
شئراغر 2023   
السظئ     25     

السثد    152 

تصثغرا لةععدعا شغ تطئغص أشدض الممارجات
ضعرباء الحارصئ تتخض سطى حعادة إساماد أشدض بغؤئ سمض 

 ضعرباء الحارصئ تظةج تتعغض �� ٪ طظ 
السثادات إلى سثادات ذضغئ 

ضعرباء الحارصئ
تظةج تعخغض المغاه لطمرتطئ افولى لمحروع 

�الحغت زاغث لقجضان بالمعردة 

تصصئ ظسئئ زغادة ���٪ خقل ساطغظ
 ضعرباء الحارصئ تساجم رشع ظسئئ 

الاعذغظ بالعظائش العظثجغئ وتعظغش 
���طظ أبظاء ا�طارة شغ �����



كهرباء الشارقة ووزارة الطاقة 
تبحثان محاور الخطة االستراتيجية والمشروعات المستقبلية

كهرباء الشارقة تنجز شبكة الغاز الطبيعي لعدد 151 
منزل تابع لبرنامج االسكان في منطقة الساف بمدينة 

كلباء

12 09

06

15

كهرباء الشارقة تنير الشوارع بعدد 1525 عمود 
خالل 10 أشهر

في مجاالت إدارة مركز االتصال والمخاطر 
والشكاوى ورضا المتعاملين كهرباء 

الشارقة تحصل على 4 شهادات ايزو جديدة 
واعتماد نظام اإلدارة المتكامل



يتم انجازه بالكامل يناير 2023 كهرباء الشارقة تنجز 70  % 
من الخط االستراتيجي لنقل المياه إلى ضاحية الشنوف 

كهرباء الشارقة تبحث مع وفد من القنصلية العامة لكوريا 
تعزيز التعاون المشترك

التحرير أسرة 

العام اإلشراف 
الفردان  أحمد  خولة  

أول محـرر 
مـرسي  جالل 

يـر تصو
سيدو شمير 

التسويق
علي  محمد  فاطمة 

وإخراج تصميم 
عرب عبدالغفار  خلود 

16

24

30
شهده أكثر من 1350 طابًا وطالبة خالل يومين

كهرباء الشارقة تقدم العرض المسرحي رحلة مع قطورة 
وكهروب المخصص للمدارس



طظددغض طسصئئ
   طاسثدة اججاثثاطدت 

 ثثــدخ طسصـط ططغـثغظ

Anti-Bacterial 
Multipurpose Wipes 

Hand Sanitizer Spray 

To safeguard you and your family 



نستقبل عام 2023 بتفاؤل وأمل   
الهيئة  تستمر  بأن  العهد  وتجديد  كبير 
الهادفة  والمبادرات  االنجازات  تحقيق  في 
لتأمين  السليم  والتخطيط  الجاد  بالعمل 
مصادر الطاقة وتوفير المياه بجودة عالية 
الخدمات  تقديم  في  الرقمي  والتحول 
ومواكبة  المتعاملين  على  للتيسير 
التطور التكنولوجي  لتساهم في مسيرة 
صاحب  يقودها  التي  والتطوير  البناء 
محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو 
حاكم  األعلى  المجلس  عضو  القاسمي 
تظهر  والتي  اإلمارة  أرض  على  الشارقة 
نشاهده  ما  خالل   من  بوضوح  نتائجها 
في  رائدة  وإنجازات  إنمائية  طفرات  من 
جميع المجاالت  وفي كافة مناطق إمارة 
الشارقة وبمزيد من الجهد والتكاتف تستمر 
التي  المكتسبات  على  ونحافظ  المسيرة 
والمقيمين  المواطنين  لصالح  تحققت 

على أرض الشارقة.

وغاز  ومياه  كهرباء  هيئة  وتسعى   
ورؤية  وإرادة صلبة  بعزيمة قوية  الشارقة 
الرشيدة  القيادة  رؤية  لتنفيذ  مستقبلية 
وتحقيق  اإلجراءات  كافة  إتخاذ  في 

2023  واستمرار مسيرة 
االنجازات والتحول الرقمي

والمستدامة  الشاملة  التنمية  منظومة 
والمتطورة في  الحديثة  األساليب  وتبنى 
تقديم  المجاالت مما يساهم في  شتى 
وجودة  بمواصفات  للمشتركين  خدماتها 

عالية.

من  الهيئة  حققته  بما  ونفتخر   
في  الماضيين  العامين  خالل  انجازات 
المبادرات  وإطالق  الرقمي  التحول  مجال 
وتقديم  اإلجراءات  لتيسير  المبتكرة 
الخدمات في أسرع وقت وأفضل جودة 
لسكان إمارة الشارقة، ونؤكد أننا سنستمر 
الفريق  بروح  الجهود  من  مزيد  بذل  في 
الواحد لتطوير الخدمات ومواكبة التغيرات 
المواطنة  الكفاءات  واستقطاب  العالمية 
التدريب  برامج  وتنفيذ  بالهيئة  للعمل 
شباب  قدرات  وتنمية  لتطوير  والتأهيل 
تسعى  حيث  كفاءتهم  ورفع  المواطنين 
مواطن   170 لتوظيف  العام  هذا  الهيئة 
هندسية  تخصصات   130 منهم  وموطنة 
عام  وسيشهد  ادارية  وظائف  في  و40 
مجال  في  كبيرة  نتائج  تحقيق   2023
التحول الرقمي بالهيئة من خالل مشروع 
بالتعاون  الهيئة  تنفذه  الذي  المستقبل 
للتحول  المتخصصة  الشركات  إحدى  مع 
واإلجراءات  العمل  نظم  في  الرقمي 

والخدمات التي تقدمها .
  



