويع  اآلن  دوكاب 
لقطاعات النفط والغاز والنقل وكذلك رائدة يف قطاع 
الكابالت  توريد  خالل  من  وذلك  املتجددة  الطاقة 
دولة  رؤية  مع  متاشيا  الشمسية،   والطاقة  النووية 
اإلمارات العربية املتحدة 2030 حيث أصبحت أول 
رشكة اماراتية عىل مستوى العامل حاصلة عىل شهادة  
يف تصنيع كابالت الطاقة النووية  التي تعيش لعمر 

الستني سنة.

نركز على حلول تكنولوجية 
مبتكرة لجميع احتياجات 

الكابالت
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Introduction

ENVIRONMENTAL CONSULTANCY

 •  Environmental Impact Assessment (EIA)
 •  Risk Assessment (Qualitative, and   
  Quantitative) –HAZID, HAZOP, OHRA
  •  Environmental Audit
 •  Waste Audit
 •  Energy Audit
 •  Soil Investigation and Remediation  
  Studies
 •  Construction Environment Management  
  Plan (CEMP)

ENVIRONMENTAL ENGINEERING CONSULTANCY

 Water and Wastewater Treatment System
 •  Water Treatment Plant
 • Sewage Treatment Plant
 •  Effluent Treatment Plant
 •  RO Systems 

 Air Pollution Control Devices 
 •  Scrubbers (Dry and Wet)
 •  Incinerators 
 •  Paint Booth
 •  Bag Filters (Recovery Systems)

GREEN BUILDING CONSULTANCY

    •  Green Building  Design, Planning, Certification and Project Management

HEALTH AND SAFETY TRAININGS

HEALTH AND SAFETY CONSULTANCY

 •  COSHH Assessment 
 •  COMAH Study 
 •  Accident / Incident Investigation
 •  Health, Safety and Environmental Audit
 •  Health, Safety and Environmental &   
  Operational Manual

CONTACT US

SHARJAH OFFICE
P.O. Box 68595, Sharjah, UAE
Tel  +9716 526 08 21 | +9716 526 22 76 | Fax  +9716 526 22 78
DUBAI OFFICE
P.O. Box 127573, Dubai, UAE
Tel  +9714 255 60 39 | Fax  +9714 255 60 40

Environmental Solutions and Consultancy (ESC) is a wholly owned subsidiary of Paradigm Pioneers Group, which provides 
comprehensive solutions to Industries and Government Bodies in areas such as Environment, Sustainability, Health and Safety. 
ESC extends its specialist tailor made services using its competent staff as well as through its association with Innovative 
companies worldwide. With an emphasis on Sustainability and Compliance to the Relevant Regulations, it delivers Strategic 
Services, including Environmental Consulting, Engineering Design, and Knowledge Management. ESC focuses to offer ‘SMART’ 
services to clients, using its professional expertise and the Global talent pool. 

ESC is equipped with state-of-the-art Infrastructure and an expert term consisting of PhDs, Engineers, and Health & Safety 
Specialists. The expertise is chosen from diverse academic backgrounds, and their International exposure helps to integrate values 
and legislations followed in different parts of the world to cater the business challenges of the global clients. In addition to its 
in-house skill-set, ESC resources knowledge of consultants in Environmental Engineering Design, IT, Urban Planning, Geo-Science 
and Geographic Information Systems (GIS), through business associations with renowned International Partners.

Services Offered

Web:  w w w.esc-me.com |  Emai l :  in fo@esc-me.com



الجغرافية  املعلومات  نظم  قسم  نظم   
تعريفية  عمل  ورشة  الشارقة  ومياه  كهرباء  بهيئة 

الداخيل  االلكرتوين  املوقع  يقدمها  التي  للخدمات 

لنظم املعلومات الجغرافية بالهيئة و أوضحت موزة 

ورشة  أن  التدريب   قسم  رئيسة  العقرويب  مطر  

الذي  الداخيل   املدرب  برنامج  ضمن  تأيت  العمل 

ينظمه قسم التدريب بالهيئة و يخدم املوقع العديد 

الهيئة  إدارات  وتتضمن  الهيئة  وأقسام  فئات  من 

ومركز  الطبيعي  الغاز  أو  املياه  أو  الكهرباء  سواء  

والتوصيالت  املشرتكني   والتحكم  وخدمات  املراقبة 

و  املامنعة  عدم  الجديدة  والطوارئ  شهادات 

الصيانة  الضوئية  األلياف  شبكة  الشبكات  تخطيط 

من  كبري  عدد  العمل  ورشة  يف  وشارك  والعمليات 

موظفي الهيئة يف مختلف اإلدارات.

يومني  مدار  عىل  استمرت  العمل  ورشة   

ومن إعداد وتقديم املعز عبدالله األمني رئيس قسم 

نظم املعلومات الجغرافية واستعرض خاللها عدد من  

ورشة عمل تستعرض خدمات الموقع االلكتروني

املواقع  شملت  الداخيل  االلكرتوين  املوقع  خدمات 

الكهرباء  من  لكل  الهيئة  خدمات  ملسار  الجغرافية 

الضوئية  األلياف  وشبكة  الطبيعي  الغاز  املياه،   ،

املعلومات  من  محدود  غري  عدد  عىل  الحصول  و 

الخاصة بالخدمات واستخدام محرك البحث الخاص 

املناطق  املستخدمني،  الخدمات،  لالستفادة  باملوقع 

عند  الخدمات  مواقع  واستكشاف  األرايض   وقطع 

باملشرتك  االستهالك  فاتورة  وربط  األعطال  حدوث 

عدم  شهادات  إصدار  للعقار و  الجغرايف  واملوقع 

املامنعة ويتيح املوقع عمل إحصائيات لبيان استهالك 

إحصائيات  وعمل  للمشرتكني  والغاز  املاء   الكهرباء، 

كام  صناعي  تجاري،  سكني،  من  املستهلكني  لفئات 

املستهلكني  فئة  لبيان  إحصائيات  عمل  املوقع  يتيح 

تم  العمل  ورشة  ختام  ويف  ومقيمني.  مواطنني  من 

مقرتحاتهم   عىل  والتعرف  املشاركني  رأي  استطالع 

لنظم  األسايس  الدور  وتفعيل  الخدمة  لتطوير 

املعلومات الجغرافية بالهيئة.

املعز عبدالله األمني
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A wholly owned subsidiary of Paradigm Pioneers Group, Developer Building Contracting LLC is a Category 1 
Specialized Turnkey Civil & Steel Contractor since 2005. The company has successfully completed several 
Industrial and Residential Projects in UAE. DBC has built its reputation through its high performance 
standards and its wide range of services. DBC employs a large team of highly qualified Engineers and 
Managers who ensure complete customer satisfaction through their Professional Excellence. The DBC Head 
Office is located in Sharjah and various Branch Offices spread across Sharjah and Dubai.

Introduction

CO
N

TA
CT U

SWebs i te :  www.dbc-me.com
E-mai l :  in fo@dbc-me.com

Head Office 
P.O.Box 68595, Sharjah, UAE 
Tel.: +971 65 688 683 | Fax: +971 65 688 684 
Hamriyah Free Zone Office
P.O. Box 50683, Sharjah, UAE
Tel.: +971 65 262 276 | Fax: +971 65 262 278
Dubai Office           
P.O. Box 127573, Dubai, UAE
Tel.: +971 42 556 039 | Fax: +971 42 556 040

DEVELOPER BUILDING CONTRACTING LLC

Turnkey Construction Solutions which includes Civil Construction Works,
Steel Structural Works, MEP & Civil Defence Works
Green Construction & Consultancy
Oil & Gas Terminal, Storage Tanks & Installation relatedactivities
Development of all types of Industrial Facilities and Factories
Laying services pipeline works
Electrical substations & other electrical installations 
WTP, STP & ETP Design & Installation
Construction of services network (water & sewage work)

Services Offered
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أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة أنه تم   

البدء يف تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة العمل 

تزويد  سيتم  حيث  للهيئة  التابع  زالل  مياه  مبصنع 

تطوير  عىل  تعمل  التي  األجهزة  بأحدث  املصنع 

منتجات  يف  الصوديوم  نسبة  وخفض  املواصفات 

أفضل  ضمن  ليكون  اللرت  يف  ملجرام   3 إىل  املصنع 

إدارية  هيكلة  إعادة  سيتم  كام  العاملية،  املنتجات 

املهندس  الدكتور  سعادة  وأوضح  للمصنع.  كاملة 

أن  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم  راشد 

ضمن خطة شاملة أعدتها هيئة كهرباء ومياه الشارقة
تزويد مصنع مياه زالل بأحدث األجهزة لتطوير المواصفات وخفض نسبة الصوديوم 

إلى 3 ملجرام

خميس بشري مبارك

عائشة الشيخ

الهيئة تعمل وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ 

املجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور 

إمدادات  توفري  عىل  بالعمل  الشارقة  حاكم  األعىل 

يف  للسكان  عالية  جودة  ذات  معبأة  رشب  مياه 

إمارة الشارقة وإمارات الدولة األخرى ودول مجلس 

عىل  سموه  حرص  منطلق  ومن  الخليجي  التعاون 

شاملة  خطة  إعداد  تم  انه  وأكد   . العامة  الصحة 

لتطوير مصنع  مياه زالل التابع لهيئة كهرباء ومياه 

الهيكلة  إعادة  تشمل  محاور  عدة  تتضمن  الشارقة 

خطة  وإعداد  املنتجات  وتطوير  للمصنع  اإلدارية 

منتجات  وتوزيع  نقل  منظومة  وتطوير  تسويقية 

لتطوير  الالزمة  اإلمكانات  كافة  وتوفري  املصنع 

أجهزة  أحدث  واستخدام  زالل  مياه  مبصنع  العمل 

املياه  وجودة  كفاءة  لرفع  العامل  يف  املياه  تنقية 

املنتجة حتى يكون إنتاج املصنع من أفضل املنتجات 

العاملية . وأشار سعادة الدكتور املهندس راشد الليم 

أبار طبيعية  إىل أن مصنع مياه زالل يستخدم مياه 

نقية من منطقة حمده حيث يتم معالجتها وتنقيتها 

هذه  وتتضمن  متطورة  معالجة  تقنيات  باستخدام 

الكربوين  والرتشيح  الفائق  الرتشيح  أنظمة  التقنيات 

املنشط مع استخدام األوزون ويعمل املصنع بنظام 

الذراع  استخدام  حالياَ  يتم  كام  كاملة  آلية  ميكنة 

املصنع عىل  إطار حرص  باملصنع يف   )Robot( اآليل

االستفادة من التقنية الحديثة.

