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  مبادرات مبتكرة 
من كهرباء الشارقة
لتخفيف  تداعيات 

أزمة كورونا 



» ترشيدك بإيدك  » تتوج بجائزة الشارقة 
لالتصال الحكومي كأفضل حملة أحدثت تأثير 

في المجتمع

لجنة األزمات بكهرباء الشارقة تعقد اجتماعها عن بعد 
لتقييم اآلداء ومتابعة التطورات

تقديرًا لجهودها في الحد من الهدر ونشر 
الوعي كهرباء الشارقة تحصل على شهادة 

إنجاز من لجنة األمم المتحدة للمياه
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10 بهدف دعم القطاعات المختلفة حاكم الشارقة يوجه 

بتخفيض 10 % من فواتير الكهرباء لمدة 3 أشهر

لالستفادة من المزايا التي توفرها 

1794 مستفيد من شبكة الغاز الطبيعي بالمنطقة الشرقية



كهرباء الشارقة تحتفل بمرور 22 عامًا على
 إصدار مجلة أنور

التحرير أسرة 

العام اإلشراف 
الفردان  أحمد  خولة  

أول محـرر 
مـرسي  جالل 

يـر تصو
سنجاتي سليـم 

التسويق
علي  محمد  فاطمة 

إخراج
عرب عبدالغفار  خلود 

كومــار في.  دهــارميندرا 

     االمارات العربية المتحدة  الشارقة   ص. ب.  :
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38

49

كهرباء الشارقة تنتج 110 ماليين جالون مياه يوميًا 

والشبكات تتجاوز 3500 كيلومتر

كهرباء الشارقة تبحث مع الوثائق واألرشيف سبل تطوير 
معايير الحفظ والتوثيق





    

الوعي اجملتمعي ومواجهة األزمات

األزمات  توجيه  في  المؤثر  العامل  اإليجابي  المجتمعي  والتفاعل  الوعي  يعتبر   
وإمارة  عامة  بصفة  اإلمارات  دولة  وأثبتت  الخسائر،  بأقل  وتجاوزها  انحسارها،  نحو 
المستجد في شتى   19 الشارقة بصفة خاصة في تعاملها مع تفشي فيروس كوفيد 
والتفاعل  الوعي  خالل  من  والمهني  اإلنساني  للتعامل  نموذًجا  أنها  العالم  انحاء 
وتعامل  األزمة  إدارة  لمنظومة  العالية  الشفافية  مستوى  من  المتشكل  المجتمعي 
كل  لحماية  وسعًا  الرشيدة  القيادات  تدخر  ولم   ، معها  واألفراد  الحكومية  الجهات 
من  للحد  تسعى  تزال  وما  وسعت  مقيمًا،  أو  مواطنًا  األرض  هذه  على  يعيش  إنسان 
اإلرشادية  التوعوية  الحمالت  احترافية  خالل  من  وفّعالة،  مشّرفة  بخطوات  انتشاره 
ونوعيتها  توقيتها  في  بعناية  المدروسة  الوقائية  االحترازية  القرارات  واستباقية 
والمقيمين  للمواطنين  الصحي  األمان  درجات  أقصى  لتحقيق  المستهدفة  وفئاتها 
بخطورة  وعلم  دراية  على  بات  والكبير  الصغير  أن  ذلك  فأثمر   ، الطيبة  األرض  هذه  على 
وغسل  الكمامة،  كارتداء  المعنية  الجهات  عليها  حثت  التي  الممارسات  وصارت  المرض، 
المصافحة  من  والحد  البشرية  التجمعات  عن  والبعد  المعقمات،  واستخدام  اليدين 
فرص  من  والتقليل  المرض  احتواء  في  كبير  وبشكل  ساهم  مما  واضحة،  ظاهرة  باتت 
إلى سالح مؤثر لمواجهة تداعيات هذا  المجتمعي  الوعي والتفاعل  انتقاله وتحول هذا 

حوله. دارت  التي  المغرضة  الشائعات  بعض  مع  والتعامل  الفيروس، 

الظروف  هذه  في  فعال  دور  الشارقة  ومياه  كهرباء  لهيئة  كان  جانبها  من   
تطبيق  مع  وكفاءة   بجودة  والمياه  الطاقة  امدادات  على  الحفاظ  في  االستثنائية 
تكتفي  ولم  بها  العاملين  وصحة  سالمة  لضمان  والوقائية  االحترازية  اإلجراءات  كافة 
المجتمع   لفئات  اإلقتصادي  والدعم  التوعوية  المبادرات  من  عدد  أطلقت  وإنما  بذلك 
بمسئوليتها  التزامها  إطار  في  وذلك  كورونا  أزمة  عن  الناجمة  التداعيات  لتخفيف 
المرض فال جدوى  المجتمع لمحاربة هذا  الوعي في  التام أهمية  المجتمعية وإدراكها 
بعالج طبي إن لم يواكبه تفاعل وتوعية بحيث يستشعر الفرد مسئوليته في مجابهة 

الداء. هذا 

وال شك ان تضافر جهود المؤسسات والدوائر الحكومية والتزامها بمسئوليتها   
في  المجتمعي  الوعي  وزيادة  األزمة  حدة  من  التخفيف  في  ساهم  المجتمعية 
اإلمارات  دولة  بها  تتميز  التي  والقيم  المبادئ  هي  وهذه  الطارئة  األزمة  هذه  مواجهة 

بكفاءة. األزمة  هذه  إلدارة  ريادتها  في  وساهمت  وشعبًا  قيادة 
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الشيخ  السمو  صاحب  وَجَه   
عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور 
بتخفيض  الشارقة  حاكم  األعىل  املجلس 
من  أشهر   3 ملدة  الفواتري  قيمة  من   ٪  10
إمارة  للتيسري عىل سكان  أبريل وذلك  أول 
انتشار  تأثريات  ملواجهة  ودعمهم  الشارقة 

فريوس كورونا املستجد .

املهندس  الدكتور  سعادة  وأكد   
ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم  راشد 
توجيهات  تفعيل  بدأت  الهيئة  أن  الشارقة 
بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب 
محمد القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم 
الفواتري  قيمة  ٪من   10 بتخفيض   الشارقة 
ملدة 3 أشهر وتم عىل الفور  توجيه مراكز 
لتطبيق  الالزم  باتخاذ  املشرتكني  خدمة 
سموه  مكرمة  ومثن  التوجيهات  وتنفيذ 
إجراءات  كافة  متابعة  عىل  الدائم  وحرصه 
وكافة  الشارقة  ومياه  كهرباء  بهيئة  العمل 
باتخاذ  والتوجيه  التطورات  التطورات 

الجامهري  تطمنئ  التي  املناسبة  اإلجراءات 
وتيرس عليهم. 

ومياه  كهرباء  هيئة  أن  إىل  وأشار    
بكفاءة  تعمل  اداراتها  وكافة  الشارقة 
واسرتاتيجية واضحة تعتمد عىل التكنولوجيا 
املتقدمة ووسائل التواصل الحديثة  لضامن 
استمرار تقديم الخدمات بأعىل املواصفات.
وأوضح أن الهيئة مستمرة يف تقديم حزمة 
ومساندة  لدعم  املجانية  الخدمات  من 
وميكنهم  االستهالك  ترشيد  يف  املشرتكني 
باالتصال  الخدمات  هذه  من  االستفادة 
عمل  فريق  لهم  ويقدمها  الرتشيد  بإدارة 
متخصص وفق أفضل املواصفات ومع أخذ 

كافة اإلجراءات الوقائية واالحرتازية .

وأكد ان تخفيض  10 ٪ من قيمة   
فواتري الكهرباء  املستحقة عىل املشرتكني يف 
إمارة الشارقة ستستفيد منه كافة القطاعات 
السكنية والتجارية والصناعية ملدة 3 شهور  

بهدف دعم القطاعات المختلفة 
حاكم الشارقة يوجه بتخفيض 10 ٪ 

من فواتير الكهرباء لمدة 3 أشهر

التي  الظروف  يف  عليهم  تيسريا  وذلك 
تواجه العامل حاليا والتحديات التي يفرضها 
دول  مختلف  يف   19 كوفيد  فريوس  انتشار 
العامل واإلجراءات االحرتازية والوقائية التي 

تتخذها الحكومة . 
 

لفواتري  التخفيض  هذا  أن  وأشار    
 230 عن  مايزيد  الحكومة  يكلف  الكهرباء 

مليون درهم خالل 3 أشهر .

وأوضح أن الهيئة لديها العديد من   
املبادرات املجتمعية التي ميكن أن تستفيد 
استرشين  مبادرة  مثل  القطاعات  كافة  منها 
قبل أن تبدأ ومبادرة كفاءة الطاقة والكشف 
عن الترسبات وتقسيط املستحقات وفريق 
الجامهري  وأفكار  مقرتحات  لتلقي  متكامل 
الهيئة  رئيس  مع  املبارش  للتواصل  ومبادرة 
من خالل املوقع االلكرتوين ومبادرات الدفع 

الكرتوين وغريها من املبادرات.



الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  فعلت   

فرتة  خالل  الطاقة«  استهالك  »ترشيد  مبادرة 

خالل  الوطني،من  التعقيم  برنامج  تطبيق 

تخفيض إنارة الشوارع بإطفاء أكرث من 3000 

تشجيع  عىل  الهيئة  من  حرصاً  إنارة   عمود 

منازلهم  التزام  عىل  الشارقة  إمارة  سكان 

لرتسيخ  والسعى  البيئة  عىل  الحفاظ  ورضورة 

عىل  والعمل  املجال،  هذا  ىف  متفوقة  معايري 

الكهربائية  الطاقة  استهالك  كفاءة  تحسني 

عىل  الحفاظ  رسالة  ونرش  الطبيعية،  واملوارد 

البيئة.

وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد   

أن   ، الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم 

الهيئة اتخذت خطوات إيجابية لتخفيض إنارة 

الشوارع حيث تقل الحاجة إىل تشغيل اإلنارة 

املارة  من  الشوارع  خلو  مع   طاقتها  بكامل 

ووسائل املواصالت بكافة أنواعها، أثناء ساعات 

بإطفاء أكثر من 3000 عمود
كهرباء الشارقة تخفض إنارة الشوارع خالل فترة تطبيق برنامج 

التعقيم الوطني

برنامج التعقيم الوطني والتي قررتها الحكومة 

ملواجهة تفيش وباء فريوس كورونا )كوفيد19( 

بني املواطنني.

عىل  تعمل  الهيئة  أن  إىل  وأشار   

ىف  الهدر  ووقف  االستهالك  معدالت  تخفيض 

املوارد الطبيعية، من خالل الخطة التى نفذتها 

استهالك  من  معدالت  توفري  ىف  وأسهمت 

التى  الكربونية  االنبعاثات  وخفض  الكهرباء 

تواجه  التى  التحديات  أكرب  من  واحدة  تعدُّ 

الحفاظ  أولوياتها  ضمن  وضعت  كام  العامل، 

عىل البيئة ىف جميع املرشوعات التى تنفذها، 

منوها بأن املبادرة ستشمل تخفيض االنارة يف 

عدد من الشوارع بحيث ال يكون لها تأثري عىل 

املبادرة  هذه  أن   إىل  وأشار  الرؤية.   تحسني 

تأىت تأكيدا عىل التزام الهيئة  مبعايري االستدامة 

والحفاظ عىل الطاقة وترشيد استهالكها ورفع 

املوارد  عىل  الحفاظ  بأهمية  الوعى  مستوى 

الطبيعية والتقليل من التلوث من أجل إيجاد 

بيئة آمنة ومستقرة وصحية.

وأكد أن نظام اإلدارة اإللكرتوين عىل   

مام  أكرب  سيطرة  يتيح  الطرق  إنارة  أعمدة 

تحكاًم  ويؤمن  اإلنارة  فاعلية  رفع  يف  يسهم 

أوسع وأرسع. 

من  العديد  لديها  الهيئة  أن  وأوضح   

تستفيد  أن  ميكن  التي  املجتمعية  املبادرات 

استرشين  مبادرة  مثل  القطاعات  كافة  منها 

والكشف  الطاقة  كفاءة  تبدأ ومبادرة  أن  قبل 

وفريق  املستحقات  وتقسيط  الترسبات  عن 

الجامهري  وأفكار  مقرتحات  لتلقي  متكامل 

ومبادرة للتواصل املبارش مع رئيس الهيئة من 

خالل املوقع االلكرتوين وغريها من املبادرات. 
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بادرت  هيئة كهرباء ومياه الشارقة    

من  عدداً  يتضمن  برنامج  وتنفيذ  بإعداد 

للحفاظ  واالحرتازية  الوقائية  اإلجراءات 

وضامن  واملقيمني  املواطنني  صحة  عىل 

كورونا  بفريوس  اإلصابة  ومنع  سالمتهم 

وتضمنت  ومحارصته  عليه  والقضاء  املستجد 

اليدوية  البصمة  أجهزة  استبدال  اإلجراءات 

الوجه  بصمة  بنظام  تعمل  حديثة  بأجهزة 

 80 من  أكرث  استبدال  تم  حيث  بعد   عن 

تتجاوز  ال  فائقة  برسعة  تعمل  بصمة  جهاز 

يف  الوقائية  املعقامت  توفري  اىل  اضافة  ثانية، 

الداخلية والخارجية واالستمرار  العمل  مواقع 

مع  بالتعاون  للموظفني  التوعية  حمالت  يف 

الداخلية  الدورات  وإلغاء  املختصة  الجهات 

الوظائف عن  والخارجية ودراسة عمل بعض 

الخدمات  تقديم  يف  االلكرتوين  والتحول  بعد 

ملنع  استخدامها  عىل  املشرتكني  وتشجيع 

عمل  فريق  تشكيل  وتم  الكبرية  التجمعات 

ومجلس  والبيئة  والسالمة  الصحة  إدارة  من 

يتوىل  بحيث  التطوع  وفريق  بالهيئة  الشباب 

كافة  يف  الوقاية  برنامج  متابعة  الفريق  هذا 

كافة  وتعقيم  نظافة  ومتابعة  العمل  مواقع 

من  الذاتية  بالجهود  دورية  بصفة  املواقع 

من  والتأكد  التطوع  عىل  التشجيع  خالل 

العمل  مواقع  يف  والكاممات  القفازات  ارتداء 

ابالغ  عىل  واإلرشاف  الجامهري،  مع  والتعامل 

االدرات واالقسام املعنية بتعاميم لتنفيذ هذه 

االجراءات.

يتضمن استبدال 
أجهزة البصمة 

والتعقيم الدوري
كهرباء الشارقة 

تنفذ برنامج متكامل 
للحفاظ على 

صحة الموظفين 
والمشتركين 

وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد   

أن  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم 

برنامج الوقاية يعترب من االجراءات الرضورية، 

بخطى  ويسري  الجميع،  صحة  عىل  حفاظاً 

ثابتة وسط اجراءات احرتازية مشددة للوقاية 

وحامية العاملني يف كافة املشاريع من االصابة 

بفريوس كورونا، سواء من خالل إلغاء البصمة 

الخارجية،  الدورات  ووقف  املعقامت،  وتوفري 

التزام  هناك  التوعية،  وسائل  إىل  باإلضافة 

والسالمة  باالمن  املعنيني  جميع  من  كبري 

املواقع  داخل  او  املشاريع  يف  سواء  والصحة 

ومقرات الهيئة ، حيث تعد الهيئة من الجهات 

كبري من  بالتعامل مع عدد  املعنية  الحكومية 

التنموية  املشاريع  من  عدد  وتنفيذ  الجامهري 

من  كبرية  اعداد  تنفيذها  عىل  يقوم  التي 

العاملة التي تحتاج اىل تطبيق كامل الجراءات 

االمان والسالمة والوقاية من فريوس كورونا.

وأوضح أن جميع االجراءات التي تتخذ داخل 

مواقع الهيئة واملشاريع تأيت تطبيقا لتوجيهات 

بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب 

حاكم  األعىل  املجلس  عضو  القاسمي  محمد 

من  مجموعة  اتخاذ  تتضمن  والتي  الشارقة 

الداخلية  العمل  مواقع  يف  االحرتازية،  التدابري 

التي  اإلجراءات  كافة  واتخاذ  والخارجية 

العاملني  وسالمة  صحة  عىل  الحفاظ  تضمن 

واملتعاملني .

برنامج  يف  تلتزم  الهيئة  أن  وأكد   

التي  واإلجراءات  التعاميم  بكافة  الوقاية 

بالدولة  املختصة  الصحية  الجهات  تصدرها 

وتبادر بتطبيقها فور صدورها.

وأشار إىل رضورة تعاون كافة األفراد   

خاصة  املختصة  الجهات  مع  واملؤسسات 

بالتعليامت  وااللتزام  الطارئة  الحاالت  يف 

واإلجراءات والتطوع لخدمة املجتمع .
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سعيد القصري 
مدير إدارة املوارد البرشية

الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  أعلنت   

الكامل لتطبيق نظام »العمل  عن استعدادها 

من  الفئات  لبعض  بعد«  عن  والتدريب 

املوظفني وذلك يف إطار اإلجراءات التي تتبعها 

املستجد  كورونا  فريوس  من  للوقاية  الهيئة 

املجتمع  سالمة  عىل  والحفاظ   )19 )كوفيد 

العمل  انسيابية  استمرار  ، ومبا يدعم  وصحته 

والقطاعات،  الجهات  مختلف  يف  كفاءته  و 

ووفرت الهيئة البنية التحتية والربامج واألجهزة 

بعد  عن  وتدريبهم  املوظفني  لعمل  الالزمة 

ذات  والتكنولوجيا  بالتقنيات  واملدعومة   ،

املواصفات العاملية.

املهندس  الدكتور  سعادة  وأوضح   

راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة 

أن نظام »العمل والتدريب عن بعد«  يشمل 

مهامهم  تتطلب  ال  الذين  املوظفني  جميع 

العمل،  مقر  يف  تواجدهم  رضورة  الوظيفية 

مزمنة  بأمراض  واملصابني  الهمم،  وأصحاب 

تنفسية  وأعراض  املناعة  ضعف  وحاالت 

بالتعاون  البرشية  املوارد  إدارة  قامت  حيث 

أعداد  اإلدارات  بحرص  املسئولني يف كافة  مع 

بعد  عن  للعمل  وتخصصاتهم  املوظفني 

اإلجراءات  واتخاذ  عملهم  متطلبات  ودراسة 

الالزمة لعملهم عن بعد، كام تم تشكيل غرفة 

التنسيق  تتوىل  إدارة  بكل  مصغرة  عمليات 

ومتابعة العمل عن بعد للتأكد من سري العمل 

بكفاءة.

عدد  وفرت  الهيئة  أن  إىل  وأشار   

الوسائل  عرب  للمشرتكني  الخدمات  من  كبري 

املخططات  اعتامد  مثل  والذكية  االلكرتونية 

تعديل  وطلب  الذمة  براءة  شهادات  واستالم 

تحويل  وطلب  الطبيعي  الغاز  متديدات 

خالل  من  الطبيعي  بالغاز  للعمل  الطباخات 

الواتس أب عىل الرقم 0565113262 واستالم 

عرب  الصيانه  أو  للهدم  املامنعة   عدم  شهادة 

noc_ngd@sewa.gov.aeووفرت  االمييل

االتصال   مركز  بجانب  آب  الواتس  خدمة 

للتواصل مع الجامهري عىل مدار 24 ساعة

و أكد رضورة أن يستفيد املشرتكون   

تقدمها  التي  الذكية  الخدمات  سلسلة  من 

الزيارات  وتقليص  أسايس،  كخيار  الهيئة 

الشخصية للمراكز قدر اإلمكان. 

وأشار إىل أن الهيئة تعتمد حالياً عىل   

الوسائط التقنية والتكنولوجيا لعقد اجتامعاتها 

ومبا  املوظفني،  وتدريب  والخارجية  الداخلية 

واستمرارية  واملسؤوليات  املهام  أداء  يضمن 

العمل يف كافة املواقع.

إدارة  مدير  القصري  سعيد  وأوضح   

وآليات  ضوابط  وضع  تم  أنه  البرشية  املوارد 

لضامن املحافظة عىل كفاءة العمل وإنتاجيته 

وتوفري ما يلزم من خدمات البنية التحتية لتيسري 

العمل عن بعد و ضامن أمن ورسعة املعلومات 

عىل  والذكية  االلكرتونية  الخدمات  وتقديم 

التواصل بفاعلية  الساعة وتتيح لالدرات  مدار 

املوارد  من  مجموعة  إىل  الوصول  وإمكانية 

وغريها  والتخزين  والتطبيقات  الشبكات  مثل 

الجهات مع بعضها وتعزيز  باإلضافة إىل ربط 

التواصل والتنسيق فيام بينها.

كهرباء الشارقة تعلن جاهزيتها لتطبيق 
نظام العمل والتدريب عن بعد



الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  تتوجت 
بجائزة أفضل حملة جرى تنظيمها ضمن فئة 

اإلمارات،  بدولة  الخاصة  املجتمع«  »صوت 

والتي أحدثت أكرب تأثري يف املجتمع من خالل 

االتصال الحكومي عن حملتها ترشيدك بايدك 

الشيخ  سمو  التكريم  وشهادة  درع  وسلم 

نائب  القاسمي  سلطان  بن  سامل  بن  عبدالله 

أحمد  بن  سلطان  والشيخ  الشارقة،  حاكم 

 ، لإلعالم  الشارقة  مجلس  رئيس  القاسمي، 

رئيس  الليم  راشد  املهندس  الدكتور  لسعادة 

تكريم  حفل  يف  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة 

الشارقة  جائزة  من  السابعة  بالدورة  الفائزين 

لالتصال الحكومي، التي ينظمها املركز الدويل 

اإلعالمي  للمكتب  التابع  الحكومي،  لالتصال 

لحكومة الشارقة. 

املهندس  الدكتور  سعادة  وأكد   

راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة 

دورها  يؤكد  الجائزة  بهذه  الهيئة  تتويج  أن 

املجتمعي وحرصها عىل توعية فئات املجتمع 

والتواصل معهم. وأشار إىل أن حملة ترشيدك 

املجتمع  فئات  مختلف  استهدفت  بايدك 

للتوعية بأهمية ترشيد استهالك الطاقة واملياه 

يف  الصحيحة  واألساليب  السلوكيات  ونرش 

التعامل مع الطاقة واملياه واستخدمت العديد 

الجمهور  فئات  تناسب  التي  الوسائل  من 

املختلفة وحققت نجاحاً كبرياً.

الذي  واملستوى  باملكانة  وأشاد    

وصلت إليه الجائزة والتي  تعكس اإلرصار عىل 

التطوير والبناء وتعزيز منافسة القطاع وتكريم 

من ينتهج التميز طريقا للعطاء والعمل، األمر 

الذي من شأنه أن ينعكس إيجابا عىل منظومة 

العمل الحكومي واملجتمعات التي نرتكز فيها 

عىل فكر ورؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور 

املجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان 

خريطة  تشكل  التي  الشارقة،  حاكم  األعىل 

طريق نحو بناء أهداف مرتكزها التواصل.

اإلجاميل  العدد  أن  بالذكر  وجدير   

بلغ  فئاتها  كافة  للجائزة يف  املرشحة  للملفات 

و40  الشارقة،  إمارة  من  منها   53 ملفا،   793

من املنطقة العربية، و700 من دولة اإلمارات 

»صوت  فئة  حازت  حني  يف  املتحدة،  العربية 

عىل  الدولة،  عىل  تقترص  التي  املجتمع«، 

اتصال  تليها فئة أفضل  أعىل نسبة مشاركات، 

االجتامعي،  التواصل  وسائل  عرب  حكومي 

املوجهة للمنطقة العربية، مبعدل 30 مشاركة، 

اتصال  موظف  تدعم  منظومة  أفضل  فئة  ثم 

مبعدل  الدولة،  عىل  أيضا  املقترصة  الحكومي، 

يف  املشاركات  إجاميل  بلغ  بينام  مشاركة،   16

اآلن  وحتى  األوىل  دورتها  إطالق  منذ  الجائزة 

1549 مشاركة. 

األوىل  تعد  التي  الجائزة،  وتسلط   

األفراد  إنجازات  عىل  الضوء  عربيا،  نوعها  من 

الحكومي،  االتصال  قطاع  يف  واملؤسسات 

املهنية  املامرسات  أفضل  ترسيخ  عىل  وتعمل 

يف قطاع االتصال الحكومي يف الدولة واملنطقة 

العربية والعامل أجمع.  حرض حفل التكريم .. 

القاسمي  سلطان  بنت  بدور  الشيخة  من  كل 

املؤسس والرئيس التنفيذي ملجموعة الكلامت، 

كهرباء  هيئة  رئيس  الليم  راشد  والدكتور 

الشاميس  الزري  واللواء سيف  الشارقة،  ومياه 

املدراء  من  وعدد   ، الشارقة  رشطة  عام  قائد 

واملسؤولني، وطارق سعيد عالي مدير املكتب 

الجهات  وممثيل  الشارقة،  لحكومة  اإلعالمي 

الحكومية واإلعالم. 