سلطان  سعيد  سعادة  استقبل   
بالجيو السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه 
للهيئة،  الرئيسي  بالمقر  الشارقة  وغاز 
وكيل  العلماء  شريف  المهندس  سعادة 
لشؤون  التحتية  والبنية  الطاقة  وزارة 
الطاقة والبترول واستعرض الطرفان محاور 
ومشروعاتها  للهيئة  االستراتيجية  الخطة 
المستقبلية والتي تتضمن عدداً من المشاريع 
الطموحة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة 
ومواجهة التحديات، وتقديم أفضل الخدمات 
للمتعاملين، ودراسة تغيرات الطلب ومعدالت 
الفرص  من  واالستفادة  االستهالك، 
المستقبلية، وتوظيف التكنولوجيا المتطورة 
أنظمة  وتطوير  الطاقة،  كفاءة  وزيادة 
وشبكات النقل والتوزيع ورفع كفاءة وحدات 
التعاون  وتفعيل  العالقات  وتعزيز  اإلنتاج 

لتعزيز أمن الطاقة الذي أصبح عاماًل محوريًا 
في التقدم والنهضة الحضارية.

وأكد سعادة سعيد السويدي رئيس   
هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن الهيئة 
بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور 
المجلس  القاسمي عضو  سلطان بن محمد 
على  تحرص  الشارقة   حاكم  لالتحاد  األعلى 
التعاون والتنسيق مع وزارة الطاقة والبنية 
التحتية وكافة الجهات واستخدام التقنيات 
الحديثة والمتطورة  لدعم استراتيجية اإلمارات 
للطاقة 2050، ورفع كفاءة الطاقة وتلبية 
الكربونية  االنبعاثات  وخفض  االحتياجات 
والحد من األثر البيئي لعمليات اإلنتاج ونشر 
للطاقة  األمثل  االستخدام  بأساليب  الوعي 
والدراسات  األبحاث  على  االعتماد  خالل  من 
المتخصصة، واالستمرار في تطوير مشروعات 

بكافة  الطاقة  مجاالت  في  التحتية  البنية 
المناطق في إمارة الشارقة.

على  تعمل  الهيئة  أن  وأوضح   
الجهات  كافة  مع  والتنسيق  التواصل 
التخاذ  المتخصصة  والشركات  الحكومية 
كافة اإلجراءات الالزمة لتطوير مجاالت العمل 
المواصفات  أفضل  وفق  الخدمات  وتوفير 
مواطنين  من  الشارقة  إمارة  لسكان 
من  الطاقة  وزارة  أن  وأضاف  ومقيمين. 
الشركاء االستراتيجيين للهيئة ويتم التنسيق 
المستمر وتبادل الخبرات بين الجانبين وأشاد 
بدور الوزارة وجهودها وحرصها على تفعيل 
شركاءها  مع  المستمر  والتنسيق  التعاون 
كهرباء  هيئة  مع  وخاصة  االستراتيجيين 

ومياه وغاز الشارقة.

كهرباء الشارقة ووزارة الطاقة 
تبحثان محاور الخطة االستراتيجية والمشروعات المستقبلية
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حصلت هيئة كهرباء ومياه وغاز   
الشارقة على شهادة إعتماد أفضل بيئة عمل 
من مؤسسة Great place to work  العالمية 
وذلك تقديراً لجهود الهيئة في مجال تحفيز 
الموظفين وتوفير مناخ من الثقة من خالل 
للموظفين  المهني  التمّيز  تطبيق وترسيخ 
والفخر باالنتماء للهيئة والعمل بروح الفريق 
الواحد واإلنتاجية وتوفير بيئة عمل إيجابية 

من مختلف النواحي .
وأوضح سعادة عبداهلل عبدالرحمن   
ومياه  كهرباء  هيئة  عام  مدير  الشامسي 
وغاز الشارقة أن الهيئة حصلت على شهادة 
اعتماد أفضل بيئة عمل عن الفترة من نوفمبر 
تمنحها  والتي   2023 نوفمبر  إلى   2022
المنظمة األمريكية »غريت بليس تو ورك«، 
بناًء على االستبيان الخاص بمؤشر الثقة الذي 
تم طرحه على الموظفين لقياس تجربتهم 

في العمل بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة 
وشارك فيه عدد كبير من مختلف المستويات 

الوظيفية.
على  الهيئة  حصول  أن   وأكد   
هذا  عمل  بيئة  ألفضل  االعتماد  شهادة 
العام والعام الماضي يؤكد نجاح استرايجية 
العنصر  التركيز على  الهيئة واالستمرار في 
البشري واالستماع الحتياجات الكوادر البشرية 
التي  المبادرات  وتنفيذ  وإعداد  وتطلعاتهم 
تساهم في توفير بيئة العمل اإليجابية التي 
تسهم في تنمية قدرات الموظف وتحقيق 
التوازن بين العمل والحياة الشخصية، والتي 
ُتعد من الركائز األساسية للثقافة المؤسسية 
في الهيئة، وتطبيق أفضل الممارسات وزيادة 

