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ملتقى الشارقة الثاني 
للطاقة يرفع شعار من 

أجل مستقبل أكثر إشراقا 

Sharjah 2nd Energy 
Forum under the theme 
“Towards a Brighter 
Future
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 الشارقة مدينة ذكية مستدامة

أصبح التحول إلى إدارة الطاقة الذكية ضرورة استراتيجية ومع توافر   
اتخاذ  بدأت  الشارقة  إمارة  فإن  األساسية،  التحتية  البنية  متطلبات  معظم 
مستدامة  ذكية  مدينة  لتكون  تؤهلها  المجال  هذا  في  ايجابية  خطوات 

المقبلة.  السنوات  خالل 

السمو  صاحب  ويدعمها  يطلقها  التي  الــمــبــادرات  أن  شــك  وال   
حاكم  األعلى  المجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ 
والخاصة  الحكومية  الجهات  كافة  منه  تنطلق  الذي  األساس  هي  الشارقة 
الحفاظ  مجال  في  عالميا  رائدة  الشارقة  تصبح  حتى  الهدف  هذا  لتحقيق 
وتبنت  البعيد.  المدى  على  االقتصادي  النمو  تدعم  مستدامة  بيئة  على 
وتطبيق  دراسة  في  وبدأت  االستراتيجية  هذه  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة 
مواصفات  وتبني  المستدامة  الذكية  الطاقة  إدارة  في  العالمية  المعايير 
ملتقى  الهيئة  ونظمت  والمياه  الطاقة  استهالك  ترشيد  في  العالمية  األيزو 
أكثر  مستقبل  نحو   « شعار  تحت  العام  هذا  الثاني  السنوي  الطاقة  ومؤتمر 
الشركات  كبرى  من  متخصصين  متحدثين  خالله  استضافت  والذي  إشراًقا« 
والطاقة  اإلستدامة  بحوث  إليه  توصلت  ما  آخر  لبحث  والمحلية؛  العالمية 
أشمل  وإدراك  والشبكات  الطاقة  إدارة  لمستقبل  أفضل  رؤية  تأسيس  بهدف 
للتحديات القادمة والتي يجب االستعداد لها واالستفادة من التجارب األخرى 
الخدمات  أفضل  وتقديم  المستدامة  التنمية  لتحقيق  المجاالت  شتى  في 
وشعارها   2020 لعام  رؤيتها  الملتقى  فعاليات  ضمن  وأطلقت  للمشتركين، 
الجديدة  المناطق  إلى  الخدمات  توصيل  واستباق  ذكية  خدمات  لتقديم 
خالل  الجديدة  للمباني  والغاز  والمياه  الكهرباء  خدمات  لتوصيل  وسعيها 

يوم واحد .

ومشاركة  االمــكــانــات   وتسخير  الجهود  لتضافر  الهيئة  وتدعو   
لتحقيق  وأفراد  وشركات  عامة  مؤسسات  أو  حكومية  جهات  سواء  الجميع 

العالم. مستوى  على  رائدة  مستدامة  ذكية  مدينة  لتكون  الشارقة  رؤية 



 الشارقة     االمارات العربية المتحدة
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كهرباء الشارقة تنجز مشروع تطبيق 
أنظمة التحكم والرقابة الذكية 
وتركيب واحدة من اكبر شاشات 

المراقبة في الشرق األوسط 

الهيئة  تكشف رؤية 2020 في ملتقى 
الطاقة السنوي الثاني.

كهرباء الشارقة توقع اتفاقية لتعزيز التعاون مع طيران 
اإلمارات

كهرباء الشارقة توقع اتفاقية مع » لينكد إن« الستقطاب 
الكفاءات وتعزيز مهارات الكوادر البشرية

كهرباء الشارقة تكرم مفوضية 
الكشافة لدعمها فعاليات المخيم 

األول للترشيد واالبتكار

تحت شعار كن مسعفًا .. تكن أمنًا 
كهرباء الشارقة تنظم ورشة عمل بثالثة لغات لتوعية الفرق الفنية بمبادئ 

االسعافات األولية

بتوجيهات حاكم الشارقة 
إنجاز مشروع إلنارة الشوارع في 

الشعبيات بمنطقتي المدام 
ومليحة 



التحرير أسرة 

العام اإلشراف 
الفردان  أحمد  خولة  

أول محـرر 
مـرسي  جالل 

تـرجمة
عوض منصور 

يـر تصو
سنجاتي سليـم 

التسويق
علي  محمد  فاطمة 

إخراج
عرب عبدالغفار  خلود 
كومــار في.  دهــارميندرا 

42

44

كهرباء الشارقة  تطالب بتكامل األدوار وتطبيق أفضل 40
الممارسات اإلدارية أمام مؤتمر قادة التغيير بدبي 

كهرباء الشارقة  تكرم الشركاء والمتميزين في مبادرات القراءة

تكريم الهيئة ضمن الشركاء االستراتيجيين لملتقى 
المفكرين الحضري
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    بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور أ

سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل 

حاكم الشارقة أنجزت هيئة كهرباء ومياه الشارقة 

مرشوع  تطوير أنظمة التحكم ومراقبة الشبكات 

املواصفات  أفضل  وفق  الكهربائية  واملحطات 

من  واحدة  تضم  تحكم  غرفة  خالل  من  العاملية 

أكرب شاشات العرض عىل مستوى الرشق األوسط  

ونظام  اليابانية  ميتسوبييش  رشكة  تصنعها 

ترقية  تم  كام  التحكم  النظمة  االمرييك   )OSI(

البرصية  األلياف  شبكة  وتوسعة  التحكم  نظام 

محطات  جميع  ربط  من  واالنتهاء  واالتصاالت 

التحكم  مبركز  الجديد  بالنظام  والتوزيع  اإلنتاج 

بعد  عن  الذيك  التحكم  نظام  وتطبيق  واملراقبة 

مجاالت  تطوير  بهدف  وذلك  اإلنتاج  وحدات  يف 

إمارة  لسكان  الخدمات  أفضل  وتقديم  العمل 

راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأكد   . الشارقة 

تم  أنه  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم 

تطوير مركز التحكم ومراقبة الشبكات واملحطات 

وتزويده بأكرب شاشة عرض من رشكة ميتسوبييش 

بتوجيهات حاكم الشارقة وبتكلفة تتجاوز 30 مليون درهم
كهرباء الشارقة تنجز مشروع تطبيق أنظمة التحكم والرقابة الذكية وتركيب واحدة من 

اكبر شاشات المراقبة في الشرق األوسط 

رشكة  تنفذها  األوسط  الرشق  منطقة  يف  العاملية 

املستجد للتقنية نظراً للدور الحيوي الذي يؤديه 

للشبكات  واالستقرار  الثبات  تحقيق  يف  املركز 

عىل  الساهرة”  “العني  يعد  حيث  الكهربائية 

خالل  من  والطوارئ  الكهربائية  األحامل  متابعة 

واملحطات  لألنظمة  الكلية  والسيطرة  املراقبة 

طوال اليوم لضامن تشغيل املحطات بدرجة عالية 

والثبات  االستقرار  وتحقيق  واألمان  الكفاءة  من 

توفري  عىل  الهيئة  وتحرص  الكهربائية  للشبكات 

وتوفري  املركز  لتطوير  الالزمة  اإلمكانات  كافة 

أفضل التكنولوجيا لضامن تشغيله بكفاءة وجودة 

عالية. 

يوليه  الذي  والدعم  املستمرة  املتابعة  ومثن      

صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 

الشارقة  حاكم  األعىل  املجلس  عضو  القاسمي 

كهرباء  بهيئة  العمل  مجاالت  تطوير  ملرشوعات 

ومياه الشارقة مام كان له األثر الكبري يف تحقيق 

تنفيذ  يف  نوعية  طفرة  وإحداث  االنجازات 

عاملية. ومواصفات  وكفاءة  بجودة  املرشوعات 

وأوضح أن الهيئة نفذت مرشوعات التطوير مبركز 

الرشكات  كربيات  مع  بالتعاون  واملراقبة  التحكم 

 30 تتجاوز  وبتكلفة  املجال  هذا  يف  املتخصصة 

الشبكات  متابعة  يف  للمساهمة  درهم  مليون 

اإلنتاجية  السعة  إىل أن  وتشغيل املحطات مشرياً 

  2900 يبلغ  الشارقة  إمارة  يف  الكهرباء  ملحطات 

ميجاوات من خالل 53 وحدة إنتاجية ويبلغ عدد 

محطات التوزيع جهد 220 كيلوفولت 4 محطات 

باإلضافة إىل 15 محطة توزيع جهد 132 كيلوفولت 

وعدد  كيلوفولت   33 جهد  توزيع  محطة  و155 

4446 محطة جهد 11 كيلوفولت و3937 محطة 

جهد 6.6 كيلوفولت .

التطوير  مرشوعات  من  الهدف  أن  وأكد      

االستفادة  التحكم،  مبركز  الهيئة  نفذتها  التي 

يف  الجديدة  واألنظمة  الحديثة  التكنولوجيا  من 

مجال التحكم مام يسمح برؤية أوضح للشبكات 

كام  أفضل  بشكل  وإدارتها  واملحطات  الكهربائية 

يتيح معرفة األحامل الكهربائية يف جميع املحطات 

يف جميع األوقات ويضيف إمكانيات فنية جديدة 
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لعمل مناورات بالشبكة بشكل أفضل. 

املاس  رسور  عثامن  املهندس  وأشار   

مدير إدارة  التحكم واملراقبة إىل أن تطوير أنظمة 

البرصية  األلياف  وتوسعة شبكة  والرقابة  التحكم 

اإلنتاج  محطات  وربط  بعد  عن  الذيك  والتحكم 

رضورية  متطلبات  يوفر  التحكم  مبركز  والتوزيع 

ملواكبة التطور العاملي يف هذا املجال.

والرقابة  التحكم  أنظمة  تطوير  أن  وأوضح      

أجهزة  وتوفري  جديدة  كايبالت  متديد  تضمنت 

اتصاالت متطورة إلتاحة إمكانية مراقبة املحطات 

والتواصل مع  الكامريات  كامل عن طريق  بشكل 

العاملني داخل املحطات ملواجهة أية ظروف طارئة 

والتشغيل األمثل للمحطات والحفاظ عىل استقرار 

مناطق  مختلف  يف  الكهربائية  الشبكات  وثبات 

بواحدة  التحكم  غرفة  وتزويد  الشارقة  مدينة 

الرشق  مستوى  عىل  العرض  شاشات  أكرب  من 

 )OSI( ونظام   »67  *  27 تبلغ  مبساحة  األوسط 

االمرييك النظمة التحكم الذي يتميز بانه يتضمن 

االلكرتونية يف  للشبكة  وأمان  نظام حامية  أفضل 

العامل ولديه القدرة عىل أرشفة كميات كبرية من 

والرسوم  للمخططات  واضحة  ورؤية  املعلومات 

ويتضمن  العرض  لشاشة   )LED( بنظام  البيانية 

أحدث أجهزة اإلنذار العاملية.   

     وأشار املهندس عثامن رسور إىل أن مرشوعات 

ألحدث  وفقاً  متت  التحكم  مبركز  التطوير 

العمل  وطبيعة  يتامىش  مبا  العاملية  املواصفات 

مراقبتها  يتم  رضورية  أنظمة  هناك  أن  السيام   ،

التحكم  مركز  يف  املهندسني  قبل  من  ومتابعتها 

جانب  إىل  باملحطات،  اآليل  التحكم  نظام  ومنها 

مراقبة  بنظام  املختصة  املراقبة  أنظمة  وجود 

الحريق يف املحطات ووجود أنظمة مراقبة البيئة  

املحطة،  حرارة  درجة  من  للتأكد  املحطات  يف 

مشريا إىل أن املركز يحتوي عىل أنظمة االتصاالت 

مع  التواصل  خاللها  من  يتم  والتي  املتطورة 

حال  يف  الصحيح  بالشكل  لتوجيههم  املحطات 

أمور  أية  أو  املفاجئة  التغيريات  من  أي  حدوث 

طارئة حيث يوجد يف كل وردية مسؤول مبارش عن 

املبارش  التدخل  املركز يحرص عىل  العمل يف  سري 

والتواصل مع املسؤولني يف املحطة من أجل اتخاذ 

الصحيح  بالشكل  األمر  املناسبة الحتواء  القرارات 

والترصف بشكل رسيع ومبارش لحل أية مشكلة. 

يقوم  الذي  الكبري  الدور  أهمية  عىل  وأكد       

مدار  عىل  يعملون  الذين  املركز  موظفي  به 

العمل  جوانب  كل  مراقبة  خالل  من   ، الساعة 

واملحطات التي تم ربطها مبركز التحكم والتدقيق 

لو كانت بسيطة  أية أعطال حتى  يف حال وجود 

للخدمة،  بديل  توفري  أجل  من  برسعة  للترصف 

إىل جانب متابعة أعامل الصيانة.   وأشار إىل أن 

الشبكات واملحطات يتوىل  التحكم ومراقبة  مركز 

الشارقة  إلمارة  الكهربائية  الشبكة  مراقبة  مهام 

جميع  إجراء  خالل  من  بها  والتحكم  عام  بشكل 

وتنفيذ  ومراجعة  لذلك  الالزمة  الفنية  املناورات 

محطات  يف  السنوية  االعتيادية  الصيانة  برامج 

التوليد واملحطات الفرعية لشبكة النقل والتوزيع 

واملحافظة  األخرى  الفنية  اإلدارات  مع  بالتنسيق 

الكهربائية ومراقبة خطوط  الشبكة  استقرار  عىل 

الوطنية  اإلمارات  شبكة  مع  الكهربايئ  الربط 

وإعداد  الالزم  الدوار  االحتياطي  عىل  واملحافظة 

كل  اليومية وحسب  باألحامل  الخاصة  التوقعات 

يف  الالزمة  الطاقة  وجود  من  والتحقق  ساعة، 

حساب  وبالتايل  األحامل،  هذه  لتغطية  الشبكة 

يف  الطاقة  هذه  إلنتاج  الالزمة  الوقود  كميات 

مختلف محطات التوليد ومراجعة كافة الظواهر 

الفنية والحوادث التي حصلت يف الشبكة، حيث 

واقرتاح  أسبابها  ملعرفة  فنًيا  بتحليلها  املركز  يقوم 

طرق تالفيها يف املستقبل.
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ومؤمتر  ملتقى  يف  املشاركون  أوىص    

ومياه  كهرباء  هيئة  نظمته  الذي  الثاين  الطاقة 

مستقبل  نحو   “ شعار  تحت  العام  هذا  الشارقة 

اعداد  مجال  يف  التعاون  بتفعيل  إرشاًقا”  أكرث 

ملرشوعات  واالقتصادية  الفنية  الجدوى  دراسات 

نرش  رضورة  عىل  وركزوا   ، املتجددة  الطاقة 

ورفع  االستهالك  ترشيد  بشأن  واملعرفة  الوعي 

املستويات  جميع  عىل  الطاقة  استخدام  كفاءة 

سياسات  ورسم  املستدامة  التنمية  لتحقيق 

وسياسات  ترشيعات  ووضع  االستهالك  ترشيد 

ترشيد مالمئة الستهالك الطاقة باملنطقة  والعمل 

مجال  يف  واملبتكرات  املستجدات  مواكبة  عىل 

واستقطاب  الذكية   الشبكات  منظومة  تطبيق 

النظيفة. وشددوا  الطاقة  االستثامرات ملرشوعات 

البيئي  البعد  لدمج   سياسات  تبني  اهمية  عىل 

للموارد  املتوازن  واالستخدام  التنمية  خطط  يف 

البيئية  املعايري  ووضع  الطاقة  مصادر  وتنويع 

املستدامة عىل  التنمية  لتحقيق  للمنطقة  املالمئة 

أكمل وجه.

يف  املشاركون  اوىص  اخرى  ناحية  من   

املؤمتر بتعزيز الربامج التدريبية وتطوير املهارات 

الجامعات  ايجاد عالقات وثيقة بني  والعمل عىل 

للطاقة  املنتجة  والجهات  العلمي  البحث  ومراكز 

الطاقة.  بشؤون  املهتمة  الدراسات  وتبادل 

خالل  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  وكشفت 

بالشارقة  الثاين  السنوي  الطاقة  ملتقى  فعاليات 

الذي عقدته بفندق راديسون بلو تحت شعار “ 

الهيئة  تكشف رؤية 
2020 في ملتقى الطاقة 

الثاني. السنوي 

نحو مستقبل أكرث إرشاقا” عن رؤيتها لعام 2020 

توصيل  واستباق  ذكية  لتقديم خدمات  وشعارها 

لتوصيل  وسعيها  الجديدة  املناطق  إىل  الخدمات 

الجديدة  للمباين  والغاز  واملياه  الكهرباء  خدمات 

خالل يوم واحد .

راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأشار   

أن  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم 

من  الثانية  دورته  يف  كبرياً   نجاحاً  حقق  املؤمتر 

كربى  من  متخصصني  متحدثني  استضافة  خالل 

الرشكات العاملية واملحلية، لبحث آخر ما توصلت 

إليه بحوث اإلستدامة والطاقة من خالل مناقشة 

وخرباء  بها  شارك  التى  املقرتحات  من  العديد 

تجاربهم  استعرضوا  رشكات  ورؤساء  وباحثون 

تتعلق  عمل   ورقة   13 خالل  من  وخرباتهم 

بالطاقة  الخاصة  املبتكرة  والحلول  باملشاكل 

وإدارتها والجديد فيها.

وأشار إىل أن توصيات ونتائج امللتقى  سيستفيد 

يف  املبتكرة  للحلول  التطبيقى  املجال  يف  منها 

مجال الطاقة، وكذلك سيستفيد منها صناع القرار 

الشبكات  منظومة  تطبيق  مجال  يف  والباحثني 

وأحدث  واملتجددة  الجديدة  والطاقة  الذكية 

الطلب  العاملية ملواجهة  االستهالك  ترشيد  وسائل 

االستهالك  ترشيد  وأمناط  الكهرباء  عىل  املتزايد 

أن  وأكد  الذروة   فرتات  يف  خاصة  املستقبلية 

امللتقى  التي طرحها  واملوضوعات  الخربات  تنوع 

إدارة  ملستقبل  أفضل  رؤية  تأسيس  يف  ستساهم 

للتحديات  أشمل  وإدراك  والشبكات  الطاقة 

واالستفادة  لها  االستعداد  يجب  والتي  القادمة 

لتحقيق  املجاالت  شتى  يف  األخرى  التجارب  من 

الخدمات  أفضل  وتقديم  املستدامة  التنمية 

الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  أن  وأكد  للمشرتكني. 

وبدعم كامل ومتابعة مستمرة من صاحب السمو 

 الملتقى يوصي بتطبيق 

الشبكات  منظومة 

الذكية ومراعاة المعايير 

التنمية  لتحقيق  البيئية 

المستدامة
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الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو 

كبريا  اهتامما  تويل  الشارقة  األعىل حاكم  املجلس 

العلمي والدراسات االقتصادية يف مجال  بالبحث 

تنويع مصادر الطاقة وحامية البيئة من انبعاثات 

العنرص  تعد  الطاقة  أن  إىل  ولفت   . الكربون 

التنمية االقتصادية واالجتامعية  الفعال يف خطط 

املحرك  وتعد  املختلفة  العامل  دول  تتبناها  التي 

أن  إىل  مشريا  املستدامة،  التنمية  لعجلة  األسايس 

وضع الطاقة يف الشارقة واملنطقة يتطلب تخطيطا 

وبرمجة يف استخدام اإلدارة الذكية للطاقة وتنويع 

وتوظيفها  الكبرية  االستثامرات  وتوفري  مصادرها 

لتحقيق التطور االقتصادي والتنمية املستدامة.

بالسالم  املؤمتر  فعاليات  وبدأت   

ثم  الكريم  القرآن  من  آيات  وتالوة  الوطني 

رحب سعادة الدكتور املهندس راشد الليم رئيس 

واستعرض  بالحضور  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة 

التوجهات  وأبرز   2020 الهيئة  واسرتاتيجة  رؤية 

املستقبلية للهيئة خالل املرحلة املقبلة واستعرض 

ستيفن تاج مدير املبيعات برشكة سيمنز يف ورقة 

العمل التي قدمها التوجهات العاملية نحو تطبيق 

الكفاءة  لزيادة  الطاقة  مجال  يف  التكنولوجيا 

وتنويع املصادر وقدم دارين ماكونالد املري العام 

وترشيد  لتحسيت  الوسائل  أفضل  المربيل  لرشكة 

وألقى  القطاعات  شتى  يف  الطاقة  استخدامات 

الهندسية  لالنظمة  العام  املدير  يس  أر  كريشنا 

دور  عىل  الضوء  لاللكرتونيات  الكندي  برشكة 

عاصمة  للشارقة  الحضاري  التطور  يف  الطاقة 

الثقافة العربية واستعرض عويس عيل خان مدير 

الطاقة  أنظمة  وارتسيال  برشكة  األعامل  تطوير 

تحث  جانبه  ومن  تطبيقها  يجب  التي  املثىل 

بيئة  برشكة  املخلفات  إدارة  مدير  هيسوم  مارك 

يف  ودورها  طاقة  إىل  النفايات  تحويل  أهمية 

الحفاظ عىل البيئة وقدم عادل أحمد أبو العينني 

التنفيذي ملكتب رشكة دولفني للطاقة يف  الرئيس 

ثقافة كفاءة  بناء  التي قدمها كيفية  العمل  ورقة 

واستخدام  إلنتاج  الجهات  مختلف  لدى  الطاقة 

العاملية.  العاملية  املواصفات  بأفضل  الطاقة 

إسامعيل  عبدالله  الدكتور  استعرض  جانبه  ومن 

روشسرت  معهد  يف  الكهربائية  الهندسة  أستاذ 

منظومة  تطبيق  نحو  االتجاه  أهمية  للتكنولوجيا 

الشبكات الذكية للوصول إىل مفهوم املدن الذكية 

يف  املنظومة  تطبيق  أمام  والتحديات  والفرص 

مايكل  الدكتور  وقدم  واملنطقة  الدولة  مدن 

هاءمتان مدير الطاقة والخدمات برشكة يب دبليو 

ما  الطاقة وأحدث  إدارة  نظام  تطبيق  كيفية  يس 

املجال  هذا  يف  العاملية  الدراسات  إليه  توصلت 

وأشار عيل منر املدير اإلقليمي للحلول الحكومية 

برشكة مايكروسوفت إىل إتجاه إمارة الشارقة نحو 

مجال  يف  حقيقي  وتطوير  تأثري  إلحداث  التمكني 

الطاقة من أجل مستقبل أفضل لألجيال القادمة.

لرشكة  العام  املدير  حسني  ألطاف  واستعرض   

إدارة  أنظمة  قدمها  التي  العمل  ورقة  يف  جيكو 

وكفاءة الطاقة وطالب روتيجر رميان رئيس وحدة 

اريكسون  برشكة  واملجتمع  للصناعة  العمالء 

واالنرتنت  االجتامعية  الشبكات  توظيف  أهمية 

زمربانا  لويس  ونوه  االستدامة  متطلبات  لتحقيق 

الذكية  الشبكات  وحلول  املتجددة  الطاقة  مدير 

برشكة تليفورمر إىل أهمية اتخاذ إجراءات فورية 

مجال  يف  الذكية  الشبكات  منظمومة  لتطبيق 

كاي  واختتم  وتوزيعها  وإنتاجها  الطاقة  إدارة 

التكنولوجي برشكة  بيرت ستينفيلد  رئيس املكتب 

امللتقى  يف  العمل  ورقات  السعودية  الكايبالت 

تطبيق  نحو  العاملية  االتجاهات  ألبرز  بعرض 

الكايبالت  إنتاج  مجال  يف  املتقدمة  التكنولوجيا 

الطاقة  كفاءة  تحقيق  يف  ودورها  الكهربائية 

والتنمية املستدامة . ويف ختام امللتقى كرم سعادة 

كهرباء  رئيس هيئة  الليم  راشد  املهندس  الدكتور 

الرشكاء  أبرز  من  وعدد  املشاركني  الشارقة  ومياه 

واملوظفني املتميزين بالهيئة
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    احتفلت هيئة كهرباء ومياه الشارقة بافتتاح 

املشرتكة يف منطقة  الخدمات  مبنى جديد إلدارة 

مرت   2000 تتجاوز  مساحة  عىل  الرحامنية 

درهم  مليوين  تتجاوز  للمبنى  إجاملية  وبتكلفة 

للمشرتكني  خدمات  أفضل  تقديم  بهدف  وذلك 

وتيسري الخدمات املقدمة لهم من خالل الوسائل 

الحضاري  التطور  ومواكبة  الحديثة  التكنولوجية 

والعمراين الذي تشهده إمارة الشارقة. 

املهندس  الدكتور  الجديد سعادة  املبنى  افتتح     

الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم  راشد 

يرافقه عدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام 

هيئة  أن  فيها  أوضح  املناسبة  بهذه  كلمة  وألقى 

تطوير  عىل   تعمل  الشارقة   ومياه  كهرباء 

الدائم  السعي  خالل  من  للمشرتكني  خدماتها 

يف  املتاحة  الحديثة  التقنيات  كافة  الستخدام 

رضا  يحقق  مبا  اإلجراءات  وتسهيل  أعاملها  تنفيذ 

املشرتكني، انطالقا من رؤيتها ورسالتها واألهداف 

األصول، وتطوير  إدارة  باسرتاتيجياتها يف  املرتبطة 

املوارد البرشية والسالمة والبيئة والتواصل الفعال 

والعناية باملشرتكني، وذلك وصوال لتطلعات الهيئة 

بأن تكون رائدة عاملياً يف مجاالت عملها وتقديم 

عاملية  الشارقة مبواصفات  إمارة  لسكان  خدماتها 

أن  وأضاف  ومستدامة.  وموثوقة  امنه  وطريقة 

إفتتاح املبنى الجديد  يأيت  كإنجاز يضاف ضمن 

والتطوير  البناء  مسرية  وضمن  الهيئة  إنجازات 

السمو  لصاحب  الحكيمة  القيادة  ظل  تحت 

الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو 

الهيئة  وتسعى  الشارقة   حاكم  األعىل  املجلس 

والفنية  اإلدارية  الجوانب  كافة  يف  األداء  لتطوير 

املراجعني  الستقبال  املناسبة  األماكن  وتوفري 

وقت  أرسع  يف  بهم  الخاصة  اإلجراءات  وإنهاء 

تقديم  الجديد  املبنى  داخل  يتم  حيث  ممكن 

واملياه  الكهرباء  طلبات  لتقديم  متكاملة  خدمة 

الجديد موقعا  املبنى  الطبيعي، كام يحتل  والغاز 

الرئيسية يف  املناطق  من  بعدد  يربطه  إسرتاتيجياً 

مدينة الشارقة واملناطق السكنية الجديدة وذلك 

الحصول  يف  الشارقة  إمارة  سكان  عىل  للتيسري 

ولقد  املوقع  نفس  يف  متكاملة  خدمات  عىل 

الجديد  املبنى  إلنشاء  اإلجاملية  التكلفة  بلغت 

مبلغا  األخرى  والتجهيزات  والتأثيث  البناء  شاملة 

الجديدة  املكاتب  وتتميز  درهم  مليوين  تجاوزت 

مبرافق حديثة وتصاميم تراعي توفري سبل الراحة 

الخدمة  عىل  الحصول  اجل  من  للمراجعني 

ولتوفري  انجاز  ورسعة  وسهولة  يرس  يف  املطلوبة 

بيئة العمل املالمئة للموظف مام يسهم يف زيادة 

االنتاجية.

البينة  توفري  عىل  تحرص  الهيئة  أن  وأكد       

بجانب  اإلدارات  لكافة  املناسبة  واملقار  األساسية 

وتدريبها  البرشية  الكوادر  توفري  عىل  الحرص 

مع  التعامل  يف  املستويات  أفضل  عىل  وتأهيلها 

املشرتكني وإنهاء معامالتهم يف أرسع وقت وبنظام 

دقيق.