» ترشيدك بإيدك »  تتوج بجائزة الشارقة لالتصال الحكومي كأفضل 
حملة أحدثت تأثير في المجتمع
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الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  وفرت   

التي  و  يومياً  مياه  جالون  ألف   30 من  أكرث 

تستخدمها يف  تعقيم وتطهري مختلف الشوارع 

أفراد  وسالمة  صحة  ضامن  بهدف  واملرافق، 

املحافظة  أهمية  يف  التوعية  ونرش  املجتمع، 

عىل اتباع التعليامت واإلرشادات الصحية التي 

متنع انتقال الفريوس.

وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد   

أن  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم 

الجهات  كافة  مع  التعاون  عىل  تحرص  الهيئة 

املجتمع   أفراد  وسالمة  صحة  عىل  للحفاظ 

مبسئوليتها  الهيئة  التزام  إطار  يف  وذلك 

تهدف  التي  االسرتاتيجية  وخططها  املجتمعية 

من خاللها إىل توفري أفضل الخدمات، وتعمل 

االحرتازية  اإلجراءات  كافة  اتخاذ  عىل  الهيئة 

والوقائية؛ ملنع انتشار العدوى، وتنفيذ جميع 

الجهات  كافة  من  تصدر  التي  التوجيهات 

الصحة  ووزراة  الشارقة  وحكومة  املتخصصة 

توفر  الهيئة  أن  وأوضح  املجتمع.  ووقاية 

الصهاريج   لكافة  الصجعة  محطة  من  املياه 

معقمة  مواد  إليها  يضاف  والتي  املستخدمة 

يف  الصهاريج  برشها  تقوم  محددة   بنسب 

إمارة  جهود  ضمن  وذلك  الشوارع  مختلف 

الشارقة لتنفيذ التعقيم، ضمن برنامج التعقيم 

الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  بتعاون  الوطني، 

واإلدارة  للرشطة،  العامة  والقيادة  والبلدية، 

العامة للدفاع املدين ورشكة بيئة.

 

السمّو  صاحب  بتوجيهات  وأشاد   

القاسمي،  محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ 

ودعمه  الشارقة،  حاكم  األعىل  املجلس  عضو 

املتواصل ألجهزة إمارة الشارقة كافة، املشاركة 

املستمرة  ومتابعته  التعقيم  عمليات  يف 

وتوجيهاته القّيمة للحّد من انتشار الوباء.

وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد   

الليم  أن فرق العمل بالهيئة تواصل جهودها 

الكهرباء  قطاعات  يف  العمل  سري  الستمرار 

مدار  عىل  بكفاءة  الطبيعي  والغاز  واملاء 

الجهات  الساعة  وااللتزام بدعم جهود  كافة 

والحفاظ  التعقيم  عمليات  يف  اإلمارة  يف 

اإلجراءات  كافة  واتخاذ  العامة  الصحة  عىل 

انتشار  من  للحد  الوقائية  والتدابري  االحرتازية 

فريوس كورونا.
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كهرباء الشارقة توفر 30 ألف جالون مياه 
يوميا لتعقيم الشوارع



راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  أكد   

أن  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم 

واملهتمني  املجتمع  فئات  من  ممثلني  مشاركة 

يف  للبحث  العامل  حول  املناخي  التغري  بقضية 

واملخاطر  الظاهرة  لهذه  التصدي  اسرتاتيجيات 

توعية  يف  الحكومات  ودور  عنها،  املنبثقة 

جّدي  بشكل  وأفراد-  مؤسسات   – الجمهور 

حالياً،  البيئي  الوضع  خطورة  عن  ومنهجي 

وخياراتهم  سلوكياتهم  تغيري  عىل  ومساعدتهم 

الحوارية  الجلسة  خالل  اليومية  الحياتية 

الثاين  اليوم  يف  تنظيمها  تم  التي  التفاعلية 

»معادلة  بعنوان  الحكومي  االتصال  ملنتدى 

راشد  املهندس  الدكتور  فيها  البقاء«،وشارك 

وزير  الزيودي،  ثاين  الدكتور  معايل  مع   الليم 

العربية  اإلمارات  والبيئة،  املناخي  التغري 

البيئة  عىل  الحفاظ  أجندة  يدعم   . املتحدة 

كوكب  سطح  عىل  الحياة  واستمرارية  واملناخ 

األرض لألجيال القادمة ويساهم يف طرح حلول 

ذكية للتصدي للسلوكيات الضارة بالبيئة. 

مدى  تناولت  الجلسة  أن  إىل  وأشار   

خطورة الوضع البيئي عىل   كوكب األرض حالياً، 

األبحاث  له  توصلت  ما  آخر  عرض  إىل  إضافة 

وإىل  الطبيعة  عىل  البرش  مامرسات  آثار  حول 

املياه،  الحال يف ظل فرط استهالك  أين ستصل 

وانحسار  املحروقات،  من  الحراري  واالنبعاث 

والدواجن،  املوايش  تربية  أجل  من  الغابات 

من  حقيقي  تغيري  إحداث  للفرد  ميكن  وكيف 

سيف  ريم  الجلسة  أدارت  مامرساته،  خالل 

تلفزيون  يف  ومذيعة  برامج  مقدمة  املعمري، 

الشارقة.

وأوضح أن األرقام صادمة من آخر ما   

البرش  مامرسات  آثار  من  األبحاث  له  توصلت 

عىل الطبيعة نتيجة فرط استهالك املياه وزيادة 

وانحسار  املحروقات  من  الحراري  االنبعاث 

والدواجن  املوايش  تربية  أجل  من  الغابات 

سعادة  وأكد   . اإلنسانية  األنشطة  من  وغريها 

الدكتور املهندس راشد الليم أن التلوث الكربوين 

يعد من التحديات الرئيسية التي تحتاج لتضافر 

تقليلها  عىل  للعمل  الجهات  كافة  مع  الجهود 

حلوال  تطرح  التي  الذكية  األنظمة  باستخدام 

واالستخدام  االنبعاثات  هذه  لخفض  ووسائل 

الوطنية  القدرات  بناء  كذلك  لألجهزة،  األمثل 

التي  باملخاطر  البيئي  الوعي  مستوى  ورفع 

تنطوي عليها ظاهرة تغري املناخ، كذلك تطوير 

كفاءة  أكرث  لتصبح  االستهالك  وعمليات  آليات 

الناجم عنها  الهدر  للطاقة وتقليل  وأقل حاجة 

الوعي  نرش  اىل  باإلضافة  وتقنية،  فنية  لعوامل 

االستهالك  لتقليل  انفسهم  االفراد  بني  البيئي 

وعدم الهدر سواء يف الطاقة او املوارد الطبيعية 

العائيل  االستهالك  نسبة  ان  بخاصة  االخرى 

مسببات  من   50% من  اكرث  متثل  للموارد 

البصمة البيئية، األمر الذي يؤكد ان الوعي لدى 

الفرد وتغري سلوكه االستهاليك قد يكون العامل 

األهم يف التأثري عىل نسبة التلوث .

وأشار إىل رضورة تضافر جهود وسائل   

البحوث  ومراكز  التعليم  ومؤسسات  اإلعالم 

والخاصة  الحكومية  الجهات  وكافة  االجتامعية 

يف  والعائلة  الفرد  سلوك  بشأن  التأثري  يف 

تحفز عىل  التي  العنارص  وتشخيص  االستهالك، 

االستغالل األمثل للموارد دون الهدر بها.

» معادلة البقاء«  جلسة تفاعلية تناقش أحدث المستجدات وتطرح حلول ذكية 
للتصدي للسلوكيات الضارة بالبيئة
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املجتمع  مع  التواصل  أهمية  وأكد   

بني  التواصل  جسور  وبناء  للجمهور  واالستامع 

التغلب  إىل  املجتمع، والسعي  الحكومة وأفراد 

مرتابط  مجتمع  إىل  للوصول  التحديات  عىل 

وسلوك إيجايب ومتفاعل مع الحكومات.

ومياه  كهرباء  هيئة  أن  وأوضح   

اهتامما  البيئية  املرشوعات  تويل  الشارقة 

تساهم  التي  املختلفة   املبادرات  وتطلق  كبري 

بني  واملعريف  الثقايف  الوعي  مستوى  رفع  يف 

الطاقة  استهالك  ترشيد  بأهمية  املجتمع  أفراد 

البيئية  الجوانب  وتراعي  البيئة  عىل  والحفاظ 

أن  وأكد  تنفذها.  التي  املرشوعات  كافة  يف 

املتواصلة  جهودها  خالل  من   ، حققت  الهيئة 

عىل  مرموقة  مكانة  البيئة،  بقضايا  واهتاممها 

عىل  دوما  وحرصت  البيئي  العمل  خريطة 

ومد  عليها،  والحفاظ  البيئة  شأن  من  اإلعالء 

ما  يف  والرشكاء  األصدقاء  مع  التعاون  جسور 

جعلها  مام  البيئة  صديقة  باملرشوعات  يتعلق 

عىل  الحفاظ  مجال  يف  الدويل  بالتقدير  تحظى 

البيئة.

يف  الهيئة  اسرتاتيجية  أن  إىل  وأشار   

من  مستمد  عليها  والحفاظ  بالبيئة  االهتامم 

رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور 

سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل 

املرشوعات  لكافة  ودعم سموه  الشارقة  حاكم 

كل  وتوفري   ، والخارج  الداخل  يف  البيئية 

التي  واملشاريع  والربامج  والترشيعات  األنظمة 

االهتامم  إىل  سباقة  الشارقة  إمارة  من  جعلت 

العاملي  املستوى  عىل  يحتذى  ومنوذجا  بالبيئة، 

هذه  وحفظها..  وحاميتها  بالبيئة  االهتامم  يف 

جميعا،  لنا  حافزاً  تكون  أن  يجب  اإلنجازات 

ملواصلة العناية بالبيئة واملحافظة عليها سليمة 

ونظيفة.

حققتها  التي  االنجازات  أن  وأوضح   

عىل  بالحصول  توجت  البيئة  مجال  يف  الهيئة 

حصول  تضمنت  العاملية  الجوائز  من  عدد 

و  كهرباء  لـهيئة  التابع  زالل  مياه   مصنع 

األوسط  الرشق  يف  مصنع  كأول  الشارقة  مياه 

التغري  لشئون  املتحدة  األمم  من  شهادة  عىل 

تداعيات  من  الحد  يف  لجهوده  تقديراً  املناخي 

يف  الكربونية  االنبعاثات  وتخفيض  املناخ  تغري 

الهيئة عىل جائزة  املعبأة وحصلت  املياه  إنتاج 

كهرباء  هيئة  أنجزت  كام  الخرضاء  الشارقة 

 6000 من  أكرث  تدوير  إعادة  الشارقة  ومياه 

والكرتون ومتكنت  والورق  البالستيك  كجم من 

من  طن   7000 من  أكرث  تخفيض  من  الهيئة 

عىل  وحصلت  الضاره  الكربونية  االنبعاثات 

  )CERSs( املعتمدة  االنبعاثات  خفض  شهادة 

كهرباء  هيئة  تعترب  كام  االنجاز،  لهذا  تقديرا 

يف  الوحيدة  الحكومية  الجهة  الشارقة  ومياه 

الشارقة التي  وفرت آلة اعادة تدوير العبوات 

من  الهيئة  ومتكنت  املستعملة  البالستيكيه 

رفع كفاءة أكرث من 20 محطة فرعية وجعلتها 

كهرباء  هيئة  وضعت  كام  للبيئة  صديقة 

جودة  تضمن  اسرتاتيجية  خطه  الشارقة  ومياه 

املعدات  واالالت بهدف اطالة عمرها االفرتايض 

تنمية  من  الهيئة  ومتكنت  املحطات  جميع  يف 

البيئية لدي موظفيها  الكفاءة  الوعي ومستوى 

يف املحطات ونظمت ملتقى البنوك كأول حدث 

هيئة  وأطلقت  الشارقة  يف  للكربون  محايد 

تدوير  اعادة  مبادرة  الشارقة  مياه  و  كهرباء 

املخلفات يف املحطات الفرعية.

وأشار إىل أن جهود الدولة بصفة عامة وإمارة 

تحقيق  يف  ساهمت  خاصة  بصفة  الشارقة 

البيئية  السياحة  تطبيقات  مجال  يف  الريادة 

واهمية  بالبيئة  التوعية  يف  أهميتها  وغرس 

الجانب  إظهار  يف  وتأثريها  البيئية  السياحة 

الحضاري للدولة مشرياً إىل أن %14 من مساحة 

تحظى  طبيعية  محميات  أصبحت  الدولة 

باالهتامم والرعاية.

الحكومية  الجهات  دور  أن  وأكد   

األسايس يتمثل يف تسهيل حياة الناس ومشاركة 

املجتمع يف كل كبرية وصغرية مع تطبيق مبدأ 

الشفافية.
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األزمات  إدارة  لجنة  عقدت   

والكوارث بهيئة كهرباء ومياه الشارقة برئاسة 

رئيس  الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة 

التطورات  ملناقشة  بعد  عن  اجتامعاً  الهيئة 

وتقييم  كورونا  فريوس  انتشار  بأزمة  الخاصة 

اآلداء ومتابعة سري العمل ، والحد من املخاطر 

اللجنة  وتضم   ، األداء  تحسني  عىل  والعمل 

 16 إىل  عددهم  يصل  األعضاء  من  مجموعة 

عضواً من القطاعات الفنية واإلدارية املختلفة.

املهندس  الدكتور  سعادة  وأوضح   

راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة 

أن اللجنة تضم غرفة عمليات تعمل عىل مدار 

لتنظيم  متصلة  األسبوع  أيام  وطوال  الساعة 

املستمرة  املتابعة  ىف  الهيئة  وموارد  جهود 

لتطورات األحداث وضامن سري العمل بكفاءة 

يعملون  الذين  املوظفني  ومتابعة  وتقييم 

املامرسات  أفضل  بعد وفق  العمل عن  بنظام 

والتطبيقات.

تفعيل  عىل  تعمل  اللجنة  أن  وأكد   

لجنة األزمات بكهرباء الشارقة تعقد اجتماعها عن بعد 
لتقييم اآلداء ومتابعة التطورات

مختلف  بني  والتعاون  والتنسيق  االتصال 

وقت  ىف  املعلومات  تبادل  ورسعة  اإلدارات  

القرار،  التخاذ  كاملة  رؤية  لتكوين  مناسب 

مع  والتواصل  التعامل  تفعيل  إىل  إضافة 

إليضاح  املختلفة  اإلعالم  ووسائل  الجامهري 

الخدمات االلكرتونية التي تقدمها الهيئة خالل 

بالحد  الخاصة  الجهود  وتنسيق  األزمة  تلك 

كورونا عن طريق  فريوس  انتشار  مخاطر  من 

أجل  من  املسبق  والتحليل  املستمر  التقدير 

الهيئة  قدرة  تعزز  استباقية،  إجراءات  اتخاذ 

الحد  عىل  والعمل  تطورات  أية  مواجهة  عىل 

ذلك،  عىل  ترتتب  أن  ميكن  التي  املخاطر  من 

من  ومتكامل،  شامل  منهج  تطبيق  إىل  إضافة 

شأنه تعزيز القدرات للتعامل مع األزمة حتى 

التعايف منها.

وأشار إىل ان الهيئة تعمل عىل تطوير   

مجال  يف  العاملة  البرشية  املوارد  منظومة 

إدارة األزمات والعمل عىل وضع نظام تدريبى 

للتدريب  شاملة  اسرتاتيجية  وتطبيق  محرتف، 

االستعداد  درجة  لرفع  واملعدات  والتأهيل 

العالية للعنارص املعنية بالتعامل مع األزمات، 

وتعزيز الرشاكة والتعاون بني الهيئة ومختلف 

مع  للتعامل  ومعايري  نظام  ووضع  الجهات، 

بإنشاء  املامرسات  أفضل  عىل  مبنية  الطوارئ 

)أفراد-  تشمل  إدارة  بكل  عمليات  غرفة 

الدامئة ولضامن  للمتابعة  تجهيزات- معدات( 

أية  مع  للتعامل  األوقات  االستعداد يف جميع 

تطورات لألحداث خالل األزمات. 

سعادة  أكد  االجتامع  نهاية  ويف   

تضافر  أهمية  الليم   راشد  املهندس  الدكتور 

األجهزة  مع  املشرتك  والتعاون  الجهود،  كل 

األمنية واملدنية املعنية للتوعية ومواجهة   أية 

األمن  لتحقيق  معها  التعامل  ورسعة  مخاطر، 

واالستقرار والصحة والسالمة للجميع.
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ومياه  كهرباء  هيئة  ساهمت   

مع  بالتعاون  البالء  دفع  حملة  يف  الشارقة 

ملشاركة  وذلك  الخريية  الشارقة  جمعية 

املوظفني وفئات املجتمع  وحثهم عىل االلتزام 

باملسئولية املجتمعية والتعاون مع املؤسسات 

خاصة يف الظروف الحالية .

وأشار سعادة الدكتور املهندس راشد   

الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة إىل أن 

املبادرة التي تم إطالقها بعنوان »دفع البالء« 

تأيت يف إطار سياسة الهيئة وإسرتاتيجيتها التي 

التي  املبادرات  هذه  وتشجع  لدعم  تهدف 

وتنمية   ، املجتمع  عىل  والفائدة  بالخري  تعود 

ثقافة املشاركة يف األعامل الخريية والتطوعية 

الهيئة  موظفو  املبادرة  وتستهدف  األفراد  بني 

محاربة  لصالح  تربعات  لجمع  واملشرتكني 

األوبئة واألمراض  يف مختلف املناطق وخاصة 

البلدان واملجتمعات الفقرية.

وأوضح أن الهيئة تحرص عىل تفعيل   

التي  والهيئات  املؤسسات  مع  التعاون  مبدأ 

ويأيت   ، واملساعدة  العون  تقديم  يف  تشارك 

جمعية  مع  بالتعاون  املبادرة  هذه  إطالق 

الشارقة الخريية  كرشيك اسرتاتيجي، لتعكس 

املجتمعية  املسؤولية  ألهمية  املتزايد  اإلدراك 

الجمعية   مع  التعامل  يف  ثقتنا  من  وانطالقاً 

والشفافية  الجدية  كل  دامئاً  منها  نرى  التي 

ومساعدة  واملحتاجة  الفقرية  األرس  خدمة  يف 

املبارش  الدعم  وتقديم   ، الفقرية  البلدان 

بني  العالقة  أن   إىل  مشرياً   ، لهم  واملساعدة 

الجانبني مميزة .

الجهود  تضافر  رضورة  عىل  وأكد   

والتعاون الجتياز هذه الظروف الطارئة مشرياً 

خدماتها  تقديم  يف  مستمرة  الهيئة  أن  إىل 

امدادات  بان  الجميع  ونطمنئ  عالية  بكفاءة 

وجميع  مستمرة  والغاز  واملياه  الطاقة 

أية  ملواجهة  اتخاذها  تم  الالزمة  االحتياطات 

ظروف طارئة.

التطوع  فريقي  أن  إىل  وأشار   

برامجهم  يف  مستمرين  بالهيئة  والرحمة 

الفئات  لكافة  والدعم  واملساعدة  االنسانية 

جاءت  البالء  دفع  حملة  باطالق  واملبادرة 

كفكرة للمساعدة يف هذه الحاالت والتشجيع 

عىل اتخاذ مواقف ايجابية ملساعدة املؤسسات 

الخريية والدعم االنساين.

ومجلس  الخريية  الشارقة  جمعية  دور  ومثن 

إدارتها برئاسة الشيخ عصام بن صقر القاسمي 

عبدالله  الجمعية،سعادة  إدارة  مجلس  رئيس 

للجمعية  التنفيذي  املدير  خادم  بن  سلطان 

هيئات  مع  التعاون  تفعيل  يف  أسهمت  التي 

وخدمية  وأمنية  تعليمية  ومؤسسات 

الشارقة  واجتامعية ومنها هيئة كهرباء ومياه 

بحيث متتد أنشطة الجمعية الخريية إىل جميع 

بجمعية  املسؤولني  وأشاد  املجتمع،  رشائح 

ومياه  كهرباء  هيئة  بجهود  الخريية  الشارقة 

لتفعيل  والتعاون  املجتمع  خدمة  يف  الشارقة 

يف  سيساهم  مام  الجمعية  وحمالت  أنشطة 

تقدمها  التي  واألنشطة  بالخدمات  التعريف 

الجمعية وزيادة إيراداتها  .

تحملها  التي  الرسالة  أن  وأكدوا   

أموال  توصيل  هي  عاتقها  عىل  الجمعية 

أعامل  خالل  من  مستحقيها  إىل  املحسنني 

بأنواعها،  والتربعات  والصدقات  كالزكاة  الرب 

وبناء  األيتام،  وكفالة  واملرض  الفقر  ومكافحة 

واملراكز  واملدارس  األيتام  ودور  املساجد 

الصحية واملشاريع االستثامرية الوقفية، وحفر 

اآلبار وإغاثة املنكوبني، كام إنها توزع األضاحي 

داخل  صائم،  إفطار  ومشاريع  العيد  وكسوة 

الدولة وخارجها وتعمل عىل توفري مستلزمات 

قيم  خالل  من  واملتعففة  املحتاجه  األرس 

كهرباء الشارقة 
تساهم في حملة 

دفع البالء
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مبادرات ا�تصال وا�عالم ونشر الوعي

ام� � جو_ال�� �جل�_و�
�

� #نعمل_ �	

ابية وإلقاء الضوء ع�   � �� دف لن  ا�� ء ومياه الشارقة �� �� �يئة �ر��
ج�� 
� توعوية ع� منصات التواصل ا��	

مهور ع�  � ا�� تبة عن أزمة كورو�� ون  الطمأنينة ب�� ر ا¨��  �
�
هات ا�كومية وا¨تخصصة لتخفيف ا� ود ا�� �̄

دمات بكفاءة. �استمرار ²ل ا�

. �
�́ و مبادرة تواصل مع رئيس ا�يئة من خ·ل ا¨وقع ا�ليك��

� إمارة الشارقة.
�

ويدÀ ب¿فة ا¨ستجدات عن ²ل قطاعات الطاقة « � ع·م و�� التواصل ا¨ستمر مع وسائل ا��

� مقر العمل.
�

� تتطلب طبيعة ²لهم التواجد « �Åالذ � � الروح ا¨عنوية لدى ا¨وظف�� مبادرة التواصل وتعز��

ليات العمل عن بعد.
Ë
ن  الو�� ��

ء ومياه الشارقة تواصل مع  رئيس هيئة �ر��
chairman@sewa.gov.ae
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مبادرات هيئة كهرباء ومياه الشارقة 
عباء.لتخفيف التداعيات الناجمة عن أزمة كورونا

�
فيف ا� � ر لد� النشاط ا�قتصادي و�� �ك �دة 3 أ�� فيض 10٪ من قيمة ا�س�� � ��

.
ً ا�� شيد �� كيب قطع وادوات ال�� ��

.
ً ا�� ت �� الكشف ع� الت���

.
ً ا�� �� �

تقي�� كفاءة ا�با��

ودة عالية وأسعار تنافسية من خ�ل الق¡ التجاري. � صلية ��
�
توف�� ال¬يب�ت وا�عدات ا�

دمات. تقسيط رسوم توصيل ا®�

وعات رواد. �� اص �² � ا®� �́ فيض 50٪ من قيمة التأم � ��

. ا اقتصاد�� كي��
�
دف ² وعات ا�رأة ·� �� اص �² � ا®� �́ فيض 50٪ من قيمة التأم � ��

ء وا�ياه والغاز. �ك ال«ر�� صصة للحجر الص¼� من فوات�� اس�� إعفاء الفنادق وا�نشآت ا¿�

مبادرات لدعم القطاعات المختلفة

ا�� ت �� وعات روادالكشف ع� الت��� �� اص �² � ا®� �́ فيض 50٪ من قيمة التأم � ��
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عباء.
�
فيف ا� � ر لد� النشاط ا�قتصادي و�� �ك �دة 3 أ�� فيض 10٪ من قيمة ا�س�� � ��

.
ً ا�� شيد �� كيب قطع وادوات ال�� ��

.
ً ا�� ت �� الكشف ع� الت���

.
ً ا�� �� �

تقي�� كفاءة ا�با��

ودة عالية وأسعار تنافسية من خ�ل الق¡ التجاري. � صلية ��
�
توف�� ال¬يب�ت وا�عدات ا�

دمات. تقسيط رسوم توصيل ا®�

وعات رواد. �� اص �² � ا®� �́ فيض 50٪ من قيمة التأم � ��

. ا اقتصاد�� كي��
�
دف ² وعات ا�رأة ·� �� اص �² � ا®� �́ فيض 50٪ من قيمة التأم � ��

ء وا�ياه والغاز. �ك ال«ر�� صصة للحجر الص¼� من فوات�� اس�� إعفاء الفنادق وا�نشآت ا¿�

مبادرات لدعم القطاعات المختلفة

ا�� ت �� وعات روادالكشف ع� الت��� �� اص �² � ا®� �́ فيض 50٪ من قيمة التأم � ��
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دمات  � وفق أفضل ا�واصفات وبكفاءة من خ�ل تطو�� ا�� ك�� ميع ا�ش�� إستمرار تقد�� خدمات ا�يئة �

ونية. ا�لك��

ونيا وتقليل  دمات الك�� � ع� ا�� ك�� ونية وكيفية استخدا�ا لت�يل حصول ا�ش�� دمات ا�لك�� �� التعريف �

دمات. ا�ضور إ¢ مركز ا��

� ع� تواصل مع ا�يئة ع� مدار 24 ساعة من  ك�� استحداث قنوات جديدة وتطو�� القنوات ا�الية ليكون ا�ش��

 �
م والدª الف©� حا¬� م ومق�� خ�ل مركز ا�تصال أو خدمات الواتس أب للحصول ع� رد فوري ع� استفسارا¬�

ونية. للخدمات ا�لك��

مبادرات خدمة المشتركين

yournamehere

yournamehere

480
posts

personal blog

www.yourwebsite.com

Email AddressCall Directions

5600
followers

8230
following

Title here Title here Title here Title here 

Follow

your caption here  | your hobby | your etc
your company | address

إسترش� قبل أن تبدأ
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مبادرات المسئولية المجتمعية

� اا�تاجة وا�تعففة.
�
�  وا� �� ية لتسديد الفوات�� عن ا�تع� �� عية الشارقة ا�� لتعاون مع �� م �� مبادرة نور حيا��

زمة.
�
� خ�ل ا� ية �ساعدة ا�تاج�� �� عية الشارقة ا�� لتعاون مع �� مبادرة دفع الب�ء ��

زمة.
�
تمع خاصة خ�ل هذه ا� دمة ا�� التشجيع ع� التطوع ��

يبية  فنية متخصصة عن بعد لتدريب الط�ب والطالبات. ̈§ تدر ا إعداد ©�

يكية الشارقة. � الشارقة وأمر
�̄ لتعاون مع جامع د³ البحث الع°� ��

اص من ذوي ا�عاقة. � 
� الدو�¹ حام�� بطاقة الشؤون وا�·

�̄ خ¼ 25٪ �واط

توف�� 30 ألف جالون مياه يوميا لتعق½� الشوارع.