القدرة التنافسية والفخر باالنتماء للهيئة.
هذا  الشهادة  على  الحصول  أن  وأضاف 
العام جاء بناء على مؤشر الثقة والذي تحقق 

تقديرا لجهودها في تطبيق أفضل الممارسات 
كهرباء الشارقة تحصل على شهادة إعتماد أفضل 

بيئة عمل 

االستناد  تم  حيث  ايجابية،  نتائج  خالله  من 
فيها  حققت  رئيسية  تقييم  معايير  على 
الهيئة  ِنسب مرتفعة منها فعالية وتأثير 
االتصال والتواصل الداخلي بين فريق القيادة 
تجاه  بالفخر  الموظف  شعور  والموظفين، 
العمل الذي يؤديه، الرفاه الوظيفي وتحقيق 
التوازن بين الحياة الشخصية والعمل، قدرة 
الهيئة على تطوير كفاءة الموظفين ، روح 
والثقافة  الهوية  الجماعي،  والعمل  الفريق 
المؤسسية للهيئة ، والمسؤولية المجتمعية.

سعادة عبداهلل عبدالرحمن الشامسي 
مدير عام هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة

7



عقدت هيئة كهرباء ومياه وغاز   
الشارقة  اجتماعا مع أكاديمية الشارقة 
والتكنولوجيا  الفضاء  وعلوم  للفلك 
سبل  بحث  لمناقشة   )SAASST(
مشروع  لتطوير   المشترك  التعاون 
الشارقة- المكعب  القمراإلصطناعي 
سات 2 كيوبسات ومجاالت استخداماته 
ظواهر  ومراقبة  لدراسة  يهدف  حيث 
األبحاث  وتدعيم  الطبيعية  األرض 
العلمية وتم خالل االجتماع استعراض 
التعاون  وفرص  مجاالت  من  عدد 
المشترك بين الهيئة واألكاديمية خاصة 
في  المتخصصة  الدراسات  مجال  في 

مجاالت الطاقة والمياه.
ميادة  المهندسة  وأوضحت   

كهرباء الشارقة وأكاديمية الفلك وعلوم الفضاء تبحثان التعاون 
لتطويرمشروعات البحث العلمي

والدراسات  البحوث  إدارة  مدير  البردان 
أنه تم خالل االجتماع مناقشة إمكانية 
المكعب  االصطناعي  القمر  استخدام 
وإدارة  لإلمارة  الحضري  التخطيط  في 
للمباني  السريع  النمو  الموارد ومراقبة 
البنية  وتجهيز  الجديدة  المناطق  في 
ومتابعة  الخدمات  وشبكات  التحتية 
النمو الزراعي من خالل الكتلة الخضراء 
حال  وفي  اإلضاءة  مستوى  ومراقبة 
المناطق  في  الكهربائي  التيار  انقطاع 
من  عدد  مناقشة  تم  كما  الحضرية 
بحوث المياه تضمنت تقييم جودة مياه 
تحلية  مآخذ محطات  بالقرب من  البحر 
التسربات   ، الطحالب  )تكاثر  مثل  المياه 
 ، الحرارة  درجة   ، الملوحة  النفطية، 

وبالتالي   ، الموضوعات(  من  وغيرها 
والصيانة  التشغيل  تكاليف  تقليل 
الجوفية  المياه  استخدامات  ومراقبة 
المياه المحالة في  مقابل مياه شبكة 
المالحة  المياه  مخارج  ومراقبة  المزارع 
التحلية على  البحر  وآثار محطات  في 

الحياة البحرية.
وأضافت أن الهيئة تحرص على تفعيل 
العلمية  المؤسسات  مع  التعاون 
لتطوير  األبحاث  ومراكز  واألكاديمية 
العلمي  البحث  ودعم  عملها  مجاالت 

في مختلف المجاالت.
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أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز   
الشارقة، تركيب وتشغيل 1525 عمود 
المناطق  من  عدد  في  الطرق   إلنارة 
في مدينة الشارقة، وتم تمديد كابالت 
بطول 192.681 كيلومتر، كما تم عمل 
مند  وذلك  المواقع  من  لعدد  صيانة 
شهر  نهاية  حتى  الجاري  العام  بداية 

أكتوبر الماضي.
المهندس  الدكتور  وأوضح   
توزيع  إدارة  مدير  الزرعوني  حسن 
اإلنارة  مشروعات  أن  بالهيئة  الكهرباء 
التي تنفذها الهيئة تساهم في مواكبة 
الحضارية  والنهضة  المتسارع  التطور 
التي تشهدها مدينة الشارقة، وتساهم 
بشكل فعال في توفير األمن واألمان 
ودفع  وللمشاة  السيارات  لسائقي 

عجلة التنمية المستدامة.