يحرص عىل  زالل  مياه  مصنع  أن  وأوضح   

مجال  يف  املتطورة  التكنولوجيا  نظم  أحدث  مواكبة 

البحث  ومواصلة  املعبأة  املياه  ومعالجة  تنقية 

والتميز  الجودة  معدالت  أعىل  لتحقيق  والتطوير 

الحديثة  التقنيات  من  القصوى  واالستفادة  باملصنع 

الطبيعية  املياه  وجودة  نوعية  مستوى  لتحسني 

الشارقة   ومياه  كهرباء  هيئة  أن  وأكد   . املنتجة 

تحرص عىل أن يعمل مصنع مياه زالل خالل املرحلة 

باملسئولية  االلتزام  مع  الربحية  تحقيق  املقبلة عىل 

النهائية  املراحل  الهيئة يف  أن  إىل  وأشار  املجتمعية. 

عىل  املصنع  لحصول  الالزمة  باإلجراءات  الخاصة 

هيئة  تصدرها  والتي  اإلماراتية  الجودة  عالمة 

اإلمارات للمواصفات واملقاييس.

إدارة  مدير  مبارك  بشري  خميس  وأوضح   

بنظام  يعمل  حاليا  املصنع  أن  زالل  مياه  مصنع 

من  فريق  إرشاف  تحت  الكاملة  اآللية  امليكنة 

إنتاج  خطوط  بثالث  الخربة  وذوي  املتخصصني 

وحرصاً  املستهلكني  جميع  لرضاء  تحقيقاً  وذلك 

مختلفة  بأحجام  عبوات  توفري  عىل  املصنع  من 

اإلنتاج  خطوط  وتشمل  احتياجاتهم  مع  تتناسب 

بطاقة  يعمل  الذي  جالون   5 عبوات  إنتاج  خط 

إنتاجية ألفني عبوة يف الساعة الواحدة وخط إنتاج 

العبوات البالستكية  الشفافة )PET( ويعمل بطاقة 

إنتاجية 4500 عبوة يف الساعة وخط إنتاج األكواب 

البالستكية  الشفافة )PET( ويعمل بطاقة إنتاجية 

25 ألف كوب يف الساعة أوضحت اإلحصائيات التي 

نفذتها هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن إنتاج مصنع 

بنسبة  زاد  األكواب  من  للهيئة  التابع  زالل  مياه 

%23 خالل الثالثة أشهر األخرية بينام انخفض إنتاج 

عبوات PET والعبوات سعة 5 جالون بنسبة 2%.

وأشارت عائشة الشيخ رئيس شعبة شئون   

املوظفني مبصنع مياه زالل إىل أن خطة تطوير املصنع 

يتم  حيث  للمصنع  اإلدارية  الهيكلة  إعادة  تتضمن 

عقد اجتامعات دورية أسبوعية مع رؤساء األقسام 

باملصنع ملناقشة آليات التطوير واالحتياجات الالزمة 

يف  تعمل  التي  البرشية  الكوادر  وتطوير  لتأهيل 

املصنع وتقديم الحوافز وتشجيعهم عىل بذل مزيد 

بالعاملني  الخاص  الزي  تغيري  سيتم  كام  الجهد،  من 

الهيئة  وبدأت  والهيئة،  املصنع  مكانة  مع  ليتناسب 

يف تطوير منظومة نقل وتوزيع منتجات املصنع عىل 

املشرتكني.
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إعداد : آمنه عبدالله السويدي

متحف الشارقة العلمي يعمل عىل تفجري   

األطفال،  لدى  االكتشاف  وحب  اإلبداعية  الطاقات 

من خالل عرض آخر املبتكرات العلمية والتكنولوجية 

التعليمي  ومركزه  املتحف  قاعات  ضمن  الحديثة، 

ويهدف إىل ابتكار بيئة تعليمية وإبداعية شيقة حتى 

املتحف  ويفتح  متعة.  العلوم  اكتشاف  من  يجعل 

أبواب التعلم املبتكرة وأدوات االستكشاف من خالل 

جميع  من  الزوار  تساعد  ممتعة  تخيلية  تجارب 

متحف  افتتح  العلوم.  فهم  والخلفيات عىل  األعامر 

الشارقة العلمي يف عام 1996،وأصبح يضم أكرث من 

خمسني معرضا جذاباً مناسباً لجميع األعامرمن خالل 

املتحف  ويعد  وأفكارها،  العلمية  للحقائق  عرضه 

املعلومات  يقدم  الذي  الدولة،  يف  نوعه  من  األول 

املعارف  ويقدم  ومبسطة  سهلة  بطريقة  العلمية 

والعروض التكنولوجية، إضافة إىل ورش العمل التي 

تشمل الكثري من العلوم واملخصصة لطلبة املدارس. 

ويتكون املتحف من قسمني األول قاعة املعروضات 

والثاين املركز التعليمي، أما قاعة املعروضات فتضم 

تفكري  إلثارة  صممت  جذاباً،  معرضا   50 من  أكرث 

ميكن  التي  املعارض  خالل  من   , والكبار  الصغار 

الجسمية املختلفة كمستوى  للزوار اختبار قدراتهم 

المتحف العلمي بالشارقة وجهة الكبار والصغار للمعرفة وفهم العلوم

عىل  القدرة  وقياس  ومرونته،  الجسم  عضالت  قوة 

املجهز  القياسات  مبعدل  نتائجهم  ومقارنة  التوازن، 

بحسب الفئات العمرية. وميكن للمتجول يف أقسام 

قاعة املعروضات، عمل رسوم متحركة ثم مشاهدتها 

أجمل  عزف  إىل  إضافة  متحرك،  كرتوين  فيلم  يف 

اإليقاعات املوسيقية باستخدام جهاز دمج األصوات 

املوسيقية، وتركيب أجزاء الجهاز الهضمي يف جسم 

األطفال  منطقة  زيارة  الزوار  يفوت  وال  اإلنسان، 

تقوم  كام  التعليمية،  الطرق  ومتابعة  صغارهم  مع 

رائدات مؤهالت مبساعدة الزوار يف طريقة استخدام 

بكل  الخاص  العلمي  املحتوى  ورشح  املعارض  كل 

يف  يجول  علمي  استفسار  أي  عن  واإلجابة  معرض، 

خاطرهم، إذ ميكن للزوار اختيار أحد أو كل العروض 

اليومية التي تتم يف قاعة املحارضات التوضيحية ويف 

القبة الساموية وضم متحف الشارقة العلمي متجراً 

كام  لألطفال،  الهدايا  من  واسعة  مجموعة  يقدم 

لدى  العامل  شخصية  ويستفز  العلمي  الخيال  يحفز 

كل طفل ويتمتع زوار املتحف بجوالت استكشافية 

عروضاً  املتحف  ويقدم  ومرشدين.  مرشفني  بصحبة 

علمية سحرية، مثل احتفاظ الكوب املقلوب باملياه 

ينفخه  أن  دون  من  ينتفخ  الذي  والبالون  داخله، 

أحد، وتغري لون السوائل، كل تلك التجارب والكثري 

الصغار  لألطفال  تقدم  كالسحر،  تبدو  والتي  غريها 

التعلم وتقديم  بصورة شيقة وجذابة، وذلك لغرض 

بالعديد  ربطها  مع  التجارب  لتلك  العلمي  التفسري 

من الظواهر الطبيعية يف الحياة العملية.

التمتع  فرصة  الفضاء  عرض  قاعة  وتتيح   

إذ  الفضايئ،  للخيال  العنان  وإطالق  النجوم،  برؤية 

يف  الزائر  بأخذ  املتخصصة  العلمية  الرائدة  تقوم 

الكواكب  بزيارة  تبدأ  الخارجي،  الفضاء  إىل  رحلة 

التي ميكن رؤيتها بالعني املجردة بسامء الشارقة، ثم 

باملجموعة  وتطوف  الفسيح  الفضاء  يف  بعيداً  تبحر 

اإلنسان  معرفة  نهاية  إىل  تصل  حتى  الشمسية 

بأرسار هذا الكون العجيب. وتتخلل تلك الرحلة يف 

النجوم  مواقع  حول  تعليمية  دروس  الفضاء،  عرض 

ألشهر  واالستامع  النجمية  التجمعات  ومختلف 

ذات  أسامئها  معظم  واكتشاف  النجوم  تلك  قصص 

تلك  حياة  دورة  تعلم  يتم  كام  العربية،  األصول 

التي ستجيب عن كثري من  الرحلة  النجوم يف نهاية 

التساؤالت مثل مواقع والدة النجوم، وكيفية والدتها 

وموتها والتعريف مباهية الشهب والنجوم والنيازك، 

أهم  بصفته  القطبي  النجم  إىل  كثب  عن  والتعرف 

نجوم السامء. 
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إدارة  مدير  املطوع  هند  املهندسة  تؤمن   

العملية  والخربة  العلم  بأن  بالهيئة  املرشوعات 

األدوات  هام  الفعالة  واإلدارة  املستمر  والتطوير 

الجامعة  من  تخرجت   ، باتقان  األهداف  لتحقيق 

األمريكية بالشارقة 2002 وحصلت عىل بكالوريوس 

ماجستري  عىل  ثم  والكرتونيات  كهربائية  هندسة 

مسريتها  بدأت   .2009 الهندسية  األنظمة  إدارة  يف 

 2004 عام  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  يف  املهنية 

الخربات  واكتسبت  الوظيفي  السلم  يف  تدرجت  ثم 

تولت مؤخرا مهام مدير إدارة املرشوعات 2012.