      وأوضحت مريم عبيد بن هاشم مدير إدارة 

تزويده  تم  الجديد  املقر  أن  املشرتكة  الخدمات 

على مساحة 2000 متر 
كهرباء الشارقة تفتتح مبنى جديد للخدمات المشتركة في منطقة الرحمانية
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بأحدث األجهزة واملعدات باإلضافة إىل رفع كفاءة 

العاملني به بإلحاقهم بدورات تدريبية متخصصة 

وذلك  املشرتكني  مع  التعامل  كيفية  حول 

الستيعاب األعداد املتزايدة من املشرتكني وممثيل 

إلنهاء  اإلدارة  عىل  املرتددين  االستشارية  املكاتب 

انتظار وشاشات  اماكن  توفري  تم  معامالتهم، كام 

استقبال  بقاعة  الجديد  املبنى  وتزويد  للمشرتكني 

كبرية تضم أكرث من 20 كاونرت الستقبال املشرتكني 

وانهاء معامالتهم برسعة وكفاءة عالية .

    وأشارت إىل أن إدارة الخدمات املشرتكة تنفذ 

تقدمها  التي  الخدمات  لتطوير  شاملة  خطة 

سبع  مستوى  إىل  لتصل  الشارقة  إمارة  لسكان 

نجوم حيث تم االنتهاء من تطوير وتفعيل النظام 

يف  املشاريع  ومخططات  تصاميم  العتامد  املوحد 

عن  بدال  املشرتكة  الخدمات  بإدارة  واحد  مكان 

 ، مياه   ، كهرباء   ( مختلفة  إدارات  بثالث  املرور 

وتوفري  اإلجراءات  تبسيط  بهدف   ) طبيعي  غاز 

مع  متاشياً  وذلك  املتعاملني  عىل  والجهد  الوقت 

إسرتاتيجية الهيئة  لتحقيق التميز يف مجال توفري 

خدمات رسيعة وعالية الجودة للمتعاملني، يعمل 

ضمن املبنى الجديد نحو  100 من موظفي الهيئة 

أعىل  وفق  الهيئة  خدمات  تقديم  عن  املسؤولني 

وتدقيق  إعتامد  فيها  مبا  العاملية،  الجودة  معايري 

لخدمات  دائم  توصيل  وطلبات  املخططات 

الكهرباء واملاء والغاز الطبيعي والتوصيل املؤقت 

التوصيل  تاريخ  وإجراءات  واملياه  للكهرباء 

وإضافة وتعديل األحامل وتحصيل وتحديد عدد 

العمل يف  الخدمات.  وأشارت إىل أن   من رسوم 

إدارة الخدمات املشرتكة يبدأ من الساعة السابعة 

مساءا باإلضافة  الخامسة  وحتى  صباحا  والنصف 

السابعة  الساعة  السبت من  يوم  إىل العمل 

الواحدة ظهرا، وذلك من  والنصف صباحا وحتى 

متطلباتهم  وتلبية  املشرتكني  رضا  تحقيق  أجل 

وفقا ألحدث معايري الجودة والتمييز واتخاذ كافة 

واملعامالت  اإلجراءات  وتطوير  لتسهيل  الرتتيبات 

ذات الصلة بخدمات املشرتكني .

    وأكدت أن عمليات التطوير باإلدارة مستمرة 

خدمات  تقديم  عىل  حالياً  العمل  ويجري 

املشرتكة  الخدمات  إلدارة  متكاملة  إلكرتونية 

إعتامد  طلبات  جميع  تقديم  إمكانية  خالل  من 

املخططات أوتوصيل الخدمات ) كهرباء – مياه – 

غاز طبيعي (  وأكدت أن إجراءات تقديم طلبات 

إعتامد املخططات وتوصيل الخدمات ال يستغرق 

أكرث من خمس دقائق يف حالة فتح ملف جديد 

ثالثة  من  أكرث  يستغرق  وال  مرة  ألول  للمشرتك 

دقائق يف حالة وجود ملف سابق.
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الدكتور  الشيخ  السمو  بتوجيهات من صاحب     

سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل 

حاكم الشارقة برضورة العمل عىل تقديم خدمات 

مناطق  مختلف  يف  الشعبيات  لسكان  متميزة 

الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  أنجزت  اإلمارة، 

مرشوع إنارة متكامل لعدد من الشوارع الرئيسية 

منطقة  يف  الشعبيات  من  عدد  يف  والفرعية 

املواصفات  أفضل  وفق  مليحة  ومنطقة  املدام 

مرشوع  وتشغيل  تنفيذ  تم  حيث  العاملية  الفنية 

وخضريه  أخيرض  شعبية  بني  الرابط  الخط  إنارة 

يف  الرسيع  كلباء  الشارقة  طريق  مع  واملتقاطع 

منطقة مليحة ، بعدد 225 عمود ، ومتديد كابالت 

املرشوع  من  االنتهاء  وتم   ، 11000مرت  مبسافة 

شهرين  تتجاوز   مل  زمنية  فرتة  خالل  بالكامل 

الشوارع  إناره  مرشوع  وتشغيل   تنفيذ  تم  كام 

مبنطقة  حسن  بن  وشعبية  البحايص  بشعبية 

املدام باستخدام مصابيح وكشافات موفره للطاقة 

عمود   75 عدد  تبلغ  والتي    LED بنظام  تعمل 

وتم متديد كابالت مبسافة 4250 مرت وذلك يف مدة 

زمنية مل تتجاوز شهر.

الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وكشف     

رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن تنفيذ خطة 

الشعبيات  من  عدد  يف  اإلنارة  ملرشوعات  شاملة 

فور  وذلك  الشارقة  إمارة  يف  املختلفة  واملناطق 

الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  توجيهات  صدور 

بتوجيهات حاكم 
الشارقة 

إنجاز مشروع 
إلنارة الشوارع 

في الشعبيات 
المدام  بمنطقتي 

ومليحة 

سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل 

األعمدة  تركيب  من  االنتهاء  وتم  الشارقة  حاكم 

وتشغيلها يف عدد من الشعبيات واملناطق املختلفة 

يف  الخطة  تنفيذ  استكامل  عىل  العمل  وجاري 

محدد.   زمني  جدول  وفق  املناطق  مختلف 

وأشار إىل أن الهيئة تعتمد عىل تنفيذ اسرتاتيجية 

متكاملة يف مرشوعات اإلنارة واستبدال الكشافات 

واملصابيح التقليدية بأخرى موفرة للطاقة يف عدد 

واألمان  الراحة  لتوفري  الشارقة  إمارة  مناطق  من 

ومراعاة  واملقيمني   للمواطنني  الخدمات  وأفضل 

والكشافات  األعمدة  اختيار  يف  الجاميل  الشكل 

سياسة  مع  وتوافقها  املستخدمة   والفوانيس 

الهيئة يف توفري الطاقة والحفاظ عىل البيئة، مشرياً 

الخاصة  املرشوعات  من  عدد  تنفيذ  تم  أنه  إىل 

والفوانيس  املكشافات  واستخدام  الشوارع  بإنارة 

الشارقة  إمارة  مناطق  للطاقة يف مختلف  املوفرة 

والبديع  والرمثاء  فنني  وأم  الياش  مناطق  مثل 

وشارع  الذيد  الشارقة  وشارع  والزبري  والشهباء 

السويحات الياش وحلوان والفلج ودسامن، وذلك 

بهدف توفري الطاقة املستخدمة يف إنارة الشوارع 

بنسبة 50 % تنفيذا السرتاتيجيات وأهداف وثيقة 

الشارقة مدينة الرتشيد التي أعدتها الهيئة لضامن 

تحقيق حلم الشارقة مدينة الرتشيد.

الرشاكة  تتضمن  الهيئة  خطة  أن  وأوضح     

لتنفيذ  االسرتاتيجة مع الرشكات املحلية والعاملية 

مرشوعات االنارة يف مختلف املناطق وذلك حرصاً 

يف  العاملية  النظم  أفضل  تطبيق  عىل  الهيئة  من 

مصابيح  تركيب  خالل  من  الشوارع  إنارة  مجال 

حديثة ومتطورة يف أعمدة اإلنارة بحيث تتناسب 

مع حالة التطوير التي تشهدها إمارة الشارقة يف 

كافة مناطقها إضافة إىل تنفيذ دراسات الستخدام 

الطاقة الشمسية يف إنارة بعض الشوارع بالشارقة. 

مدير  محمد الطنيجي  خليفة  املهندس   وأكد 

إدارة املنطقة الوسطى أن مرشوعات اإلنارة التي 

الشارقة  بإمارة  املناطق  غالبية  يف  تنفيذها  تم 

وخاصة يف الشعبيات والشوارع الرئيسية باملنطقة 

الحوادث  من  التقليل  يف  ساهمت  الوسطى 

اإلضاءة  قلة  بسبب  تقع  كانت  التي  املرورية 

وتجميل األحياء السكنية، كام تسهم بشكل فعال 

يف توفري األمن واألمان لسائقي السيارات وللمشاة 

مراعاة  ويتم  املستدامة  التنمية  عجلة  ودفع 

واملصابيح  اإلنارة  أعمدة  يف  الجاميل  التصميم 

املستخدمة يف اإلضاءة. 

والطرق  الشوارع  إنارة  مرشوعات  أن  وأكد 

وفق  الشارقة  بإمارة  املناطق  جميع  يف  مستمرة 

تتناسب  ومواصفات  محدد  زمني  وجدول  خطة 

مع الطرق الرسيعة والشوارع الرئيسية والجانبية، 

مشرياً إىل أن تنفيذ مرشوعات إنارة الشوارع يتم 

تحت إرشاف كامل من الفرق املتخصصة بالهيئة 

والتأكد من مطابقته ألفضل املواصفات العاملية.
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    وقعت هيئة كهرباء ومياه الشارقة اتفاقية مع 

رشكة  بيسكس البلجيكية تهدف إىل تفعيل التعاون 

يف تطبيق أفضل املامرسات يف مجال إدارة معالجة 

يف  والخاصة  الحكومية  الجهات  ومساعدة  املياه 

وفق  التدوير  إعادة  مرشوعات  من  االستفادة 

أحدث األبحاث العلمية وتقييم حديث ومتكامل 

واستخداماتها  الشارقة  إمارة  يف  املائية  للموارد 

املياه  عىل  الطلب  تحكم  التي  العوامل  وتوضيح 

املياه  البيئة والحد من هدر  الحفاظ عىل  بهدف 

راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  االتفاقية  وقع   .

الشارقة واوليفري  الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه 

كراسون نائب الرئيس التنفيذي للرشكة . وأوضح 

سعادة الدكتور املهندس راشد الليم أن االتفاقية 

التنمية  لتحقيق  تهدف  الهيئة  وقعتها  التي 

املستدامة وتوسيع مجاالت االستفادة من معالجة 

التي  للمشاريع  ودعام  الشارقة  إمارة  يف  املياه 

باإلمارة  واالزدهار  التقدم  عجلة  دفع  شأنها  من 

واستمرار مسريتها التنموية كمدينة جذب عاملية 

واملقيمني  للمواطنني  والراحة  الرفاهية  تحقق 

الدراسات  إجراء  االتفاقية  وتضمنت  والزائرين.  

والبحوث العلمية يف مجاالت إعادة معالجة املياه 

وإدراتها واستعاملها يف الزراعة وعدد من األنشطة 

األخرى يف مختلف مناطق إمارة الشارقة بالتعاون 

بني هيئة كهرباء ومياه الشارقة وجامعة الشارقة 

تعمل  االتفاقية  أن  إىل  وأشار   . بيسكس  ورشكة 

وفق  املعالجة  املياه  إنتاج  يف  زيادة  تحقيق  عىل 

أصبحت  حيث  العاملية  الفنية  املواصفات  أفضل 

بدوره  وهذا  للمياه  هاما  مصدرا  املعالجة  املياه 

ومياه  اآلبار  مياه  عىل  اإلمارة  اعتامد  من  يقلل 

املياه  من  االستفادة  متت  ما  إذا  املحالة  البحر 

املعالجة بشكل كامل. 

البيئة هدف أسايس      وأضاف أن الحفاظ عىل 

للهيئة يف جميع مرشوعاتها وأنشطتها، مشريا إىل 

االعتامد  مبادرات  تشجيع  ستواصل  الهيئة  أن 

االستخدامات  من  العديد  يف  املعالجة  املياه  عىل 

باملساحات  العناية  مثل  والصناعية  املنزلية 

الخرضاء والري وتجميل املناظر الطبيعية وأعامل 

أن  إىل  وأشار  املناطق.   وتربيد  والتنظيف  البناء 

الطلب األكرب عىل املياه يأيت من القطاع الزراعي 

ومن املتوقع بأن يزداد خالل األعوام املقبلة، تليه 

وتعمل  وغريها  والصناعية  املنزلية  االستخدامات 

واسرتاتيجيات  آليات  وتفعيل  تطبيق  عىل  الهيئة 

واعتمدها  الهيئة  أعدتها  التي  الرتشيد  وثيقة 

صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 

الشارقة  حاكم  األعىل  املجلس  عضو  القاسمي 

لتكون خارطة طريق نحو الشارقة مدينة الرتشيد 

، من خالل عدد من املبادرات واألنشطة واإلدارة 

املوارد  إدارة  وتحسني  املائية،  للموارد  املتكاملة 

الجوفية  املياه  عىل  واملحافظة  الطبيعية  املائية 

وتطوير  االسرتاتيجي  املخزون  ودعم  العذبة، 

سياسة زراعية بهدف املحافظة عىل املياه وزيادة 

والتعاون مع  بالتنسيق  لالقتصاد،  املضافة  القيمة 

كافة الجهات.

    وأشار إىل ان توقيع اتفاقية مع رشكة بيسكس 

من  العديد  تقديم  يف  املتخصصة  البلجيكية 

الخدمات املتعلقة البنية التحتية واملشاريع البيئية 

االمتياز  وحقوق  والعقارية  البحرية  واملشاريع 

منذ  األوسط  الرشق  منطقة  يف  اعاملها  وتدير 

أكرث من 50 عاما، سيساهم يف تطوير مرشوعات 

التنمية  وتحقيق  الشارقة  إمارة  يف  املياه  معالجة 

املستدامة. 

     ومن جانبه أكد واوليفري كراسون نائب الرئيس 

تحرص عىل  الرشكة  أن  بيسكس  التنفيذي لرشكة 

تفعيل التعاون مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة يف 

مسريتها التنموية وستوفر كافة االمكانات الالزمة 

وتطبيقها  املجال  هذا  يف  العلمية  األبحاث  لدعم 

يف إمارة الشارقة . وأشاد بدور هيئة كهرباء ومياه 

الشارقة يف توفري املياه بجودة عالية وحرصها عىل 

عىل  الحفاظ  تضمن  التي  اإلجراءات  كافة  اتخاذ 

كهرباء الشارقة 
توقع اتفاقية مع بيسكس البلجيكية لتطبيق أفضل الممارسات في معالجة المياه
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الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  أكد      

رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن االسرتاتيجية 

دراسات  بعد  الهيئة  وضعتها  التي  املتكاملة 

مقارنة مع أفضل الدول العاملية املتقدمة لرتشيد 

استهالك الطاقة بنسبة ال تقل عن 30 % واإلعالن 

عن الشارقة مدينة الرتشيد خالل املرحلة املقبلة، 

تتضمن االعتامد عىل إعداد الدراسات املتخصصة 

املتجددة  الطاقة  واستخدامات  إنتاج  مجال  يف 

العاملية  والجامعات  األبحاث  مراكز  مع  بالتعاون 

عىل  واإلعتامد  تطبيقها  عىل  والعمل  واملحلية 

الطاقة  مثل  املتجددة  الطاقة  مصادر  تنويع 

الشمسية وطاقة الرياح. جاء ذلك خالل استقبال 

من  لوفد  الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة 

ضم  »سيدا«  املرصية   الطاقة  تنمية  جمعية 

أعضاء  ومعتز عيل  الله  وخالد خري  عيىس  فيصل 

سبل  الجانبان  وبحث  الجمعية  إدارة  مجلس 

التعاون املشرتك لتحسني منظومة استغالل الطاقة 

املتجددة واالستفادة من املصادر الطبيعية الهائلة 

ىف  وخصوصا  الشارقة  بإمارة  املتجددة  الطاقة  ىف 

الربامج  وإعداد  الرياح  وطاقة  الشمسية  الطاقة 

كفاءة  لرفع  الخربات  وتبادل  املشرتكة  التدريبية 

العاملني يف هذا املجال .

وأكد الجانبان عىل رضورة تفعيل التعاون وتضافر 

تعمل  تقليدية  وبرامج غري  آليات  الجهود اليجاد 

الستخدام  املناسبة  الفنية  التقنيات  توفري  عىل 

العائد  يحقق  مبا  الرياح  الشمسية وطاقة  الطاقة 

االقتصادى الجيد واالستدامة ىف التشغيل وتطوير 

الخدمات.

    واستعرض سعادة الدكتور املهندس راشد الليم 

واملرشوعات  الدراسات  من  عدد  االجتامع  خالل 

املتجددة  الطاقة  مجال  يف  الهيئة  نفذتها  التي 

إنارة  العاملية مثل  بالتعاون مع كربيات الرشكات 

الشوارع باستخدام الطاقة الشمسية يف عدد من 

تجري  التي  والدراسات  الشارقة  إمارة  مناطق 

لتنويع  األبحاث   ومراكز  الرشكات  من  عدد  مع 

الشمسية  الطاقة  من  وإنتاجها  الطاقة  مصادر 

والجزر،  الوسطى  املنطقة  يف  الرياح  وطاقة 

مشرياً إىل أن مرشوعات الطاقة املتجددة تتطلب 

الفنية  النواحى  من  املضمونة  التكنولوجيا  توفري 

واملستدامة وسهلة التشغيل والصيانة وان تتوافر 

القدرات الفنية والبرشية للتشغيل والصيانة.

واتتنفيذ  الطاقة  مصادر  تنويع  أن  وأوضح 

مرشوعات الطاقة املتجددة أصبح مطلب رضوري 

الوقود  وتوفري  املستقبلية  االحتياجات  لتامني 

والبعد  الكربونية  االنبعاثات  وتخفيض  االحفورى 

البيئى واثر كل ذلك عىل منو االقتصاد. ومن جانبه 

أكد فيصل عيىس عضو مجلس إدارة جمعية تنمية 

ترحب  الجمعية  أن  »سيدا«   املرصية  الطاقة 

الشارقة مشيداً  ومياه  كهرباء  هيئة  مع  بالتعاون 

بحرص الهيئة عىل اعداد االسرتاتيجيات والخطط 

املستقبلية ملرشوعات الطاقة املتجددة 

     وأوضح أن الجمعية تحرص عىل اعتامد دراسات 

املتجددة وفق أفضل  الطاقة  الجدوى ملرشوعات 

بها  الفنية  اللجان  خالل  من  العاملية  املواصفات 

املتخصصة  االكادميية  باملؤسسات  واالستعانة 

طبقا ألعىل معايري الجودة مشرياص إىل أن أوجه 

تتضمن  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  مع  التعاون 

التدريب  برامج  وتقديم  واعداد  الخربات  تبادل 

للصيانة  املهرة  العاملة  توافر  لضامن  الالزمة  

من  املطلوبة  التوعية  برامج  وتوفري  والتشغيل 

واملعارضتوفري  والندوات  املؤمترات  تنظيم  خالل 

املهتميني  للمستثمريني  الالزمة  التسويق  برامج 

بهذا املجال.

كهرباء الشارقة 
وجمعية تنمية الطاقة 

المصرية تعززان 
التعاون المشترك في 

مجال الطاقة المتجددة 
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وفد  مع  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  بحثت     

تفعيل  سبل  األمريكية  الكرتيك  جرنال  رشكة  من 

أفضل  وفق  اإلنتاج  محطات  لتطوير  التعاون 

البيئة  عىل  تحافظ  التي  العاملية  املواصفات 

وتضمن  الشبكات  من  الفاقد  نسبة  وتخفض 

مجال  يف  التحتية  البنية  إلدارة  املستمر  التحسني 

لتأهيل  متخصصة  تدريبية  برامج  وإعداد  الطاقة 

الكوارد البرشية. جاء ذلك خالل استقبال سعادة 

كهرباء  رئيس هيئة  الليم  راشد  املهندس  الدكتور 

الكرتيك  جرنال  رشكة  من  لوفد  الشارقة  ومياه 

التنفيذي  الرئيس  ماسرتنجلو  جوي  برئاسة 

لوحدات توليد الطاقة عىل مستوى العامل بالرشكة، 

بهدف تفعيل آفاق التعاون واالستفادة من تبادل 

تطبيق  مجال  يف  خاصة  الطرفني  بني  الخربات 

التحتية  البنية  مشاريع  يف  املتقدمة  التكنولوجيا 

ملجاالت الطاقة مبا يضمن كفاءة التشغيل وتقليل 

الفاقد من الشبكات.

الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأكد     

واملؤسسات  الجهات  مع  الفاعل  التواصل  أهمية 

والصلة  العالقة  ذات  واملحلية  العاملية  والرشكات 

املؤثرة يف تطوير وتحسني نطاق العمل يف مجال 

ومبادئ  ملعايري  طبقا  االستهالك  وترشيد  الطاقة 

حفظ مصادر الطاقة التي تكفل بها مكتب األمم 

تبنتها  والتي  الصناعية  الربامج  لتطوير  املتحدة 

ايزو  مسمى  تحت  العاملية  املقاييس  منظمة 

)50001( ( وكانت هيئة كهرباء ومياه الشارقة أول 

التوصيات  تتبنى هذه  هيئة كهرباء ومياه عربية 

من خالل  كبرية  ايجابية  نتائج  وحققت  وتطبقها 

برامج متنوعة تناسب كافة فئات املجتمع، مشرياً 

إىل ان الهيئة تسعى لتخفيض الفاقد من الشبكات 

الكهربائية بنسبة ال تقل عن %50 خالل املرحلة 

وأهداف  السرتاتنيجيات  تنفيذاً  وذلك   ، املقبلة 

الهيئة  التي أعدتها  الرتشيد  الشارقة مدينة  وثيقة 

كمنهج  الشارقة  حاكم  السمو  صاحب  واعتمدها 

عمل تعمل الهيئة عىل تحقيقه بالتعاون مع كافة 

الجهات خالل املرحلة املقبلة. 

إن  الليم،  راشد  املهندس  الدكتور  وقال      

الرشكات  أفضل  ممثيل  مع  املستمرة  االجتامعات 

السمو  صاحب  لتوجيهات  تنفيذا  تأيت  العاملية 

القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ 

عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة، بالعمل عىل 

مع  للتعاون  العاملية  الرشكات  كربيات  استقطاب 

الهيئة وتطوير شبكات التوزيع ومحطات التوليد 

الرشاكات  لعقد  الالزمة  اإلجراءات  كافة  واتخاذ 

املتطورة،  التكنولوجيا  االسرتاتيجية لالستفادة من 

تجسيدا  وذلك  اإلجراءات  تسهيل  إىل  باإلضافة 

أحدث  وتوظيف  تعزيز  إىل  الرامية  الهيئة  لرؤية 

الكفاءة يف  التي تضمن أعىل مستويات  التقنيات 

إنتاج وتوزيع الطاقة وخدمة الناس.

وأشار إىل أنه تم االتفاق خالل اللقاء بني الجانبني 

التدريبية  الربامج  مجال  التعاون  يف  تفعيل  عىل 

وابتكار  والكفاءات،  الكوادر  وإعداد  املشرتكة 

الرشاكة  أن  وأضاف  التحديات.  ملواجهة  الحلول 

إلكرتيك«،  و»جرنال  الهيئة   بني  االسرتاتيجية 

مشيداً  العمل،  مجاالت  تطوير  يف  ستساهم 

باملكانة العريقة والرائدة للرشكة يف ابتكار الحلول 

املستقبلية وما حققته من إنجازات كبرية ومهمة 

جهته،  من  الكفاءات.  وتطوير  الطاقة  مجال  يف 

لوحدات  التنفيذي  الرئيس  ماسرتنجلو  جوي  قال 

فخورون  »إننا  إلكرتيك:  جرنال  برشكة  الطاقة 

بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة يف مجال 

الكوادر  وتدريب  الطاقة  إنتاج  مجاالت  تطوير 

البرشية مشرياً إىل أن »جرنال إلكرتيك« تركز عىل 

واستلهام  العاملية،  التكنولوجيا  أحدث  تطبيق 

البيئة   عىل  والحفاظ  الطاقة  قطاعاٍت  يف  الحلول 

ألهمية هذه القطاعات وما تحمله ملستقبل هذه 

املنطقة والعامل.

لتطوير  الهيئة  أعدتها  التي  بالربامج  وأشاد      

خالل  من  االستهالك   وترشيد  العمل  مجاالت 

االعتامد عىل الدراسات املتخصصة واالسرتاتيجيات 

مزيد  املقبلة ستشهد  املرحلة  أن  مؤكداً  املحددة 

ومياه  كهرباء  وهيئة  الرشكة  بني  التعاون  من 

الشارقة يف عدد من املجاالت.

كهرباء الشارقة تبحث مع جنرال اليكتريك 
تطوير محطات اإلنتاج وتطوير الكوادر البشرية
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اتفاقية  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  وقعت      

اإلمارات  طريان  مع  املشرتك  التعاون  لتعزيز 

بالهيئة  للعاملني  وخصومات  تيسريات  وتقديم 

العربية  للجهات  الرشكة  خطوط  عىل  املسافرين 

وإنهاء  متميزة  خدمات  وتقديم  والعاملية 

وقع  جودة.  وأفضل  وقت  أرسع  يف  اإلجراءات 

الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  االتفاقية 

وسعادة  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس 

الشارقة   - االقليمي  املدير  الرسكال  جاسم  خالد 

واإلمارات الشاملية بطريان اإلمارات  .

    وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد الليم رئيس 

هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن هذه االتفاقية تأيت 

يف إطار حرص الهيئة عىل توفري أفضل الخدمات 

للعاملني بها والتيسري عليهم وتقديم الدعم الالزم 

الجهد  من  مزيد  لبذل  تحفيزهم  للمساعدة عىل 

باالعتزاز  والشعور  العمل  يف  واالخالص  والتفاين 

الشارقة  ومياه  كهرباء  لهيئة  النتامئهم  والفخر 

والرشكات  الجهات  كافة  مع  بالتعاون  وذلك 

وأكد   . املجاالت  كافة  يف  تعمل  التي  الوطنية 

واملؤسسات  الهيئات  بني  املجتمعية  الرشاكة  ان 

والرشكات  الجهات  ومختلف  الحكومية  والدوائر 

الخدمات  تطوير  يف  كبري  دور  لها  الوطنية 

يف  تساهم  التي  التيسريات  من  مزيد  وتقديم 

الذي  اإلقتصادي  والتقدم  الحضاري  التطور  إبراز 

تشهده البالد وتوفري مقومات الرفاهية والسعادة 

وأشاد  للبالد.  والزائرين  واملقيمني  للمواطنني 

اإلمارات  طريان  تقدمها  التي  الخدمات  مبستوى 

املؤسسات  أهم  من  واحدة  أصبحت  أنها  حيث 

الوطنية الداعمة ملسرية التنمية الشاملة يف البالد 

وأسهمت يف ترسيخ مكانة دولة اإلمارات العربية 

املتحدة عامليا وأصبحت حلقة وصل مع مختلف 

دول العامل مستفيدة يف ذلك من البنية األساسية 

املتطورة يف كافة امليادين.