على  تعمل  الهيئة  أن  وأكد   
السمو  صاحب  وتوجيهات  رؤى  تنفيذ 
محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ 
القاسمي عضو المجلس األعلى لالتحاد 
والشوارع  الطرق  إلنارة  الشارقة  حاكم 
في كافة المناطق بمواصفات وجودة 
عالية ومراعاة الشكل الجمالي وتطبيق 
هذا  في  المستخدمة  التقنيات  أحدث 
المجال وتركيب مصابيح حديثة وموفرة 

للطاقة.
مشروعات  أن  إلى  وأشار   
مستمرة  والطرق  الشوارع  إنارة 
و  خطة  وفق  الشارقة،  مدينة  في 
وجودة  بمواصفات  و  زمـني،  جدول 
الطرق  مع  تتناسب  والـتي  عالية، 
والجانبية،  الرئيسة  والشوارع  السريعة 
وتوفيراإلنارة للمناطق، بما يسهم في 

كهرباء الشارقة تنير الشوارع 
بعدد 1525 عمود خالل 10 أشهر

تقديم أفضل الخدمات، بأحدث معايير 
لتلبية إحتياجات السكان، و  التكنولوجيا، 
تطوير مرافقها،  و  التحتية،  البنية  تعزيز 
مشيرًا إلى أن مشروعات اإلنارة تندرج 
التي  الحيوية،  المشروعات  ضمن 
تواصل الهيئة تنفيذها في كافة مدن 

ومناطق اإلمارة.
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أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز   
من  أكثر  واستبدال  تركيب   الشارقة 
الشبكة  على  العدادات  من     60%
الكهربائية بمدينة الشارقة ، إلى جانب 
استبدال العدادات القديمة بالعدادات 
قراءات  توفير  الذكية مما يسهم في 
دقيقة خالية من األخطاء، حيث أنجزت 
خالل  ذكي  عداد  ألف   19.154 تركيب 
عام 2023 وتعمل إدارة توزيع الكهرباء 
اإلجراءات  كافة  اتخاذ  على  بالهيئة 
أو  التوزيع  لوحات  لصيانة  الالزمة 
من  للتأكد  وذلك  بالجديدة  استبدالها 
الكهربائية  التسليكات  وسالمة  أمن 
الكهربائية  الشبكة  استقرار  وتحقيق 

ورفع كفاءتها.

أجنزت تركيب 19.154 ألف عداد ذكي خالل العام اجلاري 
         كهرباء الشارقة تنجز حتويل 60 % من العدادات إلى عدادات ذكية 

وأكد الدكتور المهندس حسن   
الزرعوني مدير إدارة توزيع الكهرباء أن 
الهيئة مستمرة في تنفيذ المشروعات 
األجهزة  أحدث  واستخدام  التطويرية 
العدادات  واستخدام  والتطبيقات 
بإمارة  المختلفة  المناطق  الذكية  في 
أو  السكنية  المناطق  سواء   الشارقة 
التجارية أوالصناعية، وذلك ضمن خطة 
بإمارة  العدادات  جميع  بتحويل  الهيئة 
الشارقة إلى عدادات ذكية لالستفادة 
أفضل  تقديم  وبهدف  مميزاتها  من 

الخدمات للمواطنين والمقيمين 

الدكتور المهندس حسن الزرعوني
مدير إدارة توزيع الكهرباء
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ومياه  كهرباء  هيئة  عقدت   
بلدية مدينة  اجتماع مع  الشارقة  وغاز 
الشارقة بهدف تبادل الخبرات في مجال 
أفضل  واستخدام  المخططات  اعتماد 
البرامج االلكترونية الهندسية المتقدمة 
التي تساعد على تطوير وتسريع آليه 
اعتماد المخططات وأفضل الممارسات 
واكتساب  المهندسين  مهارات  لتطوير 

خبرات هندسية جديدة. 
إبراهيم  المهندس  وأوضح    
البلغوني مدير إدارة الخدمات المشتركة 
أنه  الشارقة  وغاز  ومياه  كهرباء  بهيئة 
البرامج  استعراض  االجتماع  خالل  تم 

اعتماد  في  المستخدمة  الهندسية 
وغاز  ومياه  كهرباء  بهيئة  المخططات 
تراخيص  بإدارة  والمستخدمة  الشارقة 
وعقد  الشارقة  مدينة  ببلدية  البناء 
مقارنة معيارية بين البرنامجين والتعرف 
نقاط  وتحديد  والتحديات  المزايا  على 
خصائص  وأبرز  أهم  والضعف و  القوة 
في كل برنامج ومقارنة مدة اإلعتماد 

وسهولة العمل لكل برنامج  .
على  تحرص  الهيئة  أن  وأكد   
أفضل  وتقديم  اجراءاتها  تطوير 
وكفاءة  بجودة  للمشتركين  الخدمات 
وتطوير  اإلجراءات  وتيسير  عالية 

بجودة  استمراريتها  وضمان  الخدمات 
عالية لسكان إمارة الشارقة.

تدريب  تم  أنه  إلى  وأشار   
الخدمات  إداره  مهندسي  من  عدد 
وغاز  ومياه  كهرباء  بهيئة  المشتركة 
الشارقة على برنامج بلوبيم الكسابهم 
الهيئة  حرص  مؤكدًا  جديدة  مهارات 
على االطالع على أفضل الممارسات 
إلدارة  المتقدمة  البرامج  وتوفير 
المشاريع  ومتابعة  اليومية  العمليات 
المخططات  اعتماد  عمليات  وأتمتة 

واستقبال طلبات توصيل الخدمات.