المهندسة هند المطوع مدير إدارةالمشروعات .. 
نعمل وفق منهجية االلتزام بأفضل المواصفات واالنجاز 

في الوقت المحدد وبأقل األسعار مع المحافظة على جودة 
الشبكة في المدى البعيد

البحث العلمي واإلطالع على أحدث المستجدات ضرورة لتحقيق التميز

1.  ما هي أهم مالمح مسرية عملك بالهيئة ؟

بدأت العمل يف الهيئة عام 2004 مبحطة   

واسط للتوليد بعد حصويل عىل بكالوريوس الهندسة 

تخصص كهرباء واليكرتونيات من الجامعة األمريكية 

قسم  رئيس  مهام  توليت  فرتة  وبعد  بالشارقة 

يف  للعمل  انتقلت  ثم  باملحطة  الكهربائيه  الصيانه 

الشبكات  بوظيفة رئيس قسم تحليل  التحكم  مركز 

نهاية عام 2012 توليت مهام مدير  عام 2007 ويف 

إدارة املرشوعات وأتاح يل انتقايل للعمل يف عدد من 

املراحل  تسلسل  ومعرفة  خربات  اكتساب  اإلدارات 

التحكم  وأنظمة  الكهرباء  وتوزيع  انتاج  يتم  التي 

املناسبه لها حيث بدأت عميل يف مجال الصيانة يف 

رائعني  وزمالء  عمل  بفريق  محاطة  التوليد  محطة 

من  االستفادة  فضلت  وبعدها  األساسيات  علموين 

تحليل  إىل  فانتقلت  غريالصيانه  جديد  خربة  باب 

الشبكات التي تعمل بشكل يومي مع غرفة التحكم 

كمدير  عميل  بجانب  عينت  ثم  التحكم  مركز  يف 

الظروف  بعض  ونتيجة   . الجديد  االسكادا  ملرشوع 

من  املرشوع  فكان  استشاري  تعيني  من  نتمكن  مل 

انتاج فريق املرشوع بالكامل من كتيب املواصفات 

للرشكة املختاره مروراً مبراحل تقييم املناقصات فنيا 

حاليا  التنفيذ،  تحت  املرشوع  العقد،  صدور  وحتى 

يف ادارة املرشوعات تكتمل الصوره لدي ألعطاء كل 

ما أوتيت من جهد ومعي فريق عمل مرشف لرنسم 

الطريق معا فاملشوار طويل.

اعرتضتك  هل  العملية؟  حياتك  تصفني  . كيف  2

من  بعضاً  حققتي  وهل  بدايتها  يف  صعوبات 

طموحك؟

بسيطة  فكرة  موجود..  أنا  اذا  أتطور  أنا   

أبني عليها تقييمي لحيايت العملية وبدون تحديات 

ال مجال للتطور أحاول أن يكون التحدي من أي نوع 

املاجستري  أعترب  لله  والحمد  سلبي.  ال  ايجايب  دافع 

جزءا صغري من طموحي واملزيد قادم باذنه تعاىل.

 

3. ما هي إسرتاتيجية إدارة املشاريع خالل املرحلة 

املقبلة؟

تشهده  الذي  الشامل  التطوير  ظل  يف   

عىل  نعمل  أننا  لنا  الحايل  التحدي  حاليا  الهيئة 

مستويني االول: البحث يف املوجود لجعله أكرث فعاليه 

الجميع وهذا امر رضوري جدا ومنها  بالتعاون مع 

يف  والتنفيذ  املناقصات  وتقييم  املواصفات  تحديث 

اإلدارات  كافة  مع  والتعاون  بالتنسيق  وقت  أرسع 

املعنيه يف كل مرحله من مراحل املرشوع ويف النهاية 

املرشوع يتحول ألصل ثابت من أصول الهيئه ويسلم 

من  نفيس  وأعترب  والصيانة  للمتابعة  املعنية  لإلدارة 

املدرسة التي تؤمن بأن أفضل مرجعيه للمرشوع يف 

املوقع  يعمل يف  الذي  الفريق  تصميمه هم  مرحلة 

وتصميم ناجح ينتج عنه مواصفات ناجحه وبالتايل 

يصل أليدي مهندس املرشوع لتنفيذه بدون الحاجه 

طرح  الثاين  املستوى  اضافيه.  بتكلفات  لتغيريات 

املستقبلية  املرشوعات  تناسب  جديده  عمل  أمناط 

أن  الهيئه  أهداف  من  هدف  كان  وإن  القادمة 

تكون مرجع فني مؤسيس للهيئات األخرى يف مجال 

الطاقه، سنحتاج لدراسات جدوى عديده وأنا أشهد 

لوصلنا  تضافرت  لو  وأفكار  طاقات  الهيئه  يف  ان 

ليس  كان سيحتاج وقت  وان  املطلوب  للهدف  معا 

بقصري.

تنفيذها  يجري  التي  املرشوعات  أهم  هي  ما   .4

حالياً؟

أربعة مرشوعات  تنفيذ  عىل  نعمل حالياً   

ملحطات نقل وتوزيع جهد  132  كيلوفولت وتشمل 

وأبوشغارة و محطه   13 والصناعية  املمزر  محطات 

املدينة  من  بالقرب  "الجامعه"  واسمها  االعداد  قيد 

أحد  من  االنتهاء  يتم  أن  املخطط  ومن  الجامعية 

صيف  قبل  وأخرى   2015 صيف  قبل  املحطات 

تنفيذ  حاليا  يتم  كام   ،  2016 نهاية  وبعضها   2016

متضمنة  كيلوفولت   33 جهد  محطات  مجموعه 

محطات املنطقة الرشقيه ونعمل جاهدين ان تدخل 

العمل  حالياً  يجري  ،كام   2015 قبل صيف  الخدمة 

تتضمن  والتي  والرقابة  التحكم  إدارة  يف مرشوعات 

الجديد  التحكم  ونظام  البرصية  األلياف  مرشوعات 

مرشوعني  طرح  من  نتمكن  أن  ونأمل  )االسكادا( 

مركز  عام 2015 الستكامل مشاريع  جديدين خالل 

التحكم والرقابة.

5. البحث العلمي والشهادات األكادميية هل تعترب 

رضورية لتحقيق التميز يف العمل؟

وليس  رضوري  املستمر  العلمي  البحث  أن  شك  ال 

نفسه  تطوير  عن  يبحث  مهندس  ألي  اختياري 

يناسب  موضوع  إختيار  عىل  حالياً  وعمله.أعمل 

مجال عميل للحصول عىل شهادة الدكتوراه. أحتاج 

اقرتاح يف هذا  أي  مشوره سأكون ممنونه الستقبال 

املوضوع.

6. لو عاد بك الزمن إىل الوراء فهل كنت ستختارين 

مهنة أخرى تتسم بأعباء أقل نتيجة متطلبات العمل 

الكثرية، أم أنك تشعرين بالرضا عام حققتيه؟

أشعر بالرضا عن اختياري بتوفيق من الله   

حيث أن مجال الهندسة الكهربائية يغطي مجاالت 

كثرية سواء نظم الطاقه أو االتصاالت أو نظم التحكم 

أو األجهزة الطبية. ورمبا لو كان يل خيارين ألخرتت 

الهندسة املعامريه مليويل يف التصميم أيضا.

لها  الهيئة، وهل  داخل  العمل  بيئة  رأيك يف  ما   .7

دور يف تفجري روح التميز واإلبداع عند املوظفني؟

مييز  ما  وأبرز  ميضء،  جانب  اختيار  لكل   

إذا  للتطوير  خصب  مجال  أنها  الهيئه  يف  العمل 

الفريق  روح  األخرى  وامليزة  األساسيات  وضعت 

واالن  التحكم  ومركز  واسط  محطة  يف  عشته  الذي 

ادارات  مع  التعاون  يتطلب  املرشوعات  يف  كوين 

واألعامل  والصيانه  والنقل  والدراسات  التخطيط 

املدنية وكام نالحظ أطلقت الهيئة مبادرات وأبواب 

لإلبداع وفرق العمل وأدعو الجميع أن يشارك فيها 

عقل  متكامله  شخصيه  هو  موظف  وأي  فاملهندس 

وروح وجوانب إنسانية وهنا يكون العطاء له قيمه.

وتفعيل  األداء  لتطوير  الالزمة  العوامل  هي  ما   .8

التعاون بني املوظفني ؟

يف  التطوير  لتحقيق  رضورية  متطلبات  ثالثة  هناك 

أي مؤسسة تبدأ من البنية التحتية وتشمل الكوادر 

ونظام مؤسيس قيادي قوي والدعم املادي واملعنوي 

وأرى أننا عىل بداية الطريق وأنا متفائله.

9. يف ظل مسؤولياتك اليومية العديدة هل متتلكني 

وقتاً إضافياً ملامرسة هواياتك مثل القراءة أو متابعة 

التلفاز أو الرياضة؟

متكاملة  شخصية  املهندس  ذكرت  كام   

متاما  جامد  ليشء  يحولة  فقط  العمل  يف  وعزلته 

ومنظومة  الراكد  واملستنقع  املحيط  بني  كالفرق 

للتحليل  تأهلك  كثريه  اجابات  تعطيك  الحياه 

والتقييم واتخاذ القرار واملرونة، نعم أنا أقرأ وأرسم 

وتصمياميت  اعاميل  كل  تحتوي  املنزليه  ورشتي  ويل 

اؤمن   ، مني  جزء  فهي  والتنسيق  الزهور  مجال  يف 

أن كل انسان له عامله الخاص به وأحث الجميع أن 

حقيقته  أن  حيث  العامل  هذا  عن  نفسه  يف  يبحث 

هذا  يف  الواقع  يف  مكانها  تجد  الوعيه  يف  املوجوده 

ال  ابدا!  تتوقعه  لن  ابداع  ترى  رمبا  وبعدها  الوقت 

أفضل  دائم  قليل  نصنعه،  ولكن  نعم  الوقت  منلك 

من كثري منقطع هذا رأيي. 
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رسالتك وصلت
الكلمة الطيبة واالبتسامة تفتح القلوب 

الكلمة الطيبة تسر السامع وتؤلف القلوب وتحدث أثرا طيبًا في نفوس اآلخرين وتفتح أبواب 
الخير، وتغلق أبواب الشر وتشعرنا عندما نسمعها أننا في سعادة وخاصة إذا رافقتها ابتسامة 

صادقة

أنها من هداية هللا وفضله للعبد، قال تعالى : )) وهدوا إلى الطيب من القول((

وقال تعالى: )) ألم تر كيف ضرب هللا مثاًل كلمًة طيبًة كشجرٍة طيبٍة أصلها ثابت وفرعها في 
السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب هللا األمثال للناس لعلهم يتذكرون((

وقال هللا تعالى :- )) وقولوا للناس حسنًا((.