    من جانبه أشاد سعادة خالد جاسم  الرسكال  

الشاملية يف  الشارقة واإلمارات   - املدير االقليمي 

طريان اإلمارات  بالجهود التي تبذلها هيئة كهرباء 

واملياه  الكهرباء  خدمات  لتوفري  الشارقة   ومياه 

الشارقة  إمارة  املنشآت يف  الطبيعي لكافة  والغاز 

الذي  والتطور  الحضارية  النهضة  يف  ساهم  مام 

األنظار  ولفت  املجاالت  كافة  يف  الشارقة  تشهده 

عىل  املناطق  أهم  ضمن  أصبحت  حتى  إليها 

الخريطة السياحية العاملية. وأكد أنه انطالقا من 

مؤسسة  بها  تضطلع  التي  املجتمعية  املسؤولية 

التعاون  تعزيز  تحرص عىل  فإنها  اإلمارات  طريان 

الحكومية  الجهات  كافة  مع  التيسريات  وتقديم 

توقيعها  تم  التي  االتفاقية  وستساهم  والخاصة 

أفضل  تقديم  الشارقة يف  مع هيئة كهرباء ومياه 

عمل  مهامت  يف  املسافرين  للموظفني  الخدمات 

لكافة  الرشكة  خطوط  عىل  زيارات  أو  رسمية 

مناطق العامل .

كهرباء الشارقة توقع اتفاقية لتعزيز التعاون مع طيران اإلمارات
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   أكد سعادة الدكتور املهندس راشد الليم رئيس 

تسعى  الهيئة  أن  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة 

بالتعاون مع الجهات الحكومية يف إمارة الشارقة 

كافة  وتوفري  املستثمرين  من  املزيد  الستقطاب 

بشكل  واملياه  الطاقة  لتوفري  الالزمة  االحتياجات 

األعامل  لقطاعات  مناسبة،  وأسعار  مستمر 

الراغبة  الرشكات  تشجيع  إىل  إضافة  املختلفة، 

توليد  يف  باإلمارة  املتوافرة  املزايا  من  باالستفادة 

االقتصاد  متيز  عىل  للمحافظة   ، املتجددة  الطاقة 

الذي يعترب األكرث تنوعاً باملنطقة. جاء ذلك خالل 

سعادة  بحضور  سعادته  عقده  الذي  االجتامع 

لهيئة  التنفيذي  املدير  الرسكال  جاسم  مروان 

وفد  مع  “رشوق”  والتطوير  لالستثامر  الشارقة 

ياباين ضم نوريكازو كوبايايش مدير عام رشكة إن 

فرع  مدير  وكوما  وكاجونوري   )  NEC( يس  إي 

لبحث  الخليجي  التعاون  مجلس  بدول  الرشكة 

وتقليل  املياه  شبكات  تطوير  يف  التعاون  سبل 

الفاقد منها باستخدام أفضل الوسائل التكنولوجية 

ودعم التميز البحثي وإعداد كوادر برشية مؤهلة 

يف مجاالت التقنية العالية يف إنتاج وتوزيع املياه.

الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأوضح 

رئيس الهيئة أن هذا االجتامع يأيت يف إطار تفعيل 

االتفاقية التي وقعتها الشيخة بدور بنت سلطان 

القاسمي، رئيس هيئة الشارقة لالستثامر والتطوير 

بداية  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  مع  »رشوق« 

كفاءة  مجاالت  التعاون يف  لتعزيز  الجاري  العام 

واستقطاب  االستهالك،  وترشيد  والبيئة،  الطاقة، 

املستثمرين يف مجاالت الطاقة املتجددة والبديلة 

بيئة  وخلق  املستدامة  التنمية  تحقيق  بهدف 

مناسبة لتشجيع االستثامر يف الشارقة .

راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  واستعرض      

للهيئة  االسرتاتيجية  الخطة  اإلجتامع  خالل  الليم 

بالتعاون  تنفذها  التي  التطويرية  واملرشوعات 

مع كربيات الرشكات املحلية والعاملية املتخصصة، 

تتطلع  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  أن  وأكد 

الدكتور سلطان  بدعم من صاحب السمو الشيخ 

حاكم  األعىل  املجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن 

وتقديم  املستدامة  التنمية  تحقيق  إىل  الشارقة 

عىل  معتمدة  عاملية  مبستويات  الخدمات 

إسرتاتيجية واضحة وأفكار مبتكرة لتحقيق التميز 

والريادة بحيث تصبح منوذج يحتذى به للتنافسية 

العامل  مستوى  عىل  عملها  مجاالت  يف  والريادة 

وفقاً لالتفاقيات الدولية واملقاييس العاملية ورفع 

الشارقة  إمارة  يف  واملياه  الطاقة  استخدام  كفاءة 

 )30%( عن  تقل  ال  بنسبة  االستهالك  وترشيد 

أجود  استخدام  خالل  من  البيئة  عىل  والحفاظ 

العاملية  املواصفات  أفضل  وتطبيق  الوقود  انواع 

التي  الدفيئة  الغازات  وانبعاث  الثلوث  للحد من 

نصت عليها معاهدة كيوتو الدولية التي خرجت 

بالبيئة  املعني  املتحدة  األمم  مؤمتر  يف  للضوء 

باسم قمة األرض  والتنمية )UNCED(، ويعرف 

أقل  إىل  ليصل  املياه  شبكات  من  الفاقد  وتقليل 

من النسبة العاملية.

    وأبدى نوريكازو كوبايايش مدير عام رشكة إن 

كهرباء  هيئة  بسياسة  إعجابه   )  NEC( يس  إي 

تطوير مجاالت عملها  املتميزة يف  الشارقة  ومياه 

والحرص عىل الحفاظ عىل البيئة وتطوير الكوادر 

مؤكداً  املتخصصة  التدريبية  الربامج  عرب  البرشية 

املستقبيل  التعاون  آفاق  تفعيل  عىل  الحرص 

شبكات  تطوير  مجاالت  يف  خاصة  الهيئة  مع 

الوسائل  أفضل  باستخدام  الفاقد  وتقليل  املياه 

املتخصصة  الدراسات  وإعداد  التكنولوجية 

وخطط  الحالية  الشبكات  وضع  عن  واملستفيضة 

التوسعات والتطوير.

كهرباء الشارقة تبحث مع وفد ياباني تطوير شبكات المياه وتقليل الفاقد
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الشارقة مرشوع  ومياه  كهرباء  هيئة  أنجزت      

إنارة منطقة املديفي مبدينة خورفكان وانتهت من 

تركيب وتشغيل عدد 355 عمود إنارة يف املنطقة 

باستخدام مصابيح وكشافات موفرة للطاقة وفق 

أفضل املواصفات العاملية. وأوضح سعادة الدكتور 

ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم  راشد  املهندس 

لتوجيهات  الشارقة إن إنجاز املرشوع يأيت تنفيذاً 

صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 

الشارقة  حاكم  األعىل  املجلس  عضو  القاسمي 

برضورة توصيل الخدمات لكافة املناطق يف إمارة 

املواطنني  ورفاهية  راحة  عىل  والعمل  الشارقة 

واملقيمني وتيسري اإلجراءات.

أهداف  تنفيذ  عىل  تعمل  الهيئة  أن  وأكد      

من  الرتشيد  مدينة  الشارقة  وثيقة  واسرتاتيجيات 

املوفرة  واملصابيح  الكشافات  استخدام  خالل 

بنظام  تعمل  والتي  اإلنارة  أعمدة  عىل  للطاقة 

عن 50%  تزيد  بنسبة  االستهالك  وتخفض   LED

‘ مشرياً إىل أن مرشوعات اإلنارة يف شوارع إمارة 

الشارقة من املرشوعات الحيوية والرضورية التي 

تواصل الهيئة تنفيذها بجميع املناطق من خالل 

وتركيب  محدد  زمني  وجدول  إسرتاتيجية  خطة 

إنارة موفرة للطاقة لتحقيق الهدف الذي حددته 

خالل   30% بنسبة  االستهالك  برتشيد  الهيئة 

وتطبيق  التقني  التطور  ومواكبة  املقبلة  املرحلة 

ترشيد  مجال  يف  العاملية  الجودة  معايري  أحدث 

وفقاً  عليها  والحفاظ  واملياه  الطاقة  استهالك 

ملبادئ حفظ مصادر الطاقة التي تكفل بها مكتب 

والتي  الصناعية  الربامج  لتطوير  املتحدة  األمم 

تبنتها منظمة املقاييس العاملية تحت مسمى ايزو 

)50001( وكانت هيئة كهرباء ومياه الشارقة أول 

التوصيات  تتبنى هذه  هيئة كهرباء ومياه عربية 

من  كبرية  ايجابية  نتائج  وحققت  وتطبقها، 

املجتمع  تناسب كافة فئات  برامج متنوعة  خالل 

وأصبحت منوذج يحتذى به من خالل التعاون مع 

البناء  مسرية  لتعزيز  سوياً  والعمل  الجهات  كافة 

من  املزيد  لتحقيق  والشاملة  املستدامة  والتنمية 

وتطلعات  أماين  يلبي  مبا  واملكتسبات  اإلنجازات 

أبناء الوطن واملقيمني عىل أراضيه.

إدارة  مدير  املال  أحمد  املهندس  وأوضح     

انتهت  بالهيئة  الفنية  العمل  فرق  أن  خورفكان 

من توصيل التمديدات ألعمدة اإلنارة يف منطقة 

العاملية  فيليبس  رشكة  تولت  وبعدها  املديفي 

تعمل  التي  املرشدة  والكشافات  املصابيح  تركيب 

يف  اإلنارة  أعمدة  تشغيل  وتم   LED   ال بنظام 

اإلنارة  مرشوعات  أن  مؤكداً  بالكامل  املنطقة 

التي تم تنفيذها يف املديفي وغريها من املناطق 

ساهمت يف تجميل األحياء السكنية وتوفري األمن 

عجلة  ودفع  وللمشاه  السيارات  لسائقي  واألمان 

الجاميل  التصميم  املستدامة ويتم مراعاة  التنمية 

يف أعمدة اإلنارة واملصابيح املستخدمة يف اإلضاءة.

الجديدة لإلنارة بنظام  التقنية  وأكد أن استخدام 

“LED”، يعمل عىل تحسني أداء اإلنارة يف الشوارع 

بشكل أجمل وأكرث إرشاقا بألوان أكرث حيوية كام 

 50% عن  تزيد  بنسبة  الكهربائية  الطاقة  يوفر 

مقارنة مع املصابيح والكشافات التقليدية القدمية 

كونها  للبيئة  األجهزة صديقة  أن هذه  إىل  إضافة 

أن  أو أى مواد خطرة كام  الزئبق  ال تحتوي عىل 

تنفيذ هذا املرشوع يساعد عىل تخفيض تكاليف 

العمر  ان  الشوارع حيث  إلنارة  السنوية  الصيانة 

بكثري  الجديدة LED  اطول  للمصابيح  اإلفرتايض 

من املصابيح العادية .

كهرباء الشارقة تنجز مشروع إنارة منطقة المديفي بعدد 355 عمود
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ورشكة  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  وقعت     

املحطات  ربط  مرشوع  عقد  للتقنية،  املستجد 

االتصاالت  وشبكة  الكهربائية  للشبكة  الفرعية 

املرشوع  هذا  ويأيت  واملراقبة،  التحكم  مركز  مع 

كهرباء الشارقة توقع اتفاقية لربط 
المحطات الجديدة بمركز التحكم

للبنية  التطويرية  املرشوعات  سلسلة  ضمن 

التحتية للشبكة الكهربائية يف اإلمارة،وأكد سعادة 

كهرباء  رئيس هيئة  الليم  راشد  املهندس  الدكتور 

يف  يأيت  االتفاقية  هذه  توقيع  أن  الشارقة  ومياه 

بأفضل  الخدمات  تقديم  عىل  الهيئة  حرص  إطار 

االسرتاتيجية  الخطط  وتنفيذ  وإعداد  املواصفات 

منظومة  يف  والتحديث  والتطوير  الستمرار 

أحدث  لتطبيق  الالزمة  االمكانات  وتوفري  العمل 

الشبكات.  ومراقبة  التحكم  مجال  يف  تكنولوجيا 

وأشار إىل أن الهيئة تعمل عىل تفعيل التعاون مع 

الرشكات العاملية واملحلية وإختيار أفضلها لتنفيذ 

والكفاءة يف  الجودة  املختلفة لضامن  املرشوعات 

كافة مجاالت العمل.

الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  تسلم      

رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة  من املهندس 

املياه  محطات  إداره  مدير  الرسكال  فيصل 

والتحلية ومدير مصنع مياه زالل درع املشاركة 

الذي تم منحه إىل مصنع مياه ُزالل من القافلة_

للقافلة  املستمر  الهيئة  لدعم  تقديراً  الوردية 

وتأكيداً عىل الرشاكة القامئة بني الطرفني للوصول 

لألهداف النبيلة.

الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأكد     

الوردية  القافلة  حملة  دعم  أن  الهيئة  رئيس 

تحرص  والهيئة  مجتمعية  ومسئولية  واجب 

حتى  املمكن  الدعم  أشكال  كافة  تقديم  عىل 

والحد  املجتمع  توعية  يف  دورها  الحملة  تحقق 

الثدي وأشاد مببادرة  أمراض رسطان  انتشار  من 

اإلنسانية  املبادرة  هذه  الوردية«،  »القافلة 

برسطان  الوعي  نرش  أمر  من  جعلت  التي 

سلم  عىل  عنه  املبكر  الكشف  وأهمية  الثدي، 

وجمعت  الدراسات  بوضع  وقامت  أولوياتها، 

درع القافلة الوردية لمصنع زالل تقديرًا 
الحملة لدعمه 

الثدي،  رسطان  مبرض  املتعلقة  املعلومات  كافة 

بالوعي  اإلماراتية  األرض  بقاع  كافة  وانطلقت يف 

املغلوطة حيث نستطيع  املفاهيم  واألمل وبإزالة 

التغلب عىل هذا املرض. 

انطلقت  الوردية  القافلة  أن  بالذكر  وجدير     

جمعية  مبادرات  إحدى  وهي   ،2011 العام  يف 

صاحب  بدعم  وتحظى  الرسطان،  مرىض  أصدقاء 

السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، 

عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة، وقرينته سمو 

الرئيس  القاسمي،  محمد  بنت  جواهر  الشيخة 

املؤسس لجمعية أصدقاء مرىض الرسطان، سفرية 

العاملي  لإلعالن  الرسطان  ملكافحة  الدويل  االتحاد 

للرسطان، سفرية االتحاد الدويل ملكافحة الرسطان 

إىل  الوردية  القافلة  وتهدف  األطفال،  لرسطانات 

رفع درجات الوعي مبرض رسطان الثدي، وتصحيح 

أفراد  بني  املرض  هذا  حول  املغلوطة  املفاهيم 

املجانية  الفحوصات  وتقديم  اإلمارايت،  املجتمع 

لكافة املواطنني واملقيمني يف الدولة
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   أنجزت هيئة كهرباء ومياه الشارقة مرشوع إنارة 

أفضل  وفق  الذيد  فرع  الشارقة  لجامعة  متكامل 

املواصفات الفنية العاملية وذلك تنفيذاً لتوجيهات 

محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب 

الشارقة  حاكم  األعىل  املجلس  عضو  القاسمي 

عمود   50 بعدد  الجامعة  حرم  تزويد  تم  حيث 

إنارة ديكوري وأكرث من 160 كشاف وفانوس وتم 

نظم  أفضل  وفق  مرت   4500 بطول  كايبالت  متديد 

األمن والسالمة وذلك بتكلفة بلغت مليون و200 

املهندس  الدكتور  سعادة  وكشف  درهم.  ألف 

راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن 

اإلنارة  ملرشوعات  شاملة  خطة  تنفيذ  من  االنتهاء 

بأخرى  التقليدية  واملصابيح  الكشافات  واستبدال 

الشارقة  إمارة  مناطق  من  عدد  يف  للطاقة  موفرة 

الذيد  فرع  الشارقة  جامعة  منطقة  أهمها  ومن 

ملرتادي  الخدمات  وأفضل  واألمان  الراحة  لتوفري 

وأولياء  واألساتذة  والطالبات  الطالب  من  الجامعة 

األعمدة  اختيار  الجاميل يف  الشكل  األمور ومراعاة 

والكشافات والفوانيس املستخدمة  وذلك لتوافقها 

عىل  والحفاظ  الطاقة  توفري  يف  الهيئة  سياسة  مع 

البيئة، كام تم استبدال 800 كشاف ومصباح موفر 

وأم  الياش  مناطق  يف  املايض  الشهر  خالل  للطاقة 

وشارع  والزبري  والشهباء  والبديع  والرمثاء  فنني 

وحلوان  الياش  السويحات  وشارع  الذيد  الشارقة 

والفلج ودسامن.

املرشوعات  من  اإلنارة  مرشوعات  أن  وأكد     

تنفيذها  الهيئة  تواصل  التي  والرضورية  الحيوية 

من  بتوجيهات  الشارقة  بإمارة  املناطق  بجميع 

محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب 

من  الشارقة  حاكم  األعىل  املجلس  القاسمي عضو 

خالل خطة إسرتاتيجية وجدول زمني يتم تطبيقه 

بهدف  وذلك  املناطق  كافة  يف  اإلنارة  عمليات  يف 

بنسبة  الشوارع  إنارة  يف  املستخدمة  الطاقة  توفري 

%50 تنفيذا السرتاتيجيات وأهداف وثيقة الشارقة 

تحقيق  لضامن  الهيئة  أعدتها  التي  الرتشيد  مدينة 

حلم الشارقة مدينة الرتشيد. وأوضح أن خطة الهيئة 

املحلية  الرشكات  مع  االسرتاتيجة  الرشاكة  تتضمن 

مختلف  يف  االنارة  مرشوعات  لتنفيذ  والعاملية 

املناطق وذلك حرصاً من الهيئة عىل تطبيق أفضل 

خالل  من  الشوارع  إنارة  مجال  يف  العاملية  النظم 

تركيب مصابيح حديثة ومتطورة يف أعمدة اإلنارة 

تشهدها  التي  التطوير  حالة  مع  تتناسب  بحيث 

تنفيذ  إىل  إضافة  مناطقها  كافة  يف  الشارقة  إمارة 

دراسات الستخدام الطاقة الشمسية يف إنارة بعض 

الشوارع بالشارقة. 

    وأضاف أن مرشوعات اإلنارة التي تم تنفيذها 

يف  ساهمت  الشارقة  بإمارة  املناطق  غالبية  يف 

تقع  كانت  التي  املرورية  الحوادث  من  التقليل 

بسبب قلة اإلضاءة وتجميل األحياء السكنية، كام 

تسهم بشكل فعال يف توفري األمن واألمان لسائقي 

السيارات وللمشاة ودفع عجلة التنمية املستدامة 

اإلنارة  أعمدة  يف  الجاميل  التصميم  مراعاة  ويتم 

قال  بدوره،  اإلضاءة.   يف  املستخدمة  واملصابيح 

املهندس أحمد بني ياس مدير إدارة اإلنارة بالهيئة 

يف  مستمرة  ولطرق  الشوارع  إنارة  مرشوعات  إن 

الشارقة وفق خطة وجدول  جميع املناطق بإمارة 

زمني محدد ومواصفات عاملية تتناسب مع الطرق 

إىل  مشرياً  والجانبية   الرئيسية  والشوارع  الرسيعة 

بعدد  الذيد  فرع  الشارقة  جامعة  تزويد  تم  أنه 

بالكامل  االنتهاء من املرشوع  إنارة وتم  50 عمود 

ايام، كام تم االنتهاء  يف وقت قيايس  مل يتجاوز 3 

املرحلة  ضمن  وكشاف  عمود   53 تركيب  من 

الثانية من مرشوع إنارة الشوارع يف منطقة سوق 

كيبالت  واستخدام  4872مرت  االوتوزون  السيارات 

تم  كام  األعمدة  لتشغيل  توزيع  وعدد  لوحتني 

الشارقة  تلفزيون  مقابل  إنارة  عمود  استبدال20 

واستخدام 500 مرت كيبالت ويف الشارع الفاصل بني 

 170 تركيب  تم  والجرف  بالحمرية  الحرة  املنطقة 

عمود 340 مصباح وكشاف بحمولة 136 ك وات 

تم  كام  مرت،  ألف   18,150 بطول  كيبالت  ومتديد 

نقل وصيانة 45 عمود ب 180 فانوس يف منطقة 

املدينة الجامعية بالشارقة .

كهرباء الشارقة تنجز مشروع متكامل إلنارة جامعة الذيد 
بتكلفة 1.2 مليون درهم
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وقعت هيئة كهرباء ومياه الشارقة  اتفاقية للرشاكة 

االسرتاتيجية مع رشكة » لينكد إن« التي تعد أكرب 

شبكة للمهنيني وتوظيف املحرتفني يف العامل،  وذلك 

كإحدى  مكانتها  لتعزيز  الهيئة  جهود  إطار  يف 

كام  املوهوبني،  إليها  تجذب  التي  الرائدة  الجهات 

املتطورة  التسويقية  الحلول  من  لالستفادة  تهدف 

املؤسسة  والهوية  التواصل  تعزيز  الرشكة  يف  لدى 

التواصل  شبكات  عىل  الهيئة  جهود  وتفعيل 

التفاعل  زيادة  إىل  بدوره  يؤدي  والذي  االجتامعي 

وتطوير الخدمات وتحقيق تطلعات املشرتكني.

وقع االتفاقية سعادة الدكتور املهندس راشد الليم 

الشارقة  والسيد رجايئ  رئيس هيئة كهرباء ومياه 

»لينكد  برشكة  الحكومي  القطاع  مدير  الخادم 

إن« الرشق االوسط وشامل أفريقيا بحضور سعيد 

القصري مدير إدارة املوارد البرشية بالهيئة ووسيم 

حمد مدير العالقات الحكومية برشكة »لينكد إن« 

الحكومية  الحسابات  مسئول  قشة  أبو  وداوود 

بالرشكة.

عىل  الهيئة  ستعمل  االتفاقية،  هذه  ومبوجب 

استقطاب  يف  إن«،   »لينكد  منصة  من  االستفادة 

التخصصات  كافة  يف  املؤهلة  البرشية  الكوادر 

الكفاءات  أبرز  عىل  واالطالع  بالهيئة  للعمل 

الطبيعي   والغاز  واملياه  الكهرباء  مجاال  العاملة يف 

إنشاء وتطوير صفحاتهم  املوظفني عىل  ومساعدة 

املهنية عىل املوقع،.

رئيس  الليم   راشد  املهندس  الدكتور  وأكد سعادة 

هذه  أهمية  عىل  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة 

متميزة  رؤى  توفري  يف  ستساهم  والتي  االتفاقية، 

لتحديد الكفاءات املهنية املتوفرة لشغل الوظائف 

جانب  إىل  التخصصات،  مختلف  يف  بالهيئة 

فيها  تتوافر  التي  املجاالت  تحديد  يف  املساعدة 

عن  البحث  عمليات  وتسهيل  املهنية،  الكفاءات 

وتطوير  عليها  والحفاظ  واستقطابها  الكفاءات 

مسرية  استمرار  يف  للمساهمة  مهاراتها  وتنمية 

التطوير بالهيئة.

األفكار  تبني  عىل  تعمل  الهيئة  أن  سعادته  وبني 

اإلبداعية واملبادرات املبتكرة كنهج عمل مبا يرسخ 

ويعزز  الصعد،  مختلف  عىل  الريادية  املكانة 

واإلبداع  الكفاءة  مجال  يف  العاملية  تنافسيتها 

واالبتكار مشرياً إىل أن الهيئة ستتخذ من صفحتها 

لبناء  منصة   إن«  »لينكد  موقع  عىل  اإللكرتونية 

حوار حول أهم املواضيع املتعلقة باملوارد البرشية 

ورأس املال البرشي، وتسليط الضوء عىل التجارب 

واملامرسات الناجحة يف مجال إدارة املوارد البرشية 

األمر  والتطوير،  والتدريب  والتعيني  االختيار  مثل: 

وقيمة  نوعية  إضافة  يشكل  أن  شأنه  من  الذي 

مضافة.

لالستفادة  شاملة  خطة  وضعت  الهيئة  أن  وأكد 

من أحدث التقنيات وتوظيفها يف خدمة املوظفني 

يف  تصبح  حتى  بالهيئة  املختلفة  العمل  ومجاالت 

تستفيد  التي  والعامل  املنطقة  يف  الجهات  طليعة 

الرقمية  املنصات  واعتامد  التقنية،  التطورات  من 

للتفاعل مع مختلف رشائح املجتمع.

وأوضح السيد رجايئ الخادم مدير القطاع الحكومي 

برشكة »لينكد إن« الرشق االوسط وشامل أفريقيا 

تنمية  يف  ستساهم  توقيعها  تم  التي  االتفاقية  أن 

كهرباء  هيئة  يف  البرشية  املوارد  قطاع  وتطوير 

موقع  من  االستفادة   ، خالل  من  الشارقة  ومياه 

»لينكد إن« الذي يعد أكرب شبكة دولية يرتبط من 

خاللها املهنيني عىل مستوى العامل، وتضم أكرث من 

400 مليون عضو من كافة أنحاء العامل.

وقال: »نفخر يف ’لينكد إن‘ باملساهمة يف التعاون 

ودعم جهود هيئة كهرباء ومياه الشارقة وخططها 

التطويرية يف كافة املجاالت  وفتح املجال أمام أكرث 

لالنضامم  الهيئة   يف  يعملون  موظف  آالف   5 من 

أكرب  عرب  بينهم  فيام  والتواصل  إن«  »لينكد  ملوقع 

قيمة  ميثل  مام  العامل  يف  املهني  للتواصل  شبكة 

العمل  من  ومتكننا  الهيئة،  لخدمات  مضافة  

الالزم  الدعم  تقديم  لضامن  الهيئة  مع  قرب  عن 

موظفي  من  ’لينكدإن‘،  شبكة  يف  الجدد  لألعضاء 

الهيئة، وفتح آفاق جديدة لألفراد لتبادل الخربات 

مع نظرائهم يف جميع دول العامل، الذين يتطلعون 

لالستفادة من فرص التطور الوظيفي التي تقدمها 

»لينكد إن« والتواصل مع العديد من املهنيني عىل 

مستوى العامل.

كهرباء الشارقة توقع اتفاقية مع 
» لينكد إن« الستقطاب الكفاءات 

وتعزيز مهارات الكوادر البشرية
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    نفذت هيئة كهرباء ومياه الشارقة بالتعاون مع 

مترين مشرتك  واالتحادية  املحلية  الجهات  من   15

حدوث  عىل  للسيطرة   « »برق1  عنوان  تحت 

مبحطة  الوقود  خزانات  بإحدى  مفاجئ  انفجار 

ونفذت  املياه  وتحلية  الكهرباء  لتوليد  الحمرية 

كل جهة الدور املنوط بها يف مواجهة هذه األزمة 

لتأمني  الوسائل  أفضل  اتباع  خالل  من  الطارئة 

الكهرباء  وشبكات  ومحطات  الحيوية  املنشآت 

ضد الحرائق والكوارث بهدف الحفاظ عىل سالمة 

ترسيخ  يف  العملية  ونجحت  ومكتسباته  اإلنسان 

املختلفة ورفع درجة  الجهات  بني  للتعاون  مبادئ 

أكرث من  التمرين  والجاهزية وشارك يف  االستعداد 

400 شخص من مختلف الجهات  بجانب عدد كبري 

من السيارات واآلليات واملعدات.

التمرين  تنفيذ  يف  املشاركة  الجهات  شملت     

املشرتك » برق 1 » القيادة العامة لرشطة الشارقة 

واإلدارة العامة للدفاع املدين وجناح الجو بالشارقة 

ومجموعة حرس السواحل »الرسب الثالث« وهيئة 

بالحمرية  الحرة  املنطقة  وهيئة  األحمر  الهالل 

الوطنية  والهيئة  واملاء  للكهرباء  اإلتحادية  والهيئة 

وبرتول  والكوارث  واألزمات  الطوارئ  إلدارة 

اإلمارات ومجلس النفط بالشارقة وبلدية الحمرية 

بالشارقة ومؤسسة الشارقة لإلعالم واملركز الوطني 

لإلعالم ورشكة بيـــئة.

راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  التمرين  شهد      

وسعادة  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم 

املدين  الدفاع  السويدي مدير عام  العميد عبدالله 

عام  أمني  املوىس  ذياب  محمد  حاتم  وسعادة 

الشارقة  نفط  مؤسسة  عام  ومدير  النفط  مجلس 

وسعادة العقيد عارف محمد الرشيف نائب  مدير 

محمد  العقيد  وسعادة  املركزية  العمليات  عام 

الغزال مدير مركز رشطة الحمرية وسعادة املقدم 

الليم مدير إدارة الرشطة املجتمعية  جمعة حميد 

باإلنابة وسعادة عيىس هالل الحزامي رئيس قسم 

الوطنية  للهيئة  التابع  الشارقة  مبركز  العمليات 

من  وعدد  واألزمات والكوارث  الطوارئ  إلدارة 

ممثيل الجهات املشاركة . وأوضح سعادة الدكتور 

ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم  راشد  املهندس 

الشارقة أن الهدف من إجراء التمرين املشرتك رفع 

درجة الجاهزية واالستعداد وتنمية وتعزيز الروح 

ملواجهة  بالدولة  املختلفة  الجهات  لدى  الوطنية 

أية ظروف طارئة واإلعداد لربامج تدريبية مشرتكة 

التعامل  بطرق  والتوعية  العاملني،  مهارات  لتنمية 

خالل األزمات والحاالت الطارئة ،  وأكد أن التمرين 

الذي تم تنفيذه ألول مرة يف الشارقة بالتعاون مع 

يف  منه  الهدف  حقق  واتحادية  محلية  جهة   15

ملواجهة  املشرتك  والتنسيق  االستعداد  درجة  رفع 

بها  املنوط  الدور  جهة  كل  تؤدي  بحيث  األزمات 

عىل أكمل وجه .

أولويات  ضمن  تضع  الهيئة  أن  وأوضح      

تضمن  التي  االجراءات  كافة  اتخاذ  اسرتاتيجيتها 

الوطنية،  واملنجزات  واملمتلكات  االرواح  سالمة 

كافة  بني  االسرتاتيجية  الرشاكة  أهمية  إىل  مشريا 

الطارئة وذلك  األزمات  الجهات خاصة يف مواجهة 

الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  توجيهات  ظل  يف 

األعىل  املجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان 

الالزمة  اإلجراءات  كافة  باتخاذ  الشارقة  حاكم 

لالستعداد والجاهزية ألية ظروف طارئة والتخطيط 

املسبق ملواجهة األزمات.

متكاملة  أمنية  سياسة  أعدت  الهيئة  أن  وأكد 

بمشاركة 400 فرد من 15 جهة محلية واتحادية ألول مرة
العملية »برق1« بكهرباء الشارقة تنجح في تعزيز االستعداد والجاهزية لتأمين 

المنشآت الحيوية والمحطات 
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للحفاظ عىل سالمة األرواح وتأمني املنشآت تتوىل          أ

تنفيذها إدارة األمن والسالمة بالهيئة مشرياً إىل أن 

الدولة  التي ركزت عليها  إجراءات األمن والسالمة 

الرئيسية  األسس  إحدى  تعترب  الرشيدة  والقيادات 

والزائرين  املستثمرين  جذب  يف  ساهمت  التي 

عىل  واملقيمن  اإلمارات  لشعب  السعادة  وتحقيق 

املكتسبات  الحفاظ عىل هذه  واجبنا  أرضها، ومن 

من خالل التخطيط واملتابعة املستمرة. ومثن دور 

فرق العمل املشاركة يف العملية »برق1« من كافة 

الجهات والتي ظهرت مبستوى عاملي

عام  مدير  السويدي  عبدالله  سعادة  وأشاد     

الدفاع املدين بالشارقة مببادرة هيئة كهرباء ومياه 

متيز  والذي  املشرتك  التمرين  هذا  لتنظيم  الشاقة 

العملية »برق 1«  لكافة مراحل  الدقيق  بالتنسيق 

وأظهر الجاهزية واالستعداد لكافة الفرق املشاركة 

املتوافرة  االمكانات  وأبرز  الجهات  مختلف  من 

والتي  الطارئة  األزمات  مواجهة  يف  جهة  كل  لدى 

تعمل كفريق متكامل ملواجهة أية أحداث طارئة. 

إدارة  مدير  الدقي  أحمد  عصام  السيد  وأوضح 

أنه  الشارقة  ومياه  كهرباء  بهيئة  والسالمة  األمن 

الجهات  كافة  بني  املشرتك  والتدريب  التنسيق  تم 

العملية برق 1 بحيث تؤدي  التي نفذت سيناريو 

السيناريو  يف  املحددة  املهام  الجهات  يف  جهة  كل 

وتم وضع البدائل لتقديم خدمات الكهرباء واملياه 

الحمرية  محطة  توقف  حالة  يف  الشارقة  لسكان 

الوقود. وأشار إىل أكرث من 5  إنفجار خزان  نتيجة 

التمرين  يف  شاركت  املدين  للدفاع  تابعة  سيارات 

وطائرة  الشارقة  لرشطة  تابعة  سيارات   7 بجانب 

وسيارات  بالشارقة  الجو  لجناح  تابعة  استطالع 

تابعة إلدارة العمليات املركزية وعدد من السيارات 

واآلليات التابعة إلدارة الخدمات املساندة برشطة 

الشارقة وعدد من سيارات اإلسعاف التابعة للهالل 

ميدانية  طبية  عيادة  إقامة  إى  باإلضافة  األحمر 

مدينة  لبلدية  التابعة  اآلليات  من  عدد  بجانب 

الحمرية تنفيذ مثل هذه التامرين املشرتكة يساهم 

األمن  باشرتاطات  واإلرتقاء  األفراد  كفاءة  رفع  يف 

وتبادل  املشاركة  الجهات  مختلف  يف  والسالمة 

الخربات إلنجاز املهام برسعة وكفاءة.

األمن  باشرتاطات  االلتزام  رضورة  إىل  وتطرق      

بني  التعاون  وأهمية  املنشآت  حامية  يف  والسالمة 

املؤسسات املحلية واالتحادية لنرش الوعي والثقافة 

وغرف  العمل  فرق  بني  التواصل  وتعزيز  األمنية 

الوقت وتحقيق الرسعة  لتجنيب إهدار  العمليات 

الخسائر  وتجنب  الطارئة  األزمات  يف  املطلوبة 

واالرضار الناتجة عن الحوادث.

وتوفريها  املشاركة  الجهات  كافة  بتعاون  وأشاد 

االمكانات الالزمة لنجاح العملية برق 1 مام ساهم 

يف نجاحها وأن تكون منوذج يحتذى به يف حاالت 

ومختلف  والهيئات  املؤسسات  لباقي  الطوارئ 

الجهات يف الدولة. ومن جانبه أشار سعادة عيىس 

هالل الحزامي رئيس قسم العمليات مبركز الشارقة 

واألزمات  الطوارئ  إلدارة  الوطنية  للهيئة  التابع 

والكوارث إىل حرص الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ 

الدكتور جامل  برئاسة سعادة  والكوارث  واالزمات 

محمد الحوسني مدير عام الهيئة عىل املشاركة يف 

كافة التامرين التي تساهم يف االستعداد والجاهزية 

ألية أزمات وأحداث طارئة مشيداً بالعملية »برق1 

» التي نظمتها هيئة كهرباء ومياه الشارقة وأظهرت 

روح التعاون بني الجهات املختلفة موضحاً أن مهام 

الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث 

والجاهزية  والتمرين  املخاطر  تسجيل  تتضمن 

واالستعداد واالستجابة والتعايف بعد الحادث 
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    وقعت رشكة »بيئة«، الرائدة عىل مستوى منطقة 

الرشق األوسط، والحائزة عىل عدة جوائز يف مجال 

النفايات  وإدارة  املتكاملة  البيئية  الحلول  تقديم 

الشارقة،  ومياه  كهرباء  هيئة  مع  تفاهم  مذكرة 

مجال  يف  الجانبني  بني  التعاون  تعزيز  إىل  تهدف 

الطاقة النظيفة وضامن توفري مصادر مستدامة لها، 

مبا يساهم يف ترسيخ مكانة الشارقة كعاصمة بيئية 

ملنطقة الرشق األوسط.  وقع اإلتفاقية سعادة سامل 

بن محمد العويس رئيس مجلس إدارة رشكة بيئة 

الليم رئيس هيئة  الدكتور املهندس راشد  وسعادة 

السيد خالد  الشارقة، وذلك بحضور  كهرباء ومياه 

وعدد  »بيئة«  لرشكة  التنفيذي  الرئيس  الحرميل، 

من أعضاء اإلدارات لكال الطرفني.

    ومبوجب االتفاقية ستقوم الرشكة بتزويد الهيئة 

من  انتاجها  يتم  التي  الكهربائية  الطاقة  بكميات 

مرفق تحويل النفايات إىل طاقة، وهو املرفق األول 

من نوعه باملنطقة الذي أعلنت »بيئة« عن إنشائه 

الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  لتوجيهات  تنفيذاً 

األعىل  املجلس  القاسمي، عضو  بن محمد  سلطان 

إلدارة  »بيئة«  ملركز  زيارته  خالل  الشارقة  حاكم 

النفايات العام املايض.

محمد  بن  سامل  سعادة  توجه  املناسبة،  وبهذه 

العويس رئيس مجلس إدارة رشكة بيئة بالشكر إىل 

املتواصل  دعمها  الشارقة عىل  ومياه  كهرباء  هيئة 

من  الطاقة  توفري  إىل  الهادفة  املبادرات  لكافة 

تحويل  إىل  الرامية  واملشاريع  مستدامة،  مصادر 

باالعتامد  للبيئة  صديقة  إمارة  إىل  الشارقة  إمارة 

وذلك  املستدامة،  البيئّية  املامرسات  أفضل  عىل 

وفقا لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان 

حاكم  األعىل  املجلس  عضو  القاسمي،  محمد  بن 

الشارقة والهادفة إىل توفري بيئة مستدامة لألجيال 

مع  الرشاكة  هذه  تقع   « بقوله:  وتابع  القادمة. 

اسرتاتيجية  قلب  يف  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة 

من  الكهربائية  الطاقة  إنتاج  إىل  الرامية  بيئة، 

القادمة.  لألجيال  للبيئة  وصديقة  بديلة  مصادر 

طاقة  إىل  النفايات  تحويل  مصنع  سيشكل  حيث 

الطاقة،  توليد  مصادر  تنويع  يف  نوعية  نقلة 

وسيضع حجر األساس لحصول الشارقة عىل الطاقة 

مصادر  من  الطاقة  استجرار  وضامن  املستدامة 

متعددة.«

املستمر  بيئة  سعي  مع  بالتزامن  اإلتفاقية  وتأيت 

نفايات«  »صفر  بإرسال  املنشود  هدفها  لتحقيق 

إىل املكبات، حيث تم حتى اآلن تحويل %70 من 

النفايات بعيداً عن املكبات، مام يشكل أعىل نسبة 

بيئة  إلتزام  عىل  آخر  وبرهان  املنطقة،  يف  تحويل 

املطلق باإلستدامة. والجدير بالذكر أن لدى مرفق 

ما  تحويل  عىل  القدرة  طاقة  إىل  النفايات  تحويل 

يقارب 400 ألف طن من النفايات سنويا إلنتاج إىل 

35 ميغاوات من الكهرباء.

لتزويدها بالطاقة الكهربائية من مرفق تحويل النفايات إلى طاقة
شركة »بيئة« توقع اتفاقية مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة
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مفوضية  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  كرمت      

ملخيم  ودعمها  تعاونها  عىل  بالشارقة  الكشافة 

الهيئة بهدف  الرتشيد واالبتكار األول الذي نظمته 

واملياه  الطاقة  استهالك  ترشيد  بأهمية  التوعية 

يف  الصحيحة  والسلوكيات  املفاهيم  ،وترسيخ 

التعامل مع املوارد الطبيعية، وشارك فيه عدد كبري 

عدد  إىل  باإلضافة  طالب   100 تجاوز  الطالب  من 

من مؤسسات املجتمع املحيل الرسمية واألهلية.

املهندس  الدكتور  استقبال سعادة  ذلك خالل  جاء 

الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم  راشد 

نائب رئيس جمعية  الشاميس  لسعادة نارص عبيد 

مفوضية  رئيس  الدويل  املفوض  اإلمارات  كشافة 

القائد  الشارقة وعبدالرحمن عبدالله جابر  كشافة 

الكشفي السكرتري الفني ملفوضية كشافة الشارقة.

مدير  سامل  جمعة  غادة  املهندسة  التكريم  حرض 

إدارة الرتشيد وراشد املرزوقي مساعد مدير إدارة 

الرتشيد رئيس قسم التوعية والتثقيف بالهيئة 

أن  الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأوضح 

السامية  التوجيهات  تنفيذ  عىل  تحرص  الهيئة 

الدكتور سلطان بن محمد  الشيخ  السمو  لصاحب 

حاكم  لالتحاد  األعىل  املجلس  عضو  القاسمي 

الجهات  كافة  التعاون مع  تعزيز  الشارقة برضورة 

لنرش  والخاصة  واالتحادية  املحلية  الحكومية 

واملياه  للطاقة  األمثل  االستخدام  بأهمية  الوعي 

التنمية  لتحقيق  العاملية  التقنيات  أحدث  وتطبيق 

املستدامة.

مع  الشارقة  كشافة  مفوضية  بتعاون  وأشاد      

واالبتكار  الرتشيد  مخيم  فعاليات  خالل  الهيئة 

مشرياً  املفوضية  مبقر  الهيئة  نظمته  الذي  األول 

روح  غرس  يف  تساهم  األنشطة  هذه  مثل  أن  إىل 

الطالب  نفوس  يف  املجتمعي  والعمل  التعاون 

التي  األولويات  أهم  من  تعترب  والتي   ، والشباب 

وضعتها الهيئة ضمن خطتها االسرتاتيجية لتخفيض 

املرحلة  خالل   30% عن  تقل  ال  بنسبة  االستهالك 

رصح  تعترب  الكشافة  مفوضية  أن  .وأكد  املقبلة 

مهم يؤدي رسالة حيوية اجتامعية يف مجال العمل 

الشباب  طاقات  استخدام  عرب  والتطوعي،  الخريي 

البيئة  وعىل  عليهم  بالنفع  يعود  مبا  وتطويعها 

املحيطة بهم، من حيث ترسيخ قيم االعتامد عىل 

لعمل  الدائم  واالستعداد  الغري،  ومساعدة  الذات، 

كل ما هو خرّي ومفيد للوطن وأبنائه.

الشاميس  عبيد  نارص  سعادة  أكد  جانبه  ومن      

نائب رئيس جمعية كشافة اإلمارات املفوض الدويل 

رئيس مفوضية كشافة الشارقة إن رؤية املفوضية 

تنبثق  الشباب  وطاقات  إمكانيات  مع  التعامل  يف 

اإلمارات،  كشافة  لجمعية  الشاملة  الرؤية  من 

من خالل  واملجموعة،  الفرد  تربية  يف  تسهم  التي 

والخربات  املعارف  اكتساب  تحقق  التي  األنشطة 

والثقافات املختلفة، وآداب السلوك، وتساعد عىل 

احرتام القيم والتقاليد، واتباع السلوكيات الرشيدة 

أن  شك  وال  اليومية  الحياة  يف  األنشطة  كافة  يف 

ترشيد استهالك الطاقة واملياه من القضايا الحيوية 

التي تحتاج لتضافر الجهود حتى نحقق التطلعات 

تشهده  الذي  واالزدهار  النهضة  باستمرار  واآلمال 

البالد. وأشاد بسياسية هيئة كهرباء ومياه الشارقة 

يف وضع الخطط لرتشيد استهالك الطاقة واملياه من 

أعلنت  التي  الرتشيد  مدينة  الشارقة  وثيقة  خالل 

عنها وتهدف ألن تصبح الشارقة أول مدينة للرتشيد 

عىل  الكشافة  مفوضية  حرص  مؤكداً  املنطقة  يف 

تفعيل دورها لتحقيق هذا الحلم .

كهرباء الشارقة 
تكرم مفوضية 

لدعمها  الكشافة 
المخيم  فعاليات 

األول للترشيد 
واالبتكار



كهرباء  بهيئة  والسالمة  االمن  إدارة  نفذت      

الرئييس  الهيئة  ملبنى  اخالء  عملية  الشارقة  ومياه 

يف اللية بسبب حريق وهمي ومتت عملية  اإلخالء 

تم  ونصف  دقيقتان  يتجاوز  مل  قيايس  زمن  يف 

الطرق وبدون  خاللها  إخالء 277 موظف بأفضل 

أية  ملواجهة  االستعدادات  إطار  يف  وذلك  تدافع 

الدقي   أحمد  السيد عصام  وأوضح  طارئة.  ظروف 

الربامج  أن  بالهيئة  والسالمة  األمن  ادارة  مدير 

والسالمة  األمن  مجال  يف  املتخصصة  التدريبية 

لدى  الوعي  رفع  يف  ساهمت  الهيئة  تنفذها  التي 

للتعامل  الالزمة  الخربات  واكسابهم  املوظفني 

ذلك  عىل  ويدل  واألزمات  الطارئة  املواقف  مع 

النجاح الكبري الذي حققته عملية اإلخالء يف وقت 

أثناء  السليم  قيايس واالستجابة الرسيعة والترصف 

كهرباء الشارقة تنفذ عملية إخالء لمبناها في 
وقت قياسي

يف  مستمرة  الهيئة  أن  إىل  وأشار  اإلخالء.  عملية 

وفق  التدريبية  والربامج  العملية  التدريبات  إجراء 

منشآتها  لتأمني  العاملية  واملواصفات  النظم  أفضل 

تجربة  إن  والحفاظ عىل سالمة موظفيها. وأوضح 

التأكد من  الهيئة تستهدف  الوهمي ملبنى  اإلخالء 

أنظمة  أي طارئ وفق  املوظفني مع  تعامل  حسن 

الصحة والسالمة املهنية واألمن، إذ شهدت تجاوباً 

إىل  توجهوا جميعا  الذين  املوظفني  كافة  من  كبرياً 

اإلخالء  سيناريو  أن  إىل  وأشار  للتجمع.  نقطتني 

فريق  وقام  اإلنذار  صافرات  بإطالق  بدأ  الوهمي 

الطوارئ واألزمات  بالهيئة ويضم 25عضو  مبتابعة 

جميع  من   واملتعاملني  العاملني  من  املبنى  إخالء 

املكاتب واألقسام .

تم  بالهيئة   واالزمات  الطواري  فريق  أن  وأكد     

الطارئة  املواقف  مع  للتعامل  وتجهيزه  إعداده 

واألزمات وفق أساليب علمية احرتافية مام ساهم 

اإلخالء،  عملية  أثناء  املوظفني  وسالمة  تأمني  يف 

ورسعة  واألزمات  الطوارئ  فريق  بكفاءة  وأشاد 

استجابة جميع املوظفني.
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   كرم سعادة الدكتور املهندس راشد الليم رئيس 

من  محمد  عبداملجيد  السيد  املوظف   الهيئة 

وذلك  خورفكان  ادارة   – الكهرباء  توزيع  قسم 

كتاب  االول من  الجزء  اصدار  املتميزة يف  لجهوده 

خورفكان  ادارة  ومثنت  املنخفض  الجهد  شبكات 

الدامئة  ومتابعته  الهيئة  رئيس  سعادة  اهتامم 

االبداع  عىل  وتشجيعهم  املوظفون  يقدمه  ملا 

ومتابعة  املستمر  والتدريب  العلمي  والتحصيل 

 أحدث املستجدات والقراءة يف شتى أنواع املعرفة. 

رئيس الهيئة يكرم موظف 
إلصداره الجزء األول من كتاب 

شبكات الجهد المنخفض
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    متكنت فرق العمل الفنية بهيئة كهرباء ومياه 

املياه  تحلية  محطة  كفاءة  رفع  من  الشارقة 

بالحمرية بنسبة %28 خالل عام 2015 من خالل 

بأساليب  والصيانة  املتقدمة  التكنولوجيا  تطبيق 

االهتامم  يف  الهيئة  سياسة  إطار  يف  وذلك  مبتكرة، 

أحدث  وتطبيق  االستدامة  التنمية  بتحقيق 

والحفاظ  املياه،  تحلية  مجال  العاملية يف  التقنيات 

عىل البيئة ، وترشيد استهالك املياه، وتعزيز كفاءة 

استهالك الكهرباء.

الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة     وأوضح 

تركز  الهيئة  أن  الشارقة  رئيس هيئة كهرباء ومياه 

لتحويل  املستخدمة  التحلية  تقنيات  تحسني  عىل 

محاولة  يف  وذلك  عذبة،  مياه  إىل  البحر  مياه 

للمساهمة يف معالجة القضايا املتعلقة بندرة املياه 

التي تشكل تحدياً كبرياً ، نظراً إىل شح موارد املياه 

هذه  استهالك  معدالت  وارتفاع  الطبيعية  العذبة 

واضحة  اسرتاتيجية  وضع  تم  أنه  وأكد   . املوارد 

الشارقة  وثيقة  خالل  من  محددة  ومعايري  وأسس 

الخاصة  املفاهيم  تغيري يف  الرتشيد إلحداث  مدينة 

باستخدامات الطاقة وتحقيق أفضل النتائج لرتشيد 

االنبعاثات  وتخفيض  واملياه  الطاقة  استهالك 

الكربونية من خالل  تطبيق معايري واسرتاتيجيات 

بدعم  وذلك  الدورية  بالصيانة  واالهتامم  رضورية 

الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  من  وتوجيهات 

األعىل  املجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان 

والتواصل  التعاون  تعزيز  برضورة  الشارقة  حاكم 

إمارة  يف  واملؤسسات  والهيئات  الدوائر  كافة  بني 

الوعي  التنمية املستدامة وتنمية  الشارقة لتحقيق 

ثقافة  نرش  عىل  والرتكيز  الحيوية  املجتمع  بقضايا 

سلوك  وجعلها  واملياه  الكهرباء  استهالك  ترشيد 

عىل  للحفاظ  الشارقة  إمارة  سكان  ميارسه  يومي 

واملياه  الكهرباء  أن  حيث  والكهرباء،  املاء  نعمتي 

مجتمعات  أي  تستطيع  وال  الحياة،  عامد  تعتربان 

لهام  اليومي  االحتياج  ظل  يف  عنهام  االستغناء 

والحياة  واالستقرار  للنمو  أساسيني  كمطلبني 

وحياة  حضارة  وجود  يعني  وتوافرهام  الطبيعية.. 

ومنو وتقدم واستدامة. 

    وأوضح أن الهيئة وفرت كافة االمكانات الالزمة 

لتنفيذ أهداف واسرتاتيجيات وثيقة الشارقة مدينة 

هذا  يف  العاملية  املامرسات  ألفضل  وفقاً  الشارقة 

املجال حتى تسهم يف ترسيخ مكانة إمارة الشارقة 

وأشار  البيئة   الحفاظ عىل  وريادتها يف  الحضارية 

وتحلية  الكهرباء  لتوليد  الحمرية  محطة  أن  إىل 

البيئية  النظم  ألحدث  وفقاً  تصميمها  تم  املياه 

بطاقة  ستعمل  املرشوع  اكتامل  وعند  العاملية 

كهرباء الشارقة ترفع كفاءة محطة الحمرية لتحلية المياه بنسبة 28 %
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قدرها 2500 ميجاوات من الكهرباء و140 مليون 

االحتياجات  تلبية  أجل  من  محالة  مياه  جالون 

الشارقة  مدينة  يف  واملياه  للكهرباء  املستقبلية 

ضخمة  وتسهيالت  تحتية  ببنية  املحطة  وتتميز 

جديدة  ومياه  كهرباء  مشاريع  أقامة  من  متكن 

يف  واملياه  الكهرباء  عىل  املستقبيل  الطلب  لتلبية 

الشارقة وعند االنتهاء من املشاريع  املخطط لها ، 

فإن محطة الحمرية ستصبح هي املحطة الرئيسية 

التابعة لهيئة كهرباء ومياه الشارقة لتوليد الكهرباء 

وتحلية املياه بالشارقة.

    وأشار إىل أن وحدة تحلية مياه البحر بالحمرية 

تصل  إنتاج  بطاقة  العكيس  التناضح  بنظام  تعمل 

إىل 20 مليون جالون يوميا  والتي تغذي عدد من 

املناطق  يف مدينة الشارقة ومنطقة الحمرية.

وأكد املهندس فيصل الرسكال مدير إدارة محطات 

املياه  الهيئة من  إنتاج  اإلنتاج والتحلية أن إجاميل 

الهيئة  يومياً  وتعمل  يصل إىل 110 ماليني جالون 

املياه  لتعزيز وتقوية شبكة نقل وتوزيع  باستمرار 

مدينة  مناطق  جميع  يف  الشبكة  كفاءة  ورفع 

ومواكبة  املياه  وعذوبة  جودة  وتحسني  الشارقة 

التوسع العمراين يف الشارقة .

أفضل  تطبيق  تواصل  الهيئة  أن  إىل  وأشار      

التقنيات العاملية واالعتامد عىل الدراسات املتقدمة 

املياه  لرفع كفاءة املحطات واملحافظة عىل جودة 

تشغيل  كفاءة  رفع  يتم  أن  املتوقع  ومن  املنتجة 

وحدة التحلية مبحطة الحمرية بنسبة %25 خالل 

عام 2016 .
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   نفذت هيئة كهرباء ومياه الشارقة خطة طموحة 

خالل عام 2015 لتحقيق الثبات واالستقرار للشبكة 

التيار  انقطاع  من  الحد  يف  ساهم  مام  الكهربائية 

حيث  الشارقة  إمارة  مناطق  كافة  يف  الكهربايئ 

ومياه  كهرباء  لهيئة  إحصايئ  تقرير  أحدث  أكد 

توزيع  لوحة   315 عدد  تركيب  تم  انه  الشارقة 

خالل  لوحة   120 مقابل   2015 عام  خالل  فرعية 

عام 2014 كام تم تركيب 60 لوحة توزيع رئيسية 

يف مختلف مناطق إمارة الشارقة عام 2015 مقابل 

20 لوحة فقط خالل عام 2014 وتم متديد كايبالت 

بطول 55 ألف مرت هذا العام مقابل 30 ألف مرت 

تغيري  تم  أنه  التقرير  وأوضح   .  2014 عام  خالل 

500 لوحة توزيع فرعية  خالل عام 2015 مقابل 

 110 وتغيري   2014 عام  خالل  لوحة   200 تغيري  

فقط  لوحة   22 تغيري  مقابل  رئيسية  توزيع  لوحة 

خالل عام 2014 وتم تغيري كايبالت بطول 20 ألف 

.  وأوضح  عام 2015  مقابل 5100 مرت خالل  مرت 

هيئة  رئيس  الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة 

كهرباء ومياه الشارقة ان تطوير الشبكة الكهربائية 

يف إمارة الشارقة جاء بدعم وتوجيهات من صاحب 

السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 

كافة  باتخاذ  الشارقة  حاكم  األعىل  املجلس  عضو 

االجراءات التي تضمن الثبات واالستقرار لشبكات 

الخدمات  وتقديم  املناطق  كافة  يف  الكهرباء 

إمارة  سكان  تطلعات  وتحقيق  عاملية  مبواصفات 

والعيشة  الكرمية  الحياة  سبل  وتوفري  الشارقة 

الرغدة لجميع املواطنني واملقيمني.