بهدف تسريع آلية اعتماد المخططات وتطوير مهارات 
المهندسين 

   كهرباء الشارقة والبلدية تبحثان تطبيق أفضل 
البرامج إلعتماد المخططات 

المهندس إبراهيم البلغوني
مدير إدارة الخدمات المشتركة 

11



أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز   
الغاز  شبكة  توصيل  مشروع  الشارقة 
لبرنامج  تابع  151 منزل  لعدد  الطبيعي 
في  كلباء  بمدينة  لالسكان  الشارقة 
لتوجيهات   تنفيذا  وذلك  قياسي  وقت 
الدكتور سلطان  الشيخ  السمو  صاحب 
المجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن 
بتقديم  الشارقة  لالتحاد حاكم  األعلى 
السكنية  للمشروعات  الخدمات  أفضل 

في كافة المناطق. 
خالد  المهندس  وأوضح   
الطبيعي  الغاز  الحوسني مدير مكتب 
شبكة  تمديد  أن  الشرقية  بالمنطقة 
التابعة  للمساكن  الطبيعي  الغاز 
مدينة  في  الشارقة  اسكان  لبرنامج 
أفضل  وفق  يتم  خورفكان  و  كلباء 
مواصفات األمن والسالمة وتم تنفيذ 
تمديدات شبكة الغاز الطبيعي بطول 
المنازل  جميع  إلى  لتصل  كيلومتر   6
 151 مشروع  ضمن  إنشائها  تم  التي 

باالمكان  اصبح  كما  سكنية  وحدة 
حيث  الخدمة  من  الفورية  االستفادة 
للمساكن  الداخلية  الشبكة  أصبحت 

جاهزة للتشغيل.
الغاز  شبكة  أن  إلى  وأشار   
الطبيعي بمدينة كلباء بلغ طولها حاليًا 
أكثر من 132 كيلو متر واعمال التوسع 
المناطق  جميع  لتشمل  مستمرة 
وبلغ  المختلفة  والمشاريع  السكنية 
من  أكثر  بالخدمة  المشتركين  عدد 

725 مستخدم .
مشروع  تنفيذ  أن  وأضاف   
شبكة الغاز الطبيعي بمدينة كلباء بدأ 
منذ عام 2008 بتوجيهات من صاحب 
السمو حاكم الشارقة وتم البدء بانشاء 
المحطات  لتركيب  المدنية  االعمال 
االرضية  الشبكات  تمديد  في  والبدء 
وفي  المدينة  مناطق  من  بالعديد 
اقل من عام تم تشغيل محطة توزيع 
الغاز الطبيعي وتدفيع الغاز بالشبكات 

االرضية، حيث  كان طول الشبكة في 
كيلومتر   42 حوالي  المشروع  بداية 
تجاوز  واليوم  المناطق  بعض  لتغطي 
زالت  وال  كيلومتر   132 الشبكة  طول 
التوسعات  التطويرية  المشروعات 
مستمرة لتصل الخدمة لكافة المناطق.

كلباء  مدينة  سكان  ودعا   
وخورفكان لالستفادة من هذة الخدمة 
الفريدة واألمنة لما تمتاز به  من التوافر 
واالستدامة على مدار الساعة واألمن 
الطوارئ  خدمات  أن  كما  والسالمة 
علي  بالهيئة   الفنية  الفرق  تقدمها 
مدار الساعة طوال ايام االسبوع24/7 
الطبيعي  الغاز  استخدام  يعتبر  كما 

صديقا للبيئة

كهرباء الشارقة تنجز 
شبكة الغاز الطبيعي 
لعدد 151 منزل تابع 
لبرنامج االسكان في 
منطقة الساف بمدينة 

المهندس خالد الحوسنيكلباء
مدير مكتب الغاز الطبيعي 

بالمنطقة الشرقية
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الشارقة  وغاز  ومياه  كهرباء  هيئة  عقدت   
المنطقة  بلديات  مديري  من  عدد  مع  اجتماع 
الوسطى بهدف بحث  الخطط والمشاريع التطويرية 
المستقبلية للمنطقة الوسطى ووضع آلية تنسيق 
الوسطى  المنطقة  أهالي  متطلبات  ومتابعة 
اجراءات  لتسهيل  التعاون  وسبل  العالقات  وتعزيز 
في  تساهم  التي  الحكومية  والمشاريع  الخدمات 

تطوير وخدمة المنطقة الوسطى وسكانها. 

وأوضح المهندس خليفة محمد الطنيجي   
مدير إدارة المنطقة الوسطى بهيئة كهرباء ومياه 
حضره  الذي  االجتماع  خالل  تم  أنه  الشارقة  وغاز 
بلديات مليحة والبطائح والمدام  مناقشة  مديري 
مختلف  مع  التعاون  لتفعيل  واإلجراءات  اآلليات 

الجهات الحكومية وتوصيل الخدمات واحتياجات 
استراتيجيات  وتوضيح  المناطق  مختلف 
السبل  كافة  وطرح   ، العمل  ومنهجيات 
واإلمكانيات التي تساهم في تيسير  الخدمات 

التي تقدمها الهيئة.
الوسطى  المنطقة  إدارة  أن  وأكد   
مختلف  مع  والتنسيق  التعاون  على  تحرص 
وتقديمها  الخدمات  تطوير  أجل  من  الجهات 

بسهولة ويسر للمتعاملين.