وقال سبحانه:-)) وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن ((

الدعوة إلـى الكلمـة الطيبـة فـي السنـة النبويـة
قال صلى هللا عليه وسلم: )) اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة((

قال صلى هللا عليه وسلم: )) إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان هللا ال يلقي لها بااًل يرفعه بها 
درجات ……((

وقال: )) والكلمة الطيبة صدقة ((

وقال: )) من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل خيراً أو ليصمت ((

فوائـد الكلمـة الطيبـة
الكلمة الطيبة شعار لقائلها ودليل على طيب قائلها

الكلمة الطيبة تحول العدو إلى صديق بإذن هللا، وتقلب الضغائن التي في القلوب إلى محبة 
ومودة

تثمر عماًل صالحًا في كل وقت بإذن هللا

تصعد إلى السماء فتفتح لها أبواب السماء، وتقبل بإذن هللا: )) إليه يصعد الكلم الطيب …((

بعض الكلمات الطيبة التي يمكن استخدامها أثناء 
الكالم مع الناس

جزاك هللا خيراً

بارك هللا فيك

عفا هللا عنك لم فعلت كذا

غفر هللا لك

أشكرك أخي الكريم

رحمك هللا تعالى

معذرًة أخي الحبيب

ما شاء هللا ال قوة إلى باهلل

فلتكن الكلمة الطيبة شعارك، ولتجر الكلمة الطيبة دومًا على لسانك.



 Sharjah Electricity & Water 
Authority has embarked on several 
projects for recycling solid wastes whether 
mineral or wood, and processing the 
same to useful materials and installations 
such as car sunshades, No Parking 
signboards to be erected in front of gates 
at SEWA power stations, emergency 
offices and buildings to prevent parking 
of cars and facilitate the access and 
exist of SEWA emergency vehicles and 
maintenance teams.
 
 H.E Dr. Eng. Rashid Al Leem, 
the Chairman of Sharjah Electricity & 
Water Authority (SEWA) pointed out that 
all necessary arrangements have been 
to accomplish the visionary instructions 
of made  His Highness Sheikh Dr. Sultan 
bin Mohammed Al Qasimi, the Supreme 
Council Member & Ruler of Sharjah 
in respect of compliance with global 
environmental practices and adoption 

of all appropriate policies to meet the 
environment challenges and eliminate any 
pollution risks in the Emirate of Sharjah. It is 
a part of SEWA contribution to promoting 
public awareness about the environment 
issues.
 
 SEWA Chairman added that 
the main aim of the project is to make 
maximum use of the wastes in producing 
beneficial tools and installations for the 
various requirements of SEWA. Such tools 
are made through self-effort contributions 
made by SEWA employees themselves. 
He added that the latest strategies of 
waste treatment management have been 
used to protect the environment in line with 
SEWA commitment to working towards an 
environmentally sustainable future.  
H.E Dr. Eng. Rashid Al Leem stressed the 
important role of recycling in the protection 
and maintenance of our environment and 
optimization of the resources. SEWA is 
constantly looking at creating improved 

environmental solutions through the use of 
international best practices.
  According to Eng. Zia-uddin 
Abdullah Mohammed, the project is 
based on a feasibility study made by 
SEWA to consider the use of wastes and 
unexploited materials as value-added 
items in line with its commitment to the 
environment protection. He added that the 
recycling process covers the fabrication 
of some useful installations and items 
such as movable sunshade to be used 
as workshop for repairs of large vehicles 
and heavy machinery and hoisting gears 
in addition to No-Parking signboard to 
prevent parking of cars in front of gates 
of SEWA buildings to facilitate the traffic of 
SEWA emergency vehilces.
 
 It is worth mentioning that the 
project has been jointly executed by Eng. 
Zia-uddin Abdullah Mohammed and Mr. 
Ashraf Noor El Dayem of SEWA Transport 
Department.

Under its commitment to the environmental 
sustainability:
SEWA embarks on innovative recycling 
projects

Eng.  Zia-uddin Abdullah Mohammed
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 In line with its persistent interest to 
drive for high quality and excellence in its 
projects and works, SEWA always strives 
to initiate partnership and collaboration 
with the leading reputed companies for 
design, construction, installation and 
commissioning of its plants and facilities. 
DUCAB is one of SEWA major partners. In 
this edition of Anwar we have interviewed 
Mr. Mr. Saleh Jassem bin Ja’far, Director of 
E & W Authorities’ Purchases at Duca to  
focus the light on the company’s profile:
 
1.What are the specifications that 
segregate the company's products from 
the others?  
 Ducab is the largest cable 
manufacturer in the UAE, with one stop 
solution for all cable requirements. Ducab 
has the product range extending from low 
voltage to high voltage  up to 400 kV. The 
quality standards and excellent customer 
service differentiates Ducab to be preferred 
supplier with the utilities.
 
 2 . What are your future plans to maintain 
the relationship with SEWA?  
 Over the last three decades 
Ducab has been integral to the powering 
the nation and we will continue to support 
through UAE utilities through long term 
partnerships. SEWA appreciates the JIT 
(just in time) supply as a business model. 
 
3. What are the standards applied by 
Ducab to ensure high quality product 
specifications?
 Ducab ensures comply with 
international as well as local standards 
of the UAE. Because of our heritage and 

Saleh J. bin Ja’far

being a leader we collaborate with the 
local standard bodies of UAE to set the 
standards. 
 
4. What are the advantages of dealing with 
SEWA?
 The Northern Emirates are 
witnessing an exponential boom in the 
industrial and infrastructure leading to high 
energy demand. Ducab looks forward to 
the long term partnership to support SEWA 
in fulfilling this growth journey .
 
5. What are the projects that have seen 
cooperation between DUCAB & SEWA?
 Ducab has worked with SEWA 
in the past through contractors on turn-
key projects. Going forward with this long 
term partnership, Ducab will supply most 
of the high, medium and low voltage 
cables for  SEWA’s underground network 
requirements.  
 
6.  What is the most important major 
achievement made by SEWA during the 
last stage?
 SEWA has a huge demand for all 
range of energy cables and with this long 
term partnership have entrusted Ducab 
with supply of high quality cables with the 
JIT business model to meet their project 
schedules and requirements.  
 
7.  What are Ducab factors that facilitated 
in reaching to a very high advanced 
manufacturing level?
 Ducab has always invested in 
state-of-the-art equipment, technology and 
human capital along with manufacturing 
& testing facilities with a superior quality 

assurance system. This is the secret 
to the consistent and high advanced 
manufacturing level. 
 
8.  What are the company strategic 
development plans for the next phase?
 Ducab one of the largest cable 
manufacturers in the GCC providing one-
stop solution for the energy cable supplies. 
Ducab now wants to diversify into special 
cable products for the Oil & Gas and 
transportation sectors as well as pioneering 
in renewable energy sector with supply of 
Nuclear and solar power cables, in line with 
the UAE vision 2030 .

Mr. Saleh J. bin Ja’far, Director of E & W 
Authorities’ Purchases at Ducab:
“Ducab looks forward to the long term 
partnership with SEWA”

“Ducab invests 
in state-of-the 
art technologies 
of cable 
manufacturing”

4546

طـــة
شـ

و أنـ
خـــــبار 

أ
A

N
W

A
R - Year 16 - Vol. 120N

EW
S 

&
 A

C
TI

V
IT

IE
S

13

A
N

W
A

R - Year 16 - Vol. 119

16

PSL FZE ,  is  a  d iv is ion of  the PSL Group -  P ioneers in  Manufacturing of  HSAW Steel  P ipes and a lso a l l  types of  Ant i -Coat ing 
solut ions for O i l ,  Gas and Water industries .  With a  proven track record that over four decades,  the company is  the preferred choice 
of  prest ig ious c l ients for major p ipel ines around the world .

PSL ’s  p lants are at  strategical ly  coast based locat ions in  Ind ia ,  UAE and USA with an annual  capacity exceeding Two (2)  Mi l l ion  
Ton capacity .  These faci l i t ies are backed by sound technology,  state-of-the-art infrastructure,  techn cal  co l laborations with 
leading Design & Engineering consultancies of  Germany and Ita ly  and most impo tant ly ,  by a  human resources pool  that is  amongst 
the best in  the industry -  ensuring that project is  completed on target ,  t ime after t ime.

PSL FZE ,  Sharjah UAE unit  was setup in  2006.  The P lant is  located at  Hamriyah Free Zone.

With the cert if icat ion l ike API ,  ISO 9001 ,  ISO 14001  & OHSAS 18001 ,  our Company meets international  qual ity standards for 
faci l i ty ,  environment and occupational  health and safety respectively .

CONTACT US
P.  O.  B o x  N o. 4 2 1 3 1 ,  H a m r i y a h  F r e e  Z o n e ,  S h a r j a h ,  U n i t e d  A r a b  E m i r a t e s
P h o n e  N o.  5 2 6 9 2 3 6 -0 6  |  Fa x  N o.  5 2 6 9 2 3 5 -0 6  |  M o b i l e  N o.  :  8 2 1  7 5  6 9  5 0  0 0 9 7 1
E m a i l  :  j o s e p h . p s l f z e @ p s l l t d . c o. i n

HSAW Pipe Manufacturing

3 Layer Polyethylene Coating

3 Layer Polypropylene Coating

Fusion Bonded Epoxy Coating

Internal and External Liquid Epoxy/Polyurethane Coating

Heavy Density Weight Concrete Coating Systems & other Allied Activities for O�shore Pipeline Projects.