    وأشار إىل أن التطوير الذي تم يف شبكات الكهرباء 

جاء ضمن خطة شاملة واسرتاتيجية أعدتها الهيئة 

واملحلية  العاملية  الرشكات  كربيات  مع  بالتعاون 

الفنية  الفرق  من  إرشاف  وتحت  املتخصصة 

الهيئة مستمرة يف تحديث  ان  إىل  ، مشرياً  بالهيئة 

وتطوير شبكات الكهرباء يف كافة املناطق ومواكبة 

التوسعات الجديدة . وأكد أن قرار استمرار العمل 

 24 مدار  عىل  الشبكات  وصيانة  التشغيل  بقسم 

يف  كبري  بشكل  ساهم  األسبوع   أيام  طوال  ساعة 

تحقيق االنجازات وتطوير الخدمات. وأشار إىل أن 

االلتزام باملبادئ ال 15 التي حددتها الهيئة كمنهج 

عمل تسري وفقاً له يف مسريتها نحو التطوير وتقديم 

الخدمات مبستويات عاملية ساهم يف تحقيق التميز 

خالل  من  املختلفة  العمل  مجاالت  يف  والتطوير 

ملبدأ  تحقيقاً  األداء  جودة  تضمن  التي  القرارات 

الجريئة.   القرارات  واتخاذ  لألمام  بالتقدم  املبادرة 

املزيد  استحداث  عىل  تعمل  الهيئة  أن  وأوضح 

املتقدمة  التكنولوجيا  واستخدام  التسهيالت  من 

املشرتكني  راحة  أجل  من  عملها  مجاالت  كافة  يف 

اإلبداعية  واألفكار  املقرتحات  من  العديد  وهناك 

ستعمل  التي  الجديدة  واملرشوعات  واملبادرات 

لتطوير  املقبلة  األيام  خالل  تنفيذها  عىل  الهيئة 

محطات وشبكات الكهرباء واملياه والغاز الطبيعي 

الشارقة  إمارة  لسكان  الخدمات  أفضل  وتوفري 

املتخصصة  العاملية  الرشكات  كربيات  مع  بالتعاون 

نحو  املشرتكني  تطلعات  لتحقيق  األبحاث  ومراكز 

التميز وتحقيق الرضا الكامل لهم٠

إدارة  مدير  الزرعوين  حسن  املهندس  وأكد       

خدمات الكهرباء أن الهيئة وفرت كافة اإلمكانات 

تدريب  وتم  الكهرباء  شبكات  لتطوير  الالزمة 

التشغيل  قسم  يف  العاملة  الفنية  الكوادر  وتأهيل 

والكفاءة والرسعة  بالجودة  والصيانة آلداء مهامها 

والسالمة  األمن  وسائل  كافة  مراعاة  مع  املطلوبة 

حيث يتوىل القسم مهمة الصيانة الدورية والطارئة 

محطات  ومعدات  الكهرباء  لشبكات  لجميع 

وأجهزة  ومحوالتها  املتكاملة  التوزيع  ووحدات 

ومياه  كهرباء  هيئة  أن  .وأكد  املختلفة  الوقاية 

املستدامة  التنمية  تحقيق  إىل  تتطلع  الشارقة 

املجتمع  رشائح  جميع  بني  الرتشيد  ثقافة  ونرش 

الهيئة  أن  إىل  مشرياً  العمرية،  الفئات  ومختلف 

أطلقت مؤخراً مبادرة »تحت أمرك« لتوفري أفضل 

الخدمات للمشرتكني والسعي لتحقيق رضاهم من 

خالل تقديم املساعدة الالزمة يف حالة حدوث أية 

األسبوع  أيام  طوال  ساعة   24 مدار  عىل  طوارئ 

والكفاءة  الجودة  معايري  وبأعىل  وقت   أرسع  يف 

من  الهيئة  تتبعها  التي  السياسة  أن  إىل  وأشار   .

والتقارير  العلمية  الدراسات  عىل  االعتامد  خالل 

اإلحصائية التي تنفذها الهيئة تساعد عىل متابعة 

وفق  تطويرها  عىل  والعمل  وتقييمها  األعامل 

املستقبيل  التخطيط  مؤرشات علمية وتساعد عىل 

لتنفيذ مرشوعات التطوير. 

تضمنت تركيب وتغيير 985 لوحة توزيع رئيسية وفرعية 
كهرباء الشارقة تنفذ خطة طموحة لتحقيق الثبات 

واالستقرار للشبكات خالل عام 2015



محارضة  الشارقة  ومياه  كهربا  هيئة  نطمت      

كامل  يوم  مدى  عىل  استمرت  عمل  وورشة 

واالنجليزية  العربية  شملت  مختلفة  لغات  بثالثة 

أمناً«  تكن  مسعفاً..  »كن  مبادرة  واألوردية ضمن 

الوعي  درجة  رفع  بهدف  الهيئة  أطلقتها  التي 

الصحي ملوظفيها، وتطبيق معايري األمن والسالمة، 

لديهم  اإلبداع  طاقات  وتحفيز  مهاراتهم  وتنمية 

الحوادث  يف  األولية،  اإلسعافات  بواجبات  للقيام 

 ( عدد  العمل  ورشة  يف  شارك  الطارئة  والحاالت 

الصيانة  بإدارات  الفنية  الفرق  من  شخص   )  150

أحمد  القادر  عبد  وقدمها  واملياه  والطوارئ 

املعتمد  الدويل  واملدرب  بالهيئة  املوظف  العبيديل 

الدكتور  سعادة  وأوضح  األولية.   لالسعافات 

ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم  راشد  املهندس 

تحت  الهيئة  أطلقتها  التي  الحملة  أن  الشارقة 

« تستهدف كافة  .. تكن آمناً  شعار »كن مسعفاً  

املستويات الوظيفية، لتعريفهم برشوط وإجراءات 

األمن والسالمة العامة، ومخاطر الحوادث ، وكيفية 

الحوادث  تلك  عن  الناتجة  اإلصابات  مع  التعامل 

ونرش ثقافة اإلسعافات األولية بني املوظفني، لتكون 

سبباً يف إنقاذ حياة أشخاص عند تعرضهم لإلصابات 

الصحية  الظروف  مع  والتعامل  الحوادث،  يف 

األولية  اإلسعافات  إجراء  تستدعي  التي  املفاجئة 

عىل وجه الرسعة خاصة يف مواقع العمل امليدانية.

املوارد  إدارة  مدير  القصري  سعيد  السيد  وأكد 

التوعوية  األنشطة  هذه  تنظيم  أن  البرشية 

ومياه  كهرباء  هيئة  حرص  يعكس  والتدريبية 

لدى  والتثقيف  الوعي  مستوى  رفع  عىل  الشارقة 

والسالمة  األمن  مبعايري  االلتزام  وخاصة  موظفيها 

حامية  يف  فعال  أثر  من  لها  ملا  العامة،  والصحة 

أنفسهم وأرسهم واملجتمع عموما، وتكريس هذه 

بخربات  املجتمع  ورفد  املشاركني،  لدى  املفاهيم 

مؤهلة للقيام بواجباتها اإلسعافية وقت األزمات أو 

الحوادث كام تندرج ضمن جهود الهيئة الرامية إىل 

العاملية عىل هذا  واملامرسات  املعايري  أفضل  اتباع 

الصعيد  حيث تسعى الهيئة للحصول عىل شهادة 

اآليزو يف مجال األمن والصحة والسالمة.

املدرب  العبيديل  أحمد  عبدالقادر  وأوضح      

وورشة  املحارضة  أن  األولية  لإلسعافات  الدويل 

العمل شملت رشحا نظريا وتطبيقات عملية بثالثة 

واالنجليزية  العربية  اللغة  لغات مختلفة تضمنت 

الحاالت  مع  التعامل  آلية  حول  واألوردية 

الدماغية،  والصدمة  القلبية  كاألزمات  الطارئة، 

والسكر،  الربو  وأزمات  القلب  إنعاش  وخطوات 

بجميع  املشاركني  وتعريف  والحروق،  والكسور 

والسلوكيات  واإلجراءات  األولية  اإلسعافات  أنواع 

وكيفية  املختلفة  الحوادث  مع  للتعامل  الصحيحة 

العمل والحوادث  التعامل مع اإلصابات يف مواقع 

اإلنقاذ  سيارات  وصول  لحني  املفاجئة  املرضية 

الثانوية  الرعاية  طرق  إىل  باإلضافة  واإلسعاف 

النزيف  وأنواع  الكسور  حاالت  مع  التعامل  يف 

والترصف  العامة  اإلجراءات  حسب  واالختناق 

األجساد  سالمة  عىل  حفاظا  الحرجة  الحاالت  يف 

وركزت  حياتهم  ُيهدد  قد  خطر  أي  من  واألرواح 

اإلسعايف  العمل  وخربات  متطلبات  تكريس  عىل 

املنهجي واملنضبط، واإلجراءات التي يجب أن يتم 

اتخاذها للوصول إىل بيئة عمل صحية وسليمة.
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تحت شعار كن مسعفًا .. تكن أمنًا 
كهرباء الشارقة تنظم ورشة عمل بثالثة لغات لتوعية الفرق 

الفنية بمبادئ االسعافات األولية



    أكد سعادة الدكتور املهندس راشد الليم رئيس 

هيئة كهرباء ومياه الشارقة  أهمية دور الكوادر 

وتقديم  الهيئة  أهداف  تحقيق  يف  البرشية 

مفاهيم  وترسيخ  عاملية  مبستويات  الخدمات 

واالطالع  املعرفة  خالل  من  املستدامة  التنمية 

ومناقشة أفضل املامرسات والتطبيقات والسبل 

ينعكس  مبا  املوظفني،  وسعادة  رضا  تحقيق  يف 

ايجابياً عىل الخدمات املقدمة للجمهور، وذلك 

الشيخ  السمو  صاحب  ورؤية  لتوجيهات  وفقاً 

عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور 

املجلس األعىل حاكم الشارقة. 

املوظفني  ملتقى  فعاليات  خالل  ذلك  جاء      

الثاين  الذي نظمته الهيئة يف مقر مرىب األحياء 

بابتسامة«  تجمعنا  »سيوا  شعار  تحت  املائية 

كأرسة  والعمل  التعاون  روح  وتعزيز  لتنمية 

حققته  ما  وتقييم  واستعراض  واحد  وفريق 

خالل  املجاالت  جميع  يف  انجازات  من  الهيئة 

عام 2015 من خالل إسرتاتيجية واضحة تهدف 

لتطوير األفكار والرشاكات والتواصل املجتمعي 

لتطوير  وتطبيقاتها  التكنولوجيا  واستخدام 

سعادة  وألقى  والفنية.   اإلدارية  املنظومة 

الدكتور املهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء 

الجهود  عىل  فيها  أثنى  كلمة  الشارقة  ومياه 

أداء  يف  الهيئة  موظفو  بها  يقوم  التي  الكبرية 

مثاالً  ليكونوا  وتفاين،  وانتامء  بإخالص  عملهم 

يحتذى به عىل مستوى العمل الحكومي.

    وأشار إىل أن تنظيم ملتقى املوظفني للعام 

تعكس  متميزة  خطوة  يأيت  التوايل  عىل  الثاين 

املوظفني  وتشجيع  التطوير  عىل  الهيئة  حرص 

عىل اإلبداع والتميز من خالل استحداث برامج 

مبستوى  ترتقي  مبادرات  وإطالق  ومشاريع 

الكوادر البرشية ويأيت هذا امللتقى الذي تنظمه 

عىل  تحث  التي  الربامج  هذه  كأحد  الهيئة 

التعاون والعمل بروح الفريق واألرسة الواحدة 

آليات جديدة  اآلداء وطرح  تقييم  وتساهم يف 

الطموحات  تحقيق  إىل  يؤدي  مبا  للتطوير 

الطريق  يف  الهيئة  مسرية  واستمرار  واألهداف 

وتحقيق  للعاملية  سيؤهلها  الذي  الصحيح 

التنمية املستدامة.  وأوضح أن الهيئة مستمرة 

وقنوات  اإلجراءات  كل  وتوفري  اآلداء  تقييم  يف 

ملزيد  املوظفني  تقديم  تضمن  التي  التواصل 

من املقرتحات وإطالق املبادرات املبتكرة وغري 

املسبوقة والقابلة للتطبيق بهدف املساهمة يف 

تحقيق تطلعات إمارة الشارقة وبلوغ أهدافها 

املستقبلية.

الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  أن  وأكد      

مجاالت  يف  نوعية  وطفرات  انجازات  تحقق 

املشرتكني  رضا  نسبة  يف  ارتفاعاً  وتسجل  عملها 

اسرتاتيجيات  نتيجة  تقدمها   التي  للخدمات 

املتغريات  كل  الستيعاب  مرنة  عمل  وأنظمة 

وأكد  التكنولوجية.  النظم  أحدث  وتطبيق 

من  البرشية  مواردها  تنمية  عىل  الهيئة  حرص 

املتاحة  واإلمكانات  الوسائل  كافة  توفري  خالل 

املوظفني مبا يسهم يف  مبا يسهم يف رفع كفاءة 
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كهرباء الشارقة تنظم الملتقى الثاني لتحفيز الموظفين وتقييم االنجازات



واإلبداعية  والفكرية  املهنية  انتاجيتهم  تعزيز 

لتحقيق  األساسية  والركيزة  األساس  تعد  التي 

أفضل  وتحقيق  االسرتاتيجية  الهيئة  أهداف 

معايري الجودة والتميز املؤسيس وتطبيق مبادئ 

الجودة الشاملة وفق املعايري العاملية

الفريق  قائد  النابودة  خلود  وأوضحت      

التحلية  املنظم للملتقى ورئيس قسم محطات 

امللتقيات  هذه  مثل  تنظيم  يف  االستمرار  أن 

اإلدارة  بني  التواصل  من  تعزز  والفعاليات 

العليا وكافة املوظفني وتحفز العاملني  وتخلق 

الكفاءة  العمل ورفع مستوى  املنافسة يف  روح 

إىل  باإلضافة  الوظيفي  باالنتامء  والشعور 

تشجيع روح التعاون.

هذا  امللتقى  برنامج  أن  إىل  وأشارت      

والفقرات  الفعاليات  من  عددا  تضمن  العام 

واملسابقات الجديدة واملتميزة وفيلم عن الهيئة 

وعرض مرسحي وعروض فنية لألضواء والساحر 

وفرقة املزيود وذلك بهدف تعزيز التواصل بني 

يجسد  مبا  املوظفني  فئات  وكافة  العليا  اإلدارة 

املستويات  كافة  بني  والتالقي  التالحم  روح 

اإلدارية بالهيئة. 

املالمئة  والبيئة  والتحفيز  التشجيع  أن  وأكدت 

املوظفني  يجعل  املناسب  اإلداري  واملناخ 

مبستوياتهم  ويرتقون  مهاراتهم  من  يطورون 

تضمنت  امللتقى  فعاليات  أن  إىل  ونوهت 

التي  املختلفة  اإلدارات  انجازات  استعراض 

وتكرميها  اإلنجازات  أفضل  اختيار  وتم  حققتها 

من  مزيد  بذل  يف  االستمرار  عىل  تشجيعا 

الهدف  لتحقيق  العمل  مسرية  وتطوير  الجهد 

الذي حددته الهيئة للوصول إىل العاملية خالل 

املرحلة املقبلة. 
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    نظمت إدارة الرتشيد ورشة عمل  ملوظفي 

وموظفات سجايا فتيات الشارقة  وذلك لتنمية 

وسبل  الكهرباء  استخدامات  يف  مهاراتهم 

بالجهود  وتعريفهم  االستهالك  ترشيد  ووسائل 

الكهرباء  وتوزيع  النتاج  الهيئة  تبذلها  التي 

واملياه وأهمية املحافظة عليها  

    وأوضح راشد املرزوقي مساعد مدير إدارة 

أن  والتثقيف  التوعية  قسم  رئيس  الرتشيد 

الورشة شملت محارضة ومعرض مصغر ألحدث 

األجهزة املرشدة للطاقة واستفاد منها عدد كبري 

من منتسبي سجايا فتيات الشارقة.

وأكد أن الفتايات واملرأة يف املنزل لها دور كبري 

األرسة  أفراد  كافة  وتوعية  االستهالك  ترشيد  يف 

للطاقة  األمثل  االستخدام  ومامرسات  بسبل 

توعية  عىل  ركزت  الهيئة  أن  إىل  مشرياً  واملياه 

املرأة من خالل مجموعة برامج متنوعة حيث 

االستهالك  ترشيد  نسبة  رفع  الهيئة  تستهدف 

لتصل إىل %30 خالل املرحلة املقبلة.

ورشة عمل لمنتسبي سجايا 
فتيات الشارقة  للتعريف بوسائل 

الترشيد

إدارة الترشيد وفريق الرحمة يشاركان في 
مخيم األمل

الرتشيد  ثقافة  املبذولة لنرش  الجهود       يف إطار 

إدارة  املجتمع، حرصت  فئات  و  كافة رشائح  لدى 

املشاركة  عىل  الرحمة  فريق  مع  بالتعاون  الرتشيد 

الشارقة  مدينة  تنظمه  الذي    26 األمل  مخيم  يف 

نكتشف  معاً   « شعار  تحت  اإلنسانية  للخدمات 

العامل »  لألطفال من ذوي اإلحتياجات الخاصة و 

شارك فيه وفود من دول مجلس التعاون الخليجي 

ومتثلت  املغربية،   واململكة  الهند  وجمهورية 

تتناسب  ترفيهية  برامج  باقة  تنظيم  يف  املشاركة 

املسابقات،  وبعض  كاملرسم،  الفئة  هذة  مع 

وتوزيع الهدايا التي من خاللها يتم ترسيخ مفاهيم 

الصغار  نفوس  يف  الرتشيد  مبادئ  وغرس  صحيحة 

وطرق  الصحيحة  بالسلوكيات  والكباروتعريفهم 

االستخدام األمثل للكهرباء واملياه يف حياتنا اليومية.

وأوضح راشد املرزوقي مساعد مدير إدارة الرتشيد 

ان  إىل  بالهيئة  والتثقيف  التوعية  قسم  ورئيس 

ساهمت  األمل  مخيم  فعاليات  يف  الهيئة  مشاركة 

والتثقيف عىل  والرتفيه  املرح  أجواء من  يف إضفاء 

املشاركني  من  كبري  عدد  املخيم وحظيت مبشاركة 

والزائرين لفعاليات املخيم.
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بمشاركة طالب المدارس 
المجتمع ومؤسسات 

كهرباء الشارقة تنظم 
المخيم البيئي األول 

للتوعية بترشيد استهالك 
الطاقة والمياه 

فعاليات  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  نظمت     

الكشافة  مفوضية  مقر  يف   األول  البيئي  املخيم 

ترشيد  بأهمية  التوعية  بهدف  وذلك  بالشارقة 

املفاهيم  ،وترسيخ  واملياه  الطاقة  استهالك 

املوارد  مع  التعامل  يف  الصحيحة  والسلوكيات 

طالب  من  كبري  عدد  املخيم  يف  شارك  الطبيعية، 

املجتمع  مؤسسات  من  وعدد  املدارس  وطالبات 

الدكتور  سعادة  وأكد  واألهلية.  الرسمية  املحيل 

ودعم  الجهود  تضافر  أهمية  الليم  راشد  املهندس 

املشاريع التي تنفذها الهيئة  بهدف الحفاظ عىل 

مع  التعامل  سلوكيات  وتحسني  الطبيعية   املوارد 

لتقديم  الهيئة  استعداد  وابدى  واملياه   الطاقة 

املتخصصة  الفنية  واالستشارات  الالزمة  املساعدة 

مبا  الرتشيد  معايري  أفضل  لتطبيق  الجهات   لكافة 

ينعكس ايجابا عىل عمليات التنميةوالتطوير .

 وأكد أن الهيئة تععمل عىل تحقيق حلم الشارقة 

التنموية،  الهيئة  مسرية  ضمن  الرتشيد  مدينة 

الشارقة مكانتها كأول  لتتبوأ   ، الحضارية  ورسالتها 

مدينة ترشيد يف املنطقة من خالل تضافر الجهود 

وتطوير اآلليات والربامج املختلفة التي ترتقي بأداء 

رؤية  ترجمة  اإلنجازات وتسهم يف  العمل وتحقق 

املستدامة  التنمية  تحقيق  إىل  الهادفة   ، اإلمارة 

وتعزيز دورها الريادي عىل مستوى العامل.  

    وأشار إىل أن االسرتاتيجية املتكاملة التي وضعتها 

الدول  أفضل  مع  مقارنة  دراسات  بعد  الهيئة 

استهالك  لرتشيد  هدف  حددت  املتقدمة  العاملية 

الطاقة واملياه بنسبة ال تقل عن %30 خالل املرحلة 

املبادرات  من  العديد  إطالق  خالل  من  املقبلة، 

الطاقة  استهالك  ترشيد  يف  املتخصصة  والربامج 

واملياه التي تجعل الشارقة يف طليعة املدن املرشدة 

معايري  أحدث  وتطبيق  التقني  التطور  ومواكبة 

الطاقة  استهالك  ترشيد  مجال  يف  العاملية  الجودة 

مصادر  حفظ  ملبادئ  وفقاً  عليها  والحفاظ  واملياه 

الطاقة التي تكفل بها مكتب األمم املتحدة لتطوير 

املقاييس  منظمة  تبنتها  والتي  الصناعية  الربامج 

العاملية تحت مسمى ايزو )50001( وكانت هيئة 

ومياه  كهرباء  هيئة  أول  الشارقة  ومياه  كهرباء 

وحققت  وتطبقها  التوصيات  هذه  تتبنى  عربية 

متنوعة  برامج  خالل  من  كبرية  ايجابية  نتائج 

منوذج  وأصبحت  املجتمع  فئات  كافة  تناسب 

يحتذى به  وناشد الجميع بالتعاون والعمل سوياً 

والشاملة  املستدامة  والتنمية  البناء  لتعزيز مسرية 

لتحقيق املزيد من اإلنجازات واملكتسبات مبا يلبي 

أماين وتطلعات أبناء الوطن واملقيمني عىل أراضيه.

إدارة  املهندسة غادة جمعة سامل مدير  وأوضحت 

هو  التوعوي  املخيم  تنظيم  هدف  أن   ، الرتشيد 

املدارس   طالب  وخاصة  املجتمع  فئات  تعريف 

واملياه، مشرية  الطاقة  السليم مع  التعامل  بكيفية 

أطلقتها  التي  املبادرات  ضمن  يأيت  املخيم  أن  إىل 

إدارة الرتشيد خالل عام 2015 والتي تزيد عن 30 

مبادرة مبتكرة تستهدف كافة فئات املجتمع .

إدارة  مدير  مساعد  املرزوقي  راشد  وقدم     

الرتشيد رئيس قسم التوعية والتثقيف  محارضات 

واملياه  الطاقة  أهمية  املخيم  حول  يف  للمشاركني 

وطرق انتاجها وتوزيعها وكيفية الحياة قبل إخرتاع 

البيئة  عىل  الحفاظ  يف  الهيئة  وجهود  الكهرباء 

أن  إىل  وأشار  ترشيد.  الرتشيد  وسلوكيات  وطرق 

برنامج  املخيم الرتشيدي لطالب املدارس بالشارقة 

الهيئة  نظمته  الذي  املجتمع  وعدد من مؤسسات 

منطقة  يف  الشارقة  كشافة  مفوضية  مع  بالتعاون 

الرتشيد  عن  ثقافية  مسابقات  تضمن  صحراوية 

ودوري  العرص  ومجلس  مبتكرة،  عمل  وورش   ،

كامل  يوم  مدار  عىل  الربنامج  واستمر  الرتشيد 

واستفاد منه أكرث من 100 مشارك.
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الهيئة تبحث مع دائرة األشغال األشغال رفع كفاءة الترشيد في المباني الحكومية 
وتعرض تقرير كفاءة المباني بنادي الفروسية

    بحثت إدارة الرتشيد بهيئة كهرباء ومياه الشارقة 

اجتامع  يف  بالشارقة  العامة  األشغال  دائرة  مع 

أليات  تفعيل  حلوان  يف  اإلدارة  مبقر  عقد  مشرتك 

كفاءة  ورفع  النتائج  وتوثيق  الرتشيد  برامج  تنفيذ 

املباين الحكومية الحالية والتي سيتم بناؤها خالل 

جمعة  غادة  املهندسة  وأوضحت  املقبلة.  املرحلة 

يأيت يف  اإلجتامع  أن هذا  الرتشيد  إدارة  سامل مدير 

راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  توجيهات  إطار 

اإلجراءات  كافة  إتخاذ  الهيئة برضورة  رئيس  الليم 

التي تضمن تفعيل وتنفيذ التعميم اإلداري رقم 2 

بإمارة  التنفيذي  املجلس  من  الصادر   2012 لعام 

يف  واملياه  الطاقة  استهالك  ترشيد  بشأن  الشارقة 

املباين الحكومية.

برامج  تنفذ  الرتشيد  إدارة  أن  إىل  وأشارت      

الجهات  ملساعدة  متخصصة  فني  ودعم  توعية 

ومامرسات  وسائل  أفضل  تطبيق  عىل  الحكومية 

أخرى  ناحية  ومن  واملياه.  الطاقة  استهالك  ترشيد 

وبناًء عىل تعليامت سعادة الدكتور املهندس راشد 

الرتشيد  اجتامع الدارة  تم عقد  الهيئة  الليم رئيس 

العام  املدير  خليفة  محمد  سلطان  سعادة   مع  

النادى  مبقر  والسباق  للفروسية  الشارقة  لنادى 

مبنطقة العطني حيث تم عرض تقرير ادارة الرتشيد 

للكشف املبدىئ عىل النادى والسلبيات واملامرسات 

الخاطئة التى تم رصدها للعامل والرشكات القامئة 

باعامل الصيانة واملهدرة للطاقة واملياه والتوصيات 
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الفنان اإلماراتي عبداهلل 
بوعابد يشارك في حملة 

الترشيد 

الرتشيد  إدارة  جهود  إطار  يف    

لدعم  والفنانني  العامة  الشخصيات  الستقطاب 

تنفذها  التي  الطاقة واملياه  استهالك  حملة ترشيد 

 30% إىل  الرتشيد  بنسبة  الوصول  وتستهدف 

الفنان  الرتشيد،  زار  الشارقة مدينة  وتحقيق حلم 

الساحة  عىل  املعروف  بوعابد  عبدالله  اإلمارايت 

للتنسيق  الرتشيد  إدارة  واملرسحية  الدرامية  الفنية 

الفنان  ورحب   ، الحملة  لدعم  لالنضامم  معه 

بفكرة مشاركته من خالل تصوير املشاهد املتعلقة 

عىل  الحفاظ  مبفاهيم  املجتمع  وتوعوية  بتثقيف 

واجب  املبادرة  هذه  أن  معلقاً  واملياه،  الكهرباء 

وطني بسيط يقدمه ليساهم يف دفع عجلة التقدم 

واالستدامة بإمارة الشارقة ودولة اإلمارات العربية 

املتحدة.

من  واملقرتحة  القامئة  املباىن  كفاءة  لرفع  املقرتحة 

حيث التشغيل والصيانة وآلية تقويم  السلوكيات 

السلبية وقد القى العرض تفهاًم كبرياً من مدير عام 

النادى وابدى استعداده للتعاون املستمرمع ادارة 

الرتشيد لتالىف جميع السلبيات والبدء  باالصالحات 

خطة  وفق  واالخرى  بالتقرير  العاجلة  لالمور 

وبرنامج زمني .



مرشوع  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  أنجزت      

زمنية  مدة  خالل  بكلباء  الرباحة  شعبية  إنارة 

تركيب  من  االنتهاء  تم  حيث   ، شهرين  استغرفت 

وتشغيل عدد 150 عمود إنارة باستخدام مصابيح 

وكشافات موفرة للطاقة تعمل بنظام  LED وفق 

أفضل املواصفات العاملية وتوفر ما يعادل 57.5% 

من الطاقة. وأوضح سعادة الدكتور املهندس راشد 

إنجاز  الشارقة إن  الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه 

السمو  صاحب  لتوجيهات  تنفيذاً  يأيت  املرشوع 

عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ 

توصيل  برضورة  الشارقة  حاكم  األعىل  املجلس 

الخدمات لكافة املناطق يف إمارة الشارقة والعمل 

وتيسري  واملقيمني  املواطنني  ورفاهية  راحة  عىل 

اإلجراءات.