الرحمة
Al Rahma

ية �� عية الشارقة ا�� لتعاون مع �� مبادرة دفع الب�ء ��

اص من ذوي ا�عاقة � 
خ¼ 25٪ ل�·



الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  أعلنت   

وفحصها  معاينتها  تم  التي  الخزنات  عدد  أن 

والتجارية من  والسكنية  الصناعية  املنشآت  يف 

بداية عام 2019 وحتى نهاية شهر أيريل 2020 

تجاوز 632 وذلك ضمن الخدمة التي أطلقتها 

عينات  لفحص  الشارقة  إمارة  لسكان  الهيئة 

الخزانات  نظافة  من  للتأكد  مجاناً  الخزانات 

وتقديم  واملعايري  الضوابط  وتوافر  وسالمتها 

يكون  أن  تتضمن  والتي  املجانية  االستشارات 

أو  األرسة  أفراد  لعدد  مناسب  الخزان  حجم 

ال  صغري   حجمه  يكون  ال  بحيث  املستهلكني 

مام  مبالغ  بشكل  كبري  وال  لالستهالك  يكفي 

مام  يومي  بشكل  يتغري  وال  راكد  املاء  يجعل 

يتيح وسط مناسب  لتكون البكترييا. 

وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد   

أن  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم 

معاينة وفحص الخزانات تأيت ضمن الخدمات 

وتوجيهات  لرؤية  تنفيذاً  الهيئة  وفرتها  التي 

بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب 

حاكم  األعىل  املجلس  عضو  القاسمي  محمد 

الشارقة برضورة توفري أفضل الخدمات لسكان 

اإلجراءات  كافة  اتخاذ  عىل  والعمل  اإلمارة 

التي تضمن الحفاظ عىل املوارد املائية. وأشار 

كافة  واتخاذ  املشرتكني  تعاون  رضورة  إىل 

املياه  وجودة  نقاء  عىل  للحفاظ  االجراءات 

وصيانة  لتنظيف  الدورية  املتابعة  خالل  من 

بالشهور  الخزانات  ترتك  وأال  املياه  خزانات 

يؤثر عىل  مام  وتنظيف  تطهري  بدون  والسنني 

ويؤدي  والكيميائية  الطبيعية  املاء  خواص 

الضارة  البكرتيا  من  معينة  أنواع  تنشيط  إىل 

وتجنبا  اإلنسان  بصحة  ترض  التي  والطحالب 

التي  املياه  أن  وأوضح  املياه.  تلوث  ألمراض 

والتي  الرئيسية  املياه  بشبكة  الهيئة  تضخها 

وضمن  عالية  جودة  ذات  الخزانات  إىل  تصل 

إىل  مشرياً   ، العاملية  الصحة  منظمة  معايري 

والعلوية  األرضية  الخزانات  تركيب  أهمية 

املناسبة لكل منزل ومرشوع واتباع املواصفات 

صحة  عىل  حرصا  املياه  تخزين  يف  السليمة 

األفراد .

للتأكد من تطبيق اشتراطات السالمة والحفاظ على الصحة
كهرباء الشارقة تفحص 632 خزان مياه في المنشآت الصناعية 

والسكنية
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وأشار املهندس فيصل الرسكال مدير   

إدارة محطات املياه  إىل رضورة االلتزام بعدد 

املياه  خزانات  إلنشاء  املهمة  الضوابط  من 

تتضمن أن يكون موقع الخـزان نظيفاً وبعيداً 

واألتربـة  والدخـان  الكريهـة  الروائح  عن 

كاماًل ومحكاًم  عزالً   عزله  يتم  وأن  وامللوثات 

ماء  اختالط  أو  الخزان  من  املاء  ترسب  ملنع 

عزالً  وكذلك  خارجية،  أخرى  مبصادر  الخزان 

حرارياً للحفاظ عىل درجة حرارة ماء الخزان.

وأضاف ان الفرق الفنية بالهيئة تقوم بجوالت 

وسالمة  نظافة  من  للتأكد  الدورية  التفتيش 

والتزام  املباين،  يف  املياه  ومتديدات  خزانات 

املالك بتعقيمها وفقاً للمعايري الصحية املطلوبة 

من  يطلب  بكتريي  تلوث  وجود  حالة  ويف 

املاء  إستخدام  عدم  واملستهلكني  املبني  مالك 

للحفاظ عىل الصحة العامه و متابعة تنظيف 

يف  للمبني  الداخليه  والتوصيالت  الخزانات 

نفس اليوم عن طريق رشكة معتمدة يف مجال 

تنظيف الخزانات ويتم أخذ العينات املطلوبه 

يتم  املاء حتي  أستخدام  وعدم  التنظيف  بعد 

االبالغ عن نتائج الفحوصات وأن املياه عادت 

لطبيعتها وال يوجد تلوث بكتريي  .

 

خلود  املهندسة  أكدت  جانبها  ومن   

فرق  أن  املياه  جودة  قسم  مدير  النابودة 

مجال  يف  كبرية  جهود  تبذل  بالهيئة  التفتيش 

الحفاظ عىل املياه حيث تم خالل عام 2019 

الرتكيز عىل التفتيش عىل الخزانات يف القطاع 

الصناعي وتم فحص أكرث من 482 خزان بينام 

بداية  ومنذ  فقط  خزان   360 املستهدف  كان 

السكني  القطاع  عىل  الرتكيز  تم   2020 عام 

خزان   150 فحص  أبريل  نهاية  حتى  وتم 

واملستهدف حتى نهاية العام فحص 480 خزان 

التجارية.  والصناعية  السكنية  القطاعات  يف 

تسليمها  تم  التي  االشعارات  ان  إىل  وأشارت 

للمشرتكني تنوعت بني تنظيف الخزان و توفري 

غطاء محكم وإستبدال املضخات التي تؤثر يف 

جودة املياه

جهوداً  تبذل  الهيئة  أن  وأوضحت   

األفراد  توعية  يف  فعال  بدور  وتقوم  كبرية 

املسموعة  املختلفة  اإلعالم  وسائل  طريق  عن 

أهمية  نحو  لتوجيههم  واملقروءة  واملرئية 

الدوري  والتنظيف  املناسبة  الخزانات  تركيب 

لها حفاظا عىل الصحة والسالمة كام تم أرفاق 

نظافة  عىل  للحفاظ  التوعية  اإلرشادات  ملف 

الخزانات مع الفواتري الشهرية بشكل دائم .

 

الرشكات  اختيار  أهمية  إىل  وأشارت   

وتعقيم  وتنظيف  صيانة  مبهمة  تقوم  التي 

لدى  املعتمدة  الرشكات  ضمن  من  الخزانات 

بحيث  دورية  بصفة  تقييمها  يتم  التي  الهيئة 

يتوفر لديها فريق من ذوي الخربة واملهارة يف 

صيانة وتنظيف الخزانات وتعقيمها .

املهندس فيصل الرسكال 

مدير إدارة محطات املياه 
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الشارقة  كهرباء ومياه  كشفت هيئة   

للمشرتكني  جديدة  ذكية  خدمة   توفري  عن 

وجهدهم  وقتهم  وتوفري  عليهم  للتيسري 

استالم  الجديدة  الخدمة  خالل  من  وميكنهم 

نصية  رسالة  خالل  من  الذمة  براءة  شهادات 

املوقع  طريق  عن  أو  الهاتف  عىل  تصل 

الخدمة  من  ويستفيد  للهيئة  االلكرتوين 

الجديدة أكرث من 3 أالف مشرتك شهرياً  وتم 

إطالق هذه الخدمة الجديدة كإحدى األفكار 

ضمن  الهيئة  استقبلتها  التي  واملقرتحات 

جلسات التطوير املستمر التي تنظمها الهيئة .

املهندس  الدكتور  سعادة  وأوضح   

راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة 

أن الهيئة تعمل عىل االستفادة من التطبيقات 

التكنولوجية الحديثة لتقديم الخدمات لسكان 

إمارة الشارقة وفق أفضل املعايري العاملية وذلك 

السديدة  والتوجيهات  الحكيمة  للرؤية  تنفيذاً 

بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  لصاحب 

حاكم  األعىل  املجلس  عضو  القاسمي  محمد 

البنية  مبرشوعات  االهتامم  برضورة  الشارقة 

الكرمية  الحياة  مقومات  وتوفري  األساسية 

كهرباء الشارقة توفر خدمة ذكية جديدة 
الستالم شهادات براءة الذمة

وتيسري  اإلمارة  مناطق  جميع  يف  للسكان 

اإلجراءات.

التي  األفكار  جميع  أن  إىل  وأشار   

يتم  واملشرتكني  املوظفني  من  الهيئة  تستقبلها 

واإلدارية  الفنية  الجوانب  كافة  من  دراستها 

تنفيذها  يتم  عمل  لخطة  وتحويلها  املالية  و 

الهيئة  اسرتاتيجية  تتضمن  حيث  مراحل  عىل 

اإلعتامد عىل األفكار واملبادرات اإلبداعية التي 

وتحقيق  العمل  مجاالت  تطوير  يف  تساهم 

وتحقيق  املشرتكني  ورضا  الوظيفي  الرضا 

الهيئة  مسرية  استمرار  يف  تساهم  نوعية  نقلة 

يف  العاملية  املستويات  لتضاهي   التطويرية 

مجاالت عملها.

للتحول  تسعى  الهيئة  أن  وأكد   

التي  الخدمات  منظومة  يف  والذيك  االلكرتوين 

تقدمها للمشرتكني من خالل رؤية واسرتاتيجية 

التطور  عجلة  دفع  إىل  تهدف  والتي  الهيئة 

خدمات  وتوفري  والذيك  االلكرتوين   والتحول 

أكرث سهولة وراحة وفق أعىل املعايري العاملية، 

ألجيالنا  مستدام  مستقبل  تحقيق  أجل  ومن 

الخدمات  وتوفري  املتغريات  ومواكبة  القادمة 

عىل مدار الساعة.

طاهر  حامد  أوضح  جانبه  ومن   

ميكن  أنه  املشرتكني  خدمة  إدارة  مدير  الحاج 

براءة  شهادة  عىل  الحصول  طلب  للمتعاملني 

مستحقات  أية  وجود  بعدم  تفيد  التي  الذمة 

طلب  أو  املعني  للحساب  الهيئة  تجاه  عليه 

وقطع  للحساب  النهائية  الفاتورة  إصدار 

إقامته ويتم  انتقاله من محل  الخدمة بسبب 

خالل  من  الذمة  براءة  وارسال  معاملته  انهاء 

رابط عىل هاتفه املحمول كام ميكنه الحصول 

رقم  خالل  من  االلكرتوين  املوقع  من  عليها 

املركز  زيارة  من  بدال  به  الخاص  الحساب 

الفرعي مام يوفر وقته وجهده .

حامد طاهر
مدير إدارة خدمة املشرتكني
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تزامناً مع اليوم العاملي للمياه حصلت   

هيئة كهرباء ومياه الشارقة عىل  شهادة انجاز 

املعنية  املتحدة  األمم  لجنة  من  العام  هذا 

باملوارد املائية تقديراً ملواصلة الهيئة جهودها 

يف اتخاذ خطوات عملية إيجابية يف الحد من 

االستخدام  بأهمية  الوعي  ونرش  املياه  هدر 

باملياه،  املتصلة  التحديات  ومواجهة  األمثل 

مبا يف ذلك محدودية الفرص املتاحة للحصول 

عىل املياه املأمونة، وزيادة الضغط عىل موارد 

تغري  وتداعيات  الجفاف  خطر  وتفاقم  املياه، 

املناخ وتخفيض االنبعاثات الكربونية. 

املهندس  الدكتور  سعادة  وأعرب   

راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة 

عن سعادته بحصول الهيئة عىل هذه الشهادة 

الدولية من لجنة األمم املتحدة املعنية باملوارد 

ومياه  كهرباء  هيئة  أن  إىل  مشرياً   ، املائية 

الشارقة  وضعت ضمن اسرتاتيجيتها وأولوياتها 

املستدامة  التنمية  بتحقيق  التزامها  مسألة 

واالبتكار،  املعرفة  تسخري  عىل  تعتمد  التي 

تحقيق  لضامن  املستدام  األخرض  والنمو 

االزدهار االقتصادي والحفاظ عىل البيئة وذلك 

يف إطار رؤيتها حول ترسيع وترية التكنولوجيا 

تغري  لتداعيات  للتصدي  فاعل  كحل  واالبتكار 

املناخ. وأكد أن تحقيق هذا اإلنجاز والحصول 

رؤية  بفضل  جاء  الدولية  الشهادة  هذه  عىل 

الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  وتوجيهات 

املجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان 

اإلجراءات  كافة  باتخاذ  الشارقة  حاكم  األعىل 

الوعي  ونرش  املياه  عىل  الحفاظ  تضمن  التي 

بأهميتها والسلوكيات الصحيحة يف استخدامها 

مام يحافظ عىل البيئة والتوافق مع التوجهات 

العاملية للحد من االنبعاثات الكربونية والتغري 

املناخي.

برنامج  وضعت  الهيئة  أن  وأوضح   

املرشوعات  من  العديد  تنفيذ  شمل  محدد 

املياه وكشف  الحد من هدر  تساهم يف  التي 

املتقدمة  التكنولوجيا  واستخدام  الترسبات 

وكذلك  جودة  بأفضل  املعبأة  املياه  إنتاج  يف 

من  واكرث  املياه  تحلية  محطات  كفاءة  رفع 

مع  والتعاون  االستهالك  لرتشيد  برنامج   35

الجهات املختصة إلصدار قانون املحافظة عىل 

مصادر املياه مام ساهم يف تحقيق هذا االنجاز 

وحصول الهيئة عىل هذه الشهادة الدولية.

الكاظم  فاطمة  املهندسة  وأشارت   

أن  إىل  والسالمة  والصحة  البيئة  مكتب  مدير 

خطة الهيئة واسرتاتيجيتها تهدف لدعم جهود 

النظيفة  املياه  إنتاج  تكنولوجيا  ونرش  تطوير 

والبحث والتطوير وتشجيع الرشاكات العاملية 

كافة  يف  املرأة  ومتكني  الشباب  دور  وتعزيز 

من  بالحد  رئييس  بشكل  املتعلقة  املجاالت 

نحو  الطريق  ومتهيد  املناخ  تغري  تداعيات 

مستقبل مستدام. وأضافت أن الهيئة حصلت 

تقديم  خالل  من  الدولية  الشهادة  هذه  عىل 

انجازاتها وجهودها لنرش الوعي بأهمية املياه 

األمم  لجنة  إىل  اليكرتونياً  عليها  والحفاظ 

شاركت  حيث  املائية  باملوارد  املعنية  املتحدة 

هذا  تقديم جهودها يف  يف  12 جهة  من  أكرث 

انجاز  شهادة  عىل  الهيئة  وحصلت  املجال 

وتقدير. 

يف  مستمرة  الهيئة  أن  إىل  وأشارت   

واملنظامت  الجهات  كافة  بالتعاون مع  العمل 

الحلول  وتشجيع  لدفع  والخاصة  الحكومية 

املياه، ودعم جهود  اإلقتصادية إلنتاج وتحلية 

بهدف  االستدامة  لتعزيز  واالبتكار  التطوير 

الغايات  إىل  والوصول  املرجوة  النتائج  تحقيق 

وتخفيض  املايئ  األمن  تعزيز  يف  املأمولة 

االنبعاثات الكربونية والحد من التغري املناخي 

وفق أفضل املواصفات العاملية.

تقديرًا لجهودها في الحد من الهدر ونشر الوعي

كهرباء الشارقة تحصل على شهادة إنجاز من 
لجنة األمم المتحدة للمياه

23

14
3 

دد
ع

 ال
 -
 2

3 
ة 

سن
 ال

ر-
وا

نـــ
أ



املهندس  الدكتور  سعادة  بحث   

راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة 

التحكم  مع  وفد من رشكة جونسون ألنظمة 

التنفيذي  املدير  بن سبيد   برئاسة  األمريكية  

التعاون  سبل  للهيئة  الرئييس  باملقر  للرشكة 

لتنفيذ  وإقتصادية  فنية  دراسات  تنفيذ  يف 

املناطق  من  لعدد  املركزي  للتربيد  مرشوعات 

يف الشارقة.

وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد   

أن  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم 

يف  تساهم  للمناطق  املركزية  التربيد  أنظمة 

بني  ترتاوح  بنسبة  الطاقة  استهالك  تخفيض 

30 إىل %40 وأن الهيئة بدأت تنفيذ دراسات 

واملنشآت  املباين  يف  املركزية  األنظمة  لتطبيق 

أنحاء  مختلف  يف  الجديدة  املناطق  ضمن 

كوادر  وتاهيل  وتدريب   ، الشارقة  مدينة 

متخصصة من املواطنني للعمل يف هذا املجال. 

الليم   راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأوضح 

السمو  صاحب  من  بتوجيهات  الهيئة  أن 

  كهرباء الشارقة تبحث مع وفد أمريكي 
تطبيق أنظمة التبريد المركزية في 

المناطق الجديدة

القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ 

تسعى  الشارقة   حاكم  األعىل  املجلس  عضو 

مجاالت  يف  اإلنجازات  من  املزيد  تحقيق  إىل 

يف  املستدامة  التنمية  دعائم  يريس  مبا  عملها 

مدينة الرتشيد الشارقة، من خالل نرش وتغطية 

مركزية متقدمة،  تربيد  بأنظمة  املناطق 

الخطط  تنفيذ  يف  بفاعلية  يسهم  الذي  األمر 

بنسبة  الطاقة  استهالك  لتخفيض  االسرتاتيجية 

رؤى  وتحقيق  الشارقة  يف   30% عن  تقل  ال 

االستدامة  إىل  الرشيدة  القيادة  وتطلعات 

عاملي  لتصبح منوذج  باملدينة  والتحول  البيئية 

يف ترشيد االستهالك واإلستدامة.

اآلونة األخرية  الطلب يف  أن  وأضاف   

تعترب  التي  املناطق  تربيد  أنظمة  عىل  زاد 

انبعاثات  لخفض  األساسية  العوامل  أهم  أحد 

الكربون والحفاظ عىل البيئة 

التي  الدراسات  أن  إىل  وأشار   

من  عدد  مع  بالتعاون  الهيئة  ستنفذها 

من  عدد  تتضمن  والعاملية  املحلية  الرشكات 

أنظمة  لتطوير  الحوافز  أفضل  تشمل  املحاور 

طاقة املناطق الجديدة ودقة وكفاءة التصميم، 

خفض  يف  األمثل  األداء  يضمن  الذي  األمر 

واستخدام  التشغيلية  والعمليات  التكاليف 

الصالحة  للمياه  بديل  كحل  املعالجة  املياه 

للرشب يف تحسني كفاءة تربيد املناطق.

عىل  ستعمل  الهيئة  ان  وأضافت   

ترشيد  حملة  ضمن  توعية  برامج  إعداد 

بالرتشيد  شعار  تحت  أطلقتها  التي  االستهالك 

والوعي  الثقافة  نرش  برضورة  مستفيد  الكل 

بني  للمناطق  املركزية  التربيد  أنظمة  بفوائد 

أكد  جانبه  ومن  املجتمع.   فئات  مختلف 

جونسون  لرشكة  التنفيذي  املدير  سبيد   بن 

الرشكة  استعداد  األمريكية  التحكم  ألنظمة 

الدراسات  أحدث  تنفيذ  يف  الكامل  للتعاون 

وإعداد الكوادر املتخصصة يف مجاالت التربيد 

الطاقة  استهالك  ترشيد  بربامج  وأشاد  املركزي 

التي تنفذها الهيئة سواء الفنية أو التوعوية.

املستفيضة  الدراسات  يف  البدء  أن  إىل  وأشار 

أنظمة  لتطبيق  املسبق  واإلعداد  املناطق  يف 

التربيد للمناطق سيساهم يف تنفيذ املرشوعات 

نتائج  العاملية ويحقق  املواصفات  أفضل  وفق 

ايجابية كبرية يف تخفيض االستهالك واالنبعاثات 

الكربونية.
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راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  أكد   

أن  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم 

الحيوية  املرشوعات  تنفيذ  يف  مستمرة  الهيئة 

والرضورية مع اتخاذ كافة اإلجراءات االحرتازية 

العاملني  وسالمة  تضمن صحة  التي  والوقائية 

وأفراد املجتمع، مشرياً إىل ان مرشوعات إنارة 

الشوارع والطرق من املرشوعات الحيوية التي 

توفر األمن والسالمة للسكان يف كافة مناطق 

منطقة  إنارة  الهيئة  أنجزت   الشارقة  إمارة 

عمود   200 من  أكرث  برتكيب  التجارية  مويلح 

إنارة جديد يف املنطقة خالل أسبوع.

املهندس  الدكتور  سعادة  وكشف   

أكرث من  الهيئة لرتكيب  إنجاز  الليم عن  راشد 

 ،  2019 عام  خالل  جديد  إنارة  عمود   6000

تزين طرقات وشوارع أكرث من 25 منطقة يف 

العاملية  املواصفات  الشارقة وفق أفضل  إمارة 

املرورية  الحوادث  من  التقليل  يف  وتساهم 

التي كانت تقع بسبب قلة اإلضاءة وساهمت 

لسائقي  واألمان  األمن  توفري  يف  فعال  بشكل 

التنمية  عجلة  ودفع  وللمشاة  السيارات 

الجاميل  التصميم  مراعاة  تتم  كام  املستدامة 

يف  املستخدمة  واملصابيح  اإلنارة  أعمدة  يف 

اإلضاءة.

تنفيذ  عىل  تعمل  الهيئة  أن  وأكد   

رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور 

الطرق  إلنارة  القاسمي  محمد  بن  سلطان 

املناطق مبواصفات وجودة  والشوارع يف كافة 

كافة  واتخاذ  الجاميل  الشكل  ومراعاة  عاملية 

إجراءات األمن والسالمة للعاملني وتوفري كافة 

الفريوسات  من  لوقايتهم  الالزمة  املتطلبات 

واألمراض وتطبيق أحدث التقنيات املستخدمة 

يف هذا املجال وتركيب مصابيح حديثة وموفرة 

للطاقة )LED( توفر الطاقة مبعدل %50 عن 

أن  إىل  وأشار  العادية.  املصابيح  من  مثيالتها 

مع  االسرتاتيجة  الرشاكة  تتضمن  الهيئة  خطة 

مرشوعات  لتنفيذ  والعاملية  املحلية  الرشكات 

من  حرصاً  وذلك  املناطق  مختلف  يف  االنارة 

يف  العاملية  النظم  أفضل  تطبيق  عىل  الهيئة 

مجال إنارة الشوارع من خالل تركيب مصابيح 

بحيث  اإلنارة  أعمدة  يف  ومتطورة  حديثة 

تشهدها  التي  التطوير  حالة  مع  تتناسب 

أن  إىل  مشرياً  مناطقها  كافة  يف  الشارقة  إمارة 

الشوارع والطرق مستمرة يف  إنارة  مرشوعات 

وجدول  خطة  وفق  بالشارقة  املناطق  جميع 

الطرق  مع  تتناسب  ومواصفات  محدد  زمني 

والجانبية، مشرياً  الرئيسية  والشوارع  الرسيعة 

يتم  الشوارع  إنارة  مرشوعات  تنفيذ  أن  إىل 

املتخصصة  الفرق  من  كامل  إرشاف  تحت 

بالهيئة والتأكد من مطابقته ألفضل املواصفات 

العاملية.