FACILITIES AT PSL FZE, SHARJAH

PSL FZE - SHARJAHPSL



 
 SEWA Mutual Services Department 
(MSD) announced that as per the 
instructions made by H.E Dr. Eng. Rashid 
Al Leem, the Chairman of Sharjah Electricity 
& Water Authority, it has been decided that 
the daily work hours at the department to 
be from 07:30am to 05:00 am as from 
Tuesday August 2014  ,5. Additionally, the 
Department will work on Saturday from 
07:30 am to 01:00 pm. That comes in 
line with the endeavors made by SEWA 
Mutual Services Department to achieve the 
satisfaction of the customers, meet their 
requirements as per the latest standards 
of quality and excellence and make the 
necessary arrangements to simplify and 
develop transaction procedures in respect 
of services rendered to the customers 
particularly in this stage which witnesses a 
comprehensive restructuring process at all 
SEWA sectors of works.  
 
 H.E Dr. Eng. Rashid Al Leem, the 
Chairman of Sharjah Electricity & Water 
Authority pointed out that the extension of 
the work hours at SEWA Mutual Services 
Department comes in line with the visionary 
directives of His Highness Dr. Sheikh Sultan 
bin Mohammed Al Qasimi, the Supreme 
Council Member and Ruler of Sharjah to 
provide the residents of the Emirate of 
Sharjah with convenient and high quality 
services. He added that His Highness 
the Ruler of Sharjah follows all details and 
issues in respect of all work fields of SEWA 
and personally overseas the process of 
restructuring and development of SEWA 
sectors of works.
 
 SEWA Chairman announced that 
several ambitious initiatives and creative 
ideas will be implemented during the days 
ahead to develop the stations and networks 
of the electricity, water and natural gas in 
order to provide high quality services to the 

residents of Sharjah Emirate.
 
 On her part, Ms. Maryam Obeid 
Hashim, the Manager of SEWA Mutual 
Services Department indicated that the aim 
of the instructions made by SEWA Chairman 
to extend work hours at SEWA Mutual 
Services Department is to exploit all available 
resources to enable the Department to fulfill 
its obligations and responsibilities. She 
noted that the extension of Works Hours 
at the Mutual comes in conjunction with 
the recent activation of the Unified System 
for the Approval of drawings and designs 

Work Hours at SEWA Mutual Services 
Department extended

Maryam Obeid Hashim

Sheikh Mohammed Sultan Al Qasimi  Ibrahim Mohammed Al Suaidi

of electricity, water and natural gas as well 
as the other transactions which will be 
activated soon.
 
 Ms. Maryam affirmed the readiness 
of all employees of the Department to 
intensify their efforts to cope pace with the 
development process currently witnessed 
at all SEWA sectors of works and develop 
their performance for the benefit of SEWA.
She   added   that the Mutual Services 
Department is currently coordinating 
with relevant departments to make the 
necessary procedures in connection with 

the extension of work hours at the Mutual 
Services Department. The staff of the 
Mutual Services Department expressed 
their satisfaction with SEWA decision to 
extend the working hours and work on 
Saturday. Sheikh Mohammed Sultan Al 
Qasimi, an employee at MSD pointed out 
that the decision will enable the staff to 
accelerate the transaction processing as 
the workload on them will be reduced. The 
decision has contributed to achievement of 
the customer stratification with more than 
%90.
 
 According to another employee 
of MSD, Mr. Ibrahim Mohammed Salman 
Abdullah Al Suaidi, the extension will provide 
the customers with sufficient time to submit 
and complete their transactions at any 
time during the same day. He praised the 
present spirit of cooperation that presently 
prevails among the employees. He added 
such spirit will motivate the staff to make 
further efforts for the benefit of the work.
 
 Mr. Jasim Al Midfa, MSD 
employee, said that the extension of work 
hours at the Mutual Services Department 
will generate several advantages for 
SEWA customers. He indicated that the 
decision enhances the image of SEWA and 
highlights it commitment to meeting the 
growing demand for electricity, water and 
natural and catering the needs of the overall 
development process presently witnessed 
at all economic, industrial and construction 
fields in the Emirate of Sharjah.
 
 On other hand, a number of SEWA 
customers noted that the unification of 
SEWA various transactions in one location, 
the extension of working hours and work on 
Saturday have enhanced their confidence 
and stratification with SEWA services as 
such arrangements will save their time and 
effort. Eng. Aman Al Qubaisi of Capital 
Engineering Consultancy described the 
decision as step forward to alleviate the 
pressure and congestion as the result of 
the huge amounts of transactions attended 
by SMD particularly with consistent increase 
with development projects in the Emirate of 
Sharjah.
 
 Eng. Emad Khaleel Al Dosari 
of Al Mazaya Engineering Consultancy 

– Sharjah said that they have noticed a 
remarkable improvement in the quality 
of the services provided by the Mutual 
Services Department due to the facilities 
recently introduced. He said: “Before 
the introduction of such facilities we were 
suffering as we were obliged to wait for 
several days to complete our transactions. 
However with new system under which all 
transactions of electricity, water and natural 
gas can be completed under one roof in 
the same day, the extension of working 
hours and work on Saturday, we will get 
our transactions completed in time. We are 
looking forward to further facilities at MSD”.
 

 According to Eng. Mohammed 
Qadri of Sharjah Engineering Consultancy, 
the decision of the extension of working 
hours and work on Saturday has remarkably 
contributed to the achievement of customer 
satisfaction. He added that the level of 
customer satisfaction with the services of 
MSD will reach to %100 in the nest stage 
due to the development procedures 
recently take by MSD.
 

Jasim Al Midfa

 Emad Khaleel Al Dosari 

 Aman Al Qubaisi

Mohammed Qadri
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 H.E Dr. Eng. Rashid Al Leem, the 
Chairman of Sharjah Electricity & Water 
Authority (SEWA) honoured 27 employees 
who have earned Master’s Degree from 
the University of Sharjah, the American 
University of Sharjah, the UAE University 
and other several international universities. 
That comes in line with SEWA policy to 
encourage the employees to pursuit their 
high education and develop their skills and 
knowledge.  H.E Dr. Eng. Rashid Al Leem 
congratulated the honoured employees 
on having receiving such high education 
degree. He expressed his deep gratitude 
and appreciation to His Highness Dr. Sheikh 
Sultan Bin Mohammed Al Qasimi, the 
Supreme Council & the Ruler of Sharjah for 
his unlimited support to all employees who 
are interested to pursuit their education. He 
added that the support of His Highness 
has been a key instrument in fulfilling 
the ambitions of these highly motivated 
and talented young professionals and 
realizing the long-term goals of Sharjah. 
He expressed his confidence that these 
graduates shall inspire other employees 
to contribute to the development of the 
society as the success of these employees 
will ultimately ensure Sharjah's overall 
progress.
 The Chairman added that 
such honour ceremony came as part of 
SEWA’s keenness on encouraging its 
employees to develop themselves in terms 
of knowledge and academic attainment 
based on its belief in the importance 
of developing human resources and 

providing all facilities that would help its 
cadres achieve excellence and creativity.
He stressed that the employees with such 
degrees are the solid foundation of future 
young leaders as they invested time and 
effort to equip themselves with the skills 
and competencies necessary to carry out 
the tasks ahead. SEWA will spare no effort 
to enable the employees to continue their 
higher education and pursue academic 
studies in order to develop their cognitive 
and academic skills. This, in turn, will 
develop their capabilities and help the 
Authority achieve the excellence and 
institutional innovation it aims to accomplish. 
He noted that SEWA development process 
mainly depends on availability of a highly 
qualified and motivated workfore.
 He noted that encouraging 
university and higher education is one 
of the main pillars SEWA depends on in 
developing its human capital to support its 
procession towards achieving sustainable 
excellence. It is the policy of SEW to provide 
its employees with an environment that 
encourages self-development and transfer 
of knowledge and experiences through 
providing different privileges to employees 
who continue their studies while on the job. 
He affirmed SEWA’s keenness to support 
scientific and career development of its staff 
in order to be able to achieve excellence 
and develop its customer service. This 
will help realise its objective of building a 
service entity that focuses on achieving 
targets and promoting customer service 
while providing internal services based on 
outstanding performance.
 At the end of the ceremony, H.E 

Dr. Eng. Rashid Al leem awarded the 
honour certificates to the employees who 
earned Master’s Degree. The honoured 
employees expressed their deep gratitude 
and appreciation to the Chairman of SEWA 
for the moral and financial support received 
by employees joining higher education 
institutions. They praised the initiative 
made by H.E the chairman to honour 
them. They expressed their appreciation 
to SEWA to provide them with support 
and opportunity to further their career with 
better qualifications. They noted that such 
initiative indicated that the education and 
development of the human resources 
remain as one of the top priorities of SEWA 
senior Management.
 The honoured employees 
include Eng. Ahmed Mohamed Al Mulla, 
Eng, Esaam Amin Al Mulla, Eng. Mayada 
Salim Al Burdan, Mr. Mohamed Abdullah 
Hussein, Eng. Hassan Ahmed Al Zarouni, 
Mr. Khamiss Basheer Khamis, Eng. Hind 
Ahmed Al Mutawa’, Eng. May Ali Obeid 
Al Leem,Mr. Ali Salim Al Mutawa’, Eng. 
Rabia’a Mohammed bin Rabia’a, Eng. 
Adnan Ali AL Hawsani, Eng. Marwa Ali Al 
Suadi, Mrs. Aisha Hussin Al Hamadi, Eng. 
Faisal Ali Hamadi, Eng. Faisal Al Surkal, 
Eng. Mohammed Saeed Al Mulas Al 
Nua’ami, ng. Ahmed Hussin Al Hamadi, 
Eng. Fatima Mohammed Al Suadi, Eng. 
Khalifa Mohammed Al Tunaiji, Eng. Raniya 
Rashid Jabir, Mr. Rashid Ahmed Al Kabori, 
Mrs. Mariyam Omar Al Zarouni, Eng. Abdul 
Rahman Ali Fayel, Eng. Hassan Ahmed 
Mohammed, Eng. Layla Rashid al Sayabi, 
Eng. Mohammed Al Ali and Eng. Amna 
Saeed Al Qaydi.