كهرباء الشارقة 
تبحث مع مديري البلديات يف املنطقة الوسطى خطط التطوير 
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ومياه  كهرباء  هيئة  حصلت   
األيزو  شهادة  على  الشارقة  وغاز 
والمرونة  نظام  األمن  مجال  في 
المؤسسية ISO  22316:2017  وذلك 
القدرات  تبني  في  لجهودها  تتويجًا 
العمل  في  المؤسسية  والمرونة 
العمل،  منظومة  وتطوير  الحكومي 
وتطبيق أفضل الممارسات المؤسسية 
المتعلقة  بالمصطلحات  والتعريف 
وتحديد  ومبادئها،  التنظيمية  بالمرونة 
في  الهيئة  تدعم  وأنشطة  سمات 
وتقويتها،  التنظيمية  مرونتها  تحقيق 

وتعزيز جودة حياة المجتمع.

وأكدت عائشة حسين عبدالله   
والتطوير  االستراتيجية  إدارة  مدير 
وغاز  ومياه  كهرباء  بهيئة  المؤسسي 

الشارقة أن الهيئة مستمرة في تنفيذ 
الكوادر  قدرات  لتطوير  استراتيجيتها 
مجال  في  العمل  ومنظومة  البشرية 
مع  تماشيًا  وذلك  المؤسسية  المرونة 
إمارة  في  الرشيدة  القيادة  توجهات 

الشارقة.
استراتيجية  أن  إلى  وأشارت   
استمرارية  تعزيز  على  تركز  الهيئة 
المستمر  التحسين  خالل  من  أعمالها 
في مجال قدرة الهيئة على االستجابة 
للتغيير  والحاجة  العالمية  للتوجهات 
الرشاقة  ويعزز  استقرارها  يوفر  بما 
االبتكارية  القدرات  وتطوير  المؤسسية 
بإدارة  يساهم  مما  موظفيها،  لدى 
والفرعية  الرئيسية  العمليات  وتحسين 
على التطوير المستمر لألداء من خالل 
التدريجية والمبتكرة، وإدراكها  التغييرات 

ألهمية الطبيعة المتنوعة والكفاءة.
حصول  أن  وأوضحت   
االيزو  مواصفة  اعتماد  على  الهيئة 
مجال  ISO  22316:2017  في 
المؤسسية يساهم في دعم  المرونة 
المؤسسي  والتطوير  التميز  منظومة 
ورفع كفاءة الخطط االستراتيجية، وفقًا 
ألفضل الممارسات العالمية بما يضمن 
المرنة  االستجابة  على  االهيئة  قدرة 
في  تغييرات  أي  لمواكبة  والمستمرة 
احتياجات وتوقعات المتعاملين وضمان 

استدامة النتائج في جميع الظروف.

تتويجًا لجهود التطوير المستمر وتطبيق أفضل الممارسات 
      كهرباء الشارقة تحصل على شهادة االيزو في مجال المرونة المؤسسية 
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حصلت هيئة كهرباء ومياه وغاز   
جديدة  ايزو  شهادات   4 على  الشارقة 
 IMS نظام اإلدارة المتكامل  واعتماد 
التميز  لتحقيق  وذلك في إطار سعيها 
أفضل  تطبيق  في  لجهودها  وتتويجًا 
مركز  إدارة  في  والمواصفات  المعايير 
االتصال بالهيئة واإلرتقاء بالعمل وتنظيم 
التحسين  على  وحرصها  العمليات، 
المستمر في مستويات وآليات تقديم 
خدماتها لكافة المتعاملين وفق أفضل 
اإلستراتيجية  األهداف  المعاييروتحقيق 
التغيرات  مع  يتواكب  وبما  والتشغيلية 
التي  واالقتصادية  الحضارية  والنهضة 
صاحب  بقيادة  الشارقة  إمارة  تشهدها 
بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو 
المجلس  عضو  القاسمي  محمد 

األعلى لالتحاد حاكم الشارقة .
مدير  عبدالله  محمد  وأوضح   
االتصال  مركز  أن  االتصال  مركز  إدارة 
اإلدارة  نظام  على  حصل  بالهيئة 
المتكامل بعد الحصول على 4 شهادات 
حصل  شهادات   5 لتصبح  جديدة  ايزو  
عليها مركز االتصال بالهيئة هذا العام 

مظلة نظام اإلدارة المتكامل  تحت 
IMS والذي يشمل  نظام إدارة مركز 
ونظام   1-1:2017-18295 اإلتصال 
ونظام   3100:2018 المخاطر  إدارة 
 10002:2018 العمالء  شكاوي  إدارة 
ونظام قياس ومراقبة رضا المتعاملين 
الجودة  إدارة  ونظام   10004:2018