إدارة  مدير  عيل  حسن  وأوضح   

تنفيذ مرشوعات  أن  األعامل  الخدمات ودعم 

إنارة الشوارع يف إمارة الشارقة يتم من خالل 

فرق عمل مدربة ويتم توفري كافة اإلجراءات 

سالمتهم  عىل  للحفاظ  والوقائية  اإلحرتازية 

وباستخدام  املجتمع  أفراد  وسالمة  وصحتهم 

معدات حديثة  وفق أفضل املواصفات العاملية 

واحتياجاتها  للمناطق  شاملة  دراسات  ووفق 

بجميع  الكهربايئ  التيار  وفصل  تشغيل  ويتم 

منظم  خالل  من  أتوماتيكياً  اإلنارة  أعمدة 

املناطق وتتم متابعته  الوقت املوجود بجميع 

وصيانته بصفة دورية.

وأضاف إن النظام الذيك لإلنارة مُيّكن   

عرب  اإلضاءة  مستويات  يف  التحكم  من  الهيئة 

برمجة مسبقة لخفض مستويات اإلضاءة خالل 

فرتات زمنية محددة مام يحقق وفورات مالية 

استهالك  معدالت  تخفيض  خالل  من  إضافية 

تقنية وحدات  وإن  الصيانة،  وتكاليف  الطاقة 

إنارة LED تعد من أفضل التقنيات الصديقة 

وتحد  الطاقة،  استهالك  من  توفر  التي  للبيئة 

من االنبعاث الكربوين كام أنها تنتج مستويات 

إنارة عالية الوضوح  وتقوم الهيئة حالياً بإعداد 

وتنفيذ خطة شاملة لتطبيق اإلنارة الذكية عىل 

وأفضل  أحدث  وفق  الشارقة،  إمارة  مستوى 

املامرسات واملواصفات العاملية.

تستمر في تنفيذ المشروعات الحيوية ومراعاة 
اإلجراءات اإلحترازية

الشوارع في  إنارة  الشارقة تكشف عن  كهرباء 
25 منطقة وتركيب 6000 عمود جديد
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شبكة  من  املستفيدين  عدد  ارتفع   

مبدينتي  الرشقية  املنطقة  يف  الطبيعي  الغاز 

كلباء وخورفكان ليصل إىل 1794  مستفيد حتى 

املايض  العام  تم خالل  حيث   2019 عام  نهاية 

توصيل الخدمات لعدد 215 مشرتك جديد .

املهندس راشد  الدكتور  وأشار سعادة   

إىل  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم 

الرشقية   املنطقة  يف  الطبيعي  الغاز  أن مرشوع 

أكرث  شهد تطوراً كبريا حيث يستفيد منه حالياً 

من 1794 مشرتك يف مختلف املناطق وأن شبكة 

متديدات الغاز مبدينة خورفكان بلغت أكرث من 

150 كيلو مرت ويف كلباء أكرث من 85 كيلو مرت 

يف  التمديدات  من  املزيد  تنفيذ  حالياً  ويجري 

الشبكة .

االستفادة  يف  التوسع  أن  وأوضح   

يف  واستخداماته  الطبيعي  الغاز  مرشوع  من 

الحكيمة  الرؤية  إطار  يف  يأيت  مختلفة  مجاالت 

الشيخ  السمو  لصاحب  السديدة  والتوجيهات 

عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور 

املجلس األعىل حاكم الشارقة برضورة االهتامم 

1794 مستفيد من شبكة الغاز الطبيعي 
بالمنطقة الشرقية

مقومات  وتوفري  األساسية  البنية  مبرشوعات 

الحياة الكرمية للسكان يف جميع مناطق اإلمارة 

وتشجيع استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل 

سكان  عىل  والتيسري  البيئة  عىل  للمحافظة 

اإلمارة وتقديم أفضل الخدمات لهم. 

الطبيعي  الغاز  مرشوع  بأن  وأكد   

الهيئة  التزام  يعكس  الشارقة   بإمارة  الحيوي 

الشارقة  سكان  وتشجيع  البيئة  عىل  باملحافظة 

بديل  كوقود  الطبيعي  الغاز  استخدام  عىل 

يحققها  التي  املتعددة  الفوائد  من  لالستفادة 

االسطوانات   « املسال  الغاز  باستخدام  مقارنة 

» حيث يساهم يف الحفاظ عىل البيئة ومتوافر 

والسالمة،  األمان  ويحقق  اليوم  ساعات  طوال 

مشرياً إىل أن الهيئة تطبق أرقى وأدق املواصفات 

الشبكة  متديدات  يف  واألمان  الجودة  ومعايري 

باستخدام  مقارنة  التنافسية  أسعاره  إىل  إضافة 

األسطوانات.

مدير  الحوسني  خالد  املهندس  وأكد   

مكتب الغاز الطبيعي باملنطقة الرشقية أنه تم 

خالل الفرتة املاضية انجاز عدد من مرشوعات 

املرحلة  تضمنت  الطبيعي  الغاز  شبكة  متديد 

األوىل مبنطقة الزبارة يف وقت قيايس وتم تدفق 

املنطقة  والتوصيل لسكان  التمديدات  الغاز يف 

الذي يتم وفق أفضل املواصفات العاملية مشرياً 

تتضمن  للهيئة  االسرتاتيجية  الخطة  ان  إىل 

الطبيعي  الغاز  مرشوعات  تنفيذ  يف  االستمرار 

سيتم  مبدينة خورفكان حيث  املناطق  كافة  يف 

لشبكات  رئييس  خط  لتمديد  مرشوع  تنفيذ 

منه  وسيستفيد  بالكامل  الحراي  ملنطقة  الغاز 

أو  التجارية  القطاعات  سواء  بالكامل  املنطقة 

الصناعية أو السكنية.

وأشار إىل انه تم االنتهاء من  املرحلة   

الطبيعي  الغاز  األوىل  ملرشوع متديدات شبكة 

 12 بطول  كلباء  مبدينة  الساف  منطقة  يف 

كيلومرت ويخدم عدد من املناطق الحيوية مثل 

الساف وحي البحرية ومربع 19 و20  وتم البدء 

يف توصيل لسكان املنطقة والذين يزيد عددهم 

عن 210 منزل، مشرياً إىل ان الخطة االسرتاتيجية 

مرشوعات  تنفيذ  يف  االستمرار  تتضمن  للهيئة 

كلباء  مبدينة  املناطق  كافة  يف  الطبيعي  الغاز 

أو  الصناعية  أو  التجارية  القطاعات  سواء 

السكنية.

الرتتيبات  كل  إكتامل  تم  أنه  وأوضح   

املناطق  هذه  يف  املشرتكني  لتمكني  الالزمة 

الجديدة من االستفادة من خدمات شبكة الغاز 

لتوصيل  الالزمة  االجراءات  واتخاذ  الطبيعي 

حسب  مساكنهم  إىل  الطبيعي  الغاز  خدمة 

االجراءات املتبعة لدى الهيئة. 

واضاف بأن فرق العمل التابعة إلدارة   

بكل  تعمل  الرشقية  باملنطقة  الطبيعي  الغاز 

إىل  الحيوية  الخدمة  لضامن وصول هذه  جهد 

من  القصوى  االستفادة  وتحقيق  مشرتك  كل 

مزايا الغاز الطبيعي. 
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راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  أكد   

أن  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم 

الهيئة مستمرة يف العمل مع مبادرة املرسعات 

املنصات  عىل  االعتامد  خالل  من  الحكومية 

لوضع  بعد  عن  والعمل  والذكية  اإللكرتونية 

لتوصيل  التحديات  ملواجهة  املبتكرة  الحلول 

 3 خالل  بالشارقة  مناطق  أربعة  يف  الخدمات 

الدائم  التوصيل  طلب  فتح  من  فقط  ساعات 

ملطار  الحرة  واملنطقة  تالل  املناطق  وتشمل 

ومويلح  بالحمرية   الحرة  واملنطقة  الشارقة 

من  السادسة  الدفعة  ضمن  وذلك  التجارية 

 3 منذ  إنطلقت  والتي  الحكومية  املرّسعات 

أسابيع والتي تعمل عىل تنفيذ رسيع لعدد من 

الحيوية يف  القطاعات  بأداء  املبادرات، لالرتقاء 

الدولة.

وأشار إىل أن الهيئة تسعى إىل تحقيق   

ومتتلك   ، عملها  مجاالت  يف  والتميز  الريادة 

الشيخ  السمو  صاحب  من  ودعم  إمكانيات 

عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور 

لتحقيق  يؤهلها  الشارقة  حاكم  األعىل  املجلس 

مجاالت  كافة  يف  والتنمية  والتطور  التقدم 

وفق  مستقبلية  عمل  آليات  وتطوير  عملها، 

والرشاكة  االبتكار  عىل  تعتمد  طموحة،  رؤية 

وتركز فيه عىل تحقيق أفضل النتائج.

وأشاد بالنتائج التي تحققت من خالل   

تضافر الجهود مع مبادرة املرسعات الحكومية 

وعدد من الجهات املختلفة .

تقديم  عىل  تعمل  الهيئة  أن  وأوضح   

الناس  حياة  لتسهيل   ، الخدمات  أفضل 

كفريق  العمل  خالل  من  سعادتهم،  وتحقيق 

االبتكار  يتبنى  واإلنتاجية،  الكفاءة  عايل  واحد 

املستهدفات  تتخطى  التي  اإلنجازات  وتحقيق 

والتطلعات، من خالل توفري خدمات متكاملة، 

االحتياجات  وتلبي  والجهد،  الوقت  تخترص 

بأعىل درجات الفعالية ومواكبة التحول الرقمي 

يف إنجاز املعامالت. وأشار إىل أن تحدي تحسني 

من  والغاز  واملياه  الكهرباء  توصيل  خدمات 

للمباين  الكهرباء  توصيل  مدة  خفض  خالل 

كهرباء الشارقة مستمرة في العمل عن بعد مع المسرعات الحكومية 
لمواجهة التحديات

الشارقة   بإمارة  األربعة  املناطق  يف  الجديدة 

لتصل إىل 3 ساعات بدال من تجاوزها الشهرين 

وبلدية  الهيئة  إدارات  كافة  مع  بالتعاون  يتم 

وسيتم  األخرى  الجهات  من  وعدد  الشارقة 

أسبوع   12 خالل  قيايس  وقت  يف  انجازه  

وبكفاءة عالية.

وأكد أن الهيئة تعمل عىل توفري كافة   

وتحقيق  التحدي  لنجاح  الالزمة  االمكانات 

وسيكون  املحددة  الزمنية  املدة  خالل  أهدافه 

من  الهيئة  تقدمه  ملا  اضافة  االنجاز  هذا 

عىل  وسيعمل  الشارقة  إمارة  لسكان  خدمات 

التنافسية  القدرة  وزيادة  االستثامرات  جذب 

لهذه املناطق.
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الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  نفذت   

تركيب بوابات وممرات تعقيم ذايت للموظفني 

عىل  للعمل  الحيوية   واملواقع  املحطات  يف 

ساعات  وبعد  قبل  املوظفني  املالبس   تعقيم 

وذلك  للمنزل  الرجوع  وقبل  الرسمية  العمل 

حفاظا عىل سالمتهم وسالمة أرسهم حيث تويل 

الهيئة سالمة وصحة املوظفني أولوية خاصة.

راشد  املهندس  الدكتور  وأكد سعادة   

أن  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم 

الهيئة انجزت بالتعاون مع رشكة الفطيم إحدى 

الرشكات الرائدة واملتخصصة يف مجال التعقيم 

تصميم  املختصة  والجهات  املعدات  وصناعة 

املوظفني  تعقيم  وممرات  بوابات  وتركيب 

اإلنتاج حفاظا عىل صحتهم  العاملني مبحطات 

وسالمتهم.

عىل  تحرص  الهيئة  أن  إىل  وأشار   

الشخصية  والحامية  الوقاية  أدوات  كافة  توفري 

يضمن سالمتهم  مبا  املواقع  كافة  يف  للموظفني 

للموظفني  توعوية  نرشات  توفر  وكذلك 

إتباعها  الالزم  الوقائية  باإلجراءات  واملتعاملني  

واتخاذ كافة اإلجراءات الوقائية باملواقع حيث 

يدوية  بصمة  جهاز   80 من  أكرث  استبدال  تم 

الوجه  بصمة  بنظام  تعمل  حديثة  بأجهزة 

اضافة  ثانية،  تتجاوز  ال  فائقة  بعد برسعة  عن 

العمل  مواقع  يف  الوقائية  املعقامت  توفري  اىل 

الداخلية والخارجية ومتابعة برنامج الوقاية يف 

وتعقيم  نظافة  حيث  من  العمل  مواقع  كافة 

ارتداء  من  والتأكد  دورية  بصفة  املواقع  كافة 

لضامن  املواقع  يف  والكاممات  القفازات 

استمرارية العمل بكفاءة.

التي  االجراءات  جميع  أن  وأوضح   

تتخذ داخل مواقع الهيئة واملشاريع تأيت تطبيقا 

لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان 

بوابات وممرات تعقيم ذاتية بالمواقع الحيوية في كهرباء 
الشارقة

بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم 

من  مجموعة  اتخاذ  تتضمن  والتي  الشارقة 

الداخلية  العمل  مواقع  يف  االحرتازية،  التدابري 

والخارجية واتخاذ كافة اإلجراءات التي تضمن 

الحفاظ عىل صحة وسالمة العاملني واملتعاملني 

.وأوضحت املهندسة عفراء العويس قائد فريق 

تقوم  أجهزة  تشمل  البوابات  أن  الطاقة  كفاءة 

بتوفري تعقيم ذايت خالل وقت الدخول والخروج 

هذه  عىل  مرتددين  متعاملني  وألية  للمبنى 

املواقع  ضمن خطة الهيئة يف تطبيق اإلجراءات 

الوقائية ضد جائحة كوفيد 19 باإلمارة، ويتميز 

الجهاز بتوفري أجهزة استشعار عن بعد لتقليل 

ويتم  به،  والكيامويات  املياه  من  االستهالك 

استخدام كيامويات معتمدة وغري ضار للصحة 

ال  التي  التضبيب  خاصية  باستخدام  ويتميز   ،

التغطية  وتضمن  للمالبس  بلل  أي  تسبب 

الكاملة داخل البوابات واملمرات.

 2828

طـــة
شـ

و أنـ
خـــــبار 

أ
طـــة

شـ
و أنـ

خـــــبار 
أ



29

11
7 

دد
ع

 ال
 -
 1

6 
ة 

سن
 ال

ر-
وا

نـــ
         أ

الشارقة   ومياه  كهرباء  هيئة  أعلنت   

كيلو   132 جهد  محطات   4 عدد  تشغيل  عن 

املاضيني  العامني  خالل  خالل  وذلك  فولت 

الشارقة  ومركز  أبوشغارة  محطات  تشمل 

محطة  وتشغيل  الجامعية  واملدينة  لالستثامر 

مبحطة  فولت  كيلو   123 مفاتيح  وإضافة  تالل 

 25 الهيئة عن تشغيل عدد  الطي كام كشفت 

محطة فرعية جهد 33 كيلو فولت يف مختلف 

من  اإلنتهاء  تم  كام  الشارقة  إمارة  مناطق 

عدد  يف  الشبكات  لتعديل  جديدة  مرشوعات 

خطوط  تشمل  الشارقة  مدينة  مناطق  من 

 33 شبكات  تعديل  ومرشوعات  جديدة    132

و11كيلوفولت يف أكرث من 51 منطقة بالشارقة.  

الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأوضح 

رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن املحطات 

واملرشوعات  التوسعات  إطار  يف  تأيت  الجديدة 

مرشوعات  يف  والتوسع  الرضورية  التطويرية 

الطاقة واملياه وشبكات النقل والتوزيع ملواجهة 

الطلب املتزايد عىل الطاقة واملياه.

اهتامماً  أولت  الهيئة  أن  إىل  ولفت   

لتطوير الخدمات يف كافة مجاالت عملها  كبرياً 

أجل  من  واملستقبلية،  الحالية  خططها  ضمن 

التوسع  وحركة  لألحامل  املطرد  النمو  مواكبة 

املشاريع  تلك  أن  إىل  الفتاً  والسكاين،  العمراين 

املناطق  عىل  األحامل  تخفيف  يف  ستساهم 

وتزويد املناطق الجديدة بالكهرباء. 

إطار  يف  تعمل  الهيئة  أن  إىل  وأشار   

إسرتاتيجية تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من 

عىل  سياساتها  تعتمد  والتى  الكهربائية  الطاقة 

دراسات لتنويع مصادر الطاقة واالستفادة املثىل 

إنتاجها  كفاءة  وتحسني  املتاحة  مواردها  من 

واستخدامها وتحقيق الحفاظ عىل البيئة.  وأكد 

الحلول  أفضل  استخدام  عىل  تحرص  الهيئة  أن 

زيادة  يف  تسهم  التي  والتقنية  التكنولوجية 

اإلنتاج وتطوير األداء وتقليل حجم االنبعاثات 

كبرية  بنسب  املحطات  عن  الصادرة  الكربونية 

لإلمارة  والطاقة  االستدامة  توجهات  من  تعزز 

وتعزيز اعتامدية وفاعلية ورفع كفاءة شبكات 

التقنيات  أفضل  استخدام  عرب  والتوزيع  النقل 

الحديثة املعتمدة عاملياً .

مدير  الليم  مي  املهندسة  وأوضحت    

املحطات  دخول  أن  الهنديس  التخيل  إدارة 

الشبكات  تعديل  وكذلك  الخدمة  يف  الجديدة 

يف  سيساهم  العاملية   املواصفات  أفضل  وفق 

الكهرباء  لشبكة  واالستقرار  الثبات  تحقيق 

وتوزيع األحامل يف مختلف املناطق 

عىل  تحرص  الهيئة  أن  إىل  وأشارت    

نظم  أعىل   ومراعاة  اإلمكانات  كافة  توفري 

الشبكة  وتشغيل   ، العمل  يف  والجودة  األمان 

كام  فنيا  األداء  مستويات  بأعىل  الكهربائية 

الالزمة  الدراسات  كافة  تنفيذ  عىل  تعمل 

والتوزيع  النقل  شبكات  وتوسعة  لتطوير 

وأنظمة تشغيل وتوليد الكهرباء ورفع مستوى 

لتلبية  املحطات  قدرات  وتعزيز  الكفاءة 

معدالت الطلب املتزايد عىل الكهرباء. وأضافت 

خالل  تشغيلها  تم  التي   33 جهد  محطات  أن 

تالل2‘5‘6  محطات  شملت  املاضيني  العامني 

والجرينة مول وحجر اإلمارات وشمس والواحة 

مول ونهده8 والزاهية مول والجرينة2 والسيوح 

والصناعية5  لألسمنت  الشارقة  ومصنع  ونسمة 

وكلباء والساف2 والجامعة بكلباء والواحة مول 

والغبيبة2 والسيوح 3.

حسن  محمد  أحمد  املهندس  وأشار   

مرشوعات  أن  الهنديس  التخيل  إدارة  من 

شملت  تنفيذها  تم  التي  الشبكات  تعديل 

تعديل خطوط من الطي إىل منطقتي السيوح 

إىل  الجرينة  ومن  الجرينة  إىل  والنوف  والفالح 

والطي  اإلمارات  وأحجار  ك.ف  الجامعة33 

واملركز  ونزوى  وشموس  والحمرية  واملجاز 

الريايض والغبيبة والحمرية واملنطقة الصناعية 

وأحجار  والصناعية17  والصجعة  والجامعة   3

اإلمارات والجامعة ب إىل الزاهية ومدينة تالل 

واملركز  تالل  إىل  والطي  والقاسمية  وأبوشغارة 

والطي220  والزاهية  مول  الواحة  إىل  الريايض 

وتعديل الشبكة يف الجبيل وميناء خالد واملصىل 

ومتديد كايبالت 132 كيلوفولت إىل مدينة تالل  

واللية  الغبيبة  إىل  الريايض  واملركز  والقاسمية 

والخالدية  الفشت  شبكة  وتعديل  الخان  إىل 

من  وعدد  باملطار  الحرة  واملنطقة  والحمرية 

املناطق األخرى.

بهدف تحقيق االستقرار 
وتلبية الطلب المتزايد
كهرباء الشارقة تعلن 

عن تشغيل 4 محطات 
132 كيلوفولت و25 

محطة 33 وتعديل 
الشبكات في 51 

منطقة خالل عامين
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الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  أنجزت   

املرحلة األوىل من خطتها االسرتاتيجية لتحويل 

الخدمات مبدينة كلباء إىل خدمات ذكية بحلول 

عدد  تركيب  من  االنتهاء  تم  حيث   2023 عام 

ميكنها  كلباء  مدينة  يف  ذيك  مياه  عداد   9000

تم  كام  الترسبات،  وكشف  ومراقبة  قياس 

تركيب عدد 7000عداد كهرباء ذيك خالل العام 

املايض وتتضمن خطة التحول الذيك مبدينة كلباء 

منظومة  وتطبيق  الحديثة  التقنيات  استخدام 

العدادات الذكية وتقديم الخدمات االلكرتونية 

مام  الذكية  والتطبيقات  االلكرتوين  املوقع  عرب 

املشرتكني  عىل  التيسري  يف  كبري  بشكل  يسهم 

والتعرف  العدادات  قراءات  يف  الدقة  وضامن 

الكهرباء  من  الفعلية  االستهالك  كميات  عىل 

واملياه وتحقيق الفائدة للهيئة واملشرتكني. 

املهندس  الدكتور  سعادة  وأوضح   

الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم  راشد 

أن انجاز املرحلة األوىل من الخطة االسرتاتيجية 

استبدال  تم  حيث  قيايس  وقت  يف  تم  للهيئة 

مختلف  يف  ذكية  بعدادات  القدمية  العدادات 

مناطق مدينة كلباء وتحويل عدد من الخدمات 

إىل اليكرتونية عرب املوقع االلكرتوين والتطبيقات 

العدادات  منظومة  تطبيق  ويسهم   ، الذكية  

قراءات  يف  الدقة  كبري يف ضامن  بشكل  الذكية 

االستهالك  كميات  عىل  والتعرف  العدادات 

الهيئة  أن  إىل  مشرياً  الكهرباء،  من  الفعلية 

تعتمد عىل الدراسات املتخصصة واملتأنية عند 

الفائدة  تطبيق أي نظام جديد لضامن تحقيق 

للهيئة واملشرتكني.  

الشارقة  ومياه  كهرباء  أن هيئة  وأكد   

نفذت دراسة ميدانية شاملة بالتعاون مع عدد 

يف  البدء  قبل  والعاملية  املحلية  الرشكات  من 

مناطق  يف  الذكية  العدادات  منظومة  تطبيق 

مدينة كلباء. وأوضح أن الهيئة اتخذت خطوات 

جادة لتطوير مجاالت عملها بتوجيهات ودعم 

كامل من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان 

بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم 

السياسات  من  عدد  تبني  خالل  من  الشارقة 

والسعي  الحديثة  التقنيات  وتطبيق  والربامج 

الكفيلة  والخطوات  والسبل  الوسائل  لتعزيز 

بتحقيق تقدم يف إنتاج وتوزيع الكهرباء وتحلية 

الطلب  لتلبية  الهدر  من  عليها  والحفاظ  املياه 

اإلنجازات  من  املزيد  وتحقيق  عليها  املتزايد 

لخدمة مسرية التقدم والتنمية يف إمارة الشارقة.  

بتحقيق  كبرياً  اهتامماً  تويل  الهيئة   أن  وأكد 

وترشيد  حفظ  خالل  من  املستدامة  التنمية 

تعمل  اسرتاتيجي  كهدف  املياه  استخدام 

وضع  عىل  الجهات  جميع  مع  بالتعاون  الهيئة 

عىل  وتحرص  تحقيقه  تضمن  التي  املبادرات 

بناء الشبكات الذكية ورفع الكفاءة التشغيلية ، 

ملا لذلك من أثر كبري يف التقليل من االنبعاثات 

اسرتاتيجي  كخيار  البيئة  وحامية  الكربونية 

ملستقبل أجيالنا .

الزعايب  موزة  املهندسة  وأوضحت   

التحول  أن  كلباء  ومياه  كهرباء  إدارة  مدير 

عىل  يتم  كلباء  مبدينة  الخدمات  يف  الذيك 

مراحل تتضمن تركيب العدادات الذكية للمياه 

والكهرباء حيث تم انجاز املرحلة األوىل يف وقت 

قيايس وبكفاءة عالية وتم االنتهاء من استبدال 

جميع العدادات يف مدينة كلباء بعدادات ذكية 

ويجري حاليا استكامل استبدال باقي العدادات 

خالل  وسيتم  كلباء  مبدينة  املناطق  كافة  يف 

التقنيات  استخدام  يف  التوسع  املقبلة  املرحلة 

عىل  للتيسري  الذكية  والتطبيقات  الحديثة 

املشرتكني مبدينة كلباء وتقديم أفضل الخدمات 

لهم.

وأكدت أن العدادات الذكية الجديدة   

األنواع  أفضل  من  تعترب  الهيئة  وفرتها  التي 

العدادات  عىل  الفحوصات  إجراء  وتم  العاملية 

يف  بالكامل  فحصها  تم  كام  املنتجة  املصانع  يف 

والذي  العدادات  بفحص  الخاص  الهيئة  مخترب 

يشمل أجهزة متطورة، مشريًة إىل أن العدادات 

الجديدة ترتاوح بني 200 أمبري حتى 2500 أمبري 

الهيئة  أن  وأكدت  الكهربائية.  األحامل  حسب 

املستدامة  التنمية  بتحقيق  كبرياً  اهتامماً  تويل 

الطاقة  استخدام  وترشيد  حفظ  خالل  من 

مع  بالتعاون  الهيئة  تعمل  اسرتاتيجي  كهدف 

جميع الجهات عىل وضع املبادرات التي تضمن 

تحقيقه وإيجاد الحلول املبتكرة للتحديات التي 

تواجه قطاع الطاقة واملياه وتساهم يف التقليل 

من االنبعاثات الكربونية وحامية البيئة. 