SEWA honours 27 employees with Master’s Degree

 "I AM CREATIVE'" Initiative, recently 
launched by H.E Dr. Eng. Rashid Al Leem, 
the chairman of  Sharjah  Electricity & Water 
Authority, has achieved its targeted goal in 
unleashing the potential energies of SEWA 
employees  as the Excellence Department 
announced that 450 creative ideas and 
suggestions have been received from the 
employees within three months only.
 
 According to Ms. Muna Salim 
Al Burdan, the Head of I am Creative 
Subsection, the introduction of the initiative 
come in line with SEWA endeavors to 
stimulate the employees' motivation and 
increase the employees' sense of self-
worth. She announced that 250 creative 
suggestions of the employees have been 
accepted while 200 other suggestions are 
currently under consideration.  She added 
that the aim of the initiative is to encourage 
the employees to strive for creation and 
innovation. Under the umbrella of the 
Initiative the employees may make their 
creative suggestions which may assist in 
developing the performance of the work 
and achieve the job satisfaction as well as 
the satisfaction of SEWA customers.
 

 Ms. Muna Salim Al Burdan pointed 
out that the launch of "I AM CREATIVE'" 
Initiative comes in line with the farsighted 
and visionary directives of His Highness Dr. 
Sheikh Sultan bin Mohammed Al Qasimi, 
the Supreme Council and Ruler of Sharjah  
to unleash the potential energies of the 
employees and encourage to be creative 
and innovative. She added that "I AM 
CREATIVE'" Initiative is also envisaged to 
contribute to upgrading SEWA to the ranks 
of the leading utility organizations in the 
world.
 
 
 Ms. Muna announced that SEWA 
has also launched another initiative titled 
(The Pioneer of Creative Ideas) with the 
aim of encouraging the employees to 
make innovative suggestions and ideas for 
developing the performance and upgrading 
the levels of the services provided to the 
customers. Under the initiative of (The 
Pioneer of Creative Ideas), the employees 
made the best suggestions and ideas will 
be honored and motivated.  

"I AM CREATIVE'" Initiative unleashes the potential energies of 
SEWA Employees
450 creative ideas and suggestions received within 3 months only

 She noted that today’s work 
environment has been increasingly in need 
of those employees of innovative and 
creative minds as the innovation works as a 
value adding process of every organization.
 

 Muna Salim Al Burdan
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 Sharjah Electricity & Water 
Authority (SEWA) and the University of 
Sharjah (UOS) signed a Cooperation 
Agreement on Promotion of Joint Action to 
contribute to the Social Development and 
the Establishment of Strategic Partnership 
to Enhance the Sustainable Development. 
The agreement was signed by H.E Dr. 
Eng. Rashid Al Leem, SEWA Chairman 
on behalf of Sharjah Electricity & Water 
Authority and H.E Dr. Hamid Mjul Al Nuaimi, 
the Acting Chancellor of UOS on behalf of 
the University of Sharjah in presence of Dr. 
Salah Tahir, Vice Chancellor for Community 
Affairs and Eng. Essam Al Mula, the 
Manager of SEWA Water Department as 
well as other senior officials from both 
sides.
 
 As per the agreement, SEWA 
and UOS shall coordinate their efforts 
and resources for preparation of of 
scientific researches and studies by the 
faculty members of UOS on fields of the 
efficiency of Energy, the Environment, 
the Water Resources & Desalination, the 
Development of the transmission and 
distribution networks of electricity, water and 
natural gas, the Financial & Administrative 
Development, the Conservation of power 

consumption and the Renewable & 
Alternative Energy.
  Under the Cooperation 
Agreement, the University of Sharjah 
shall organize training courses, programs 
and workshops in various fields as 
recommended by the 1st party which may 
assist in developing the performance of 
SEWA employees. The parties will also 
cooperate in organizing and sponsoring 
conferences and scientific symposia that 
address the latest developments and best 
practices in the fields of power, water and 
environment as well as any other fields 
relating to the activities of SEWA. Training/
internship opportunities will be provided 
by SEWA for the students of the UOS in 
relevant specializations.
 
 The agreement of 3 years term 
provides that a Joint Action Committee 
shall be formed by the parties to implement 
and develop their strategic partnership 
and make the necessary technical, 
administrative and financial arrangements 
to execute any joint research projects 
agreed upon by the parties for their mutual 
benefit.
 

 H.E Dr. Eng. Rashid Al Leem stated 
that SEWA strides to be leading provider 
of electricity, water and natural gas in the 
region, meet customer satisfaction through 
delivery of reliable services of electricity, 
water and natural gas at a world-class level 
of safety and quality standards in line with 
the most advanced technologies through 
the most qualified manpower. It also 
endeavors to collaborate with the relevant 
government and educational institutions to 
improve the public services, address the 
vital issues of the community particularly in 
respect of power and water conservation, 
maintenance of the natural resources and 
achievement of sustainable development.
 
 He praised the vital role played by 
the UOS as one of the leading universities in 
the Arab World and thes region, renowned 
and recognized around the globe for 
offering comprehensive academic and 
professional programs of the highest 
quality, its distinctive style of learning 
that engages and prepares students for 
leadership roles in the society, and for 
being a major international center of studies 
and researches.
 
 

SEWA & Uni-
versity of Shar-
jah agree to 
initiate joint 
researches on 
energy and 
water desalina-
tion

 H.E Dr. Eng. Rashid Al Leem, 
the Chairman of Sharjah Electricity & 
Water Authority, received at his office in 
SEWA Head Office, Mr. Desh Deebak 
Sharma, the Director of Private Banking 
Services at Credit Swisse Group. 
The meeting discussed the various 
aspects of cooperation between the 
two organizations and the possibilities 
of strengthening and developing their 
existent strategic partnership for their 
mutual benefit. The discussions also 
covered the future expansions programs 
and plans adopted by SEWA to meet the 
requirements for the power, water and 
natural gas in the Emirate of Sharjah.   
 
 The Chairman of SEWA briefed 
Mr. Desh Sharma about the development 
plans and future projects to be executed 
by SEWA in the next stage and the 
coordination mechanisms introduced to 

collaborate in this regard with local and 
federal bodies and the companies involved 
with SEWA works.
 
 He affirmed the keen interest 
of SEWA to follow the latest global 
developments in the fields of power 
production and water desalination and 
provide all necessary resources to make 
the maximum use of such developments 
to raise the performance and efficiency 
of SEWA facilities of electricity, water and 
natural gas.
 
 On his part, Mr. Desh Deebak 
Sharma, the Director of Private Banking 
Services at Credit Swisse Group affirmed 
the readiness of Credit Swisse Group 
to extend full cooperation with SEWA in 
various fields. Mr. Sharma praised the 
ambitious developments and changes 
witnessed in the various sectors of SEWA 

Credit Swisse Group briefed about SEWA future expansion 
plans 

works. He noted that such developments 
will drive SEWA to the high ranks of world-
class organizations in light of the fact that 
SEWE has gained high confidence and 
reliability with the international companies 
and suppliers.  
 
 Mr. Desh Sharma awarded H.E 
Dr. Eng. Rashid Al Leem a memorial 
shield in recognition of outstanding efforts 
made by SEWA to strengthen its business 
relationship with Credit Swisse Group. 
SEWA chairman and the senior officical of 
Credit SEWA agreed to increase level of  
their collaboration for their mutual benefit.
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 Sharjah Electricity & Water Authority 
(SEWA) has entered into agreement with 
M/S Emirates Metallic Industries Co. (EMIC) 
on conversion of motor vehicles (forklifts) of 
EMIC to run on CNG instead of Gasoline/
petrol and installation of CNG filling plant 
at EMIC’s work site. The agreement was 
signed by H.E Dr. Eng. Rashid Al Leem, 
SEWA Chairman on behalf of Sharjah 
Electricity & Water Authority. On the other 
part, Eng. Omar Jawdat Al Alami, the Vice 
Chief Executive Officer of EMIC signed the 
agreement on behalf of Emirates Metallic 
Industries Co.
 
 According to H.E Dr. Eng. Rashid 
Al Leem, SEWA Chairman, the agreement 
will enable M/S Emirates Metallic Industries 
Co. to use one of the most economical 
and clean fuels to run their fleet of motor 
vehicles instead of Gasoline/petrol. EMIC 
will be supplied with CNG through CNG 
Filling station connected with Sharjah 

Natural Gas Network covering all parts of 
the residential, commercial and industrial 
areas in the Emirate of Sharjah. SEWA 
Chairman pointed out that the Piped Natural 
Gas Service which is considered as first of 
its kind in UAE and Middle East region was 
introduced by SEWA as per the farsighted 
instructions of His Highness Sheikh Dr. 
Sultan bin Mohammed Al Qasimi, the 
Supreme Council Member and the Ruler 
of Sharajh. The project was designed to 
achieve a leading position of the Emirate 
of Sharjah in field of using the Natural Gas 
as strategic and efficient fuel for various 
purposes.
 
 The agreement provides that SEWA 
shall make the necessary arrangements to 
convert a number of EMIC’s motor vehicles 
to CNG firing and provide the conversion 
equipment and maintenance tools for a 
period of two years. The agreement also 
stipulates that EMIC shall observe the 
relevant conditions and security and safety 
requirements in connection with the use 
of CNG as fuel instead of gasoline/petrol. 