.9001:2015
تطبيق  أن  إلى  وأشار   
العمل  في  القياسية  المواصفات 
إلى  يهدف  القطاع  هذا  خالل  من 
أحدث  استخدام  خالل  من  التطوير 
في  والتكنولوجية  اإلدارية  األساليب 
اإلدارة وتأهيل العنصر البشرى  ألعلى 

المستويات .
االدارة  نظام  تطبيق  أن  وأكد   
معايير  تطبيق  على  يساعد  المتكامل 
اآليزو ومتطلبات المتعاملين والمتطلبات 
القانونية والتنظيمية وتبني إطار عمل 
واالستعداد  واالستجابة  المخاطر  إدارة 
النظام  هذا  ويحدد  الطوارئ.  لحاالت 
بكل  المنوطة  والمسؤوليات  األدوار 
التوجيهية  المبادئ  خالل  من  موظف 

ويوضح  العمليات  وخرائط  واإلجراءات 
نظام اإلدارة المتكامل الشخص المنوط 
اإلدارة  نظام  ويطبق  العمل  تنفيذ  به 
والتنفيذ  التخطيط  دورة  المتكامل 
المناسب  اإلجراء  واتخاذ  والتحقق 
الداخلي  التدقيق  إجراء  مع   )PDCA(
ويتم  التحقق.  إجراء  بوصفه  القوي 
عالية   ومرونة  دائم  بشكل  تطبيقه 
واإلدارية،  الفنية  اإلدارات  مختلف  في 
الخدمات،  تقديم  استدامة  لضمان 
منهجية  أسس  على  األداء  وانتظام 
حصول  أن  مؤكدًا   ، مدروسة  وعلمية 
مركز االتصال على شهادة االيزو نظام 
لجهود  نتيجة  جاء   ، المتكامل  االدارة 
األداء  تحسين  في  العاملين  جميع 
والسعي  المعايير  بأرقى  وااللتزام 
الخبرات  واكتساب  المستمر  للتأهيل 
العمل  خالل  من  عالمية  بمواصفات 
مع  والتوافق  مالئمة  عمل  بيئة  في 
الجودة،  في  الدولية  المواصفات 
باإلدارة. للعاملين  الشكر   موجهًا 

في مجاالت إدارة مركز االتصال 
والمخاطر والشكاوى ورضا 

المتعاملين 
كهرباء الشارقة تحصل على 4 
شهادات ايزو جديدة واعتماد 

نظام اإلدارة المتكامل
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أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز   
الشارقة %70 من مشروع تمديد خط 
استراتيجي قطر 800 ملم  لنقل المياه 
الشنوف  إلى ضاحية  الزبير  من محطة 
وباستخدام مواد صديقة للبيئة تحافظ 
الخط  وسيوفر  المياه  جودة  على 
لمناطق  العذبة  النقية  المياه  الجديد 
الجديدة  والمناطق  وهديبة  مهذب 
في ضاحية الشنوف ويعزز من كفاءة 
بالكامل  الخط  انجاز  وسيتم  الشبكة 

خالل شهر يناير القادم. 
فيصل  المهندس  وأوضح   
السركال مدير إدارة المياه بهيئة كهرباء 
ومياه وغاز الشارقة  أن مشروع تنفيذ 
خط استراتيجي لنقل المياه من محطة 
الزبير إلى ضاحية الشنوف يأتي تنفيذا 
لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور 
عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان 
المجلس األعلى حاكم الشارقة بضرورة 
للمناطق  الرئيسية  الخدمات  توصيل 
وفق  التطويرية  والمشروعات  الجديدة 

أفضل المواصفات . 
التكلفة  أن  إلى  وأشار   
حوالي  إلى  تصل  للمشروع  اإلجمالية 
الخط  طول  ويبلغ  درهم  مليون   15.5
أكثر من 6 كم وبقطر 800 ملم وبدأ 
منتصف  خالل  المشروع  في  العمل 
ان  المخطط  ومن   2022 يوليو  شهر 
 2023 يناير  في  بالكامل  إنجازه  يتم 
الحفر  أعمال  المشروع  ويتضمن 
األنابيب وإنشاء غرف محابس  وتمديد 
التحكم ، وأعمال الحماية وصيانة الطرق 
المحيطة وتم استخدام أنابيب الكاربون 
اإليبوكسي  بطالء  المحمية  ستيل 
المواصفات  أحدث  اآلمن صحيًا حسب 
و  توزيع  أنظمة  المتبعة في  العالمية 

نقل المياه العذبة .
وغاز  ومياه  كهرباء  هيئة  أن  وأضاف 
كفاءة  رفع  مشروع  أنجزت  الشارقة 
من  المحاله  للمياه  الزبير  ضخ  محطة 
مليون   25 إلى  جالون  مليون   13.2
المتزايد  الطلب  لتلبية   ، يوميًا  جالون 

المناطق  لخدمة  والمياه  الطاقة  على 
االستراتيجي  الخط  وسيعمل  الجديدة 
نقل  على  حاليا  تنفيذه  يتم  الذي 
ضاحية  إلى  المحطة  من  المياه 
الشنوف والمناطق المجاورة لها لتوفير 
للمساكن  النقية  العذبة  المياه  الميته 
سيتم  التي  التطويرية  والمشروعات 
المرحلىة  خالل  الضاحية  في  تنفيذها 