.

عداد  و7000  ذكي  مياه  عداد   9000 تركيب 
كهرباء بكلباء خالل عام

املهندسة موزة الزعايب 

مدير إدارة كهرباء ومياه كلباء 
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الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  أنجزت   

املرشوعات  من  عدد  املايض  العام  خالل 

واالستقرار  الثبات  لتحقيق  والرضورية  الحيوية 

كلباء  مبدينة  الخدمات  وتطوير  للشبكات 

االنتهاء  تم  حيث  املواصفات  بأفضل  وتوفريها 

من إنشاء وتشغيل محطتي الساف )2( و حي 

الجامعة 33/11 ك.ف و50 محطة صغرية جهد 

كلباء  مدينة  يف  املناطق  مبختلف  ف   . ك   11

محطات   8 ترقية  إىل  باإلضافة  الحلو  ووادي 

11/0.415 ك.ف وتوصيل خدمات املياه لعدد 

500 مبنى وخدمات الكهرباء لعدد 450 مبنى 

إىل  باإلضافة  كلباء  مدينة  مناطق  مختلف  يف 

عدد من مرشوعات الصيانة وتطوير الشبكات، 

وتوصيل خدمات الكهرباء واملياه لتجارية سور 

من  أكرث  وتركيب  كلباء  وملنطقة صناعية  كلباء 

75 صندوق تغذية كهربائية.

راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأكد   

أن  الشارقة  وميه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم 

الهيئة تعمل بعزمية قوية وإرادة صلبة ورؤية 

والتطوير  البناء  مسرية  يف  لتساهم  مستقبلية 

الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  يقودها  التي 

املجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان 

األعىل حاكم الشارقة عىل أرض اإلمارة وتسعى 

الهيئة إلتخاذ كافة اإلجراءات وتحقيق منظومة 

األساليب  وتبنى  واملستدامة  الشاملة  التنمية 

الحديثة واملتطورة يف شتى املجاالت مام يساهم 

يف تقديم خدماتها للمشرتكني مبواصفات عاملية.

الهيئة  نفذتها  التي  املرشوعات  أن  وأوضح  

املناطق  كافة  لتطوير  تهدف  كلباء  مدينة  يف 

مدار  عىل  واملياه  الكهرباء  خدمات  وتوفري 

الساعة وبجودة عالية مشرياً إىل أن املرشوعات 

كلباء  مبدينة  انجازها   تم  التي  التطويرية 

تغذي  والتي  الساف  محطة  تشغيل  تضمنت 

عدد 500 مسكن من ضمنها مساكن مبادرات 

باملدينة  القريبة  املناطق  وتدعم  الدولة  رئيس 

يف حالة أي طوارئ أوصيانة بهذه املناطق. أما 

لتزويد  إنشائها  تم  فقد  الجامعة  حي  محطة 

مؤخرا  تطويرها  تم  التي  للمشاريع  الكهرباء 

كمرشوع نزل الرفراف واملركز التجاري باملنطقة 

واملباين  للزوار  القرم  مركز  ملرشوع  باالضافة 

الحكومية والتجارية وعدد 60 فيال سكنية

الزعايب  موزة  املهندسة  وأوضحت   

مدير إدارة  كهرباء ومياه كلباء أن املرشوعات 

التي تم إنجازها مبدينة كلباء خالل العام املايض 

ملحطات  الكهرباء  خدمات  توصيل  شملت 

ومنطقة  خوركلباء  مبنطقتي  الصحي  الرصف 

ملركز  واملاء  الكهرباء  دحيات وتوصيل خدمات 

إدارة  ومبنى  الساف  مبنطقة  الصحي  كلباء 

واملاء  الكهرباء  خدمات  وتوصيل  الجوازات 

كلباءحيث  مبدينة  حكومي  مسكن   201 لعدد 

 33 لعدد  واملاء  الكهرباء  خدمات  توصيل  تم 

االسكان  لدائرة  تابعة  السور  مبنطقة  مسكن 

الساف  مبنطقة  مسكن   38 وعدد  بالشارقة 

 130 و  التحتية  البنية  تطوير  لوزارة  تابعة 

شؤون  لوزارة  تابعة  الساف  مبنطقة  مسكن 

املرتجعة  املياه  خط  استبدال  تم  كام  الرئاسة 

GRE والتعاون  بأنابيب  التحلية  محطة  من 

مع رشكة WILO لتجربة فالتر الرتشيح الفائق 

األوسط.  الرشق  منطقة  UF الثبات جودته يف 

من  عدد  نفذت  كلباء  إدارة  أن  إىل  وأشارت 

الطاقة  استهالك  ترشيد  بأهمية  التوعية  برامج 

املجال  هذا  يف  الصحيحة  والسلوكيات  واملياه 

حيث نظمت حملة  تحت شعار« جيل مرشد 

» تحمل رسالة موجهه ألولياء األمور من خالل 

تلقيها  شيقة  بطريقة  وذلك  املستقبل  أجيال 

أن  بعد  حمد  آية  الطالبة  الصغرية  املرشدة 

تعريفية مع قسم  تأهيلها من خالل جولة  تم 

وطرقها  الرتشيد  بأساليب  وتعريفها    الرتشيد 

وكيفية إعداد جيل مرشد والربنامج الثاين الذي 

الرتشيد«  ساعة  قائد   « بشعار  اإلدارة  نفذته 

وهو عبارة عن موظف من كل دائرة حكومية 

عمله  مكان  من  الرتشيد  لساعة  بالرتويج  يقوم 

والربنامج الثالث بعنوان » يدا بيد مع مشاريع 

من  الرتشيد  لساعة  الرتويج  تستهدف  رواد« 

خالل أصحاب مشاريع رواد وباستخدام مواقع 

للرتويج  بهم  الخاصة  االجتامعي  التواصل 

 « شعار  تحت  الرابع  والربنامج  الرتشيد  لساعة 

املساجد  دور  تفعيل  خالل  من    « ترسفوا  وال 

يف نرش ثقافة الرتشيد والتثقيف بساعة الرتشيد 

من خالل التعاون مع دائرة األوقاف اإلسالمية 

بكلباء.

الخدمات  تطوير  بهدف 
واستقرار الشبكات

تنجز  الشارقة  كهرباء 
جهد  توزيع  محطتين 
33 ك.ف و50 محطة 11 

ك.ف بكلباء 
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راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  أكد   

أن  الشارقة   ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم 

لضامن  شاملة  خطة  تنفيذ  عىل  تعمل  الهيئة 

لسكان  املياه  إمدادات  واستمرارية   توفري 

التوافرية  مستويات  أعىل  وفق  الشارقة  إمارة 

واالعتامدية والجودة. وتتبنى الهيئة يف تشغيل 

محطات تحلية املياه أفضل املامرسات العاملية 

مجال  يف  املتكاملة  اإلدارية  األنظمة  وأحدث   ،

الهيئة  تتخذ  كام   ، املؤسسية  املخاطر  إدارة 

جميع  لتجنب  الالزمة  االحرتازية  اإلجراءات 

تسخري  عىل  تعمل  الهيئة  وأن  املخاطر  أشكال 

اإلجراءات  وترسيع  لدعم  الحديثة  التقنيات 

خاصة يف ظل الظروف والتحديات التي يفرضها 

انتشار فريوس كورونا يف جميع أنحاء العامل.

الليم  راشد  املهندس   الدكتور  سعادة  وأشار 

إىل أن الهيئة تبذل جهوداً كبرية إلنتاج وتحلية 

تبذل  كام  املشرتكني  عىل  وتوزيعها  املياه 

املياه  عىل  الحفاظ  بأهمية  لتوعيتهم  جهوداً 

الهيئة  وأعدت  األمثل  االستخدام  واستخدامها 

مجموعة من الربامج والخطط لتوعية املشرتكني 

زيادة  يشهد  الذي  السكني  القطاع  يف  خاصة 

الجامهري  التزام  نتيجة  االستهالك  كميات  يف 

للظروف  إال  النزول  وعدم  منازلهم  يف  بالبقاء 

الطارئة للوقاية من انتشار فريوس كورونا حيث 

املبادرات ملتابعة ترشيد  العديد من  تم إطالق 

االستهالك يف املناطق السكنية مثل الكشف عن 

التي  الرتشيد  وأدوات  قطع  وتركيب  الترسبات 

توفر اكرث من %40  وكذلك نرش الوعي بأهمية  

اتباع سلوكيات الرتشيد يف استخدام املياه .

املهندس  الدكتور  سعادة  وأوضح   

الشارقة   ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم  راشد 

وتقوية  لتعزيز  جهودها  تواصل  الهيئة  أن 

شبكات نقل وتوزيع املياه يف كافة مناطق إمارة 

أن  الشارقة ، وتوفري إمدادات املياه ،  موضحاً 

كيلومرت يف  املياه متتد ألكرث من 3500  شبكات 

الشارقة ويبلغ اإلنتاج 110 ماليني جالون يومياً 

يف  جالون  مليون   90 منها  الشارقة  إمارة  يف 

مدينة الشارقة.

عمل  خطة  إعداد  تم  انه  وأكد   

يف  تعمل  التي  الفنية  والكوادر  للمهندسني 

الخطوط  وصيانة  املياه  وتحلية  إنتاج  محطات 

حيث يتطلب عملهم التواجد يف املحطات وتم 

وتوفري  عمل  وفرق  مجموعات  إىل  تقسيمهم 

كافة مستلزمات الوقاية واتخاذ كافة اإلجراءات 

أن  إىل  مشرياً  سالمتهم  تضمن  التي  االحرتازية 

املهندسني  من  متميزة  نخبة  تضم  املحطات  

بأعامل  عليهم  يعتمد  الذين  األكفاء  والفنيني 

الوقائية  الصيانة  وبرامج  واإلصالحات  الصيانة 

لكافة  املعدات عىل مدار السنة بالتنسيق بني 

أقسام التشغيل والتخطيط والصيانة. 

 وأشار إىل أن محاور اسرتاتيجية الهيئة تتضمن 

الترشيد يوفر  أكثر من 40 ٪
كهرباء الشارقة تنتج 110 ماليين جالون مياه يوميًا 

والشبكات تتجاوز 3500 كيلومتر
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الطبيعية  املائية  للموارد  املتكاملة  اإلدارة 

التي  التقليدية،  غري  املياه  وموارد  املحدودة، 

مياه  استخدام  وإعادة  املحالة  املياه  تشمل 

الرصف الصحي املعالجة بشكل فعال، والرتكيز 

عىل محور إدارة الطلب عىل املياه ، ومن خالل 

ومراقبة  الرشكاء  جميع  مع  املشرتك  العمل 

الشبكات  ومراقبة  اإلنتاج  وكفاءة  املياه  جودة 

والهدر  الفاقدة  املياه  لكميات  حلول  وايجاد 

وتكثيف  املياه  وتخزين  املياه  تلوث  وتجنب 

جهود التوعية بأهمية االستخدام األمثل للمياه 

وترشيد استهالكها. 

مدير  املال  عصام  املهندس  وأكد    

املواصفات  أحدث  تتبع  الهيئة  أن  املياه  إدارة 

حيث  املياه  وتوزيع  إنتاج  يف  العاملية  الفنية 

برنامج  عىل  وتعتمد  رقمية  شبكة  عىل  تعتمد 

إىل  الوصول  بهدف  للشبكة  ومنذجة  محاكاة 

أفضل املعايري واملواصفات العاملية كام يتم ضخ 

التحكم يف  يتم  بأدىن ضغط ممكن حتى  املياه 

الترسبات واملحافظة عىل املياه ، وتحرص الهيئة 

عىل استخدام مواد صديقة للبيئة تحافظ عىل 

جودة املياه يف تنفيذ خطوط شبكات املياه.

فنية  مختربات   7 بالهيئه  يوجد  أنه  إىل  وأشار 

بداية  من  عليها  والحفاظ  املياه  جودة  ملراقبة 

خالل  من  للمشرتكني  وصولها  وحتي  التحليه 

واملختربات  كم   3500 عن   طولها  يزيد  شبكة 

البرشية  والكوادر  األجهزة  بأحدث  مزودة 

من  والتأكد  املياه،  فحص  ملتابعة  املؤهلة 

جودتها وعذوبتها يف كافة مناطق إمارة الشارقة 

عىل مدار الساعة. 

النابودة  خلود  املهندسة  أوضحت   

تواكب  الهيئة  أن  املياه  جودة  قسم  مدير 

إلمارة  العمراين  والتوسع  الحضاري  التطور 

الشارقة بشكل مستمر لذا تم زيادة عدد موقع 

فحص العينات يف شبكة مدينة الشارقة إلـــى 

املياه يف  مراقبة جودة  بهدف  55 موقع وذلك 

الشبكه بشكل مستمر  وأكدت أن مهام املخترب 

مدينة  شبكة  يف  املياه  جودة  مراقبة  يف  تتمثل 

الشارقه وفحص عينات املياه بجميع مصادرها 

والتوزيع   النقل  خطوط  يف  التحليه  كمياه 

وفحص  املياه  جودة  عن  املشرتكني  ومالحظات 

وأشارت   . دوري  بشكل  اآلبار  حقول  مياه 

والتحليه  املياه  محطات  إدارة  مخترب  أن  إىل 

وأخذ  املواقع  زيارة  يف  الجمهور  مع  يتعاون 

للتأكد  املخترب  فني  قبل  من  وفحصها  العينات 

الحكوميه  الدوائر  يتعاون مع  من جودتها كام 

 ، املياه  جودة  لفحص  الحاجه  عند  والرشكات 

التابعه  الصحيه  كز  املرا  مع  املخترب  كتعاون 

ألمارة الشارقة يف فحص العينات بشكل دوري 

للتأكد من أنها ضمن مواصفات منظمة الصحه 

العامليه .

املهندس عصام املال

مدير إدارة املياه
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الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  نظمت   

احتفالية بحضور سعادة الدكتور املهندس راشد 

وانجازاتها  باملرأة  لالحتفاء  الهيئة   رئيس  الليم 

اختيار  من خالل  العاملي  املرأة  يوم  مع  تزامناً 

فاعلة  مساهامت  قدمن  للتكريم   فئات   3

الفئة   ، املجتمع  وخدمة  الهيئة  مسرية  يف 

انجازات  لها  قيادات  تكريم  تضمنت  األوىل  

األمني  املال  خولة  تكريم  تم  حيث  واضحة 

بالشارقة  األرسة  لشؤون  األعىل  للمجلس  العام 

وتكريم أقالم من سيوا للمبدعات  الاليت شاركن 

بأقالمهن يف توعية الجامهري والتعريف بالهيئة 

ملسة  عنوان  تحت  الثانية   والفئة  وخدماتها 

املوظفات  من  عدد  تكريم  خاللها  تم  وفاء 

السابقات بالهيئة الذين انتقلوا للعمل بجهات 

والفئة  للهيئة  متميزين  سفراء  وكانوا  أخرى 

الثالثة اإلعالميات املتميزات الاليت دعمن الهيئة 

عن  الصحيحة  املعلومات  تقديم  يف  وساهمن 

الحفل  فعاليات  وضمن  وانجازاتها    جهودها 

الفردان  خولة  بقيادة  املنظمة  اللجنة  قدمت 

الدكتور  لسعادة  تذكاري  درع  اللجنة  رئيس 

كهرباء الشارقة 
تحتفي بيوم المرأة 
العالمي بتكريم 3 

فئات من المتميزات

املهندس راشد الليم  لدعمه املستمر وتشجيعه 

للمراة ومنحها الفرصة للتدريب والرتقي وتويل 

املناصب القيادية بالهيئة.

راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأكد   

الليم  رئيس الهيئة أن يوم املرأة العاملي الذي 

يعد  مارس  من  الثامن  يف  العامل  به  يحتفل 

وإكرام   ، املرأة  مكانة   لتعزيز  سنوية  مناسبة 

مكانتها يف املجتمع ، وتهيئة  كافة السبل التي 

الله  لها  منحها  التي  بالحقوق  تتمتع  تجعلها 

سبحانه وتعاىل . 

لهن  يحق  زايد  بنات  أن  إىل  وأشار   

من  لهن  تحّقق  مبا  وتعتزن  تفتخرن  أن  اليوم 

بالشكر   وتقدم  التوقعات،  تفوق  إنجازات 

للقيادة الرشيدة التي تشجع املرأة عىل اإلبداع 

فالكل  لذلك،  االمكانات  كافة  توفري  خالل  من 

يدفع باملرأة إىل األمام وينظر إليها نظرة عالية 

الرئييس  الداعم  االمارات(  )ألم  وشكراً  وغالية 

سمو  إىل  بالشكر  أتقدم  كام  االماراتية،  للمرأة 

عىل  القاسمي  محمد  بنت  جواهر  الشيخة 

جهودها املستمرة يف دعم ومتكني املراة يف كافة 

املجاالت. وأكد أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة 

لتمكني  واضحة  واسرتاتيجية  سياسة  تنتهج 

املرأة وتشجيعها عىل اإلبداع والتميز واإلبتكار 

لتساهم  املقومات  كافة  وتوفري  طاقتها  وتفجري 

يف مسرية تطوير الهيئة وخدمة املجتمع وإتاحة 

الفرصة لها لتتوىل املناصب اإلدارية العليا. ويف 

ختام الحفل كرم سعادة الدكتور املهندس راشد 

الليم لجنة التنظيم  .
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األوسط  الرشق  جائزة  معهد  كرم   

راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  بحضور  للتميز 

ثالثة  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم 

الرشق  بجائزة  لفوزهن  الهيئة  موظفات  من 

القيادات  لتميز  والعرشين  الحادية  األوسط 

تزامناً مع أعامل املؤمتر الدويل الرابع والعرشين 

املروج  روضة  بفندق  عقد  والذي  للقياديات 

شهد  وقد  للمرأة  العاملي  اليوم  مبناسبة  بديب. 

القطاعات  من  القياديات  مشاركة  املؤمتر 

واملنظامت  اإلعالم،  وسائل  األعامل،  الحكومية، 

والدويل،  اإلقليمي  املستويني  عىل  االجتامعية 

والرائدات  النسائية  الشخصيات  الجائزة  وتكرم 

من الاليت أصبح وجودهن عالمة فارقة وتسليط 

النسائية  الكوادر  من  متميز  جيل  عىل  الضوء 

املتميزة حيث تهدف الجائزة إىل إبراز الجهود 

إىل  قادت  التي  واإلنجازات  املتميزة  النسائية 

واملنظامت  املؤسسات  إدارة  أنظمة  تطوير 

اإلقليمية والدولية وتضمنت قامئة املكرمات من 

هيئة كهرباء ومياه الشارقة، األستاذه مريم عبيد 

املشرتكة،  الخدمات  إدارة  مديرة   - هاشم  بن 

هيئة كهرباء ومياه الشارقة، عن فئة الشخصية 

النسائية القيادية يف االبداع واالبتكار واألستاذة 

هيئة  املؤسسية،  الهوية  رئيس  املناعى،  بثينة  

الشخصية  فئة  عن    ، الشارقة  ومياه  كهرباء 

املؤسيس  والتميز  اإلدارة  يف  القيادية  النسائية 

واملهندسة فاطمة الكاظم، مدير إدارة السالمة 

الشارقة،  ومياه  كهرباء  هيئة  والبيئة،  والصحة 

إدارة  يف  القيادية  النسائية  الشخصية  فئة  عن 

املعرفة

وتناول سعادة الدكتور املهندس راشد   

الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة ضيف 

رشف املؤمتر يف كلمته أهمية متكني ودعم ريادة 

املرأة نحو ترسيخ أسس القيادة الحديثة لدعم 

وأوضح  والتطوير.  املستدامة  التنمية  تحقيق 

للقياديات  املؤمترات  أكرب  أحد  يعد  الحدث  أن 

التي تنظم يف املنطقة والذي أصبح عرب جهود 

إستمرت ما يزيد عن 24 عاماً، جرس الربط بني 

إنجازاً  وُيشّكل  والغرب  الرشق  من  القياديات 

عىل  للقياديات  هام  تجمع  بإعتباره  اسرتاتيجيُا 

املستويني الحكومي واالقتصادي، حيث يحظى 

املؤسسات  يف  القياديات  من  النخبة  مبشاركة 

االجتامعية  اإلعالمية،  الخاصة،  الحكومية، 

يف  وشارك  والدولية.   االقليمية  واملعرفية 

جلسات املؤمتر  نخبة من املسؤولني، املتحدثات 

والقياديات وجاءت فعاليات املؤمتر عىل النحو 

تحدثت  املؤمتر  جلسات  وقائع  أوىل  يف  التايل: 

لألمم  املقيم  املنسق  عساف،  دينا  الدكتورة 

اسرتاتيجيات  عن  اإلمارات  دولة  يف  املتحدة 

الحكومية  املؤسسات  قيادة  من  املراة  متكني 

القيادة  أبعاد  واستكشاف  الخاصة  والرشكات 

واملعرفة التي تدعم املرأة ومتكنها من الوصول 

إىل املناصب الدولية.

تزامنا مع اليوم العالمي 
للمرأة  3 موظفات  من 

كهرباء الشارقة يفزن 
بجائزة الشرق األوسط 

لتميز القيادات
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كهرباء  بهيئة  االتصال  مركز  استقبل   

الشيخ محمد بن حميد  الشارقة سعادة  ومياه 

اإلحصاء  دائرة  رئيس  القاسمي  محمد  بن 

التنفيذي  املجلس  عضو  املجتمعية  والتنمية 

رموز  ملشاركة  الهيئة  سياسة  إطار  يف  وذلك 

تطوير  يف  املختلفة  وفئاته  املجتمع  وقيادات 

مجاالت العمل واطالعهم عىل جهود ومبادرات 

مركز  تجربة  عىل  اطلع  حيث  املختلفة  الهيئة 

وطريقة  باملتطوعني  االستعانة  يف  االتصال 

املواصفات  أفضل  وفق  واعدادهم  تدريبهم 

للرد عىل املشرتكني وتوفري البيانات واملعلومات 

عن كافة خدمات الهيئة وخطة الطوارئ خالل 

الرد  يف  شارك  كام  املناخية  والظروف  األزمات 

عىل بعض املكاملات الواردة للمركز لالبالغ عن 

اعطال او االستفسار عن الخدمات.

راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأكد   

أن  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم 

االتصال  ملركز  املجتمع  ورموز  قيادات  زيارات 

تهدف  املتصلني  عىل  الرد  يف  ومشاركتهم 

وخدماتها  ومبادراتها   الهيئة   رسالة  لتوضيح 

أن   إىل   مشرياً  املجتمع،  لفئات  تقدمها  التي 

يف  أساسية  ركيزة  يعترب  بالهيئة  االتصال  مركز 

التواصل مع املشرتكني  وتعمل الهيئة باستمرار 

عىل تطويره وفق أفضل املواصفات العاملية وتم 

خالل  من  االتصال  مبركز  جديدة  خدمة  توفري 

التواصل عرب الواتس أب عىل الخط الساخن ) 

800sewa – 8007392 ( للتيسري عىل املشرتكني 

الهيئة  تعمل  كام  لهم  الخدمات  أفضل  وتوفري 

والفنية،  التشغيلية  العمليات  تطوير  عىل 

مستلزمات  وتوفري  الكهربائية  الشبكة  ومراقبة 

التشغيل والصيانة للتقليل من األعطال ومنعها 

من خالل إجراء جميع املناورات الفنية الالزمة 

برامج  وتنفيذ  مراجعة  إىل  باإلضافة  لذلك، 

الكهربائية  الشبكة  وتحسني  وتطوير  الصيانة 

النقطاع  الطارئة  الحاالت  بعض  مع  والتعامل 

التيار الكهربايئ بأرسع وقت ممكن .

مجال  يف  الهيئة  جهود  أن  وأوضح   

االستهالك  ترشيد  بأهمية  والتثقيف  التوعية 

والتي  واملياه  للطاقة  األمثل  واالستخدام 

املجتمع   وقطاعات  فئات  كافة  استهدفت 

خاصة  االستهالك  تخفيض  إجراءات  واتخاذ 

الكثيف  االستهالك  ذات  واملصانع  املنشآت  يف 

للطاقة ساهمت بشكل كبري يف ثبات واستقرار 

للهيئة  الواردة   الشكاوى  وانخفاض  الشبكات 

عرب مركز االتصال 991  .

بن  محمد  الشيخ  سعادة  وأشاد   

حميد بن محمد القاسمي رئيس دائرة اإلحصاء 

التنفيذي  املجلس  عضو  املجتمعية  والتنمية 

ورحب  التطوع  ومبادرة  االتصال  مركز  بجهود 

ومياه  كهرباء  هيئة  اتصال  مركز  بني  بالتعاون 

املجتمعية  والتنمية  اإلحصاء  ودائرة  الشارقة 

وقدم   بينهام.  واملعلومات  الخربات  وتبادل 

كهرباء  هيئة  يف  االتصال  مركز  إدارة  مدير 

لسعادة  عرض  األحمد   رشيف  الشارقة  ومياه 

القاسمي  محمد  بن  حميد  بن  محمد  الشيخ 

رئيس دائرة اإلحصاء والتنمية املجتمعية عضو 

املجلس التنفيذي حول مركز االتصال واهدافه 

شارك في الرد على استفسارات المشتركين
           رئيس دائرة اإلحصاء والتنمية المجتمعية يطلع على مبادرة التطوع 

بمركز اتصال كهرباء الشارقة
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وخطط تطويره .