H.E Dr. Eng. Rashid Al Leem indicated 
that SEWA Transport & Traffic Department 
conducted a feasibility study in coordination 
with SEWA Natural Gas Department on 
conversion of forklifts and motor vehicles 
belonged to the commercial and industrial 
establishments to run on CNG instead of 
Gasoline/petrol. That comes in line with 
strides made by SEWA to make use of the 
economic and environmental advantages 
of the natural gas as one of the most efficient 
and cleanest resources of energy for 
various demotic and industrial applications. 
He announced that the relevant approvals 
have been obtained from the concerned 
bodies in respect of safety and security 
requirements and standards relating the 
project.
 
 He added that the project has 
opened new horizons in accelerating 
the growth of utility and infrastructure 
industry in the Emirate of Sharjah with the 
aim of raising the living standards of the 
people. In addition to the environmental 
considerations, the compressed natural 

gas achieves remarkable economic 
advantages and considerable operational 
savings on fuel costs. It has been recently 
reported that %60 of urban pollutions is 
caused by emissions released into the 
atmosphere by the exhausts of petrol/
gasoline powered vehicles and cars. 
He noted that the project has made 
considerable contributions in terms of 
health and environment considerations to 
elimination of pollution arising from exhaust 
emissions by the LPG vehicles.
 
 The Chairman announced that 
Sharjah Electricity & Water Authority 
has recently embarked on a project to 
convert the forklifts and motor vehicles 
belonged to medium mad large industrial 
establishments based at the commercial 
and industrial areas and free zones to run 
on CNG firing instead of gasoline/petrol. 
SEWA is planning to cover at least 20 
industrial establishments in the first year of 
the project.
 
 The conversion of a vehicle or 
car to run on CNG requires that a gas 
compression should be erected. The gas 
compressor is a mechanical device that 
increases the pressure of a gas by reducing 
its volume. An air compressor is a specific 
type of gas compressor of 2 KW. Gas 
Compressors are similar to pumps: both 
increase the pressure on a fluid and both 
can transport the fluid through a pipe. As 
gases are compressible, the compressor 
also reduces the volume of a gas. Liquids 
are relatively incompressible; while some 
can be compressed, the main action of 
a pump is to pressurize and transport 
liquids. The life cycle of the compressor is 
estimated at about 24,000 operation hours 
with a pressure ranging between 20-  5 
cubic meters per hour as the operation’s 
strategy and requirements. The conversion 
also requires installation of gas cylinder 
for filling the compressed natural gas in 
addition to the necessary components and 
equipment for conversion of the vehicle or 
forklift to CNG powered system.

SEWA to convert EMIC’s motor vehicles to run on CNG in-
stead of Gasoline/petrol
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RUBBER HYDRAULIC HOSES THERMOPLASTIC HOSES
AIRLESS PAINT SPRAY HOSES

INDUSTRIAL HOSES 
(OIL, WATER, CHEMICAL, FOOD, SAND BLAST HOSES) PVC NYLON & STEEL BRAIDED HOSES

TEFLON HOSES
STAINLESS STEEL HOSES HIGH PRESSURE JACK HOSE

PVC SUCTION AND DISCHARGE HOSE
PU VENTILATION & SILICONE HOSES
PVC DUCT HOSE

Mobile: +971 50 3041019 / +971 50 6465370 / +971 50 8908416 
P.O. Box: 150620, Sharjah, U.A.E.
E-Mail: semarate@emirates.net.ae / sales@sailemarate.com
info@sailemarate.com   Website: www.sailemarate.com

Tel: +971 6 5424300
Fax: +971 6 5423343

Tel: (06) 526 0414 / 526 0415     Fax: (06) 526 0416 / Mobile: 050 304 1019
Email: sailuae@emirates.net.ae | Website: www.seaa�oat.com

Engineering Solutions - from Hull to Mast

OUR YARDOUR YARD QUALITYQUALITY QUALITYQUALITYTRAINING IN PROGRESSTRAINING IN PROGRESS

WE SPECIALIZE IN HIGH PRESSURE PIPELINE WORKS
FOR OFFSHORE / OIL AND GAS INDUSTRIES

SPECIALIST:
Fabrication of Carbon Steel / Stainless Steel / Hydraulic Pipeline Works
for Rigs / Ships, with Approved Welding Procedures / Welder’s Quali�ication 
and Equipment to handle Fast Fabrication with no compromise on the Quality.

INHOUSE TESTING FACILITY UPTO 40000 PSI

CRIMPING FACILITY UP TO 12

COMPOSITE HOSES HAMMER UNION

SEWA launches 
“At Your Service” 
Initiative to meet 
the emergent 
needs of the cus-
tomers
 

 H.E Dr. Eng. Rashid Al Leem, 
the Chairman of Sharjah Electricity & 
Water Authority announced the launch of 
a new initiative titled “At Your Service” to 
communicate with the residents of the 
Emirate of Sharjah during the holidays in 
order to meet their requirement in respect of 
SEWA services, attend any complaints and 

provide them with assistance in emergent 
cases.
 
 H.E Dr. Eng. Rashid Al Leem 
pointed out that the launch of this initiative 
comes in line with the farsighted instruction 
of His Highness Sheikh Dr. Sultan bin 
Mohammed Al Qasimi, the Supreme 
Council Member and Ruler of Sharjah to 
provide the residents with high quality 
services and the vision of His Highness 
to provide all means of the decent life and 
prosperity for the nationals and residents 
of the Emirate of Sharjah. The Initiative also 
reflects the commitment of SEWA to the 
social responsibility.
  He added that “We are at your 
service” Initiative, several communication 
channels will be provided to receive the 
complaints, comments and requests 
made by the customers during the holidays 
through SEWA Call Center (991) and SEWA 
website. In this connection, all SEWA 
Customer Care Centers will remain closed 
for 2 days only, the first and second days of 
Eid Al Fitr Holidays. Work will be resumed 

all SEWA Customer Care Centers as from 
the third day of Eid Al Fitr (From 08:00 am 
to 01:00 pm till the end of Eid Al Fitr Holidy).
  SEWA Emergency Centers will 
work round the 24 hours during the period 
of the holidays in order to attend any 
complaints or emergent cases. All technical 
emergency teams of electricity, water and 
natural gas will on standby to address any 
emergency cases during the holiday.
 
 SEWA Chairman added that the 
Initiative is not launched to attend the 
complaints and comments only but also to 
receive and suggestions or ideas made by 
the customers to develop the performances. 
Such suggestions will be considered by 
SEWA with aim of achieving the aspirations 
of the customers to the excellence and 
meeting their full satisfaction.
 
 He urged the customers to interact 
with the Initiative and provide SEWA with 
their valuable suggestion through the 
prescribed communication channels to 
achieve the strategy of SEWA.
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 H.E Dr. Eng. Rashid Al Leem, 
the Chairman of Sharjah Electricity & 
Water Authority (SEWA) received at his 
office, a high-level delegation from Swiss 
– Swedish ABB, a global leader in power 
and automation technologies. The meeting 
reviewed the possible means for promoting 
the joint collaboration between SEWA and 
ABB Group in line with the endeavors made 
by SEWA to achieve the excellence and 
leadership in all fields of its works especially 
in production and distribution of power, 
preparation of renewable energy studies 
and maintenance of the environments on 
which ABB is recognized as one of the 
global pioneers. The aim of the meeting 
was to strengthen the well-established 
relationship between SEWA and ABB and 
share their expertise in field of energy 
and grid solutions.  At the beginning of 
the meeting H.E Dr. Eng. Rashid Al Leem 
welcomed the ABB delegation which 
comprised of Mr. Carlos Pone, the Chief 
Executive Officer of ABB – Gulf South & 
Pakistan Region, Mr.
Novak Stevanovic, Region Manager, ABB 
- India and MEA, Power Systems and Mr. 
Omran Al Zamani, the ABB Legal Counsel.
 
 SEWA Chairman briefed the 
delegation about the progress of projects 
and the expansion programs initiated by 
Sharjah Electricity & Water Authority to 

SEWA & ABB promote their joint collaboration
 

enhance its contribution to the sustainable 
development in the Emirate of Sharjah as 
well as the future plans adopted by SEWA 
in fields of power and renewable energy. 
He attributed the successful business 
relationship between SEWA and ABB to 
the strict commitment of ABB to quality and 
excellence in carrying out SEWA projects 
and highly qualified and experienced 
technical staff employed by ABB in this 
regard.  He praised the professionalism 
adopted by ABB in dealing with SEWA and 
stressed the importance of strengthening 
the fruitful ties between the two corporations 
for their benefit and the collaboration Mr. 
Carlos Pone, the Chief Executive Officer 
of ABB – Gulf South & Pakistan Region 
between the concerned technical staff of 
SEWA and ABB.
 
 According to the Chairman of 
SEWA, ABB is one of the leading players of 
the power Sector in the Region. He added 
that SEWA looks forward to enhance its 
business relationship with ABB in the next 
stage which will witness the execution of 
several projects and expansions in the 
various work sectors of SEWA. On his 
part, Mr. Carlos Pone, the Chief Executive 
Officer of ABB – Gulf South & Pakistan 
Region lauded the high outstanding level 
achieved by SEWA with regard to the 
management, operation and maintenance 

of the power systems and distribution 
networks and its keen interest to enter into 
business partnerships with giant global 
companies to provide high quality services 
as per the latest international standards and 
specifications.
 
 Mr. Pone affirmed the commitment 
of ABB to the high quality and excellence 
of works and projects carried out in the 
region particularly in the high competitive 
environment of the present market. He 
added the success of ABB in reaching its 
present leading global position is attributed 
to the wide diversification of services and 
products offered by ABB to its clients.
 
He pointed out that ABB put great emphasis 
on the importance of employing highly 
qualified and experienced professionals 
and skilled manpower to ensure the high 
quality and excellence of services and 
products offered by ABB. 
 
 AT the end of the visit, the ABB 
delegation members expressed their 
thanks t0 H.E Dr. Eng. Rashid Al Leem, 
the Chairman of Sharjah Electricity & Water 
Authority (SEWA) for the warm welcome 
and hospitality as well as the opportunity 
provided them to be briefed about SEWA 
activities and plans.  
 