أهداف  تنفيذ  عىل  تعمل  الهيئة  أن  وأكد      

من  الرتشيد  مدينة  الشارقة  وثيقة  واسرتاتيجيات 

املوفرة  واملصابيح  الكشافات  استخدام  خالل 

بنظام  تعمل  والتي  اإلنارة  أعمدة  عىل  للطاقة 

LED وتخفض االستهالك بنسبة تزيد عن 50% ‘

إلنارة  الهيئة  وضعتها  التي  الخطة  أن  إىل  وأشار 

وفق  تسري  الشارقة  إمارة  يف  املناطق  مختلف 

مرشوعات  أن  مؤكداً  لها  املحدد  الزمني  الجدول 

التي  والرضورية  الحيوية  املرشوعات  من  اإلنارة 

باستخدام  املناطق  بجميع  تنفيذها  الهيئة  تواصل 

الذي حددته  الهدف  لتحقيق  للطاقة  إنارة موفرة 

 30% عن  تقل  ال  بنسبة  االستهالك  برتشيد  الهيئة 

التقني  التطور  ومواكبة  املقبلة  املرحلة  خالل 

مجال  يف  العاملية  الجودة  معايري  أحدث  وتطبيق 

ترشيد استهالك الطاقة واملياه والحفاظ عليها وفقاً 

ملبادئ حفظ مصادر الطاقة التي تكفل بها مكتب 

كهرباء الشارقة تنجز 
مشروع إنارة شعبية البراحة 

في كلباء بمصابيح توفر 
57% من االستهالك

والتي  الصناعية  الربامج  لتطوير  املتحدة  األمم 

تبنتها منظمة املقاييس العاملية تحت مسمى ايزو 

)50001( وكانت هيئة كهرباء ومياه الشارقة أول 

التوصيات  هذه  تتبنى  عربية  ومياه  كهرباء  هيئة 

من  كبرية  ايجابية  نتائج  وحققت  وتطبقها، 

املجتمع  فئات  كافة  تناسب  متنوعة  برامج  خالل 

وأصبحت منوذج يحتذى به من خالل التعاون مع 

البناء  مسرية  لتعزيز  سوياً  والعمل  الجهات  كافة 

من  املزيد  لتحقيق  والشاملة  املستدامة  والتنمية 

وتطلعات  أماين  يلبي  مبا  واملكتسبات  اإلنجازات 

أبناء الوطن واملقيمني عىل أراضيه.

إدارة  مدير  الزعايب  موزة  املهندسة  وأوضحت      

من  انتهت  بالهيئة  الفنية  العمل  فرق  أن  كلباء 

توصيل التمديدات ألعمدة اإلنارة يف شعبية الرباحة 

وبعدها تولت رشكة عاملية تركيب املصابيح املوفرة 

للطاقة التي تعمل بنظام LED التي توفر أكرث من 

فرتة  يف  املرشوع  انجاز  االستهالك وتم  من   57%

زمنية مل تتجاوز شهرين حيث بارشت الهيئة العمل  

الداخلية  الشوارع  االنتهاء من مرشوع رصف  فور 

يف  اإلنارة  أعمدة  تشغيل  وتم  الرباحة  مبنطقة 

التي  أن مرشوعات اإلنارة  بالكامل مؤكداً  املنطقة 

تم تنفيذها يف شعبية الرباحة وغريها من املناطق 

األمن  السكنية وتوفري  األحياء  ساهمت يف تجميل 

عجلة  ودفع  وللمشاه  السيارات  لسائقي  واألمان 

الجاميل  التصميم  مراعاة  ويتم  املستدامة  التنمية 

يف أعمدة اإلنارة واملصابيح املستخدمة يف اإلضاءة.

وأكدت أن استخدام التقنية الجديدة لإلنارة بنظام 

“LED”، يعمل عىل تحسني أداء اإلنارة يف الشوارع 

أكرث حيوية كام  بألوان  إرشاقا  وأكرث  أجمل  بشكل 

 50% عن  تزيد  بنسبة  الكهربائية  الطاقة  يوفر 

مقارنة مع املصابيح والكشافات التقليدية القدمية 

كونها  للبيئة  صديقة  األجهزة  هذه  أن  إىل  إضافة 

أن  كام  خطرة  مواد  أى  أو  الزئبق  عىل  تحتوي  ال 

تكاليف  تخفيض  عىل  يساعد  املرشوع  هذا  تنفيذ 

العمر  ان  حيث  الشوارع  إلنارة  السنوية  الصيانة 

بكثري  LED  اطول  الجديدة  للمصابيح  اإلفرتايض 

من املصابيح العادية .

املهندسة / موزة الزعايب
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االتحاد  الشارقة مع     بحثت هيئة كهرباء ومياه 

األورويب تعزيز الرشاكة االسرتاتيجية وتقديم الدعم 

الفني لرفع كفاءة إنتاج املحطات وشبكات التوزيع 

وتنفيذ دراسات وأبحاث يف مجال الطاقة املتجددة 

لتطوير  والتقنيات  واملعلومات  الخربات  وتبادل 

الكوادر البرشية من خالل برامج تدريبية متخصصة 

تعزيزا لجهود الهيئة يف مجال التنمية املستدامة يف 

سعادة  استقبال  خالل  ذلك  جاء  الشارقة.   إمارة 

كهرباء  هيئة  رئيس  الليم  راشد  املهندس  الدكتور 

املستشار  بنسارسا  فوزي   مبكتبه،  الشارقة   ومياه 

اإلقليمي للتعاون والتنمية باالتحاد األورويب.  

الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأكد      

توسيع  أهمية  عىل  اللقاء  خالل  الهيئة  رئيس 

واملؤسسات  األورويب  االتحاد  مع  التعاون  آفاق 

من  الطاقة  مجال  يف  العاملة  األوربية  والرشكات 

االستثامرية  والفرص  واملشاريع  املبادرات  خالل 

املتاحة والرشاكة االسرتاتيجية يف مرشوعات الطاقة 

الفني  والدعم  الخربات  وتبادل  الشارقة  بإمارة 

وتطبيق  الطاقة  وتوزيع  إنتاج  منظومة  لتطوير 

املجال  هذا  يف  واألبحاث   الدراسات  أحدث 

املواصفات  أفضل  وفق  البرشية  الكوادر  وتدريب 

العاملية .  واستعرض سعادته املشاريع واملبادرات 

لهيئة كهرباء ومياه الشارقة لتلبية الطلب املتزايد 

الكهرباء واملياه يف اإلمارة والتي ستساهم يف  عىل 

تحقيق التنمية املستدامة وزيارة القدرة التنافسية 

يف مجال تقنيات وكفاءة الطاقة. 

جادة  خطوات  اتخذت  الهيئة  أن  إىل  وأشار     

لتطوير مجاالت عملها بتوجيهات ودعم كامل من 

محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب 

من  الشارقة  حاكم  األعىل  املجلس  القاسمي عضو 

وتطبيق  والربامج  السياسات  من  عدد  تبني  خالل 

الوسائل  لتعزيز  والسعي  الحديثة  التقنيات 

يف  تقدم  بتحقيق  الكفيلة  والخطوات  والسبل 

قطاع الكهرباء لتلبية الطلب املتزايد والعمل عىل 

من  عليه  واملحافظة  الحيوي  القطاع  هذا  تطوير 

مسرية  لخدمة  اإلنجازات  من  املزيد  تحقيق  أجل 

ن  إىل  مشرياً  الشارقة  إمارة  يف  والتنمية  التقدم 

مع  االسرتاتيجية  الرشاكة  تفعيل  إىل  تتطلع  الهيئة 

لتقديم  املقبلة  املرحلة  األوريب خالل  االتحاد  دول 

الدعم الفني ملرشوعات الطاقة واملشاركة يف متويل 

املرشوعات الجديدة بإمارة الشارقة.

بتحقيق  كبرياً  اهتامماً  تويل  الهيئة  أن  وأكد      

التنمية املستدامة من خالل حفظ وترشيد استخدام 

بالتعاون  الهيئة  تعمل  اسرتاتيجي  كهدف  الطاقة 

التي  املبادرات  وضع  عىل  الجهات  جميع  مع 

تضمن تحقيقه وتحرص عىل بناء الشبكات الذكية 

حتى  التوليد  ملحطات  التشغيلية  الكفاءة  ورفع 

من  وذلك  العاملية،  الرتشيد  مدينة  الشارقة  تصبح 

خالل االعتامد عىل الدراسات املتأنية بالتعاون مع 

كربيات الرشكات املحلية والعاملية ومراكز األبحاث 

والجامعات إليجاد الحلول املبتكرة للتحديات التي 

تواجه قطاع الطاقة الكهربائية وتساهم يف التقليل 

كخيار  البيئة  وحامية  الكربونية  االنبعاثات  من 

اسرتاتيجي ملستقبل أجيالنا. 

من جانبه اكد فوزي  بنسارسا املستشار اإلقليمي 

للتعاون والتنمية باالتحاد األورويب، االهتامم بتعزيز 

وتقديم  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  مع  الرشاكة 

الكوادر  وتطوير  الطاقة  قطاع  يف  الفني  الدعم 

واملشاركة  متخصصة  برامج  خالل  من  البرشية 

خالل  للهيئة  االسرتاتيجية  املرشوعات  متويل  يف 

ومياه  كهرباء  هيئة  بجهود  وأشاد  املقبلة،  املرحلة 

تعزيز  يف  ومساهمتها  املتواصل  لدعمها  الشارقة 

كفاءة إنتاج الطاقة وترشيد االستهالك للحفاظ عىل 

الذي  األوريب  االتحاد  يتوافق مع سياسة  البيئة مبا 

ومنع  البيئية  للمرشوعات  الداعمني  أهم  من  يعد 

هيئة  مع  التعاون  فرص  يعزز  املناخي، مام  التغرّي 

كفاءة  معالجة  يف  ودعمها  الشارقة  ومياه  كهرباء 

الطاقة  قضايا الطاقة النظيفة.

كهرباء الشارقة تبحث 
مع االتحاد األوروبي 

تعزيز الشراكة 
االستراتيجة في مجال 

الطاقة وتطوير الكوادر 
البشرية.
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    بحث سعادة الدكتور املهندس راشد الليم رئيس 

دائرة  من  وفد  مع  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة 

الشيخ صقر  برئاسة  الشارقة  اإلسالمية يف  الشؤون 

تعزيز مجاالت  الدائرة  رئيس  القاسمي  بن محمد 

التعاون وتوفري أفضل الخدمات للمساجد واالطالع 

الخربات  وتبادل  واملامرسات،  التجارب  أفضل  عىل 

مبساجد  واملياه  الطاقة  استهالك  لرتشيد  واملعارف 

املجتمع  ملؤسسات  وقدوة  منوذج  لتكون  الشارقة 

رشائح  كافة  توعية  يف  دورها  وتفعيل  املختلفة 

رؤية  لتحقيق  وذلك  الرتشيد  بأهمية  املجتمع 

اإلمارة يف تخفيض االستهالك بنسبة 30%  .

    ويف بداية اللقاء رحب سعادة الدكتور املهندس 

محمد  بن  صقر  بالشيخ  الهيئة  رئيس  الليم  راشد 

القاسمي رئيس دائرة الشؤون اإلسالمية يف الشارقة 

مدير  السبويس  يعروف  خليفة  عبدالله  وسعادة   ،

سعادته  عن  معرباً  لهام  املرافق  والوفد  الدائرة 

التواصل  تعزيز  إطار  يف  تأيت  التي  الزيارة  لهذه 

والتكامل بني مختلف املؤسسات والدوائر املحلية، 

بهدف تحقيق أهداف اسرتاتيجية حكومة الشارقة، 

مشيدا بالجهود امللموسة لدائرة الشؤون اإلسالمية 

املجتمع واإلسالم واملسلمني،  الشارقة يف خدمة  يف 

مثنيا عىل جهود الدائرة يف مجاالت التوعية الدينية 

صورة  وترسيخ  الوسطي  اإلسالمي  الفكر  ونرش 

ما  خالل  من  الحنيفة،  وتعاليمه  السمحة  اإلسالم 

الجمع  وخطب  ودراسات،  بحوث  من  تقدمه 

والدروس، والفتاوى.

    وأشاد مببادرة دائرة الشؤون اإلسالمية يف تطبيق 

كرمتهم  حيث  اإلمارة  مساجد  يف  الرتشيد  معايري 

التي  املعايري  تطبيق  يف  تبادر  جهة  كأول  الهيئة 

لتكون  الهيئة  أعدتها  التي  الرتشيد  تضمنتها وثيقة 

خاطة طريق نحو الشارقة مدينة الرتشيد.  وأكد أنه 

تم خالل اللقاء االتفاق عىل عدد من املوضوعات 

باعتامد  الخاصة  اإلجراءات  تيسري  تساهم يف  التي 

ملرشوع  الخدمات  وتوصيل  املساجد  مخططات 

من  مبكرمة  جاء  الذي  الصنع  مسبقة  املساجد 

محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب 

الشارقة  حاكم  األعىل  املجلس  عضو  القاسمي 

الستبدال الكرفانات يف عدد من املناطق من أجل 

راحة املصلني.  

رؤية  تنفيذ  عىل  تعمل  الهيئة  أن  وأكد      

الدكتور سلطان  الشيخ  السمو  وتوجيهات صاحب 

حاكم  األعىل  املجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن 

عىل  الحفاظ  يف  الجهود  وتضافر  بتعاون  الشارقة 

يف  املستدامة  التنمية  وتحقيق  الطبيعية  املوارد 

إمارة الشارقة وتحرص عىل تقديم أفضل الخدمات 

جانبه  ومن    . اإلجراءات  كافة  وتيسري  للمساجد 

القاسمي رئيس دائرة  الشيخ صقر بن محمد  أكد 

الدائرة  استعداد  الشارقة  يف  اإلسالمية  الشؤون 

ومياه  كهرباء  لدعم جهود هيئة  لتسخري جهودها 

استهالك  ترشيد  بأهمية  التوعية  يف  الشارقة 

وقدم شكره  لها  األمثل  واالستخدام  واملياه  الطاقة 

ورئيسها  الشارقة  ومياه  كهرباء  لهيئة  وتقديره 

حسن  عىل  الليم   راشد  املهندس  الدكتور  سعادة 

املجاالت  يف  التعاون  روح  وإبداء  االستقبال 

التواصل  إىل  الرامية  الطيبة  واملبادرات  املشرتكة 

اإلجراءات  تيسري  عىل  والحرص  املشرتك  والتعاون 

وتقديم الخدمات بأفضل املواصفات . وأوضح أن 

أدوار  مع  متكامل  جزء  التوعية  يف  املسجد  دور 

املؤسسات األخرى يف املجتمع ، فاملسجد مؤسسة 

الناس وتقويم سلوكياتهم  أثر كبري عىل نفوس  لها 

وتهذيبهم، وعالقته بكافة قضايا املجتمع وأحواله، 

املجتمع  يف  املسجد  ومكانة  مستمر  تفاعل  عالقة 

واملادي،  الروحي  التوجيه  مصدر  تجعله  اإلسالمي 

لألدب  وندوة  للعلم  ومدرسة  للعبادة  ساحة  فهو 

من  ممكن  عدد  أكرب  إىل  وإيصالها  األفكار  وبث 

دائرة  أن  مؤكداً  واملستويات،  الطبقات  مختلف 

تطبيق  عىل  تحرص  الشارقة  يف  اإلسالمية  الشئون 

املساجد  يف  الرتشيد  ووسائل  مامرسات  أفضل 

ترشيد  بقضية  الوعي  لنرش  الرتكيز  عىل  وستعمل 

استهالك الطاقة واملياه يف الخطب والدروس . 

كهرباء الشارقة والشؤون 
اإلسالمية تبحثان تعزيز 

التعاون في مجاالت ترشيد 
االستهالك وتوفير أفضل 

للمساجد الخدمات 
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    أكد سعادة الدكتور املهندس راشد الليم رئيس 

رشيك  الهيئة  أن  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة 

اسرتاتيجي ملؤسسة »القلب الكبري”، وحملة »سالم 

السمو  صاحب  قرينة  أطلقتهام  التي  صغار«  يا 

محمد  بنت  جواهر  الشيخة  سمو  الشارقة،  حاكم 

يف  الالجئني  لألطفال  البارزة  القاسمي، املنارصة 

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، 

التي  الدعوة  بتلبية  بادرت  الهيئة  أن  إىل  مشرياً 

للمشاركة  واملؤسسات  األفراد  إىل  سموها  وجهتها 

املساعدات  توفري  واملساهمة يف  الالجئني،  يف دعم 

تخطي  يف  ملؤازرتهم  وألرسهم،  لهم  اإلنسانية 

لهم  األساسية  الحياة  متطلبات  وتلبية  محنتهم 

والخدمات  الصحية  والرعاية  واملأوى  كالغذاء 

املؤسسة  دعم  يف  الهيئة  وستستمر  التعليمية 

املادي  بالدعم  تكتفي  ولن  املقبلة  املرحلة  خالل 

يف  واملشاركة  للمؤسسة  الرتويج  يف  ستشارك  بل 

فعالياتها.

    جاء ذلك خالل استقبال سعادة الدكتور املهندس 

راشد الليم رئيس الهيئة، إلرم مظهر علوي مستشار 

أول باملكتب التنفيذي لسمو الشيخة جواهر بنت 

مدير  عبدالله  محمد  ومريم  القاسمي،  محمد 

حملة سالم يا صغار. وتقدم الدكتور املهندس راشد 

الليم بالشكر والتقدير لسمو الشيخة جواهر بنت 

محمد القاسمي عىل جهودها ودعمها الال محدود 

ومبادراتها  لالجئني  تقدميه  وتواصل  قدمته  الذي 

اإلنسانية، وإطالقها وتبنيها ملؤسسة القلب الكبري، 

إنساين  بدور  والقيام  السوريني،  الالجئني  ملساعدة 

تجاههم وتوفري الحاجات الرضورية التي يحتاجون 

وتنفيذها  أنشطتها  بفضل  أنه  إىل  مشرياً  إليها، 

جمع   من  املؤسسة  متكنت  اإلنسانية،  للمشاريع 

اإلنسانية،  املبادرات  تلك  لدعم  الالزم   املال 

واملساهمة يف تحسني حياة العديد من املستفيدين 

من  وغريها  والصومال  وسوريا  ولبنان  فلسطني  يف 

البالد عىل مستوى العامل.

الجهات  من  العديد  باحتفاء  سموها  وهنأ      

دعام  قدمتها  التي  الجليلة  باملساهامت  الدولية  

مفوضية  تكريم  ومنها  قرسا،  والنازحني  لالجئني 

عىل  عامني  مرور  مبناسبة  املتحدة  باألمم  الالجئني 

االجئني  لألطفال  بارزة  منارصة  سموها  اختيار 

باملفوضية وفوزها بجائزة البازالء الذهبية من قبل 

املركز الثقايف األملاين لقصص األطفال، تقديرا لجهود 

ومنارصتها  واالجتامعي  اإلنساين  العمل  يف  سموها 

الرسطان  ومرىض  واملحتاجني  الالجئني  لألطفال 

وإطالقها للمبادرات الداعمة لتمكني املرأة يف شتى 

املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  ضمن  املجاالت 

الذي  النجاح  أن  وأكد  والعامل.  العربية  واملنطقة 

سالم  »وحملة  الكبري«،  القلب  »مؤسسة  حققته 

األفراد  من  العديد  مشاركة  خالل  من  صغار«  يا 

تعترب  التي  املبادرة  مع  وتجاوبهم  واملؤسسات 

عىل  دليال  يعد  املؤثرة  املبادرات  أكرث  من  واحدة 

روح التضامن اإلنساين للحكومة والشعب اإلمارايت 

خالل  من  املترضرين،  عن  اإلنسانية  املعاناة  لرفع 

مد يد املساعدة وتأمني الحاجات الرضورية لهم.

تدل عىل رقي وأصالة  املبادرة  أن هذه  اىل  وأشار 

غرسته  ما  بفضل  وذلك  املعطاء  اإلمارايت  الشعب 

نفوس  يف  نبيلة  أخالقية  قيم  من  الرشيدة  القيادة 

أبناء الوطن من خالل دعمهم ورعايتهم وتجاوبهم 

مع كل النداءات واملبادرات اإلنسانية النبيلة للحد 

من معاناة البرشية وصون الكرامة اإلنسانية.  وأكد 

دعم  عىل  تحرص  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  أن 

باملسؤولية  الشعور  وتنمية  اإلنسانية  املبادرات 

اإلنسانية  واملشاعر  التعاون  وروح  االجتامعية 

وستقدم كافة أشكال الدعم املمكن ملؤسسة القلب 

والرتويج  التوعية  أو  املادي  الدعم  سواء  الكبري 

تنظيم  املقبل  األسبوع  سيتم  حيث  للمؤسسة، 

ورشة عمل مشرتكة يتم خاللها استعراض عدد من 

االقرتاحات واألفكار ومناقشتها واالتفاق عىل بنود 

والتي  واملؤسسة  الهيئة  بني  االسرتاتيجية  الرشاكة 

ميكن من خاللها استمرار الدعم للسنوات القادمة 

تواصل  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  أن  إىل  مشرياً 

الحكومية  الجهات  لباقي  منوذج  لتصبح  جهودها 

به  يحتذى  الذي  واإلقليمي  املحيل  املستوى  عىل 

املبادرات  ودعم  املجتمعية  املسؤولية  مجال  يف 

اإلنسانية . وناشد جميع الجهات واألفراد الداعمني 

من أهل الرب والخري للمشاركة بشكل واسع يف دعم 

املؤسسة والتسابق يف تقديم يد العون لالجئني مبا 

إىل  دامئا  السباق  اإلمارايت  الشعب  أصالة  يعكس 

نجدة املحتاجني وإغاثة امللهوفني وتخفيف معاناة 

والعريب  اإلسالمي  املستوى  عىل  ليس  املنكوبني 

فحسب بل عىل مستوى العامل كله.  

كهرباء الشارقة تشيد بجهود الشيخة جواهر القاسمي 
في دعم المبادرات اإلنسانية

ورشة عمل لتفعيل الشراكة االستراتيجية بين الهيئة 
ومؤسسة القلب الكبير
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الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  استعرض     

»مؤمتر  أمام  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس 

قادة التغيري« الذي عقد بديب  عدد من اإلجراءات 

اإلدارية  املفاهيم  يف  تغيري  بإحداث  الخاصة 

ونظم  املامرسات  أفضل  وتطبيق  واستقطاب 

لديها  قيادية  كوادر  إعداد  يف  العاملية  املعلومات 

فيه  واالستمرار  التغيري  نحو  واإلرصار  الطموح 

أسلوب  وتطبيق  والعاملني  القيادة  بني  والتكامل 

مع  بالسلطة،  وليس  بالتأثري  تعنى  التي  القيادة 

وتشجيع  األداء،  وتطوير  األدوار  بتكامل  االهتامم 

من  االستفادة  مع  والتميز  االبتكار  عىل  املوظفني 

، وتفعيل دور  التدريب  الخربات، وتعزيز مهارات 

التخطيط االسرتاتيجي.

الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وحدد     

من   300 من   أكرث  فيه  شارك  الذي  املؤمتر  أمام 

مفاهيم  من  عدد  واملتخصصني  والقادة  الخرباء 

وتحديد  الناجح  القيادي  ومواصفات  القيادة 

معايري التميز اإلداري وذلك بهدف  اإلسهام يف رفع 

قدرات القيادات اإلدارية لتحقيق أعىل مستويات 

املستمر  والتحسني  واإلنتاجية  والكفاءة  الفاعلية 

الرشكات  وقيادات  الحكومية  الجهات  أداء  يف 

املستقبل. وتحديات  متطلبات  ملواجهة  الخاصة 

وسلط الضوء خالل املناقشات عىل واقع القيادات 

قيادات  لبناء  القدرات  استرشاف  وأهمية  اإلدارية 

إدارية متميزة وتحديد املتطلبات الالزمة للقيادات 

اإلدارية واقرتاح جوانب التطوير فيها والتعرف عىل 

واستقطاب  إعداد  وبرامج  وأساليب  إسرتاتيجيات 

األجهزة  يف  اإلدارية  القيادات  وتعاقب  وتطوير 

الحكومية والرشكات الخاصة وسبل تطويرها.

القيادات  تواجه  التي  التحديات  أهم  إىل  وأشار 

واقرتاح  وأسبابها   ، الحكومية  الجهات  يف  اإلدارية 

أبرز  استعرض  كام  التحديات،  هذه  مواجهة  سبل 

الناجحة يف  والتجارب  الحديثة  اإلدارية  التوجهات 

جوانب إعداد وتطوير القيادات اإلدارية، ووسائل 

األجهزة  يف  منها  االستفادة  وسبل  استقطابها 

الحكومية والرشكات الخاصة.

    وأكد رضورة أن تكون للقيادة رؤيتها وفلسفتها 

الخاصة التي تقوم بتشجيع املرؤوسني عىل التحدي 

والثقة بالنفس واملنافسة عىل األفضل، وأوضح أن 

إىل  بحاجة  والرشكات  املؤسسات  يف  اآلداء  تطوير 

والوضوح  الشفافية  منها  إدارية  مبادئ  تطبيق 

إىل  وأشار  االجتامعية.  واملسؤولية  واملساءلة 

التي  والتحديات  املنافسة  ظل  يف  القيادة  تجربة 

مواكبة  أهمها  من  والتي  الطاقة  قطاع  تواجه 

مثل  تجاوز  وكيفية   ، الحالية  التكنولوجية  الثورة 

هذه التحديات عرب وضع سياسة تتكيف مع هذه 

املتغريات. وأشار إىل أن املؤمتر شهد مشاركة نخبة 

من القيادات والرموز االقتصادية من عدد من دول 

العامل وتم خالله تبادل التجارب والخربات يف مجال 

وقصص  ومامرسات  مناذج  طرح  خالل  من  اإلدارة 

نجاح يف هذا الشأن مام يساهم يف إحداث التغييري 

يف مفاهيم القيادة واإلدارة يف املنشأت املختلفة .

كهرباء الشارقة  تطالب 
بتكامل األدوار وتطبيق 

أفضل الممارسات اإلدارية 
أمام مؤتمر قادة التغيير 

بدبي 
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احتفاالً  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  نظمت       

التي  والفعاليات  املبادرات  يف  املشاركني  لتكريم 

الشيخ  السمو  صاحب  إعالن  مع  تفاعاًل  أطلقتها 

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 

ترسيخ  إىل  والهادف  القراءة«،  »عام  2016م  عام 

العامل  ثقافات  واالطالع عىل  واملعرفة  العلم  ثقافة 

الثقافية  واملرشوعات  املبادرات  من  سلسلة  عرب 

من  عدد  خالله  كرمت  كام   ، واملعرفية  والفكرية 

املجهولني  والجنود  واملبدعني  املتميزين  املوظفني 

التي  يناير  شهر  خالل  األخرى  الفئات  من  وعدد 

استهل  وقد   . القراءة  شهر  الهيئة  عليه  أطلقت 

التكريم بكلمة ترحيب بالضيوف واستعراض جهود 

هيئة كهرباء ومياه الشارقة يف دعم املبادرات التي 

عىل  والرتكيز  الثقافية  البيئة  تعزيز   شانها  من 

عاصمة   “ الشارقة  امارة  يف  الضاد  بلغة  االهتامم 

الثقافة” وتم خالل االحتفال تكريم سعادة أحمد 

للكتاب  الشارقة  هيئة  رئيس  العامري  ركاض  بن 

كشخصية الشهر، كام كرمت الهيئة سعادة عبدالله 

اإلسالمية  الشؤون  دائرة  مدير  السبويس   خليفة 

الطاقة  استهالك  برتشيد  الوعي  نرش  يف  ملشاركته 

واملياه  وتم تكريم املهندس السيد عبد املجيد الذي 

بتوزيعه  وساهم  الطاقة  حول  جديد  كتاب  أعد 

معها  والتعامل  الطاقة  بأساسيات  الوعي  نرش  يف 

فئات  ضمن  ومن  املجتمع  وفئات  املوظفني  بني 

الجامعة  من  املشاركني  الطلبة  من  عدد  التكريم 

كام  مبتكرون”   طلبة  نحو  مبادرة”  يف  األمريكية 

تم تكريم الجندي املجهول تالها تكريم خاص لكل 

مدراء   ، املثابرين  املتطوعني،  التاليه:  الفئات  من 

الوقت ، رواد سيوا، تكريم املتقاعدين وتكريم فئة 

أنا مبدع.