متوسط  املركزيستقبل  أن  إىل  وأشار   

حوايل 455 مكاملة يومياً تتنوع ما بني املقرتحات 

البيانات،  وتحديث  واالستفسارات   والشكاوي 

خطة  تنفيذ  يف  مستمرة  الهيئة  أن  إىل  مشرياً 

األجهزة  وتوفري  االتصال  مركز  لتطوير  شاملة 

واملعدات الالزمة وفق أفضل املامرسات العاملية 

استقبال  نظام  تحويل  وتم  متأنية  دراسة  بعد 

الشكاوي  يستقبل  الكرتوين  نظام  إىل  املكاملات 

املعنية  الجهة  إىل  مبارشة  ويحولها  واملقرتحات 

كام  املقرتحات  مع  التعامل  أو  العطل  إلصالح 

يف  العاملني  مهارات  تنمية  عىل  الهيئة  تحرص 

لعدد  زيارات  تنظيم  خالل  من  االتصال  مركز 

من مراكز االتصال لتبادل الخربات والتعرف عىل 

الجهات  التي تقدمها مختلف  الخدمات  أفضل 

للمتعاملني عرب مراكز االتصال باإلضافة إىل عدد 

حتى  تنفيذها  تم  التي  املبتكرة  األفكار  من 

التطوير  خطة  تنفيذ  بعد  االتصال  مركز  يكون 

منوذج فريد ومتميز يف خدمة املشرتكني يف أرسع 

جهود  وساهمت  ممكنة  جودة  وبأفضل  وقت 

الهيئة يف تطوير مركز االتصال يف تخفيض زمن 

االستجابة والرد عىل استفسارات املتصلني.   

 

من  نخبة  يضم  املركز  أن  وأوضح   

بنظام  يعملون  الذين  املؤهلني  املوظفني 

الورديات، والذين يتم اختيارهم بعد اجتيازهم 

للعمل  تؤهلهم  التي  االختبارات  من  ملجموعة 

عىل  املركز  ويعمل  املهم،  املوقع  هذا  يف 

وتسجيل  متابعة  ويتم  يومياً  ساعة   24 مدار 

جودة  لضامن  إليه  الواردة  املكاملات  جميع 

للخدمات  تقدميهم  ومستوى  املوظفني  أداء 

تطوير  يف  الهيئة  جهود  وساهمت  للمشرتكني 

مركز االتصال يف تخفيض زمن االستجابة والرد 

عىل املتصلني.

وأشار إىل أن أية استفسارات ترد إىل   

جدية  بكل  معها  التعامل  يتم  االتصال  مركز 

الصوتية  التسجيالت  مراجعة  يتم  حيث  وحزم 

للمكاملات للتأكد من حسن تقديم الخدمات. 

وأضاف  ان ذروة االتصاالت التي ترد إىل املركز 

الصيف وموسم األمطار بنسبة 40%  ترتفع يف 

وتنخفض يف الشتاء لذلك أطلقت الهيئة مبادرة 

التطوع مبركز اإلتصال خالل هذه األوقات.

تقديم  عىل  تحرص  الهيئة  أن  وأكد   

أفضل الخدمات لعمالئها والعمل عىل راحتهم 

الخدمات  الالزمة عن جميع  وتوفري املعلومات 

طريقة  وبأفضل  وقت  أرسع  يف  تقدمها  التي 

ممكنة.
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استقبل سعادة الدكتور املهندس راشد   

وفد  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم 

برئاسة  واألرشيف  للوثائق  الشارقة  هيئة  من 

الهيئة  عام  مدير  املحمود  سامل  صالح  سعادة 

التخطيط  إدارة  مدير  بورقيبة  حصة  وحضور 

نارص،  وأسامء  املؤسيس  والتميز  االسرتاتيجي 

مدير إدارة الوثائق واألرشيف وتريم الشاميس 

ومريم  املعلومات  تقنية  إدارة  مدير  نائب 

الحكومية   األرشفة  قسم  رئيس  املنصوري، 

الهيئة  وثائق يف  القاسمي ضابط  والشيخ صقر 

وتم خالل الزيارة مناقشة مرشوع إعداد نظام 

متكامل إلدارة الوثائق الجارية والوسيطة لهيئة 

عدة  خالل  يتم  والذي  الشارقة  ومياه  كهرباء 

عمل  وفرق  لجان  تشكيل  يف  تتمثل  مراحل 

التصنيف  خطط  ووضع  الجانبني  بني  مشرتكة 

التطبيق  عملية  إىل  ووصوالً  االستبقاء  ومدد 

تنظيم  يف  تسهم  التي  املرشوع  خطة  وتنفيذ 

إدارة وحفظ وثائق هيئة كهرباء ومياه الشارقة. 

الجانبني  بني  التعاون  آليات  مناقشة  تم  كام 

الوثائق  ألمانة  الكهرباء  هيئة  وثائق  لرتحيل 

التابعة لهيئة الوثائق واألرشيف لحفظها وذلك 

بعد اتباع اإلجراءات الالزمة.

راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأكد   

ان  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم 

متكاملة  سياسة  تنفيذ  عىل  تعمل  الهيئة 

التقنيات  أحدث  عىل  بناء  الوثائق  إلدارة 

واألرشفة  التوثيق  يف  املستخدمة  والتكنولوجيا 

إىل  باإلضافة  املعلومات،  وإدارة  اإللكرتونية 

الوثائق  وتداول  بتخزين  الخاصة  التجهيزات 

والحفاظ  األخرى  املعلوماتية  الورقية واألوعية 

لتوفري  الرسمية  والسجالت  الوثائق  عىل 

لدعم  واملناسبة  الكافية  املوثقة  املعلومات 

النشاطات .

بها  تقوم  التي  الجهود  واستعرض   

أنظمة  تطبيق  يف  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة 

يف  املتبعة  التوثيق  وجهود  واألرشفة  الحفظ 

كافة إدارات الهيئة ،  كام اطلع الوفد عىل عدد 

وطرق  التوثيق   وعمليات  الهيئة  مبادرات  من 

الحفظ واألرشفة املتبعة مبا يتناسب مع طبيعة 

الوثائق واملستندات املستخدمة.

للوثائق  الشارقة  هيئة  بدور  وأشاد   

وآليات  التوثيق  معايري  تطوير  يف   واألرشيف 

تنظيم وإدارة الوثائق واألرشيف مبا يتناسب مع 

ومنهجية  املختلفة  الجهات  واختصاصات  مهام 

عملها.

االستمرار  عىل  الهيئة  حرص  وأكد    

مع  والبيانات  واملعلومات  الخربات  تبادل  يف 

ومواصلة  واألرشيف،  للوثائق  الشارقة  هيئة 

أجل  من  الجانبني  بني  واللقاءات  االجتامعات 

تحقيق أعىل معايري النظم التوثيقية واألرشيفية.

املحمود،  سامل  صالح  سعادة  وأعرب   

واألرشيف،  للوثائق  الشارقة  هيئة  عام  مدير 

والذي  الجانبني  بني  التعاون  هذا  أهمية  عن 

االسرتاتيجية  الهيئة  أهداف  مع  اتساقاً  يأيت 

الهادفة إىل توحيد وتطبيق نظام إدارة الوثائق 

واألرشيف للجهات الحكومية يف إمارة الشارقة، 

تضمن حفظ  التي  العاملية  املعايري  ألعىل  وفًقا 

والتلف،  الضياع  عوامل  من  وصونها  الوثائق 

وذلك ملا تختزله هذه الوثائق من أهمية إدارية 

وتاريخية كبرية تعكس تطور وازدهار اإلمارة. 

هيئة  رئيس  بجهود  املحمود  وأشاد   

مختلف  يف  امللموسة  الشارقة  ومياه  كهرباء 

القيادة  مجال  يف  املثل  ضارباً  القطاعات، 

تساهم  التي  واالبتكار  اإلبداع  سياسة  وتطبيق 

يف نهضة اإلمارة .

كهرباء الشارقة تبحث مع الوثائق واألرشيف سبل 
تطوير معايير الحفظ والتوثيق
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ملجلس  السادسة  الجلسة  ناقشت   

أمناط  تأثري  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  شباب 

السلوكيات عىل البصمة الكربونية ورضورة تبني 

االنبعاثات  لتخفيض  مستقبلية  اسرتاتيجيات 

العمراين  التطور  يف  التسارع  ظل  يف  الكربونية 

عدد  الجلسة  وطرحت  والبرشي،  واالقتصادي 

من املعايري الخاصة بتحسني مؤرش األداء البيئي 

وتخفيض  االنبعاث الكربونية خاصة وأن سلوك 

التأثري عىل نسبة  أساسياً يف  األفراد يلعب دوراً 

التلوث التي تزيد نتيجة استهالك املوارد بشكل 

خاطئ.

راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأكد   

أن  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم 

الرئيسية  التحديات  من  يعد  الكربوين  التلوث 

الجهات  كافة  مع  الجهود  لتضافر  تحتاج  التي 

الذكية  األنظمة  باستخدام  تقليلها  عىل  للعمل 

هذه  لخفض  ووسائل  حلوال  تطرح  التي 

كذلك  لألجهزة،  األمثل  واالستخدام  االنبعاثات 

الوعي  مستوى  ورفع  الوطنية  القدرات  بناء 

البيئي باملخاطر التي تنطوي عليها ظاهرة تغري 

املناخ، كذلك تطوير آليات وعمليات االستهالك 

وتقليل  للطاقة  وأقل حاجة  كفاءة  أكرث  لتصبح 

وتقنية،  فنية  لعوامل  عنها  الناجم  الهدر 

االفراد  بني  البيئي  الوعي  نرش  اىل  باإلضافة 

سواء  الهدر  وعدم  االستهالك  لتقليل  انفسهم 

بخاصة  االخرى  الطبيعية  املوارد  او  الطاقة  يف 

اكرث  متثل  للموارد  العائيل  االستهالك  نسبة  ان 

األمر  البيئية،  البصمة  مسببات  من   50% من 

الفرد وتغري سلوكه  الوعي لدى  ان  يؤكد  الذي 

االستهاليك قد يكون العامل األهم يف التأثري عىل 

نسبة التلوث .

وأشار إىل رضورة تضافر جهود وسائل   

البحوث  ومراكز  التعليم  ومؤسسات  اإلعالم 

والخاصة  الحكومية  الجهات  وكافة  االجتامعية 

يف  والعائلة  الفرد  سلوك  بشأن  التأثري  يف 

تحفز عىل  التي  العنارص  وتشخيص  االستهالك، 

االستغالل األمثل للموارد دون الهدر بها.

الشارقة   ومياه  كهرباء  أن هيئة  وأكد   

األساسية  املتطلبات  االعتبار  يف  دامئاً  تضع 

املعايري  مع  تتامىش  والتي  البيئة،  للحفاظ عىل 

تطبيق  عىل  تحرص  حيث  والدولية  املحلية 

املعايري البيئية عىل كافة مرشوعاتها ومبادراتها  

املشاريع  من  العديد  بتنفيذ  الهيئة  وقامت 

والتي كان لها تأثري يف خفض البصمة الكربونية 

يف  وستستمر  واملياه،  الطاقة  إنتاج  مجاالت  يف 

السعي نحو دراسة وتنفيذ الفرص املناسبة فنياً 

واقتصادياً لتقليل البصمة الكربونية، ومن هذه 

الطبيعي  الغاز  استعامل  واملشاريع  املبادرات 

إنتاج  كفاءة  ورفع  أسايس،  بشكل  لالنتاج 

وتقليل  األحامل،  وإدارة  الحالية،  الوحدات 

الفاقد من الشبكات اىل نسب تعد من األفضل 

املبادرات  من  العديد  إطالق  وكذلك  عامليا 

املجتمعية لرتشيد االستهالك يف استخدام الطاقة 

واملياه ونرش الوعي بأهمية الحفاظ عىل البيئة.

وأوضحت املهندسة فاطمة الكاظم مدير مكتب 

الصحة والسالمة والبيئة ورئيس مجلس الشباب 

عدد  تضمنت  السادسة  الجلسة  أن  بالهيئة 

االستهالك  بامناط  املتعلقة  املهمة  املحاور  من 

شارك  استبيان  إجراء  وتم  البيئة  عىل  وتأثريها 

فيه الحارضون للتعرف عىل أكرث األمناط املسببة 

الرتفاع البصمة الكربونية وطرح برامج للتعامل 

النفايات،  وإدارة  التدوير  إعادة  مثل  معها 

وكيفية  صحيحة  بطريقة  املواصالت  واستخدام 

وتنظيم  العمل  اماكن  يف  االنبعاثات  تخفيض 

سلسلة من املحارضات املجتمعية البيئية والتي 

وتتناول  املجتمع  أفراد  لكافة  مفتوحة  تكون 

فيها أهم القضايا البيئية .

مجلس شباب كهرباء الشارقة
 يناقش تأثير أنماط السلوكيات على البصمة الكربونية
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ومياه  كهرباء  هيئة  عقدت   

وصناعة  تجارة  غرفة  مع  بالتعاون  الشارقة 
الشارقة لقاء تشاورياً مع مجموعات العمل 
القطاعية، لالطالع واالستامع إىل مالحظاتهم 
تواجههم  التي  والتحديات  ومقرتحاتهم، 
العمل  دعم  يف  النتائج  ألفضل  للوصول 
الذي  اللقاء  حرض  اإلمارة.   يف  االقتصادي 
عقد يف مقر الغرفة، سعادة عبد الله سلطان 
تجارة  غرفة  إدارة  مجلس  رئيس  العويس 

وصناعة الشارقة.
راشد  املهندس  الدكتور  وسعادة   
الشارقة،  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم 
مدير  العويض  أمني  أحمد  محمد  وسعادة 
عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إىل جانب 
القطاعية  العمل  مجموعات  وأعضاء  رؤساء 
اللقاء  وبحث  الغرفة.   مظلة  تحت  العاملة 
متثلها  التي  االقتصادية  القطاعات  واقع 
وأوجه  واحتياجاتها  واملقرتحات  املجموعات 
تحديات  أية  مع  للتعامل  املطلوبة  الدعم 

تواجهها الرشكات يف مختلف املجاالت. 

تطوير املبادرات املبتكرة

للوقوف على التحديات
كهرباء وغرفة تجارة الشارقة تنظمان لقاًء مع مجموعات العمل القطاعية

الليم،  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأكد 
بانسجام  تعمل  الحكومية  الجهات  أن 
وتوافق تام مع القطاع الخاص لتوفري أفضل 
الخدمات لسكان إمارة الشارقة، وذلك تنفيذاً 
الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  لتوجيهات 
املجلس  عضو  القاسمي،  محمد  بن  سلطان 
األعىل حاكم الشارقة، مشرياً إىل حرص الهيئة 
الرشكاء  أفكار ومالحظات  إىل  االستامع  عىل 
مبادرات  لتطوير  احتياجاتهم  إىل  والتعرف 
مبتكرة تسهم يف تحقيق سعادتهم وتتخطى 
مببادرات  تعريفهم  خالل  من  توقعاتهم، 
بيئة  متكني  إىل  تهدف  التي  الهيئة  وبرامج 
داعياً  الخاص،  القطاع  دور  وتعزيز  األعامل 
وممثيل  رؤساء  مع  دوري  اجتامع  عقد  إىل 
القطاعات االقتصادية املختلفة للتعرف عىل 
عمل  خطط  ووضع  واقرتاحاتهم  مطالبهم 
مشرتكة الستمرار مسرية التطور واالزدهار يف 

إمارة الشارقة. 

سياسة  وفق  تعمل  الهيئة  أن  إىل  وأشار 
والتميز،  واملرونة  باملصداقية  تتسم  محددة 
مع  اسرتاتيجية  عالقات  بناء  عىل  وتحرص 

الرشكات  السيام  الخاص،  القطاع  مؤسسات 
بأفضل  تلتزم  حيث  واملتوسطة،  الصغرية 
املامرسات وأعىل معايري الشفافية يف عالقتها 
تبني  عن  فضاًل  واملتعاملني،  الرشكاء  مع 
الخدمات  لتطوير  واالبتكار  اإلبداع  ثقافة 

ورفع كفاءتها. 

بهذه  االلتزام  رشكائنا  من  »نتوقع  وقال 
تعاون طويلة  لبناء وترسيخ عالقات  املعايري 
املشرتكة  رؤيتنا  تحقيق  يف  يسهم  مبا  األمد 
لتعزيز مكانة الشارقة وقدرتها التنافسية يف 
تجارة  غرفة  بدور  مشيداً  املجاالت«،  كافة 
األعامل  بيئة  دعم  يف  الشارقة  وصناعة 
والقطاع  الحكومية  الجهات  بني  والتنسيق 

الخاص. 

استجابة فورية 

القطاع  ممثيل  ملطلب  فورية  استجابة  ويف 
التأمني  قيمة  يف  النظر  بإعادة  العقاري 
واملنازل،  للفلل  الهيئة  بخدمات  الخاص 
الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  أصدر 
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التأمني  قيمة  بتخفيض  قراراً  االجتامع  خالل 
القطاع  لتشجيع   50% بنسبة  الفئات  لهذه 
عىل النمو، وذلك يف إطار اسرتاتيجية الهيئة 
الهادفة إىل تقديم أفضل الخدمات وااللتزام 
الفئات،  كافة  تجاه  املجتمعية  مبسئوليتها 
املبادرات  من  العديد  الهيئة   قدمت  كام 
املجتمعية التي ميكن أن تستفيد منها كافة 
أن  قبل  استرشين  مبادرة  مثل  القطاعات، 
عن  والكشف  الطاقة،  كفاءة  ومبادرة  تبدأ، 
الترسبات، وتقسيط املستحقات، والعدادات 
مقرتحات  لتلقي  متكامل  وفريق  الذكية، 
املبارش  للتواصل  ومبادرة  الجامهري،  وأفكار 
مع رئيس الهيئة، من خالل املوقع االلكرتوين 

وغريها من املبادرات. 

تعزيز التواصل الدائم 

سلطان  الله  عبد  سعادة  وأكد   
العويس أن هذا اللقاء يأيت يف إطار الحرص 
كهرباء  وهيئة  الشارقة  غرفة  بني  املشرتك 
مع  الدائم  التواصل  لتعزيز  الشارقة  ومياه 
للتعرف  اإلمارة  يف  الخاص  القطاع  ممثيل 

القطاعات  مختلف  واقع  عىل  قرب  عن 
االقتصادية والتشاور حول الفرص التي تتيح 
لهم النمو واالزدهار واملنافسة بشكل أكرب يف 
األسواق املحلية واإلقليمية والعاملية، وتبادل 
تطرأ،  قد  التي  التحديات  أبرز  حول  اآلراء 
وكذلك استرشاف واستثامر كافة الفرص التي 
تسهم يف تعزيز تنافسية اإلمارة عىل الصعيد 
الدائم  الغرفة  حرص  إىل  الفتاً  االقتصادي، 
عىل تسخري جهود كافة إداراتها ومؤسساتها 
لخدمة مجموعات العمل القطاعية ومتابعة 
املبتكرة  مبادراتها  ودعم  وتوصياتها  أعاملها 
انطالقا من أهمية ودور تلك املجموعات يف 
التنمية االقتصادية وتطوير قطاعات األعامل 

الخاصة. 

وتوجه العويس، بالشكر لهيئة كهرباء ومياه 
وتعاونهم  تجاوبهم  رسعة  مثمنا  الشارقة 
املستمر  التواصل  عىل  وحرصهم  الدائم، 
القطاع  ملطالب  مبارش  بشكل  واالستامع 
التحديات  والوقوف عىل  اإلمارة،  الخاص يف 
طموحاتهم،  عىل  والتعرف  تواجههم  التي 
وتوجيه  والربامج  الخطط  وضع  أجل  من 

لتوفري خدمات أفضل  املستقبلية  السياسات 
بهدف  الشارقة  إمارة  يف  القطاعات  لجميع 

االرتقاء بأدائها نحو التقدم واالزدهار. 

تعزيز العالقات االسرتاتيجية 

رؤساء  أعرب  اللقاء  نهاية  ويف   
تقديرهم  عن  العمل  مجموعات  وممثلو 
ومياه  كهرباء  وهيئة  الشارقة  غرفة  لجهود 
يف  أسهم  الذي  اللقاء  هذا  لعقد  الشارقة 
أن  مؤكدين  االسرتاتيجية،  العالقة  تعزيز 
وتفتح  الخدمات  من  العديد  توفر  الهيئة 
واألفكار  الريادية  املشاريع  أمام  أبوابها 
كافة  عىل  بالفائدة  تعود  التي  املبتكرة 
األطراف، كام توجهوا بالشكر لغرفة الشارقة 
عىل الدعم الذي توليه ملجموعاتهم، مثمنني 
مصالح  تحقيق  سبيل  تؤديه يف  الذي  الدور 

قطاع األعامل يف اإلمارة. 
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راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  أكد   

أن  الشارقة  ومياه  كهرباء  هية  رئيس  الليم 

املبتكرة  األفكار  واستقطاب  التطوير  جلسات 

لتنفيذ  اإلدارات  كافة  يف  مستمرة  واإلبداعية 

العمل  مجاالت  جميع  يف  التطوير  مرشوعات 

تنفيذاً  وذلك  الشارقة  بإمارة  املناطق  كافة  يف 

الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  لتوجيهات 

سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل 

حاكم الشارقة ، برضورة  تعزيز وتدعيم الدور 

اإلبداعي واالبتكاري يف كافة املجاالت، وتضافر 

اسرتاتيجية وبرنامج عمل  الجميع.ووفق  جهود 

محدد.

التطوير  جلسة  خالل  ذلك  جاء   

كلباء  مدينة  يف  الهيئة  نظمتها  التي  السادسة 

الدكتور  سعادة  بحضور  الكورنيش   عىل 

الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه  املهندس راشد 

أكرث  كلباء  إدارة  موظفو  خاللها  وقدم  الشارقة 

تصنيفها  وتم  مبدعة  وفكرة  إقرتاح   113 من 

تهدف  عمل  لخطط  لتحويلها  ومناقشتها  

لتطوير املرشوعات ومواجهة التحديات ووضع 

وتطوير  بكلباء  األداء  مستوى  تحسني  فرص 

الدكتور  سعادة  وأشار  االسرتاتيجية.  األهداف 

تعتمد  الهيئة  أن  إىل  الليم  راشد  املهندس 

أصحاب  عىل   اسرتاتيجيتها  وتنفيذ  وضع  يف 

العقول املتميزة واملبدعة مؤكداً عىل أن الهيئة  

لديها العديد من الربامج لتنمية هذه املواهب 

بيئة  تحتاج   حيث   ، مهراتها  وصقل  وتدريبها 

واملواهب  األفكار  لتطوير  باستمرار   العمل 

لالرتقاء وتحقيق النجاح.

وأوضح سعادة الدكتور املهندس راشد   

أن  الشارقة   ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم 

الهيئة مستمرة يف تطوير عملها والتحول الذيك 

يف تقديم الخدمات وتطبيق أحدث تكنولوجيا  

واملبادرات  األفكار  عىل  اإلعتامد  خالل  من 

مجاالت  تطوير  يف  تساهم  التي  اإلبداعية 

العمل وتحقيق الرضا الوظيفي ورضا املشرتكني 

وتحقيق نقلة نوعية تساهم يف استمرار مسرية 

العاملية  املستويات  لتضاهي   التطويرية  الهيئة 

يف مجاالت عملها.

استقبلتها  التي  األفكار  أن  إىل  وأشار   

وجلسات  العمل  ورش  انطالق  منذ  الهيئة 

كثري  وتحويل  دراستها  تم  املستمر  التطوير 

مراحل  عىل  تنفيذها  يتم  عمل  لخطط  منها 

زمنيىة محددة ، كام تم اختيار أماكن الجلسات 

بحيث  العمل  وورش  املوظفني  مع  الحوارية 

تكون يف أماكن مفتوحة ومعامل بارزة يف مختلف 

مناطق  إمارة الشارقة لتحقيق أكرث من هدف 

الوعي  وتنمية  العمل  مجاالت  تطوير  تتضمن 

املعريف والثقايف للموظفني مبعامل إمارة الشارقة 

وتاريخها العريق.

وأكد أن الهيئة تعمل عىل استقطاب   

برامج  إعداد  عىل  واملوهوبني،وتعمل  املبدعني 

تدريبية تنمي قدراتهم ومواهبهم اإلبداعية .