 H.E Dr. Eng. Rashid Obaid Jumaa 
Al Leem, the Chairman of Sharjah Electricity 
& Water Authority met the managers of 
SEWA departments. The purpose of the 
meeting was to review and discuss the 
ways of developing the work and evaluate 
the performance of work during the last 
three months. H.E Dr. Eng. Rashid Al Leem 
pointed out that the meeting comes in line 
with the visionary directives made by His 
Highness Sheikh Dr. Sultan bin Mohammed 
Al Qasimi, the Supreme Council Member 
and Ruler of Sharjah to keep abreast of 
the latest technological developments and 
applications that assist in developing the 
services provided to the residents of Sharjah 
Emirate and transforming SEWA to a leading 
world-class sustainable corporation.
 
 The Chairman of SEWA highlighted 
the development plans and future projects 
to be executed by SEWA in the next stage as 
well as the ambitious initiatives to be initiated 
on the service, administrative and operative 
fields in order to enhance SEWA progress 
towards the excellence and distinctions. He 
added that SEWA’s strategy primarily aims 
at achieving the highest standards of quality 
and excellence in the services rendered to 
the companies and customers.

 
 The Chairman affirmed that 
SEWA’s policy in the next stage will depend 
on the concept of transparency and clarity. 
He emphasized that the next stage ahead 
requires hardworking and intensified 
efforts to implement the ambitious plans of 
development and modernization that were 
prepared to meet the requirements of the 
present and realize the aspirations of the 
future. He called upon the managers to 
make further efforts in order to achieve our 
targeted goals of providing our customers 
with high quality services and attain the 
distinction and excellence. Dr. Al Leem 
said that he always encourages the staff to 
make their own initiatives and suggestions 
to develop the work and improve the 
performance levels.
 
 H.E Dr. Eng. Rashid Al Leem 
instructed that mangers to clearly specify 
their targeted goals to be achieved by their 
departments in 2015. He added that a file 
including all documents highlighting the 
achievements made by each employee 
prepared and approved by his/her superior. 
Such file will serve as a reference to be 
considered for the annual performance 
appraisal and promotion. He stressed the 

importance of respectfully dealing with and 
warmly welcoming SEWA customers with 
genuine smile in line with the Arab Authentic 
Ethics and urged the managers to firm up 
the concepts of collaboration between 
the various departments for the benefit of 
SEWA. 
 
 He added that SEWA is always keen 
to strengthen its business relationships with 
its partners for the aim of achieving their 
mutual interests, supporting the Emirate’s 
comprehensive development process 
and enhancing SEWA’s contribution to the 
social development and vital role on all 
local, regional and international levels.
 
 The chairman pointed out that 
the last three months have witnessed 
tremendous achievements including 
several initiative such as “Well done” and 
“I am Creative”, formation of 13 teams to 
develop the various fields of work. He 
noted more than 40 suggestions and ideas 
have been received from the employees 
and most of them are applicable.  

 
SEWA Chairman reviews with the Managers the progress of work during the 
last 3 months.
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 His Highness Dr. Sheikh Sultan Bin 
Mohammed Al Qasimi, the Supreme Council 
Member and Ruler of Sharjah pointed out that 
he always strives for the prosperity and welfare 
of the community. His Highness the Ruler added 
that a secure society without inconveniences is 
one of his top priorities. However such objective 
can be achieved without all problems that the 
citizens encounter during their daily lives. “We 
are working for convenience of the people and 
alleviate their suffer.Therefore; complaints raised 
by the citizens should not be neglected” His 
Highness Dr. Sheikh Sultan Bin Mohammed Al 
Qasimi said.
 
 This came in a phone call made 
by His Highness the Ruler to the “Direct Line” 
programme aired on Sharjah television and 
radio, in response to several complaints and 
inquires made by the citizens. He added that 
it is our duty and responsibility to resolve the 
problems of the citizens and provide him with 
recent life. Whatever such problems big or small, 
the officials should promptly attend the same. If 
a citizen complained of an unpaved road, that 
means he is suffering because he uses such 

The Ruler calls on officials not to ne-
glect the citizens’ complaints.
Sultan allocates AED 3 billion for radi-
cal solution to electricity issue by De-
cember.

His Highness opens direct communication line with SEWA 
Chairman to resolve the electricity problems.
Beneficiaries of the university scholarships to be increased to 
650

road four or five times a day while the 
official may sue such road once a 
day or in several days. Therefore, the 
citizens should not be blamed.  
 
 His Highness directed the 
government officials to adhere to 
the honesty and say the truth while 
responding to the inquiries made by 
the citizens through the “Direct Line” 
programme, otherwise there is no need 
to make any response. He said “Such 
matters need to be addressed honestly 
without any lies. I am not ready to take the 
responsibility of causing a death of a child due 
to the lack of street planning even if necessary to 
lock down the vehicle traffic on such street”.
 
 Commenting on complaints made 
by the residents of Al Rahmaniya area about 
frequent power cuts in their area, His Highness 
the Ruler of Sharjah pointed out that he personally 
follows-up of the electricity issue in the emirate to 
find radical solutions which are estimated to cost 
billions of dirhams. He said that he has opened 
direct communication line with the Chairman 

of SEWA for such purpose. Currently; SEWA is 
seeking radical solutions to resolve the electricity 
problem by implementing new energy projects. 
He will continue the work to discuss the matter 
through meetings and visits in London, Paris and 
Germany to study this project, he added. He 
explained that the area of Rahmania was in need 
of three new transformers. However, the supply 
and installation of such transformation would take 
about 3 months. The citizens could not tolerate 
that and live without A/C in such hot weather. 
Therefore it was decided that two cables to be 
laid from Saja’a area to Rahmanai to resolve the 

problems. Works at one of such cables have 
been already completed while the construction 
of the other cable would be completed with 
the next three days. H.H the Ruler announced 
that the electricity issue will be fully resolved by 
December as he has allocated an amount of 
AED 3 billion for such purposed. He said that the 
citizens shall to favorably consider such efforts 
made for their convenience and pray to ALLAH 
to grant us success.
 
 He added that after the completion 
of Al Rahmania issue, the work would start 
then in Muwaileh area, which had the same 
problem as the increasing load as the result 
of high population in the area has led to the 
failure of some power transformers. Contacts 
were immediately made with manufacturer in 
UK. A technical delegation visited the area and 
returned the failed transformers back to service.  
 He said: We keep working day and night for the 

convenience of the citizens . He indicated that in 
spite of its vast area, the Emirate of Sharjah has 
witnessed a tremendous development process 
over the last few years. Building of houses for 
the citizens continues everywhere. “However 
whatever we did, we would be subject to criticism 
because that is the nature of the human being.
 
 Speaking about the meeting of the 
Trustees Board of the University of Sharjah, His 
Highness Dr. Sheikh Sultan Bin Mohammed 
Al Qasimi announced that the Board decided 
that more scholarships to be provided and 
registration dead line to be extended. Entitlement 
of admission will be reserved for those who 
joined the UAE National Service.
 
 Fis Highness the Ruler pointed out 
that it has been decided that the number of 
the university scholarships to be increased 
from 55 to 650 and that registration deadline 

to be extended to September 2014  ,1.  This 
arrangement is made to provide the participants 
of UAE National service with opportunities to join 
the university.
 
 He advised the citizens to rationalize 
their eating and drinking noting that foods 
and wastes of millions dirham are thrown in 
the garbage. God’s grace should be properly 
maintained otherwise it will be lost. Allah Says 
that:” Verily, spendthrifts are brothers of the 
Shayatin (devils)”. Parents shall bring up their 
children with better education.
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“I AM CREATIVE’” Initiative unleashes the 
potential energies of SEWA Employees

Mr. Saleh J. bin Ja’far, Director of E & W 
Authorities’ Purchases at Ducab

SEWA to convert EMIC’s motor vehicles to 
run on CNG instead of Gasoline/petrol SEWA honours 27 employees with Master’s 

Degree
Under its commitment to the environmental sus-
tainability: SEWA embarks on innovative recycling 
projects

Sultan allocates AED 3 billion for radical 
solution to electricity issue by December.

SEWA Chairman reviews with the Manag-
ers the progress of work during the last 3 
months.



editorial

Scientific Research as Vital Development 
Stimulator
 
 Sharjah Electricity & Water Authority recognizes the vital role of the scientific 
Research in accelerating the development process and raising the efficiency of performance 
as its various sectors of work. Within its drive for excellence and pioneering, SEWA is adopting 
a scientific approach to achieve the targeted sustainable development in collaboration with 
major local and international educational institutions. It represents as one of the top priority 
on SEWA future strategic plans. Therefore, SEWA always concentrates on partnering with the 
educational and scientific stakeholders to boast the development process recently initiated 
at the various work fields of SEWA.  
 
 With the foresight of His Highness Sheikh Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi, the 
Supreme Council Member and Ruler of Sharjah who devotes great attention to promoting the 
scientific research, several universities and educational institutions have been established 
to enhance the research and innovation in the Emirate of Sharjah which has become one of 
most important scientific and educational centers in the region.
 
 In the same trend, Sharjah Electricity & Water Authority (SEWA) has recently 
entered into a Cooperation Agreement with the University of Sharjah (UOS) on Promotion 
of Joint Action to contribute to the Social Development and the Establishment of Strategic 
Partnership to Enhance the Sustainable Development. As per the agreement, SEWA and 
UOS shall coordinate their efforts and resources for preparation of scientific researches and 
studies by the faculty members of UOS on fields of the efficiency of Energy, the Environment, 
the Water Resources & Desalination, the Development of the transmission and distribution 
networks of electricity, water and natural gas, the Financial & Administrative Development, the 
Conservation of power consumption and the Renewable & Alternative Energy. SEWA is keen 
on building strategic partnerships with the universities and scientific research institutions to 
make use of their scientific resources in developing the work performance and improves 
services rendered by SEWA. Such initiatives represents important steps ahead in the right 
direction towards the achievement of the sustainable development.
 