تقديم  االحتفال  فعاليات  وتضمنت   

مبشاركة  غبايش  محمد  آداء   من  مرسحي  عرض 

للتعليم  النخيالت  مدرسة  طالبات  من  متميزة 

األسايس ثم مشاهدة فيلم قصري بعنوان” رجال يف 

الهيئة” حيث تم تكريم عبدالله عيل عبيد  ذاكرة 

الهيئة  يف  عمله  فرتة  خالل  لجهوده  تقديراً  عالي 

وأوضح سعادة الدكتور املهندس راشد الليم رئيس 

تشكل  القراءة  أن  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة 

املستدامة  التننمية  لتحقيق  الصحيح  الطريق 

كافة  اتخاذ  يستلزم  مام  املعرفة  عىل  تعتمد  التي 

القراءة  عىل  أجيالنا  لتشجيع  الالزمة  اإلجراءات 

متطور  مجتمع  هو  القارئ  فاملجتمع  واالطالع، 

ومتحرض، مشرياً إىل أن إطالق هيئة كهرباء ومياه 

مع  وتفاعاًل  متاشياً  مبادرات   10 لعدد  الشارقة 

آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  إعالن 

نهيان عام 2016  عاماً للقراءة يؤكد حرص الهيئة 

عىل تطوير وتشجيع موظفيها وكافة أفراد املجتمع 

عىل القراءة.

ثقافة  تعزيز  يف  سيساهم  القراءة  عام  أن  وأكد 

الذي  األمر  املجتمع  أفراد  جميع  لدى  القراءة 

معارفهم  وتعزيز  املستقبل  أجيال  عىل  سينعكس 

نحو  والتطور  االبتكار  عجلة  وانطالق  ومهاراتهم 

آفاق جديدة ويعزز من القدرة التنافسية يف كافة 

املجاالت ومثن دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور 

األعىل  املجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان 

عىل  تشجع  التي  املبادرات  لكافة  الشارقة  حاكم 

القراءة وترسيخ ثقافة املعرفة مام ساهم يف جعل 

العربية  للثقافة  للمعرفة  وعاصمة  منارة  الشارقة 

ومن جانبه اوضح السيد سعيد القصري مدير إدارة 

كهرباء الشارقة  تكرم الشركاء والمتميزين في مبادرات القراءة
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املوارد البرشية أن املبادرات التي اعتمدتها الهيئة 

وتم إطالقها تضمنت تنظيم معرض داخيل بالهيئة 

من  كتاب   500 عن  تزيد  متنوعة  مجموعة  يضم 

أحدث اإلصدرات يف مختلف مجاالت املعرفة ومنها 

سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  إصدرات 

حاكم  األعىل  املجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن 

إلستعارة  املوظفني  أمام  الفرصة  ويتيح  الشارقة 

املبادرات  وتضمنت  وقراءتها،  املعرض  من  الكتب 

 9 إلنشاء  حدود  بال  ثقافة  مرشوع  مع  التعاون 

خدمة  مكاتب  يف  كتاب   1000 تضم  مكتبات 

الهيئة املختلفة وإتاحة قراءتها  املشرتكني وإدارات 

للمراجعني واملوظفني، كام تضمنت املبادرات توفري 

مكتبات يف نقاط تجمع العامل والفنييني، وتنظيم 

املوهوب  املوظف  يقدمه  العريب  للخط  معرض 

القراءة عىل  ، وإطالق شهر  بالهيئة سليامن حلوم 

شهر يناير وتكريم اإلحتفاء باملوظفني األكرث قراءة 

ورموز املجتمع يف مجاالت املعرفة من خالل مبادرة 

شخصية الشهر املبادرات التي اعتمدتها الهيئة وتم 

إطالقها تضمنت تنظيم معرض داخيل بالهيئة يضم 

مجموعة متنوعة تزيد عن 500 كتاب من أحدث 

ومنها  املعرفة  مجاالت  مختلف  يف  اإلصدرات 

إصدرات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن 

محمد القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة 

الكتب من  أمام املوظفني إلستعارة  الفرصة  ويتيح 

التعاون مع  املعرض وقراءتها، وتضمنت املبادرات 

تضم  مكتبات   9 إلنشاء  حدود  بال  ثقافة  مرشوع 

وإدارات  املشرتكني  مكاتب خدمة  كتاب يف   1000

للمراجعني  قراءتها  وإتاحة  املختلفة  الهيئة 

مكتبات  توفري  املبادرات  تضمنت  كام  واملوظفني، 

معرض  وتنظيم  والفنييني،  العامل  تجمع  نقاط  يف 

بالهيئة  املوهوب  املوظف  قدمه  العريب  للخط 

القراءة  شهر  مسمى  أطلقنا  كام   ، حلوم  سليامن 

باملوظفني  اإلحتفاء  خالله  وتم  يناير  شهر  عىل 

األكرث قراءة ورموز املجتمع يف مجاالت املعرفة من 

خالل مبادرة شخصية الشهر ، وتضمنت الفعاليات 

إطالق مبادرة تحدي املعرفة من خالل قراءة كتاب 

والتنافس يف عرضه امام عدد من املوظفني لتحقيق 

البرشية  املوارد  إدارة  أهدت  كام   ، االستفادة، 

مكتبة مصصمة عىل شكل كلمة إقرأ ملكتب سعادة 

وأطلقت  الزائرين،  وكبار  للضيوف  الهيئة  رئيس 

قصص  رسد  خالل  من  “الحكوايت”  مبادرة  الهيئة 

لتشجيعهم  لألطفال  محببة  بطريقة  كتب  وعرض 

عىل القراءة وتنظيم معرض بالتعاون مع دار ُكتاب 

للنرش وتنظيم صالون ثقايف ملناقشة الكتب يرشف 

عىل تنفيذه فريق الثقافة بالهيئة.

سعادة  ودعم  الهيئة  بجهود  الحارضون  وأشاد 

الدكتور املهندس راشد الليم رئيس الهيئة وحرصه 

التي  املبادرات  لتنفيذ  الالزم  الدعم  توفري  عىل 

واملعارف  املهارات  وتنمية  القراءة  عىل  تشجع 

للموظفني ولكافة أفراد املجتمع وطرح العديد من 

لتحقيق  الهيئة   تبنتها  التي  املجتمعية  املبادرات 

مجتمعاً  يكون  حتى  املجتمع  ثقافة  تغيري  هدف 

قارئاً.
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          حصلت هيئة كهرباء ومياه الشارقة عىل تكريم 

املفكرين الحرضي، أكرب عصف  إدارة »ملتقى  من 

الالزمة  اإلبداعية  والحلول  األفكار  لتبادل  ذهني 

لتطوير مدن املستقبل مبشاركة أكرث من 150 خبرياً 

واحداً  ُيعد  والذي  واحد  سقف  تحت  اسرتاتيجياً 

من بني 28 ملتقى آخر يتم تنظيمها عىل مستوى 

بالتعاون مع  العقاري«  بتنظيم »معهد ديب  العامل، 

لبحث  للعقارات  العاملي  واالتحاد  املتحدة  األمم 

الحرضية  االسرتاتيجية  ضمن  املطروحة  الحلول 

مناقشة  جانب  إىل   ،2036 حتى  الجديدة  العاملية 

أفضل املامرسات املطبقة يف أهم مدن العامل التي 

نجحت يف االمتثال للمعايري الدولية لألمم املتحدة 

الذكية،  املدن  وبناء  باالستدامة،  يتعلق  فيام 

والحيوية االقتصادية. وكرمت إدارة امللتقى سعادة 

كهرباء  هيئة  رئيس  الليم  راشد  املهندس  الدكتور 

يف  املفكرين  القادة  أبرز  كأحد  الشارقة  ومياه 

التخطيط الحرضي ضمن فعاليات املؤمتر. 

ضم  واملياه  املتابعة  إداريت  من  ووفد  شارك      

والدكتور  املياه  إدارة  مدير  املال  عصام  املهندس 

وخالد  املياه  إدارة  من  الحسن  الدين محمد  عالء 

يوسف من ردارة املتابعة  يف فعاليات امللتنقى وتم 

خالله تقديم ورقة عمل عن تجربة الهيئة الرائدة 

للمياه  االسرتاتيجي  الجويف  التخزين  مجال  يف 

واكتشاف الترسبات املائية كام قدم الوفد عدد من 

التوصيات حول متطلبات املدينة الذكية املستدامة 

خاصة يف مجال الطاقة واملياه.  وأكد  خالد الدوخي  

والندوات  املؤمترات  هذه  مثل  يف  املشاركة  أن 

االقليمية والدولية تحقق استفادة كبرية من خالل 

املستجدات  أحدث  عىل  والتعرف  الخربات  تبادل 

يعترب  الحرضيني«  املفكرين  »ملتقى  أن  إىل  وأشار 

والحلول  األفكار  لتبادل  املتحدة  األمم  من  مبادرة 

ليكون  املستقبل  مدن  لتطوير  الالزمة  اإلبداعية 

أحد مدخالت » Habitat III« املؤمتر الذي تنوي 

عقده األمم املتحدة يف أكتوبر 2016 يف اإلكوادور 

لوضع خطة حرضية للعامل.

الحرضيني«  املفكرين  »ملتقى  أهمية  وتأيت       

حيث  نحتاجها«،  التي  »املدينة  شعار  من  انطالقاً 

أفضل  ومناقشة  اآلراء  لتبادل  الفرصة  سيوفر 

املامرسات فيام يتعلق ب»مدن املستقبل«، السيام 

بعدما أصبحت ديب مثاالً يحتذى به يف العديد من 

الجوانب التنظيمية وغريها من القضايا التي متس 

مبدأ  عىل  النقاش  حلقات  تبنى  املجتمع.  تنمية 

العصف الذهني الجامعي يف مواضيع ثالثة مهمة 

مستدامة  مدينة  مدينتي  وهي:  املدن  ملستقبل 

ومدينتي  حيوي،  اقتصاد  ذات  ومدينتي  وذكية، 

قادرة عىل إدارة املخاطر.

ومختربات  النقاش  حلقات  امللتقى  تخلل  كام 

فيها  تشارك  الذكية«،  »املدن  بعنوان  إبداعية 

من  وطالب  املدن،  ذكاء  مجال  يف  متميزة  رشكات 

الجامعة األمريكية يف ديب يعرضون مشاريع وحلوال 

للمدن الذكية يف امللتقى، إىل جانب وجود السينام 

تواجهها  حرضية  مشكلة  تعرض  التي  الحرضية 

املدن، وهي قلة املوجود من املساكن لذوي الدخل 

املجال،  هذا  يف  إبداعية  حلول  لتطوير  املحدود 

عاملية  مدن  بني  املدن  حوار  أيضاً  امللتقى  وعرض 

الحدث  هذا  واستضافة  املستقبلية،  واسرتاتيجيتها 

متثل أهمية كربى للمنطقة بأرسها، إذ سيتم إدراج 

توصياته النهائية يف االسرتاتيجية الحرضية العاملية 

الجديدة 2036.

تكريم الهيئة ضمن الشركاء االستراتيجيين لملتقى المفكرين الحضري
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أنوار  مبجلة  باب  استحداث  فكرة   جاءت      

لنقدم  وجواب«  سؤال  يف  »معلومة  اسم  تحت 

من خالله معلومات مفيدة للتشجيع عىل القراءة 

واالبداع ونرش العلم والتشجيع  وبث روح البحث 

املعلومة   و  الفكرة  لديه  من  لكل  واملطالعة 

يجد  وقد  منها  يستفيدوا  حتى  اآلخرين  ليشاركها 

بعض القراء أن املعلومة من وجهة نظرهم  سهلة 

وبسيطة  ولكن بالتأكيد من وجهه نظر أخرى هي 

مفيدة وأرسة تحرير املجلة تشكر الزميل املهندس 

السيد عبداملجيد محمد من قسم توزيع الكهرباء 

– ادارة خورفكان عىل طرحه الفكرة وتنفيذها .

1.  ما هي الطاقة ؟

الطاقة هي حاصل  إن  اينشتني  لقاعدة  وفقا       

رضب كتله الجسم يف مربع رسعة الضوء واملفهوم 

القدرة عىل بذل أو عمل شغل  العام للطاقة هي 

وكام نعرف إن الطاقة ال تفنى وال تخلق من عدم 

ولكن نستطيع تحويلها من صورة إيل أخرى ولفهم 

ذلك من خالل املثال التايل فمثال عندما نأكل الطعام 

يف  املختزنة  الكيميائية  الطاقة  يحول  الجسم  فان 

من  متكنا  أجسامنا  يف  حرارية  طاقة  إيل  الطعام 

القيام بعاملنا وعندما نقوم ببعض األعامل كامليش 

أو الجري فان الجسم يحرق بعض من تلك الطاقة 

إيل  الحرارية  الطاقة  أي يحول  الجسم  املختزنة يف 

الطاقة من صورة  تحويل  يتم  وبذلك  طاقة حركة 

إيل أخرى

-2 ما هي صور الطاقة ؟

كالطاقة  أشكال  عدده  يف  الطاقة  توجد      

امليكانيكية والطاقة الكيميائية والطاقة الكهربائية. 

وكل أشكال هذه الطاقات قابلة للتحويل بواسطة 

طرق مناسبة فمثل نجد إن املحرك الكهربايئ يحول 

الطاقة الكهربائية إيل طاقة ميكانيكية وأيضا املولد 

الطاقة امليكانيكية إيل  الكهربايئ يعمل عيل تحول 

تحول  التي  البطارية  أيضا  وتوجد  كهربائية  طاقة 

الطاقة الكيميائية إيل طاقة كهربائية ولكن تصنيف 

معلومة في سؤال 
وجواب

صور الطاقة وفقا للمعيار العاملي يكون كاأليت :

A- الطاقة الثابتة )طاقة الوضع(

حالة سكون  للامدة يف  املختزنة  الطاقة  وهي      

عجله  يف  الكتلة  رضب  متثل  و  وزنها  تأثري  تحت 

بداخل  النوع  هذا  ويطبق  االرتفاع   يف  الجاذبية 

طاقة  استغالل  طريق  عن  الكهرومائية  املحطات 

خلف  األنهار  مياه  يف  املختزنة  الهائلة  الوضع 

السدود  يف توليد الطاقة الكهربائية.

B - الطاقة املتحركة

     وهي التي تنشئ نتيجة لبذل شغل ومتثل رضب 

النوع  ويطبق هذا  الرسعة  مربع  الكتلة يف  نصف 

الهيدروليكية )  الرياح واملحطات  بداخل محطات 

املائية (.

C- الطاقة الحرارية

    وهي قوة التأثري الحراري التي تحدث عىل مادة 

درجة  يف  الكتلة  رضب  متثل  وهي  حرارتها  فرتفع 

الحرارة ويطبق هذا النوع من صور الطاقة بداخل 

الشمسية  بالطاقة  التي تعمل  الكهربائية  محطات 

أو املحطات الحرارية ) نووية + بخارية + غازية (

-3 ما هي الكهرباء ؟

من  متنوعة  مجموعة  يشمل  أسم  الكهرباء      

كهربائية  شحنة  وجود  عن  الناتجة  الظواهر 

تخلقها حركة اإللكرتونات يف جسم املوصل و هذه 

االلكرتونيات ترسي يف املوصالت املعدنية وال تري 

بالعني املجردة ولكن تحس بصورة حركة أو إضاءة 

كام يف مصابيح اإلنارة واملحركات

-4 ما هي أنواع وصور الكهرباء

A- الكهرباء الساكنة )اإلستاتيكية( ؟

    هي قدرة األجسام عيل اكتساب شحنة نتيجة 

فقد أو اكتساب الكرتونات وتتجمع هذه الشحنات 

عن  وتبحث  لها  الخارجي  السطح  الكهربائية عىل 

وسيلة لتفريغ الشحنة بها 

B- الكهرباء املتحركة )الديناميكية(

بفعل  عليها  الحصول  ويتم  املتحركة  الكهرباء 

املولد  يف  تحدث  التي  املغناطيسية  الظاهرة 

املتحرك  للعضو  الدورانية  الحركة  نتيجة  الكهربايئ 

بداخل العضو الثابت 

-5 املراحل التي تتكون منها املنظومة الكهربائية

A- منظومة التوليد الكهربية

 وهي املنظومة التي تعمل تحويل أنواع متعددة 

من صور الطاقة إيل الطاقة الكهربائية

B - منظومة نقل القدرة الكهربية 

الجهد  نقل  عىل  تعمل  التي  املنظومة  وهي 

الكهربايئ من مكان إيل مكان آخر 

C- منظومة توزيع القدرة الكهربية

توزيع  و  تعمل عىل خفض  التي  املنظومة  وهي   

الجهد الكهربايئ حتى الوصول للمستهلك

-D منظومة الحامية 

وعزل  حامية  عىل  تعمل  التي  املنظومة  وهي 

مكونات املنظومة الكهربائية عند حدوث أي عطل 

E - منظومة التحكم و القياس 

التشغيل  خاللها  من  يتم  التي  املنظومة  هي   

واملراقبة للمنظومة الكهربائية من خالل العدادات 

عبداملجيد محمد
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SEWA enters 
into cooperation 
agreement with 
Emirates Airlines
  Sharjah Electricity & Water 
Authority and Emirates Airlines 
have signed an agreement to 
establish strategic partnership and 
enhance the cooperation for the 
benefit of both parties. Under the 
agreement, Emirates will provides 
SEWA employees travelling to all 
Emirates destinations with special 
facilities and discounts on tickets 
of their travels in addition to high 
quality travel services.
    The agreement was signed 
by H.E Dr. Rashid Al Leem, the 
Chairman of Sharjah Electricity & 
Water Authority, while the Emirates 
Airlines was represented in signature 
by Mr. Khalid Jassim Al Sirkal, the 
Regional Manager of Sharjah & 
Northern Emirates.
   Commenting on the cooperation 
agreement, H.E Dr. Rashid Al Leem, 
the Chairman of Sharjah Electricity 
& Water Authority noted that the 
execution of such agreement with 
Emirates Airlines comes in line 
with SEWA eagerness to provide its 
employees with convenient services 

and support to facilitate their basic 
requirements. It is a part of SEWA 
endeavors to motivate its employees 
to excel and raise their spirit of 
loyalty to Sharjah Electricity & 
Water Authority in association 
with its strategic partners and 
national companies.  Dr. Rashid Al 
Leem added that the community 
partnership between the government 
authorities/departments and the 
national companies makes great 
contribution to the development 
of the services and enhances the 
economical, commercial, social 
development. It is also one of the 
vital incentive ingredients to achieve 
the prosperity and welfare for the 
nationals, residents and visitors of 
the country.
    The Chairman of SEWA praised 
the world class services rendered by 
Emirates Airlines and its vital role as 
our national carrier in strengthening 
the country’s relationship and 
enhancing our national image 
throughout the world.
   On other hand, Mr. Khalid Jassim 
Al Sirkal, the Regional Manager 
of Sharjah & Northern Emirates at 

Emirates Airlines commended the 
ceaseless efforts made by Sharjah 
Electricity & Water Authority to 
provide world class services of 
electricity, water and natural gas 
in the Emirate of Sharjah. He 
noted that SEWA with its modern 
infrastructures, is effectively 
contributing to social, economic 
and environmental development in 
Dubai by securing uninterrupted 
and stable supplies of electricity and 
water.
 He made emphasis on the fact 
that Emirates Airlines, as part of 
its social responsibility, is always 
keen to partner with all private and 
public entities for the mutual benefit. 
He pointed out the agreement 
between Sharjah Electricity & Water 
Authority and Emirates Airlines aims 
at providing better travel services to 
SEWA employees.
.
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 The world's largest professional 
network on the Internet with over 
400 million members worldwide, 
has announced the signing of a 
strategic partnership agreement 
with the Sharjah Electricity and 
Water Authority (SEWA). With this 
agreement, SEWA will be able to 
access an enhanced pool of talent 
on LinkedIn, explore and leverage 
skills and experiences that already 
exist among SEWA’s employees. 
With LinkedIn’s Talent Solutions, 
SEWA will also be able to use the 
platform as a social media channel 
to engage and interact with top local 
and global talent.
 The agreement was signed by Dr. 
Engineer Rashid Al Leem, Chairman, 
SEWA, and Rajai El Khadem, Head 
of Public Sector, LinkedIn MENA. 
SEWA will be able to identify 
talent in various disciplines such as 
electricity, water, oil and gas, from 
among LinkedIn’s member base. 
The professional social network will 
also work with SEWA employees 
on their own LinkedIn profiles, 

which they can use to engage with 
similar professionals from around 
the world in groups, learn from 
industry leaders, and showcase their 
unique skills and talents for further 
opportunity within SEWA.
    Dr. Al Leem said: “LinkedIn fits 
well within our vision of utilizing 
proven modern ways of finding the 
best talent and making the hiring 
and onboarding process as smooth 
as possible. The platform also offers 
us the ability to identify and develop 
quality talent that we already have 
within SEWA, which can go a long 
way in motivating our workforce to 
perform to the best of their abilities. 
For our talent engagement and our 
marketing, LinkedIn is an unmatched 
platform, and we are very optimistic 
about this partnership.”
   Rajai El Khadem, Head of Public 
Sector, LinkedIn MENA said: 
“SEWA can now engage with more 
than 400 million members that 
LinkedIn has, and also will receive 
unique insight into the capabilities 
and experiences of their 5000+ 

employees. We are also working with 
these employees to help standardize 
and improve their LinkedIn profiles, 
which can prove to be of immense 
benefit to their employer as well 
as themselves. Our Arabic option, 
which we launched in early 2015, 
has proven to be a tipping point for 
our conversations with Government 
authorities in the region, and 
SEWA is a valuable addition to our 
customer-base.”

SEWA Signs Strategic Partnership with LinkedIn
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    H.E Dr. Eng. Rashid Al Leem, the 
Chairman of Sharjah Electricity & 
Water Authority received at his office 
at SEWA Head-office, a delegation 
from General Electric Energy led 
by Mr. Joe Mastrangelo the Chief 
Executive Officer of GE Power 
Generation Products. The meeting 
discussed the prospects of their 
cooperation and strategic partnership 
in field of development the power 
stations in line with the latest global 
standards and specifications of 
energy and reviewed latest advances 
and technologies in field of the 
power and renewable energy.
    H.E Dr. Eng. Rashid Al Leem 
affirmed the willingness of SEWA 
to develop its relationships and 
enter into partnerships with the 
major international companies in 
line with the visionary directive of 
His Highness Sheikh Dr. Sultan bin 
Mohammed Al Qasimi, the Supreme 
Council & Ruler of Sharjah. That 
comes in line with SEWA policy 
aiming at making use of the most 
advanced technologies to raise the 
efficiency and productivity and 
enhance SEWA capacities in field of 
power production and distribution.
   The Chairman said that In 
line with its policy focusing on 

integrated strategy focusing on the 
implementation of energy efficiency 
and declaration of Sharjah as City 
of conservation, SEWA has set a 
conservation target of 50% reduction 
in the consumption of power and 
water in the Emirate of Sharjah. 
Within its drive for excellence and 
high quality, SEWA has initiated the 
application of the principles on the 
maintenance of the energy resources 
declared by the UN Industrial 
Development Program Organization 
which adopted by the International 
Standardization Organization under 
ISO 50001 certification. SEWA 
is considered as the first Arab 
Electricity and Water Authority that 
adopted and applied the principles 
of Energy Resources Maintenance 
which have achieved objective 
results. 
    He noted that the visit of GE high-
level delegation to SEWA highlights 
the fruitful partnership between 
SEWA and General Electric and 
their keen interest to develop their 
relationship for their mutual benefit
   Mr. Joe Mastrangelo the Chief 
Executive Officer of GE Power 
Generation Products praised the 
strategic plans adopted by SEWA to 
strive for excellence and pioneering 

in the next stage. The head of GE 
delegation pointed out that SEWA 
and SEWA have managed to 
build one of the most constructive 
partnerships in the region. He 
added that GE will spare no effort 
to support the strides made by 
SEWA to raise the productivity and 
meet the ever-growing demand for 
power as the result of the on-going 
development process witnessed in 
the Emirate of Sharjah.    He stressed 
on the importance of the meeting and 
strengthening cooperation between 
SEWA and General Electric for the 
benefit of both parties. He affirmed 
the readiness of General Electric 
to enhance its strategic partnership 
with SEWA.

 

 

 

SEWA and 
GE review the 
prospects of 
their cooperation 
in fields of 
power plant 
development 
and technical 
training
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Emirate of Sharjah. Such support 
has enabled SEWA to make great 
strides towards the excellence and 
sustainability. The new system is an 
important achievement that supports 
our vision to become a sustainable 
world-class utility He announced 
that SEWA has executed the project 
of the smart monitoring and control 
system in collaboration with one of 
the leading global companies with 
the total cost of AED 30 million.  
He cited that the total generation 
capacity of Sharjah Electricity 
& Water Authority stood at 2900 
MW. Such capacity is achieved 
through more than 53 generation 
units and supported by four 220 
KV transmission substations, fifteen 
132 KV S/S, 155 x 33KV S/S, 4446 
x 11 KV S/S and 3937 x 6.6  KV 
S/S. DEWA has been continuously 
upgrading its infrastructure with 
a particular focus on improving 
customer service and enhancing 
operational efficiency On his part, 
Engineer Osman Surour, the Manager 
of SEWA Control & Monitoring 

Department pointed out that the 
implementation of this project 
comes in line with SEWA vision to 
provide world-class services and to 
meet the growing requirements of 
our customers, we are committed to 
providing a safe and stable supply of 
electricity and water to the highest 
levels of quality ensure the highest 
levels of efficiency, reliability and 
excellence in our operations.
He added that the project cover 
the construction and laying of new 
communication cables and device 
to remotely monitor and control 
all distribution, transmission and 
generation installations and effective 
communicate with the staff of 
substations and generation stations 
through one of the largest control 
LED screens in the Middle East of 
27X67 inch and the American OSI 
to manage the system to the highest 
level of efficiency. He noted that 
the Control Centre's main function 
is to ensure efficiency, safety, 
and sustainability of the emirate's 

power supply, maintain the required 
electricity reserve for emergency 
cases, and monitor quality indicators 
and network.
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     Inspired by the visionary 
directives of His Highness Sheikh 
Dr. Sultan bin Mohammed Al 
Qasimi, the Supreme Council 
Member and Ruler of Sharjah, 
the Sharjah Electricity & Water 
Authority has completed a project 
on installation of new smart system 
of controlling and monitoring 
the power grids and generation 
stations at the latest international 
standards and technologies. The 
system’s control room equipped 
with sophisticated electronics and 
technological devices including one 
of the largest screen in the Middle 
East made by Mitsubishi – Japan. 
And the American OSI. The project 
covers the expansion and upgrading 
of the control system and fiber optic 
network. Project of AED 30 million 
cost is a part of SEWA's expansion 

and development program adopted 
to cope pace with the technological 
changes and developments 
and enhance the performance. 
The center provides a central 
computerized control on the power 
system, stations, and transmission 
and distribution substations and 
assist the process of making 
decisions and future planning. 
The project aims at enhancing 
and upgrading the monitoring 
and controlling the operation and 
maintenance of transmission and 
distribution substations, generation 
stations, acquire information and 
data about the network via the 
communication network which links 
the generation stations, transmission 
and distribution substations with 
Control & Monitoring Center. H.E 
Dr. Rashid Al Leem, the Chairman 

of the Sharjah Electricity & Water 
Authority said that the project is 
featured with the largest control 
screen in the Middle East erected 
by Al Mostagid Technologies. He 
described the Control & Monitoring 
Center as the “watchful eye” for 
SEWA to follow up the power load 
trends and ensure the stability and 
efficient operation of the power 
grids and generation stations.
 Dr. Al Leem paid tribute to the 
unlimited support of of His Highness 
Sheikh Dr. Sultan bin Mohammed 
Al Qasimi, the Supreme Council 
Member and Ruler of Sharjah 
to the various development and 
modernization projects initiated 
by Sharjah Electricity & Water 
Authority to raise its capabilities 
and met the requirements of power, 
water and natural gas throughout the 

 

As per Sultan’s directives: SEWA completes new smart 
control and monitoring system with 30 million  AED cost
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participating authorities in the 
best preventive precautions and to 
enhance and improve safety and 
security. That comes in line with our 
Strategic Plan of crisis management, 
which aims to enhance readiness to 
address risks and dangers and assign 
roles and responsibilities in facing 
such situations,” said Dr. Rashid Al 
Leem.
    He added that the exercise is 
intended to strengthen co-ordination 
and communications between 
SEWA and the relevant authorities 
in the Emirate of Sharjah. He noted 
that the insurance of the safety and 
security of the persons, properties 
and maintenance of our national 
achievements comes on the top 
of SEWA’s strategic priorities. 
He stressed the importance of 
the strategic partnership between 
the relevant government entities 
in this regard in accordance with 
wise directives of His Highness 
Dr. Sheikh Sultan bin Mohammed 
Al Qasimi, the Supreme Council 
Member and Ruler of Sharjah to 
make the necessary arrangements 
and readiness for facing any 
contingencies.
    SEWA Chairman said that the 
exercise which was conducted 
in association with 15 local and 
federal government departments 
and authorities, achieved its set 
objectives and tested the readiness 
and response of teams during such 
contingencies, and it also prepared 
participants to face such situations. It 
also focused on training participants 
in preventive measures and 
procedures of safety and security, 
and how to deal with causalities. 