113 فكرة واقتراح يقدمها موظفو كهرباء كلباء لتطوير المشروعات طـــة
شـ

و أنـ
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راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  أكد    

أن  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم 

الهيئة تنفذ خطة شاملة لتوفري أفضل الخدمات 

املرشوعات  ومواكبة  كلباء  مدينة  لسكان 

الشيخ  السمو  صاحب  أعلنها  التي  التطويرية 

عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور 

اإلنتهاء  وسيتم  الشارقة  حاكم  األعىل  املجلس 

من تنفيذ املرشوعات وفق خطة زمنية محددة 

أحدث  وتطبيق  الفنية  املواصفات  وبأفضل 

ستشمل  املرشوعات  ان  إىل  مشرياً  تكنولوجبا، 

كلباء  جاء ذلك خالل  املناطق يف مدينة  كافة 

زيارة ميدانية ملدينة كلباء تفّقد خاللها  سعادة 

هيئة  رئيس   ، الليم  راشد  املهندس  الدكتور 

املرشوعات  من  عدد  الشارقة،  ومياه  كهرباء 

األعامل  سري  وتقدم  كلباء   مبدينة  التطويرية 

يتم  التي  الجديدة  التحلية  مبحطة  الخاصة 

يوميا  جالون  مليون   2 بسعة  كلباء  يف  انشائها 

بحي  التوزيع  ومحطة  الجديد  املياه  وخزان 

الخدمات  وتوصيل  الساف  وشارع  الجامعة 

و  ميجاوات   7 بقدرة  بكلباء  التجاري  للمركز 

الكهرباء  ومتديدات  املياه  خطوط  مسارات 

الخطوط  ومسارات  كلباء  كورنيش  منطقة  يف 

كلباء  شارع  إلنارة  الالزمة  االنارة  وأعمدة 

الجديد. 

املهندس  الدكتور  سعادة  واجتمع    

املختصة  األقسام  مع  الزيارة  الليم خالل  راشد 

للمرشوعات  املنفذة  والرشكات  كلباء  بإدارة 

تصور  ووضع  الحلول  أفضل  ومناقشة  لدراسة 

واملياه  الطاقة  ملرشوعات  شاملة  عمل  وخطة 

وقت  أرسع  يف  املرشوعات  إلنجاز  واالستعداد 

الدكتور  سعادة  وأكد  عالية.  وكفاءة  وبجودة 

الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه  املهندس راشد 

عىل  واالطالع  امليدانية  الزيارات  أن  الشارقة 

سري العمل تضمن الجودة والكفاءة يف التنفيذ 

وايجاد حلول فعالة ورسيعة ألية تحديات تواجه 

العمل. وأشار إىل أن توجيهات صاحب السمو 

القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ 

برضورة  الشارقة  حاكم  األعىل  املجلس  عضو 

يف  ساهمت  امليدان  يف  القيادات  كافة  تواجد 

الجودة  وضامن  الجهود  وتضافر  االنجاز  رسعة 

يف تنفيذ كافة املرشوعات.

واطلع سعادة الدكتور املهندس راشد   

والتصاميم  الخطط  عىل  الهيئة  رئيس  الليم 

الخاصة  التطويرية  باملرشوعات  الخاصة 

مدينة  يف  الطبيعي  والغاز  واملياه  بالكهرباء 

والتي  املرشوعات  هذه  يف  العمل  وسري  كلباء 

ملناطق  الطبيعي  الغاز  متديدات  تضمنت 

الصيانة  وإجراءات  كلباء  مدينة  يف  جديدة 

وخزانات  الجديدة  املياه  ومتديدات  الدورية 

املياه وخطة مرشوعات اإلنارة يف املدينة وعدد 

من املرشوعات األخرى.

وأضافت املهندسة موزة الزعايب مدير   

إدارة كهرباء ومياه كلباء أن االقرتاحات واألفكار 

العمل  اإلدارة خالل ورشة  التي قدمها موظفو 

تنوعت وشملت  زادت عن 113 فكرة واقرتاح 

الخاصة  عدة مجاالت منها تطوير اإلجراءاءات 

بتطوير مهارات الكوادر البرشية والتحول الذيك 

مبتكرة  مرشوعات  وتنفيذ  املشرتكني  خدمة  يف 

التواصل  منظومة  وتطوير  البيئة  عىل  للحفاظ 

العمل  بيئة  مع الجامهري واالستمرار يف تطوير 

كام شملت عدد من املقرتحات بتنفيذ وتطوير 

عدد من املرشوعات. 

املرشوعات  جميع  أن  وأكدت   

الجدول  وفق  تسري  كلباء  مبدينة  التطويرية 

التنفيذ  مراحل  متابعة  وتتم  املخطط  الزمني 

بدقة وتشمل مرشوعات التطوير كافة املناطق 

يف مدينة كلباء.

من خالل المتابعة 
الميدانية

كهرباء الشارقة تناقش 
سرعة إنجاز خطط تطوير 

المشروعات بكلباء 
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الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  أعلنت   
عن توفري 7 ميجاوات من الكهرباء خالل ساعة 

اإلنباعاثات  من  طن   4.2 يعادل  مبا  األرض 

الشارقة  إمارة  سكان  تفاعل  حيث  الكربونية 

االحرتازية  اإلجراءات  من  بالرغم  املبادرة  مع 

واالستثنائية التي متر بها البالد  مام يؤكد زيادة 

نسبة الوعي لدى الجامهري.

الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  وتحرص   

بتوجيهات سعادة الدكتور املهندس راشد الليم 

مع  التضامن  عىل  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس 

واملؤسسات  األفراد  لحث  العاملية  املبادرات 

بأهمية  الجامعي  التحرك  لتعزيز  والدوائر 

الوعي حول ظاهرة االحتباس الحراري وترشيد 

الطبيعية  املوارد  واستخدام  الطاقة  استهالك 

من  عدد  أكرب  واستقطاب   . وعياً  أكرث  بطريقة 

ساعة  بفعاليات  للمشاركة  الشارقة  سكان 

يف  املشاركة  إىل  األفراد  كافة  ودعوة  األرض 

الفعالية للمساهمة يف  توفري كميات من  تلك 

الكهرباء وخفض االنبعاثات الكربونية. 

املاس  رسور  عثامن  املهندس  وأشار   

مدير إدارة مركز التحكم أنه تم متابعة األحامل 

خالل ساعة األرض بدقة من خالل مركز التحكم 

التوفري بدقة  يف كافة املناطق وحساب كميات 

يف  الجامهري  مشاركة  من  للتأكد  وشفافية 

برامج  كأحد  تأيت  التي  األرض  ساعة  فعاليات 

استهالك  ترشيد  عىل  للحث  املتواصلة  الهيئة 

ما  البيئية  التأثريات  وتقليل  واملياه  الكهرباء 

يساهم يف انخفاض مستوى انبعاثات الكربون، 

أولوياتها  ضمن  تضع  الهيئة  أن  إىل  مشرياً 

التي  املرشوعات  جميع  يف  البيئة  عىل  الحفاظ 

تنفذها وذلك يف إطار رؤية وتوجيهات صاحب 

محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو 

الشارقة  حاكم  األعىل  املجلس  عضو  القاسمي 

والسعي  البيئة  عىل  بالحفاظ  االلتزام  برضورة 

لتوعية  املجال  هذا  يف  عاملية  معايري  لرتسيخ 

عىل  والعمل  املختلفة  املجتمع  ورشائح  فئات 

الكهربائية  الطاقة  استهالك  كفاءة  تحسني 

توفري 7 ميجاوات من الطاقة بالشارقة خالل ساعة 
األرض

وتشجيع  األثر  من  والحد   ، الطبيعية  واملوارد 

املساهمة بشكل  املجتمع  عىل  فئات  مختلف 

فعال يف الحفاظ عىل البيئة والعمل عىل اتخاذ 

االنبعاثات  لخفض  الالزمة  اإلجراءات  كافة 

الكربونية ومواجهة االحتباس الحراري .

املهندس عثامن رسور املاس
مدير إدارة مركز التحكم
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املهندس سيف أحمد العبيديل 

مدير محطات 33 

الشارقة  اختتمت هيئة كهرباء ومياه   

محطة   183 بعدد  الدورية  الصيانة  أعامل 

أنحاء  مختلف  يف   33 جهد  للكهرباء  توزيع 

مكثف  برنامج  أنجزت  كام  الشارقة  إمارة 

الكهرباء  شبكة  لتمديدات  الوقائية  للصيانة 

الشارقة  إمارة  مناطق  مختلف  يف  واملحوالت 

وذلك استعدادا إلستقبال أشهر الصيف .

راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأكد   

بأن  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم 

توجيهات  لتنفيذ  طاقتها  بكامل  تعمل  الهيئة 

صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 

الشارقة  حاكم  األعىل  املجلس  عضو  القاسمي 

لتطوير شبكات الكهرباء يف جميع مناطق إمارة 

الشبكة  والثبات يف  االستقرار  الشارقة وتحقيق 

العاملية  املواصفات  بأحدث  الخدمات  وتوفري 

الصيانة  أعامل  وإجراء  التمديدات  ومراجعة 

واملتابعة املستمرة لجميع املحطات والشبكات. 

 وأوضح أن الهيئة أعدت برامج محددة ألعامل 

 15 يف  تبدأ  التي  والوقائية  الدورية  الصيانة 

حيث  عام  كل  من  أبريل   15 وتنتهي  أكتوبر 

محطات  صيانة  وتشمل  األحامل  نسبة  تقل 

مناطق  املنترشة يف مختلف  التوزيع  ومحوالت 

إمارة الشارقة وتويل الهيئة أهمية كبرية ألعامل 

الغيار  قطع  وتوفري  والوقائية  الدورية  الصيانة 

األجهزة  عىل  للحفاظ  جودتها  وضامن  األصلية 

واملعدات واملحطات وضامن كفاءتها. 

استعدادًا الستقبال أشهر الصيف
كهرباء الشارقة تختتم برنامج الصيانة الوقائية 

في 183 محطة توزيع جهد 33

وكشف سعادة الدكتور املهندس راشد   

والوصالت  للخطوط  الصيانة  أعامل  أن   ، الليم 

يف  الهيئة  نفذتها  التي  الكهربائية  واملحوالت 

وتغيري  تجديد  عىل  اشتملت   ، الشارقة  مدينة 

عدد  واستبدال  والكابالت  الوصالت  من  عدد 

عدد  يف  وذلك  جديدة  بأخرى  املحوالت  من  

من املناطق القدمية التي كانت تعاين من كرثة 

األعطال خالل الفرتة املاضية.

فرق  عرب  تتابع  الهيئة  أن  وأكد   

ترض  التي  العشوائية  اإلضافات  التفتيش 

كبرية  جهودا  وتبذل  الكهربائية،  بالشبكة 

توفري  عىل  وتعمل  طارئة،  ظروف  أية  ملواجهة 

الفنية  الكفاءات  أفضل  واختيار  اإلمكانيات، 

الصيانة  أقسام  يف  للعمل  وتأهيلها،  وتدريبها 

العمل  يف  والجودة  األمان  نظم  أعىل  وتراعي 

ملواجهة أية ظروف طارئة. وأشار إىل أن الهيئة 

والفنية،  التشغيلية  العمليات  لتطوير  تسعى 

الكهربائية  الشبكة  مراقبة  عىل  تعمل  التي 

التشغيل  مستلزمات  وتوفري  الشارقة  ملدينة 

والصيانة للتقليل من األعطال ومنعها من خالل 

لذلك،  الالزمة  الفنية  املناورات  جميع  إجراء 

الصيانة  برامج  وتنفيذ  مراجعة  إىل  باإلضافة 

والتعامل  الكهربائية  الشبكة  وتحسني  وتطوير 

التيار  النقطاع  الطارئة  الحاالت  بعض  مع 

كافة  أن  وأكد   . ممكن  بأرسع وقت  الكهربايئ 

والتعديالت  والصيانة  والتجديد  اإلحالل  أعامل 

تعتمد عىل الفنيني واملهندسني بأقسام الصيانة 

الصيانة  مفاهيم  تطبيق  أن  بالهيئة  مشرياً إىل 

الحديثة  التي تشمل الصيانة الوقائية والصيانة 

مع  عالية  تشغيلية  كفاءة  تضمن  التصحيحية 

أعىل درجات السالمة للعاملني وبأقل التكاليف.  

مدير  العبيديل  أحمد  سيف  وأوضح   

جميع  صيانة  تم  أنه     33 محطات  مكتب 

والتي  كيلووات   33 جهد  التوزيع  محطات 

أنحاء  مختلف  يف  محطة   183 عددها  يبلغ 

الصيانة  أعامل  تشمل  حيث  الشارقة  إمارة 

الغيار  قطع  تبديل  التوزيع  ملحطات  الدورية 

وفحص وتغيري الزيوت وفحص كبسوالت العزل 

الهوائية وفحص أجهزة الحامية الوقائية وفحص 

املكثفات  للمفاتيح وفحص  العزل  غاز  وإضافة 

واملحوالت للتأكد من كفائتها مام سيساهم يف 

الكهرباء  لشبكات  والثبات  االستقرار  تحقيق 

وتقديم الخدمات بأفضل املواصفات ، مشرياً إىل 

أن أهداف الصيانة الوقائية هي املحافظة عىل 

االفرتايض  العمر  زيادة  عىل  وتساعد  املعدات 

الكفاءة  وتحسني  اإلنتاج  وزيادة  للوحدات 

تحرص  والهيئة  األعطال  حدوث  نسبة  وتقليل 

املدربة  الفنية  الغيار والعاملة  عىل توفري قطع 

إلجراء عمليات الصيانة.
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املشرتكة  الخدمات  إدارة  استقبلت   

  )5084( عدد  الشارقة   ومياه  كهرباء  بهيئة 

الخدمات  وتوصيل  مخططات  إلعتامد  طلب 

والسكنية  التجارية  للمباىن  واملؤقت  الدائم 

الشارقة  يف  والزراعية  والحكومية  والصناعية 

وذلك منذ بداية العام الحايل وحتى 15 أبريل  

اليكرتونية  منصات  توفري  بعد  خاصة   2020

الستقبال الطلبات وتقديم الخدمات عىل مدار 

24 ساعة .

وأوضح سعادة الدكتور املهندس راشد   

أن  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم 

الهيئة تواصل أعاملها مع اتخاذ كافة اإلجراءات 

االحرتازية التي تضمن سالمة العاملني ومختلف 

بفريوس  اإلصابة  من  ووقايتهم  املجتمع  فئات 

املشاريع  من  عدداً  لتنفيذ  املستجد  كورونا 

من خالل  األساسية  البنية  الستكامل  الرضورية 

عالية  جودة  ذات  وتوزيع  نقل  شبكات  بناء 

وتوفري  االستدامة  اىل  الرامية  الهيئة  رؤية  وفق 

أفضل الخدمات للمواطنني واملقيمني عىل أرض 

إمارة الشارقة.

وأكد أن الهيئة بتوجيهات من صاحب   

محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو 

الشارقة  حاكم  األعىل  املجلس  عضو  القاسمي 

وشبكات  اإلنتاج  محطات  تطوير  عىل  تعمل 

الكثري  أدخلت  الهيئة  أن  إىل  مشرياً  التوزيع 

يف  التقنيات  احدث  واستخدمت  التطوير  من 

توفري  عىل  حرصها  منطلق  من  العمل  أساليب 

واستمرار  تواصل  تضمن  أفضل  عمل  بيئة 

مع  الهندسية،  االستشارات  مكاتب  مع  عالقتها 

تفعيل مشاركتهم لتطوير األداء وتطبيق أفضل 

وفرت منصات اليكترونية لتقديم الخدمات على مدار 24 

ساعة

كهرباء الشارقة تستقبل 5084 طلب العتماد 
المخططات والتوصيل 
منذ بداية العام الحالي

ترشيد  مجال  يف  خاصة  العاملية  املامرسات 

استهالك الطاقة واملياه.

هاشم  بن  عبيد  مريم  وأوضحت   

اإلدارة  أن  املشرتكة  الخدمات  إدارة  مدير 

وفرت منصات إلكرتونية لجميع الخدمات التي 

اتخذت  و  املشرتكة  الخدمات  إدارة  تقدمها 

لضامن  احرتازية  وتدابري  وقائية  إجراءات 

الوقاية من مرض كورونا املستجد ) كوفيد19( 

جميع  وتقديم  العمل  سري  استمرارية  وضامن 

إلكرتونية  منصات  توفري  تم  حيث  الخدمات، 

الخدمات  إدارة  تقدمها  التي  الخدمات  لجميع 

املشرتكة من طلبات اعتامد مخططات وتصاميم 

واملؤقت  الدائم  التوصيل  وطلبات  املشاريع 

الغاز   ، املياه   ، الكهرباء   ( املشاريع  لكافة 

الطلبات  استقبال  خالل  من  وذلك   ) الطبيعي 

عن طريق الربيد اإللكرتوين: 

بلغ  و   )  msd.electronic@sewa,gov.ae(

أبريل   15 إىل   2020 يناير  من  املشاريع  عدد 

2020 أكرث من   )5084( ومن بداية شهر مارس 

حتى منتصف شهر أبريل استقبلت اإلدارة عرب 

الربيد االلكرتوين أكرث من  )3833(  طلب حيث 

يتم استقبال املعامالت عىل مدار الـ 24 ساعة 

من  للمشاريع  التوصيل  تاريخ  إرسال  ويتم   )

. )msd@sewa.gov.ae(خالل الربيد اإللكرتوين

تخصيص  تم  انه  إىل  وأشارت   

استفسارات  كافة  الستقبال  اليكرتوين  بريد 

وبلغت   ،  )msd@sewa.gov.ae( املتعاملني 

من  استقبالها  تم  التي  االستفسارات  عدد 

 )1359( أبريل    15 حتى  الحايل  العام  بداية 

االستفسارات  مع  التجاوب  وتم  استفسار 

كافة  دفع  توفري خدمة  تم  بدقة وشفافية كام 

خالل  من  املشرتكة  الخدمات  إدارة  رسوم 

رقم  عىل  واملرصفية  البنكية  البوابات  جميع 

 IPAN  ( الـ  و   (0011200035020( حساب 

مرصف   -  )AE 05041000001120035020

ومتابعة  تنسيق  اإلسالمي  ويتم  الشارقة 

الربيد  والبنكية  عىل  املرصفية  التحويالت 

.   msd.finance@sewa.gov. ae اإللكرتوين

وأشارت إىل أن املعايري املحددة التي   

والتيسريات  املشرتكة  الخدمات  إدارة  وضعتها 

200 من  أكرث من  مع  والتنسيق  قدمتها   التي 

مكاتب االستشارات الهندسية وتفعيل الرشاكة 

متخصصة  برشية  كوادر  وتوفري  اإلسرتاتيجية 

الجامهري  مع  ااالليكرتوين  للتعامل  ومؤهلة 

تدريبية  بربامج  مهاراتهم  تطوير  واالستمرار يف 

عن بعد تعترب من العوامل املهمة التي ساهمت 

يف انجاز املعامالت بدقة وكفاءة وتوفري الوقت 

املكاتب  أن  وأكدت  املتعاملني.  عىل  والجهد 

للوصول  للهيئة  اسرتاتيجي  رشيك  االستشارية 

واإلجراءات  األنظمة  كافة  تطوير وتحديث  إىل 

تعترب  الهندسية  االستشارات  مكاتب  أن  حيث 

نقطة البداية ألي مرشوع. 

مريم عبيد بن هاشم 

مدير إدارة الخدمات املشرتكة
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يف إطار حرص هيئة كهرباء ومياه الشارقة 
ملوظفيها  مثالية  عمل  بيئة  توفري  عىل 
للمتعاملني  الخدمات  أفضل  وتوفري 
املهندس  الدكتور  وبتوجيهات من سعادة 
كافة  باتخاذ  الهيئة  رئيس  الليم  راشد 
بيئة  وتحسني  لتطوير  الالزمة  اإلجراءات 
واملراجعني  باملوظفني  واالهتامم  العمل 
تنفيذها  يتم  مبتكرة  فكرة  الهيئة  نفذت 
املوظفني  صحة  عىل  للحفاظ  مرة  ألول 
من  الذهني  ونشاطهم  البدنية  ولياقتهم 
الرئييس  املبنى  يف  غرفة  افتتاح  خالل 

للتزويد باألكسجني و االسرتخاء .
وأكد سيف العبيديل مدير مكتب   
محطات 33 واملدرب الدويل يف اإلسعافات 
وتنفيذها  تصميمها  تم  الغرفة  أن  األولية 
عمل  فريق  خالل  من  الذاتية   بالجهود 
الصحية  املواصفات  افضل  وفق  متكامل 
األمن  رشوط  ألفضل  ووفقا  العاملية 
منها  ويستفيد  االستخدام  يف  والسالمة 
شعورهم  عند  واملراجعني  املوظفني 
العمل  فرتات  أثناء  والتعب  باإلرهاق 
ومساعدتهم  والحيوية  النشاط  إلعادة 
عىل انجاز مهامهم بكفاءة ورسعة ودقة و 

الجلسة تستغرق 10 دقائق. 

فكرة مبتكرة لتطوير 
بيئة العمل
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اهتامم  تعكس  جميلة  صورًة  يف   
وتفاعل املسؤولني مع أفراد املجتمع للتأكيد 
عىل مكانة اللغة العربية، زار سعادة الدكتور 
كهرباء  هيئة  رئيس  الليم  راشد  املهندس 
العربية  للغة  الرتبوي  املركز  الشارقة،  ومياه 
الرتبية  مكتب  أجهزة  أحد  الخليج،  لدول 
استقباله  يف  وكان  الخليج،  لدول  العريب 
الدكتور عيىس صالح الحامدي مدير املركز. 

ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  وتجول   
جولته  وتضمنت  املركز  أروقة  يف  الشارقة 
واملعرض  بأقسامها،  والتعريف  املركز  مكتبة 
الدائم للغة العربية، الذي اشتمل عىل عدة 
بأشهر  والتعريف  واألدب،  اللغة  عن  أركان 
علامء اللغة العربية، وأشهر الكتب يف مجال 

كهرباء الشارقة والمركز التربوي للغة العربية يبحثان التعاون

اللغة العربية، واملعلقات الشعرية، واملجامع 
اللغوية عىل مستوى الوطن العريب، باإلضافة 
وخالل  واملرسح.   التدريب  قاعات  إىل 
الليم  راشد  الدكتور  سعادة  استمع  الجولة، 
إىل رشح موجز عن أهداف املركز والتعريف 
الدراسات  أهم  عىل  مطلعاً  وبربامجه،  به 
والبحوث واإلصدارات، وغريها من اإلنجازات 
الحالية  الدورة  خالل  املركز  نفذها  التي 
سبل  الطرفان  وبحث  السابقة.   والدورات 
التعاون بينهام لخدمة اللغة العربية وتطوير 

تعليمها وتعلمها.
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الشارقة  ومياه  كهرباء  احتفلت هيئة   

»أنوار«  »مجلة  إصدار  عىل  عاماً   22 مبرور 

التي  اإلسهامات  إىل  يضيف  جديد  عام  وبداية 

عدداً    142 بلغت   التي  املجلة  أعداد  قدمتها 

التوعية  من  مزيداً  األول  العدد  إصدار  منذ 

التي تصدرها  والتثقيف، حيث أسهمت املجلة 

الهيئة كل شهرين بشكل كبري يف توعية وتثقيف 

باإلضافة  العاملني،  و  املجتمع  رشائح  مختلف 

إىل تعريف املشرتكني باألنشطة والخدمات التي 

تقدمها الهيئة، وشهد االحتفال سعادة الدكتور 

املهندس راشد الليم رئيس الهيئة.

إلصدار  االمكانات  كافة  توفر  الهيئة  أن  وأكد 

املجلة وتطوير محتواها لتؤدي دورها كإحدى 

الوسائل املهمة يف التواصل مع الجامهري وتوفري 

كافة املعلومات عن أنشطة ومرشوعات الهيئة 

املجلة  تحرير  ألرسة  الشكر  سعادته  وقدم 

قصارى  بذل  يف  االستمرار  رضورة  عىل  وشدد 

جهدهم حتى تستمر املجلة عىل نهجها باتخاذ 

الشكل  حيث  من  والتحديث  التطوير  مبدأ 

لها ونرش الوعي والثقافة بني  واملضمون أساساً 

العاملني وسكان الشارقة ، لتتواكب مع مسرية 

التقدم التي تشهدها الهيئة وإمارة الشارقة يف 

كافة املجاالت، يف ظل القيادة الرشيدة لصاحب 

محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو 

القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة.

للمجلة  اليكرتونية  توفري نسخة  ووجه برضورة 

عىل املوقع االلكرتوين للهيئة وتوزيعها اليكرتونيا 

بدال من استخدام النسخ املطبوعة للحفاظ عىل 

البيئة.

رئيس قسم  الفردان  وأوضحت خولة   

مجلة أنوار أن املجلة التي تصدرها الهيئة  منذ 

التي تصدرها  أوائل املجالت  تعترب من  22عاماً 

الشارقة  بإمارة  الحكومية  والدوائر  الهيئات 

والدولة، إمياناً منها بأهمية نرش الثقافة والوعي 

العقول  بناء  يف  ودوره  املجتمع  رشائح  بني 

التفوق  تحقيق  يف  األساس  تعترب  التي  البرشية 

والتميز ألية هيئة أو مؤسسة. 

وأشارت إىل أن أرسة تحرير املجلة تحرص عىل 

ومتنوعة،  شاملة  املجلة  موضوعات  تكون  أن 

الهيئة  عن  املهمة  األخبار  من  عددا  وتتضمن 

عن  األخبار  وبعض  الجديدة،  ومرشوعاتها 

يف  للمساهمة  الشارقة،  بإمارة  العامة  الحياة 

نرش الوعي وتنمية الثقافة لدى فئات املجتمع 

املختلفة.