It also measured and enhanced the 
readiness of participants and how to 
deal with similar situations in terms 
of evacuating facilities and following 
instructions to face contingencies 
and crises effectively.
   He thanked all work teams for their 
successful participation in Barq1 
operation and displaying a high level 
of readiness to face any contingencies 
and crises. On his part, H.E Brigadier-
General Abdullah Al Suwaidi, the 
Director General of Civil Defense, 
praised such strategic initiative to 
organize Barq1 operation which has 
remarkably displayed the high levels 
of the readiness and capabilities of 
the relevant authorities to secure the 
safety of the people and properties 
and face any potential crisis in the 
Emirate of Sharjah.  
   Mr. Essam Al Duqi, the Manager 
of Security & Safety at Sharjah 
Electricity & Water Authority 
pointed out that all scenarios and 
plans adopted by Barq 1 Operation 
have been successfully implemented 
as each team has made its precise 
roles in the exercise. Alternative 
resources have been arranged 
to secure the power and water 
supplies in case of any shut down 
at Hamriyah Power Station as the 
result of any potential explosion at 
the fuel tanks. He announced that the 
exercise featured by the participation 
of 5 vehicles from Sharjah Civil 
Defense in addition with 7 vehicles 
from Sharjah Police, reconnaissance 
aircraft from Sharjah Air Wing, 
several vehicles and machineries 
from the Central Operation 
Department and Support Services 
Department at Sharjah Police 

and Hamriyah Municipality and 
numerous ambulances from UAE 
Red Crescent Authority. According 
to Mr. Al Duqi, a field medical clinic 
has been established to support the 
operation.  Mr. Al Duqi emphasized 
on the importance of compliance with 
the necessary requirements for safety 
and security of our vital facilities 
and installations and enhancement 
of the collaboration and cooperation 
between the relevant authorities to 
raise the readiness and response 
to contingencies and crises in all 
aspects. He added that thanks to the 
active participation of the various 
local and federal departments and 
authorities, Barq 1 Operation has 
effectively increased the public 
awareness about the security and 
safety of the vital installations and 
facilities in the Emirate of Sharjah.
   Mr. Essa Hilal, Head of Operation 
Section at the National Emergency 
Crisis & Disasters Management 
Authority stressed the eagerness 
of National Emergency Crisis & 
Disasters Management Authority 
under the leadership of its Director 
General, H.E Mr. Jamal Mohammed 
Al Hosani, to participate in such 
drill exercise. He thanked Sharjah 
Electricity and Water Authority 
for organizing Barq 1 Operation 
which has displayed a high spirit of 
collaboration between the relevant 
authorities and department to face 
any contingencies and crisis.
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    In association with 15 local 
federal government departments 
and authorities, Sharjah Electricity 
successfully performed mock drill 
exercise named “ Batq 1 Operation” 
to control a sudden explosion in one 
of SEWA oil Tanks at Hamriyah 
Power  Generation & Water 
Desalination Station. Each one of 
the participating departments has 
performed its own roles in response 
to such emergent incident with the 
aim to raise readiness to face and 
deal with contingencies and crises 
that might occur. The exercise was 
featured by the use best means and 
sophisticated techniques to ensure 
the safety and security of the vital 
installations and power grids and 
stations against any potential risks 
of fires or disasters. Barq 1 operation 
aimed at raising the readiness and 
response to contingencies and crises 
in all aspects. About 400 person 
from different departments as well 

as various machinery, vehicles and 
plants were involved in the exercise.
     The local and federal departments 
and authorities participated in 
the exercise included the General 
Headquarters of Sharjah Police, 
Sharjah Air Wing, Coast Guards 
Group ( the 3rd Squadron), UAE 
Red Crescent Authority, Hamriyah 
Free Zone Authority, the General 
Directorate of Civil Defense 
Department, Federal Electricity 
& Water Authority, the National 
Emergency Crisis & Disasters 
Management Authority, Emirates 
Petroleum Corporation, Sharjah 
Petroleum Council, Hamriyah 
Municipality, Sharjah Media 
Corporation, the National Media 
Centre and Bee’ah.The exercise was 
attended by H.E Dr. Rashid Al Leem, 
the Chairman of Sharjah Electricity 
& Water Authority, H.E Brigadier-
General Abdullah Al Suwaidi, the 
Director General of Civil Defense, 

H.E Hatem Mohammed Diab Al 
Mousa as the Secretary-General of 
Sharjah oil Council and the Director 
General of Sharjah Oil Corporation,  
Colonel Aref Mohammed Al 
Shareef, the Asst. Director General 
of the Central Operation, Colonel 
Mohammed Al Gazzal, the Manager 
of Hamriyah Police Station, 
lieutenant Colonel Juma’a Hameed 
Al Leem, the Acting Manager of 
Community Police Department, 
Mr. Essa Hilal, Head of Operation 
Section at the National Emergency 
Crisis & Disasters Management 
Authority as well as representatives 
of several government authorities.
    H.E Dr. Rashid Al Leem, the 
Chairman of Sharjah Electricity & 
Water Authority pointed out that 
Barq 1 Operation aims to increase 
readiness of addressing crises, 
enhance successful and effective 
co-ordination between the relevant 
authorities. It also aims to train 

With participation of 400 persons from 15 government 
entities:SEWA successfully performs the drill “ Barq 1” to 

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

Introduction

CO
N

TA
CT U

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

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

DEVELOPER BUILDING CONTRACTING LLC

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

Services Offered
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    H.E Dr. Rashid Al Leem, the 
Chairman of Sharjah Electricity 
& Water Authority stressed the 
importance of the human resources 
in realizing the SEWA objectives 
and provided high quality and world 
class to the customers. He affirmed 
SEWA commitment to promote the 
concepts of the substantiality and to 
adopt the best practices and means 
to achieve the customer satisfaction 
and the welfare of the staff as per 
the instructions of His Highness 
Dr. Sheikh Sultan bon Mohammed 
Al Qasimi, the Supreme Council 
Member and the Ruler of Sharjah.
    The above statements were made 
by the Chairman of SEWA at SEWA 
2nd Gathering (Multga) organized at 
Sharjah Aquarium under the theme:” 
Sharjah gathers us with Smile”. 
The prime aim of the Gathering is 
to develop and promote the spirit 
of cooperation and team work and 
assess the achievements made by 
SEWA in 2015. The gathering also 
served as am appropriate platform 
for the employees to initiate fruitful 
discussions to develop new ideas and 
partnerships and enhance the social 
communication and the use of the 
latest technologies and applications 
to develop SEWA administrative and 
technical systems.
     Addressing the 2nd Gathering, H.E 

Dr. Rashid Al Leem, the Chairman 
of Sharjah Electricity & Water 
Authority praised the outstanding 
efforts made by the employees and 
their sincerity and dedication to 
perform their duties. “Thus, they 
are displaying a good model for the 
employees of the other government 
entities” said Dr. Al Leem.
    He cited that the organization 
of SEWA Gathering for the second 
consecutive year reflect SEWA 
eagerness to incentivize employees 
to innovate and excel and to 
introduce the necessary programs 
and initiatives that promote the spirit 
of excellence and competiveness 
among employees. He added that 
SEWA will spare no effort to enable 
the employees to continue raise their 
capabilities in order to develop their 
cognitive and academic skills. This, 
in turn, will develop their capabilities 
and help the Authority achieve 
the excellence and institutional 
innovation it aims to accomplish. 
He noted that SEWA development 
process mainly depends on 
availability of a highly qualified and 
motivated workforce.
   The Chairman pointed out that it 
is the policy of SEW to provide its 
employees with an environment 
that encourages self-development 

and transfer of knowledge and 
experiences through providing 
different privileges to employees 
who continue their studies while on 
the job.
   He affirmed SEWA’s keenness 
to support scientific and career 
development of its staff in order 
to be able to achieve excellence 
and develop its customer service. 
This will help realise its objective 
of building a service entity that 
focuses on achieving targets and 
promoting customer service while 
providing internal services based on 
outstanding performance.
   On other hand, Khoulood Al 
Naboodah, the Leader of the 
Gathering Organizing Team and 
the Head Desalination Stations 
Section said that the organization 
of such events will enhance the 
communication between the senior 
management and the employees and 
motivate the employees to excel and 
promote the job loyalty among them. 
He announced that the program of the 
Gathering covered a wide range of 
events, competitions, presentations, 
exciting cultural, art and heritage 
events. This gathering embodies the 
spirit of cooperation between the 
employees and the various levels of 
SEWA management. 

SEWA 
organizes the 
2nd Gathering 
to motivate its 
employees and 
recognize their 
outstanding 
achievements
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   Sharjah Electricity and Water 
Authority (SEWA) has completed 
a street lighting project in a number 
of major and sub-roads of the 
areas of Al Madam and Mileiha 
meeting the highest world technical 
specifications. This comes under 
directives of Supreme Council 
Member and Ruler of Sharjah His 
Highness Dr Sheikh Sultan Bin 
Mohamed Al Qasimi, that aim to 
provide distinct services for the 
populations of “Sha’biyat” in the 
emirate of Sharjah. street lighting 
project covered the road connecting 
Sha’biyet Okhdaire and Khodairah 
which intersects with Sharjah-Kalba 
highway in Milleiha area by installing 
225 lamp-posts and extending cables 
for 11 kilometres. The project was 
fully executed and operated within a 
couple of months. It is also covered 
Sha’biyet Bahaiyes and Ibn Hassan 
in Al Madam area. Energy-saving 
and eco-friendly lamps operating 
by LED system were installed in 
75 posts with extension cables for 
4,250m.  It was also fully completed 
within two months.  
   H.E Dr. Rashid Al Leem , the 
Chairman of Sharjah Electricity & 
Water Authority (SEWA) revealed 
that as per the farsighted instructions 
of of His Highness Sheikh Dr. Sultan 

bin Mohammed Al Qasimi,  the 
Supreme Council Member and Ruler 
of Sharjah, SEWA has completed 
the installation and operation of the 
lamp posts in the number of areas in 
the emirate while work is underway 
to complete the implementation of 
the plan in different areas according 
to a specific time schedule.
   He noted that the street lighting 
projects as ones of SEWA’s prime 
priorities are carried out within 
SEWA strategic plan and schedule 
to cover all parts of the Emirate of 
Sharjah. He added that SEWA is 
always keen to adopt the latest global 
standards in field off installation the 
most sophisticated illuminations for 
the street lighting poles in consistent 
with the modern urban development 
that covered all parts of the Emirate. 
H.E Dr. Rashid Al Leem pointed out 
that SEWA has already conducted 
several studies and researches in 
cooperation with reputed global 
research centers to use the solar 
energy for street lighting within the 
framework of SEWA objectives to 
become sustainable utility provider. 
He cited that the street lighting 

projects carried out by SEWA has 
enhance the aesthetic appearance 
of the city of Sharjah and the safety 
and the security for the drivers, 
pedestrians and users of the Roads. 
The environment considerations, 
aesthetic designs and sustainability 
are taken into account on all SEWA 
street lighting projects.
   On his part, Eng. Khlaifa 
Mohammed Al Tunaiji, the Manager 
of Central Zone pointed out the 
street lighting projects executed by 
the SEWA throughout the Emirate of 
Sharjah, in particular those executed 
in the Central Zone, have made 
great contributions in minimizing 
road traffic accidents, provide safety 
and security for the drivers and 
pedestrians as well as enhance the 
aesthetical aspects of the roads and 
highways of the emirate. He added 
that the street lighting poles in the 
Emirate of Sharjah are designed in 
accordance with high international 
standards and specifications with 
taking into account the aesthetic 
design and lighting requirements as 
per the nature of each road or area.

 

As per the 
Ruler’s 
orders: SEWA 
completes street 
lighting project 
in Al Madam 
and Mileiha
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and as a utility focusing on customer 
services, we pay great attention to our 
customers’ satisfaction and do our 
best to meet their expectations. ” said 
H.E Dr. Rashid Al leem. On her part 
Mariam Obeid Hashim, the Manager 
of the Mutual Services Department 
stated that the new building is a step 
ahead in the efforts currently made 
to develop the services provided to 
the customers. It is also one of the 
initiatives pioneered by the senior 
management of SEWA to improve the 
performance at all SEWA ‘s sectors 
of work, meet the requirements 
of the development process in the 
Emirate of and achieve the customer 
satisfaction She pointed out that 
the new building to enable the 
customers completing all formalities 
in connection with services of the 
electricity, water and gas supplies 
under one roof and with only one 
application form. Comfortable 
waiting halls, technological 
facilities, support and help desks, 
20 service counters offering instant 

customer care services have been 
provided  to enable our customers 
to conveniently and promptly 
fulfill their transactions.   Ms. 
Maryam affirmed the readiness of 
all employees of the Department 
to intensify their efforts to cope 
pace with the development process 
currently witnessed at all SEWA 
sectors of works and develop their 
performance for the benefit of 
SEWA.  She noted that the new 
system is designed to achieve 
several benefits and advantages for 
SEWA and the customers in the 
same time. All services in respect of 
the NOC application and approval 
of the building drawings may be 
combined in one procedure and 
the customers can receive multiple 
services under one roof. According 
to Ms. Mariam, more than 100 
qualified employees are working in 
the Department to provide SEWA 
customers with world class services. 
The Department is working to 
upgrade its services to 7 stars level. 

According to Ms. Maryam Obeid, 
the targeted categories which will 
benefit of the new system include the 
engineering consultants, Architects, 
Building contractors, owners of 
buildings, investors and government 
departments and corporations.  
The procedures of submitting and 
approving the building drawings and 
connecting the required supply do 
not take more than 5 minutes in case 
of opening a file for a new customer 
and 3 minutes for the customer who 
has a file with the Department.

 

 



SEWA opens the new building of the Mutual Services 
Department in Al Rahmania
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    Sharjah Electricity & Water 
Authority celebrated the inauguration 
of the new premises of the Mutual 
Services Department which was 
built in Al Rahmania in an area of 
2000 Square meter with total cost of 
AED 2 million. The new building, is 
designed to provide the customers 
with high quality convenient 
services through the-state-of-
the-art equipment’s and the most 
advanced technologies. The new 
well-equipped premises will enable 
the Mutual Services Department 
to promptly meet the requirement 
of the on-going constructional 
and urban boom witnessed in the 
Emirate of Sharjah. The Electricity 
Services Department’s new premises 
was inaugurated by H.E Dr. Rashid 
Al Leem, the Chairman of Sharjah 
Electricity & Water Authority 
in presence of serval managers 
SEWA’s departments and heads of 
Section. Addressing the inauguration 
ceremony,  the chairman underlined 
the commitment of SEWA continue 
working towards providing better 

infrastructure and services across 
the emirate to ensure a better level 
of living for all Sharjah citizens 
and residents as per the farsighted 
directives of His Highness Sheikh Dr. 
Sultan bin Mohammed Al Qasimi, 
the Supreme Council Member and 
Ruler of Sharjah . He noted that 
the new premises is equipped with 
advanced facilities and technologies 
to ensure to customers’ convenience 
and satisfaction.
    He affirmed SEWA’s eagerness 
to provide the latest infrastructures, 
modern facilities and technologies as 
well as highly qualified and trained 
manpower to render convenient 
and high quality services as part of 
its strategy aiming at consolidating 
excellence and creativity. He said 
the opening of the Mutual Services 
Department's building comes in 
line with SEWA vision which aims 
to facilitate and streamline the 
electricity services delivered by 
SEWA to its customers and exceed 
their expectations. It provides 
a comprehensive wide range of 

convenient state-of-the-art facilities. 
He pointed out the new building 
occupies a strategic location to 
enhance the integration of SEWA’s 
various services. That is a testimony 
of SEWA’s relentless pursuit to 
streamline and facilitate procedures 
and cover the Emirate of Sharjah
     He added that the opening of the new 
premises which has been designed 
according to the latest world-class 
standards, aims to enhance the 
customers' satisfaction by offering 
an engaging experiences that fulfill 
all their expectation and needs. The 
project is also a part if SEWA's 
expansion plans to come pace with 
the on-going population, urban and 
constructional growth witnessed 
in the Emirate of Sharjah. SEWA 
is undergoing a comprehensive 
restructuring and development in 
various sectors to provide services 
as part of SEWA’s strategy to deliver 
the highest standards of excellence 
and quality in all its services. “In 
line with our corporate values and 
strategy on sustainable development 



second session by hosting specialist 
speakers from major international 
and local companies who discussed 
the latest sustainability and energy 
research The Forum’s aim was to 
discuss challenges faced by the 
world on the energy and water fronts 
and will strive to provide effective 
and practical solutions to address 
those challenges and issues. The 
forum also discussed various views 
on advanced smart management of 
energy and its implementation in the 
emirate of Sharjah.
    Dr. Rashid Al Leem added that 13 
papers on various topics related to 
energy and water were presented by 
experts, academician and specialist 
in various fields of energy. He added 
that Forum has come up with efficient 
solutions to energy and water issues 
not only in Sharjah but also globally. 
He added that the exchanges views 
with energy experts at the forum will 
help us learn from their experience. 
“Thanks to the unlimited support of 
His Highness Dr. Sheikh Sultan bin 
Mohammed Al Qasimi, the Supreme 
Council Member and Ruler of 
Sharjah, Sharjah Electricity & Water 
Authority attaches great importance 
to the scientific researches and 
economic studies on development of 
energy resources and protection of 
our environment against the carbon 
emission: said Dr. Al Leem.
The Chairman of SEWA noted that 
the Forum has emphasized that the 
global transformation towards the 
sustainable energy systems and 
called for diversifying the energy 
resources and recommended 
focusing on utilizing renewable, 

solar and wind energies. He added 
that the papers presented by the 
experts and participants addressed 
the effective policies in energy, the 
environment, and sustainability from 
the perspective of the challenges 
facing this vital sector, and exploring 
available opportunities as well as 
challenges faced by the world on 
the energy and water fronts. They 
provided effective and practical 
solutions to address those challenges 
and issues. The ceremony began 
with the national anthem of the 
United Arab Emirates followed by 
a blessed recitation from the Holy 
Quran. Then, Dr. Rashid Al Leem, 
the Chairman of Sharjah Electricity 
and Water Authority delivered 
a welcoming speech in which 
directed the message of thanks 
and appreciation to the gest and 
participants. He reviewed SEWA 
Vision and Strategy for the Year 
2020 and its future plans for the 
coming stages. Mr. Steven Taj, the 
Director of Sales at Siemens present 
a paper on the current global trends 
for applications of sophisticated 
technologies in the energy fields to 
raise the efficiency and diversify 
the resources of energy. On his part, 
Mr. Darren MacDonald, the General 
Manager of Lamprell PLC Sharjah 
highlighted the best means and 
techniques of power conservation. 
On other hand. Mr. Krishna R.C., the 
General Manager of the Engineering 
Systems at Al Ghandi Electronics 
stressed on the vital role of the 
energy of the economic, social, 
industrial and cultural development 
in the Emirate of Sharjah. Mr. 

Oweis Ali Khan the Manager of the 
Business Development at Wartsila 
made a presentation about the ideal 
power systems while the paper 
presented by Mr. Mark Haisom, the 
Director of Waste Management at 
Bee’ah, highlighted the importance 
of recycling and transformation of 
the waste to power as well as the 
role of Bee’ah in the maintenance of 
the Environment. Mr. Adel Ahmed 
Abu Al Aineen, the CEO of Dolphin 
Energy explained the best trends for 
establishing a public culture  about 
the energy efficiency and world 
class standards and specifications 
for production of sustainable power.
The paper of Dr. Abdullah 
Isamil, the professor of Electrical 
Engineering at Roshister Institute 
of Technology dealt with te new 
trends of smart grids for prompting 
the concept of the intelligent cities 
and the challenges of the application 
of such concept in the UAE Cities. 
Other speakers of the forum were 
Dr. Michel H, the Director of Energy 
and Services at BWC, Mr. Ali 
Nimer, the Regional Director of  the 
Government Solutions at Microsoft, 
Altaf Hussein, the General Manager 
of GECO, Mr. R. Riman,  the Head 
of Industrial Clients & Community 
at Ericson as well as other 
representative of the leading global 
companies.
Upon the conclusion of the Event,  
Dr. Rashid Al Leem, the Chairman 
of Sharjah Electricity and Water 
Authority recognized a number of 
the outstanding partners and SEWA 
employees. 
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   Sharjah Second Annual Energy 
Forum organized by Sharjah 
Electricity and Water Authority 
(SEWA) under the theme “Towards a 
Brighter Future” has concluded with 
key recommendation including call 
for the application of smart network 
systems and the observance of 
environmental standards to achieve 
sustainable development. The 
Energy Forum also recommended 
to activate cooperation in the field 
of preparation of the technical 
and economic feasibility of 
renewable energy projects studies. 
It also focused on the need to raise 
awareness and knowledge on the 
conservation of consumption and 
energy efficiency at all levels to 
achieve sustainable development 
and the development of policies. 
It called for the formulation of 
policies to rationalize consumption 
and appropriate policies in the 
region and work to keep up with 
developments and innovations in 
the field of application of intelligent 
network system. 
 
   The Forum urged to call for 
investment for clean energy projects 
and stressed the importance of 
adopting policies for the integration 
of the environmental dimension 
in the balanced use of resources 
and the diversification of energy 
sources. The development of 
appropriate environmental standards 

Sharjah 2nd Energy Forum 
concluded with call for 
application of the latest 
smart grids and observance 
of environmental standards 
to achieve the sustainability.

for the region to achieve sustainable 
development in the region was 
another call of the Forum. Meanwhile, 
participants in the conference 
recommended strengthening training 
programmers, skills development 
and work to find and close relations 
between universities, scientific 
research centers and producers 
of energy. The recommendations 
concluded by the participants of 
the Forum also covered several 
aspects of energy issues and called 
for making the necessary actions 
to diversify the energy resources, 
taking advantages of privileges 
offered by the Emirate of Sharjah 
in this regard, preparing integrated 
visions and strategies to develop 
the smart energy management mad 
make investments on renewable 
energy based smart grids. The 
Forum also called for promoting 
and facilitating the exchange of 
technological information and 
technical experiences between the 
power authorities and entities. 

The discussions also covered the 
policies, regulations and clean 
energy sources, with industry leaders 
highlighting the need for policy 
controls that support the use of 
clean energy and sustainable green 
technologies. The Forum reviewed 
the role of governments in creating 
supportive regulatory frameworks 
to encourage private investment 
in the sector, and how to integrate 
financing mechanisms for green 
projects. The other topics discussed 
at the forum included the financing 
of energy projects and infrastructure, 
management of requirements in 
the industrial and transport sectors, 
energy efficient buildings, the role 
of non-governmental institutions in 
promoting sustainable development, 
and opportunities for development 
of smart grids Commenting on 
the recommendations made by the 
participants, Dr. Rashid Al Leem, the 
Chairman of Sharjah Electricity and 
Water Authority pointed out that the 
conference was a great success in its 
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15 SEWA enters into cooperation agreement 
with Emirates Airlines

With participation of 400 persons from 
15 government entities:SEWA successfully 
performs the drill “ Barq 1” to enhance the 
readiness to secure the vital installations.
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As per the Ruler’s orders: SEWA 
completes street lighting project in Al 
Madam and Mileiha
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Sharjah 2nd Energy Forum concluded 
with call for application of the latest 
smart grids and observance of 
environmental standards to achieve the 
sustainability.

SEWA opens the new building of 
the Mutual Services Department 
in Al Rahmania
 

SEWA organizes the 2nd Gathering to motivate its employees and 
recognize their outstanding achievements



It is the day of our pride and dignity
   The celebration of 44th National Day and Martyr Day this year coincides 
with exceptional circumstances witnessed in United Arab Emirate. The occasion 
has an important national dimension, which abounds in pride, dignity and 
ambitions achieved by the great march of union. Today, our beloved country 
pursues to foster the UAE leading position on the world map. Our country has 
worked miracles in different developmental, economic and social fields. As we 
are celebrating this glorious occasion, we proudly feel that our country has 
surpassed all expectations to emerge as a modern state and that our ambitions 
have been gradually translated into incredible achievements at all economic, 
social and industrial levels. The celebration of both occasions represents a rare 
opportunity for us to renew the covenant and loyalty to our wise and visionary 
leadership which successfully managed to implant Planting the spirit of sacrifice 
and redemption in the hearts of people of the United Arab Emirates.
    The Martyr’s Day recognizes the sacrifices and dedication of Emirati martyrs, 
who have given their lives in the UAE and abroad in the field of civil, military 
and humanitarian service. The Martyrs’ Day will be observed in the UAE on 
November 30 every year to salute the martyrdom of Emirati heroes who lost their 
lives defending the sovereignty of the nation. The occasion has been declared 
an official holiday across the UAE, during which a number of commemorative 
events will be held with the participation of government institutions, Emiratis 
and residents to mark and proudly recall the values of dedication, diligence 
and loyalty shown by Emirati heroes who put their lives on the line in the field of 
battle and where their services are needed.   We celebrate the honor and loyalty 
of our martyrs, in recognition of the sacrifices they made for their country, in the 
memory of our sons who have given their lives to keep the flag of the UAE flying 
high as they performed their tasks and duties in UAE or abroad. The Martyrs day 
is the great way to honor those who died in serving their country and leadership. 
They lost their life and made the supreme sacrifice for their home. They will live 
forever in the heart of their people as their memory is immortalized in our minds 
by their sacrifices.   They led the way for the other UAE youth to follow their 
legacy to defend sovereignty and independence and protect the national and 
cultural gains of their homeland.
Sharjah Electricity & Water Authority has actively contributed to the celebrations 
of the UAE 44th National Day and the Martyr Day in collaboration with the 
other organizations and categories of the UAE community. As part of the 
national strategic innovation initiatives launched by the UAE Ministry of Energy 
and supported by the UAE Cabinet, Sharjah Electricity & Water Authority has 
introduced 44 innovations to enhance the UAE distinguished culture, out of 
which two innovations were selected as part of the UAE innovation initiatives.
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Sharjah 2nd Energy 
Forum under the theme 
“Towards a Brighter 
Future