كهرباء الشارقة تحتفل 
بمرور 22 عامًا على إصدار 

مجلة أنور
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نلتقي  و  الفخر  بساط  تفرش  إذ  اليوم  زاويتنا 

بواحد من أبنائنا املخلصني .. الذي ميتاز  بإرادته 

وطموحه املتجدد لتطوير العمل وتنفيذ مهامته 

بإتقان مدوناً اسمه يف سجل العنارص املتميزة.

ويف هذا الحوار  نلتقي بــ  

المهندس/ علي سهيم
مهندس بقسم إدارة املشاريع يف محطة واسط 

مدنية  هندسة  بكالوريوس  شهادة  عىل  حاصل 

من جامعة الشارقة .

كيف بدأ مشوارك العميل بالهيئة ؟

تعينت يف الهيئة يف تاريخ 10/6/2019 وبدأت 

العمل بتدريب يف جميع األقسام يف الهيئة ملدة 

املشاريع  قسم  يف  تدريبي  تم  وبعدها  شهرين 

تخصيص  مع  متاشيا  وذلك  أشهر   أربع  ملدة 

الهندسة املدنية .

مبحطة  تحققت  التي  االنجازات  أهم  هي  ما 

واسط مؤخراً ؟

عمل  القسم  حققها  التي  االنجازات  أهم  من 

صيانة شاملة للمباين الداخلية من حيث الشكل 

الخارجي و الداخيل و صيانة الواجهة الخارجية 

لجدار املحطة و االنتهاء من عمل مظله جديدة 

بعض  عمل  وكذلك  اسفلتي  طريق  عمل  و 

الديكورات الداخلية ملكاتب محطة واسط .

ما هي أهم العوامل التي ساعدت عىل تحقيق 

االنجازات مبحطة واسط ؟

إرشادات  و  توجيهات  هي  العوامل  أهم   من 

سعادة الدكتوراملهندس راشد الليم رئيس الهيئة 

و موظفي محطة واسط كان لهم دور كبري يف 

التطوير و الحرص الدائم للتغيري.

مبحطة  تنفذها  التي  الحالية  املشاريع  هي  ما 

واسط ؟

شوارع  بعمل  البدء  هي  الحالية  املشاريع  من 

لتسهيل  للمحطة  التحتية  البنية  تخدم  إضافية 

دخول املركبات الثقيلة و عمل مظالت جديدة 

و  تطوير  و  املوظفني  من  الكايف  العدد  لتخدم 

صيانة البنية التحتية ملحوالت الكهربائية .

متيز  يف  ساهمت  التي  االنجازات  هي  ما 

محطتكم ؟

يف  ساهمت  التي  املتميزة  االنجازات  أهم  من 

العمل  إنجاز  رسعة  هي  واسط  محطة  تطوير 

واملشاريع يف وقت قصري و إضافة ملسة عرصية 

للديكورات الداخلية.

ما هي خطط التطوير خالل املرحلة املقبلة ؟

تتضمن خطة التطوير القادمة بدأ عمل جدول 

مدينة  يف  واط  كيلو   33 محطات  كافة  يشمل 

الشارقة و البدء يف عمل صيانة ملحطات إنتاج 

إضافة  و  لها  الخارجي  الشكل  املياه من حيث 

زيادة  إيل  التي تحتاج  لالدارة  التوسعات  بعض 

خطة  مع  يتناسب  مبا  الوظيفي  الكادر  نسبة 

التطوير.

ما هي هواياتك املفضلة التي متارسها يف أوقات 

الفراغ ؟

مامرسة الرياضة و منها قيادة الدراجة الهوائية 

و لعب كرة القدم و مامرسة السباحة و ركوب 

الخيل.
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أ الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  بدأت   

عقب إجازة عيد الفطر املبارك يف تنفيذ برنامج 

تدريبي عن بعد يستمر حتى يوم 2 اغسطس 

2020  لعدد من طالب وطالبات تقنيه الشارقه 

ابو  ومعهد  الشارقة  وجامعة  بنني  وديب  بنات 

عىل  لتدريبهم  املهني  والتدريب  للتعليم  ظبي 

وتشغيل  واإلدارية  الفنية  العمل  نظم  أحدث 

املياه  وتحلية  الكهرباء  توزيع  إنتاج   محطات 

تقسيم  سيتم  حيث  العمل  لسوق  وتأهيلهم 

كل  مجموعات    3 إىل  والطالبات  الطالب 

مجموعة تضم 10 أفراد ومدة كل برنامج 240 

ساعه وذلك يف إطار التواصل املستمر بني هيئة 

والهيئات  واملؤسسات  الشارقة  ومياه  كهرباء 

التعليمية .

راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأكد   

أن  الشارقة   ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم 

والطالبات  الطلبة  تدريب  برامج  تدعم  الهيئة 

إمكانياتها ومرشوعاتها يف خدمة  وتضع جميع 

الكفاءات  توفري  يف  للمساهمة  تدريبهم 

البرشية  والكوادر  املتخصصة  الفنية  واملهارات 

الهيئات  جميع  ويف  الهيئة  يف  للعمل  الالزمة 

مشرياً  الخاصة  والرشكات  والدوائر  واملؤسسات 

من  عدد  سيتضمن  بعد  عن  التدريب  أن  إىل 

والتي  الواقع  تحايك  التي  والربامج  التطبيقات 

عىل  عىل  باالطالع  والطالبات  للطالب  تسمح 

والتشغيل  والفنية  اإلدارية  العمل  أنظمة 

املشاريع  يف  املوجودة  واملعدات  واملحوالت 

املختلفة. 

يف  االستمرار  رضورة  عىل  وأكد   

تطوير القدرات الفنية للكوادر البرشية خاصة 

يعد واحداً  التطوير  ان هذا  ، موضحا  الوطنية 

من البنود املهمة يف تحقيق التنمية املستدامة 

توجيهات  ظل  يف  الشارقة  إمارة  تنشدها  التي 

بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب 

حاكم  األعىل  املجلس  عضو  القاسمي  محمد 

البرشية  الكوادر  تطوير  عىل  بالعمل  الشارقة 

حتى تكون قادرة عىل مواكبة التطوير والتحول 

الذيك يف تقديم الخدمات.

عبدالفتاح  محمد  املهندس  وأوضح   

خري الله رئيس قسم التدريب الفني أن برنامج 

عقب  سيبدأ  الذ  والطالبات  الطلبة  تدريب 

إجازة عيد الفطر املبارك مبارشة سيتضمن اعداد 

ابحاث وتقارير فنيه تحتسب من ضمن ساعات 

تشمل  التي  التدريب  موضوعات  التدريب 

واملركبة  والغازية  البخارية  التوليد  محطات 

ووحدات  واملراقبة  التحكم  ونظام  والتحلية 

وتوزيع  وانتاج  املساعدة  املحوالت  محطات 

املياه والشبكات الكهربائيه ورشح تفصييل عن 

محطات اإلنتاج والتوزيع واملعدات الكهربائية 

الكهربائية  املحوالت  وأنواع  بداخلها  املوجودة 

ومفاتيح الجهد العايل وطريقة عملها، باإلضافة 

إىل أنواع أجهزة الوقاية املختلفة وطريقة عملها 

املوجودة  املتطورة  واإلنذار  التحكم  وأجهزة 

باملحطات. وسيتم تدريب الطالب عىل أحدث 

التطورات التقنية املوجود باملحطات من خالل 

التحكم  مركز  بواسطة  بعد  عن  التحكم  نظام 

والطالبات   للطلبة  التدريبية  الربامج  وتتضمن 

الشبكات  حامية   ، الكهربائية  األنظمة  تحليل 

باإلضافة  املحوالت  وفحص  التوزيع  هندسة   ،

إىل عدد من املحاور اإلدارية والتعريف بالنظم 

والقوانني  واللوائح املنظمة لسري العمل مبادئ 

واألسس  املثالية  املتعاملني  خدمة  ومتطلبات 

املتعاملني  خدمة  ملوظف  الالزمة  واملهارات 

املحاور  من  مجموعة  إىل  باإلضافة  الفعال 

خدمة  تطوير  عنارص  عىل  تركز  التي  املهمة 

األساسية  املهارات  تنمية  خالل  من  املشرتكني 

وتطبيقي  عميل  بأسلوب  والطالبات  للطالب 

فئات  مختلف  مع  والتعامل  كفريق  والعمل 

الجامهري وفق أساليب ومنهج علمي مام يؤهل 

الجهات  مختلف  يف  للعمل  والطالبات  الطالب 

الحكومية والخاصة.

كهرباء الشارقة تبدأ 
تنفيذ برامج تدريب عن 
بعد لطالب الجامعات



راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  أكد   

الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن يوم 

الذي يصادف 19 رمضان  اإلنساين  للعمل  زايد 

لدوره  وتقديراً  لذكراه،  إحياءاً  عام  كل  من 

العام  هذا  يأيت  اإلنسانية  عىل  البيضاء  وأياديه 

وإقتصادية  إجتامعية  تحديات  يواجه  والعامل 

كبرية نتيجة جائحة فريوس كورونا ويف ظل هذه 

الظروف تتواىل صور العطاء من أرض زايد الخري 

لإلنسانية قاطبة، فذاك نهج خطه زايد، و»هذا 

ما كان يحبه زايد«، وسيظل أبناء اإلمارات ومن 

أن  لله  نترضع  الذي  زايد  إلرث  أوفياء  فيها 

السمو  لنا يف صاحب  يتغمده برحمته، ويبارك 

وإخوانه  الدولة  رئيس  زايد  بن  خليفة  الشيخ 

حكام  األعىل  املجلس  أعضاء  السمو  أصحاب 

اإلمارات.

وعلينا جميعا يف هذا اليوم أن نجعل   

الشيخ  السمو  صاحب  قالها   التي  الكلامت 

عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور 

االحتفاء  خالل  الشارقة  حاكم  األعىل  املجلس 

بهذا اليوم خالل األعوام السابقة منهج نقتدي 

قائاًل   واألمهات  األباء  فيها  خاطب  والتي  به 

واجلس  القلم  االب..امسك  االم..ايها  ايتها 

يحبه  ماكان  واكتب...هذا  حولك  من  ابنائك 

تلك  ونجمع  زايد  اليحبه  ماكان  وهذا  زايد 

بها  نتغنى  الرفوف وال  االوراق وال نضعها عىل 

ونضعها  الصدور  يف  نضعها  وامنا  الدفوف  عىل 

يف مقدمة الدستور بهذا الوفاء نكون قد اوفينا 

يطبق  عمل  سريته  نجعل  وبهذا   ، حقه  الرجل 

ظل  فقد   ، والعطاء،  املبادرة  يف  يحتذى  ونهج 

األعامل  يف مجال  رائداً  زايد  الشيخ  له  املغفور 

قوامها  دولة  بنى  حتى  واإلنسانية،  الخريية 

الواحد  الوطن  وشعارها  والتالحم  التامسك 

نحو  وسعى  الواحدة،  واألرسة  الواحد  والبيت 

االرتقاء بحياة البرش كافة. 

الشارقة  ومياه  كهرباء  أن هيئة  وأكد   

تحرص عىل اتباع  نهج  زايد يف العطاء اإلنساين 

كهرباء الشارقة تحرص على اتباع نهج زايد في العطاء اإلنساني

من  عدد  خالل  من  املجتمعية  واملسئولية 

واألرس  اآلخرين  ملساعدة  اإلنسانية  املبادرات 

ودفع  حياتهم   نور  مبادرات  مثل  املتعففة 

البالء  وعاملنا فلنسعدهم وغريها من املبادرات 

بيوم  العام  هذا  واإلنسانية.وتحتفي  املجتمعية 

األقوال  من  عدد  نرش  خالل  من  اإلنساين  زايد 

املغفور  رسخها  التي  السامية  واملبادئ  املأثورة 

له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله 

ثراه كام نظم فريق االتحاد ندوة عن بعد شارك 

زايد  مآثر  عن  املوظيفن  من  كبري  عدد  فيها 

وآيادية البيضاء.

طـــة
شـ
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الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  كشفت   

عن تركيب أكرث من 3 آالف من القطع واألدوات 

مليون   127 من  أكرث  وفرت  للمياه  املرشدة 

املياه خالل عام 2019 وتم متابعة  جالون من 

وتقييم ومراقبة استهالك 393 منشأة.  

راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأكد   

أن  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم 

ترشيد استهالك الطاقة والتحول الذيك يف إدارتها 

أصبح رضورة اسرتاتيجية وبدأت إمارة الشارقة  

تؤهلها  املجال  هذا  يف  ايجابية  خطوات  اتخاذ 

السنوات  خالل  مستدامة  ذكية  مدينة  لتكون 

املقبلة.  

السمو  صاحب  وتوجيهات  رؤية  أن  إىل  وأشار 

القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ 

عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة هي األساس 

الحكومية  الجهات  كافة  منه  تنطلق  الذي 

تصبح  حتى  الهدف  هذا  لتحقيق  والخاصة 

الشارقة رائدة عامليا يف مجال الحفاظ عىل بيئة 

عىل  األخرض  االقتصادي  النمو  تدعم  مستدامة 

املدى البعيد. 

الشارقة  إمارة  سكان  جميع  وطالب   

ألنها  للمياه  املرشدة  واألدوات  القطع  برتكيب 

وتخفض  االستهالك  من   40% من  أكرث  توفر 

الفاتورة بنسبة كبرية. وأشار إىل أن هيئة كهرباء 

ومياه الشارقة تبنت اسرتاتيجية واضحة لتطبيق 

املعايري العاملية يف إدارة الطاقة الذكية املستدامة 

كهرباء الشارقة 
تكشف عن تركيب 3 
آالف قطعة مرشدة 

للمياه توفر 127 مليون 
جالون خالل العام 

الماضي

ترشيد  يف  العاملية  األيزو  مواصفات  وتبني 

استهالك الطاقة واملياه وبحث آخر ما توصلت 

تأسيس  بهدف  والطاقة  اإلستدامة  بحوث  إليه 

والشبكات  الطاقة  إدارة  ملستقبل  أفضل  رؤية 

يجب  والتي  القادمة  للتحديات  أشمل  وإدراك 

األخرى  التجارب  واالستفادة من  لها  االستعداد 

املستدامة  التنمية  لتحقيق  املجاالت  شتى  يف 

خالل  من  للمشرتكني  الخدمات  أفضل  وتقديم 

وأهمها  الحيوية  املجتمع  بقضايا  الوعي  تنمية 

فأطلقت   ، واملياه  للطاقة  األمثل  االستخدام 

هيئة كهرباء ومياه الشارقة حملة تحت شعار 

من  أكرث  تتضمن   « مستفيد  الكل  بالرتشيد   «

ثقافة  نرش  من خاللها عىل  تركز  و  برنامج   35

ترشيد استهالك الكهرباء واملياه وجعلها سلوك 

للحفاظ  الشارقة  إمارة  سكان  ميارسه  يومي 

به  نقوم  الطاقة واملياه خاصة وأن كل ما  عىل 

حامية  إىل  األساس  يف  يهدف  اليوم  جهد  من 

حيث   ، ألبنائنا  أفضل  غد  وضامن  مستقبل 

وال  الحياة،  عامد  تعتربان  واملياه  الطاقة  أن 

تستطيع أي مجتمعات االستغناء عنهام يف ظل 

للنمو  أساسيني  كمطلبني  لهام  اليومي  االحتياج 

يعني  وتوافرهام  الطبيعية،  والحياة  واالستقرار 

واستدامة  وتقدم  ومنو  وحياة  حضارة  وجود 

وأوضحت غادة جمعة سامل مدير إدارة الرتشيد 

أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة أطلقت العديد 

هذا  يف  الريادة  لها  تضمن  التي  املبادرات  من 

أطلقها  التي  الرتشيد  مبادرة ساعة  منها  املجال 

معها  وتفاعل  الشارقة  حاكم  السمو  صاحب 

رشائح وفئات املجتمع املختلفة كام استحدثت 

الطاقة  استهالك  لرتشيد  إدارة متخصصة  الهيئة 

املتخصصة  الكفاءات  من  نخبة  تضم  واملياه 

وبدأت  العاملية  املستويات  بأفضل  واملدربة 

رشاكات اسرتاتيجية مع عدد من مراكز األبحاث 

والجامعات وكربيات الرشكات العاملية واملحلية 

إنتاج  يف  العاملية  الفنية  املواصفات  لتطبيق 

الشبكات  من  الفاقد  وتقليل  واملياه  الطاقة 

ليتامىش مع النسب العاملية باإلضافة إىل إصدار 

يف  تساهم  التي  املنظمة  والقوانني  اللوائح 

تحقيق االستخدام األمثل للطاقة واملياه. 

قسم  رئيس  املحضار  أحمد  وأوضح   

الشارقة  ومياه  كهرباء  بهيئة  االستهالك  مراقبة 

من  أكرث  يوفر  للمياه  الرتشيد  قطع  تركيب  أن 

%40 من االستهالك وتم خالل عام 2019 تركيب 

قطع الرتشيد يف أكرث من مرشوع بالشارقة حيث 

بجامعة  مبنى   42 يف  الرتشيد  قطع  تركيب  تم 

الشارقة وتم توفري أكرث من %70 من استهالكها 

كام تم تركيب قطع الرتشيد يف عدد من الحدائق 

العامة تجاوزت 60 حديقة ويف عدد من مراكز 

الناشئة ويف عدد من املساجد واملدارس كام تم 

املواقع  من  العديد  يف  الترسبات  عن  الكشف 

مام وفر كميات كبرية من املياه.



تجارة لن تبور !!
 

رحت أتأمل أهم مظاهر العبادة في شهر الصوم الكريم 
فوجدتها تتمثل في ثالثة أشياء:

تأسيا  ذلك  من  واإلكثار  الكريم،  القرآن  تالوة  أولها: 
بحضرة النبي. 

كالتراويح  والنوافل،  منها،  المفروضة  الصلوات  أداء  على  المواظبة  ثانيها: 
والتهجد والضحى ...والحرص على أدائها في المساجد.

للزكاة  إخراج  من  »إنفاق«  كلمة  تعنيه  ما  بكل  اهلل  سبيل  في  اإلنفاق  ثالثها: 
والصدقات والعلم والخلق

وصلة الرحم.

الطاعة  في  يرغبنا  سبحانه  العزة  رب  فوجدت  تعالى  اهلل  كتاب  إلى  وعدت 
العناصر  بهذه  اهلل  مع  المتاجرين  أن  مؤكًدا  معجز،  قرآني  بأسلوب  واالستقامة 

الثالثة تجارتهم لن تبور. يقول سبحانه في سورة فاطر: 
 

َوَعالَِنيًَة  ِسرًّا  رَزَْقنَـُهْم  ا  ِممَّ َوأَنَفُقوا  لَوَة  الصَّ َوأََقاُموا  اهلِل  ِكتَـَب  يَْتلُوَن  الَِّذيَن  إِنَّ 
يَْرُجوَن ِتَجـرًَة لَّن تَبُورَ )29( ِليَُوفِّيَُهْم أُُجورَُهْم َويَِزيَدُهم مِّن َفْضِلِه إِنَُّه َغُفورٌ َشُكور﴾ٌ 

 )30(

 ولو رحنا نتذوق جمال لغة القرآن - هنا - لبهرتنا دقة التعبير وروعة اإلعجاز: يعبر 
التي  المتدبرة  القراءة  تعنى  التالوة  أن  ذلك  »يقرؤون«  بدل  »يتلون«  بـ  سبحانه 
يتلوها العمل، وهذه هي الغاية التي يجب أن يتوخاها المسلم من تالوته للقرآن.
عائشة  المؤمنين  أم  سئلت  ولما  الناس،  بين  يمشي  قرآنا  كان  والمصطفى 
في  يقول  إذ  العظيم  اهلل  القرآن«.وصدق  خلقه  قالت:»كان   - عنها  اهلل  رضي   -

سورة اإلسراء:ُّ
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اْلُمْؤِمِنيَن الِّذيَن يَْعَملُوَن الّصاِلَحاِت  إِّن َهَذا اْلُقْرآَن ِيْهِدي ِللِّتي ِهَي أَْقَوُم َويُبَّشرُ 
أَّن لَُهْم أَْجرًا َكِبيرًا ) 9 ( وأَّن الِّذيَن الَ يُْؤِمنُوَن باآلخرة أَْعتَْدنَا لَُهْم َعَذابًا أَِليمًا ) 10 (

تحمله  وما  »اهلل«  الجاللة  لفظ  إلى  ـ  هنا  ـ  الكتاب  إضافة  جمال  تتأمل  أن  ولك 
بالمضارع  والتعبير  وجالال.  وعزة  مهابة  القلب  تمأل  أنها  كما  لشأنه،  تعظيم  من 
طوال  وإنما  فحسب  رمضان  شهر  في  ال  وتجددها  التالوة  تكرار  يعني  »يتلون« 
وإلى  الحق  إلى  ويهدينا  الخير  أبواب  لنا  يفتح  نورا  القرآن  كان  وإذا  كله،  العام 
صراط مستقيم، فلك أن تتساءل - هنا - إالم يدعونا القرآن الكريم حين نتلوه 

حق تالوته؟ أو ما هي ثمرة التالوة؟

والجواب: يدعونا إلى أهم شيئين هما جوهر العبادة، كما يقول الفخر الرازي:
أولهما: تعظيم أوامر اهلل، وهو ما يرمز إليه قوله: »وأقاموا الصالة« والصالة ـ كما 

هو معروف ـ صلة بين  العبد وربه.
ا رَزَْقنَاُهْم  وثانيهما: اإلشفاق على خلق اهلل، وهو ما يشير إليه قوله: » َوأَنَفُقوا ِممَّ

» وال يخفى أن اإلنفاق بوجه عام يحقق التواصل بين العباد بعضهم وبعض.

كما أن التعبير بالماضي - هنا -:« أقاموا » » َوأَنَفُقوا » يعني صدق اإليمان، ويحثنا 
على المبادرة إلى الفعل      والمداومة عليه.

تأمل سيدي: عبد بينه وبين ربه عمار، وبينه وبين إخوانه من عباد اهلل عمار..قل لي 
باهلل عليك..من أين يأتيه الدمار؟! ال دمار أبدا وال خسار بإذن اهلل، وإنما ربح دائم، 

فوز بالجنة ونجاة من النار.

وإذا كان أمل كل تاجر أن تربح تجارته، فإن اهلل عز وجل يبشر المتاجرين -هنا - بأن 
لن  تجارة  »يرجون  ومضمون  وفير  فالربح  تبور،  أو  أبدا  تكسد  ولن  رابحة،  تجارتهم 

تبور« وال يملك هذا إال من يقول للشيء كن فيكون ـ سبحانه وتعالى.

ولم يقف األمر عند حد الربح ـ فقط ـ وإنما هناك عطية من اهلل تعالى، وإذا كانت 
العطية على قدر معطيها، فما بالك بعطية اهلل رب العالمين.

َغُفورٌ  إِنَُّه  َفْضِلِه   ِمْن  َويَِزيَدُهْم  أُُجورَُهْم  ِليَُوفِّيَُهْم  فاطر:  سورة  في  تعالى  قال 
َشُكورٌ

وإذا كان هذا وعد ربنا الذي ال تنفد خزائنه ووعد اهلل ال يتخلف - فأكرم به من فضل، 
وقل فيه ما شئت بما يليق بجالل اهلل تعالى وعظمته.

ويثيبه  تقصير،  من  منه  كان  ما  للعبد  يغفر   » َشُكورٌ  َغُفورٌ  إِنَُّه   « هذا  كل  وفوق 
الثواب الجزيل على ما كان منه من طاعة واستقامة. أو بمعنى آخر: غفور يمحو 
بهذه  ربنا  مع  بالتجارة  بادروا  فهيا  عليه.  ويزيد  يقبله  شكور  العمل،  عن  النقص 

العناصر الثالثة التي هي جوهر العبادة وسر صالح اإلنسان وهدايته وفالحه.

 



دعـوة للتـفـاؤل

لنحيا الحياة براحة وسعاده واطمئنان..ولنميض يف ثبات وتفاؤل وثقه بأن كل يشء مقدر وكل 
يشء مبيزان وان الله مع املتفائلني..آخذ بأيديهم اىل طريق االمان والراحه..ورابطا عىل قلوبهم 

قناعة مبا هو متاح ومكتوب..

فالتفاؤل شعور يأيت من الداخل..ويتضح جليا وواضحا بأفعالنا وترصفاتنا..

وهو السبيل لنستطيع ان نكمل حياتنا بسعاده فام أجمل أن تكون متفائال تجاه كل االمور.
فغدا يوم جديد يرشق بنور االميان والتفاؤل.

وعزائنا ألولئك املتشامئون الذي يتخبطون بني جدران اليأس ..يجوبون االرض مشارقها 
ومغاربها يبحثون عن بصيصا لألمل ولو انهم امعنوا النظر قليال ..ألدركوا انه يأيت من الداخل...

لكنهم يف غفلة من هذا فقد شغلتهم الدنيا بها ونسوا ان هناك مدبرا للكون والخلق.

وتناسوا ان الله دامئا يعطي العبد عىل مقدار ظن عبده به.

فطوبا ملن ملك الدنيا بتفاؤله..وعاش عىل األمل دامئا..

وكان الله يف عون من يأس وكان من القانطني..والله ال يحب القانطني.

فلنعش الحياه واالستفادة من تجاربها ولنتفائل فالغد اجمل مبشيئة الله .

بقلم : فاطمة محمد
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