القادمة .
وأكد أن الهيئة تواصل جهودها   
وتوزيع  نقل  شبكات  وتقوية  لتعزيز 
المياه في كافة مناطق إمارة الشارقة  
تهدف  التي  الهيئة  استراتيجية  ضمن 
واستدامتها   المياه  مشروعات  لتطوير 
من خالل توسعات ومشاريع تطويرية 
التنمية  مسيرة  لمواكبة  طموحة 

الشاملة التي تشهدها إمارة الشارقة

يتم انجازه بالكامل يناير 2023
كهرباء الشارقة تنجز 70  % 
من الخط االستراتيجي لنقل 
المياه إلى ضاحية الشنوف
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أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز   
الشارقة مشروع توصيل المياه للمرحلة 
األولى من برنامج الشيخ زايد لالسكان 
السيوح   ضاحية   8 الموردة  بمنطقة 
لعدد 130 منزل وذلك تنفيذا لتوجيهات  
الدكتور سلطان  الشيخ  السمو  صاحب 
المجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن 
بتقديم  الشارقة  لالتحاد حاكم  األعلى 
السكنية  للمشروعات  الخدمات  أفضل 

في كافة المناطق. 
فيصل  المهندس  وأوضح   
السركال مدير إدارة المياه   أن تمديد 
لبرنامج  التابعة  للمساكن  المياه  شبكة 
منطقة  في  للسكان  زايد  الشيخ 
وفق  يتم  السيوح  بضاحية   8 الموردة 
أفضل مواصفات وتم تنفيذ تمديدات 
الداخلية  والشبكة  الرئيسية  الخطوط 
للمياه في منطقة الموردة 8 بالكامل 
الولى من  المياه للمرحلة  وتم توصيل 
 130 بعدد  لالسكان  زايد  الشيخ  برنامج 
لتوصيل  جاهزة  والشبكة  سكنية  فيال 

تصل  والتي  المشروع  مراحل  باقي 
ألكثر من 400 فيال سكنية  .

وأكد أن الهيئة تسعى لتطوير   
في  المياه  توزيع  ومحطات  شبكات 
إلى  المياه  لتوصيل  المناطق  كافة 
والصناعية  والتجارية  السكنية  المباني 
في كافة المناطق بإمارة الشارقة بعد 
إنجاز المنشأة واستالم طلبات التوصيل 
الدائم للمياه و تعتمد إدارة المياه على 
متخصصة   بشرية  وكوادر  فنية  فرق 
المواصفات  أفضل  وفق  تعمل 
جميع  واستيفاء  األمن  تحقق  التي 
المتطلبات في اإلشراف على توصيل 

وتشغيل المياه.
توصيل  آلية  أن  إلى  وأشار   
المياه للمنشآت تبدأ  بالتقديم من قبل 
توصيل  طلب  على  معتمد  مقاول 
الخدمات  إدارة  في  المياه  خدمة 
استكمال 80%  بعد  وذلك  المشتركة 
من مرحلة إنجاز المشروع.  بعدها يتم 
لدى  المختصة  للجهة  الطلب   تحويل 

عن  وذلك  المشروع  لدراسة  الهيئة 
المرجحة  التغذية  نقطة  تحديد  طريق 
بزيارة  والقيام  بالمياه  المنشأة  لتزويد 
مختص  مهندس  قبل  من  ميدانية 
تقرير  لعمل  وذلك  الموقع  لمعاينة 
نهائي الحتياجات المنشأة من المواد  .

تلقائيًا  الطلب  تحويل  يتم  أنه  وأضاف 
إدارة  في  التوصيل  طلب  فتح  بعد 
قسم  إلى  المشتركة  الخدمات 
موعد  ويحدد  المياه  بإدارة  التفتيش 
فحص الموقع وذلك للتأكد من سالمة 
للمواصفات  ومطابقتها  التوصيالت 
واإلشتراطات لدى الهيئة، ، بعد التأكد 
تتضمن  والتي  الرسوم  استيفاء  من 
رسوم التوصيل والمواد وإحضار شهادة 
من  اإلنجاز  شهادة   ، الخدمات  توصيل 
 ، برنامج االسكان  أو رسالة من  البلدية 
العداد والتوصيل وتشغيل  يتم تركيب 

خدمة المياه للمشروع.

كهرباء الشارقة
تنجز توصيل المياه للمرحلة 
األولى لمشروع الشيخ زايد 
لالسكان بالموردة 8
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أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز   
الشارقة عن زيادة نسبة التوطين في 
 2021 بداية  من  الهندسية  الوظائف 
 148.97% بنسبة   2022 نهاية  حتى 
حيث بلغ عدد المهندسين المواطنين 
مهندس    98 عدد   2021 عام  بداية 
وارتفع ليصل إلى 244 مهندس نهاية 
خطتها  عن  الهيئة  وكشفت   ،  2022
لرفع نسبة التوطين لتصل إلى  73%  
في  الهندسية  الوظائف  إجمالي  من 
الهيئة  تعتزم  حيث   2023 عام  نهاية 
توظيف  170 من أبناء اإلمارة الباحثين 
من   130 عدد  العمل  منهم  عن 
إلى  باإلضافة  المواطنين  المهندسين 

40 وظيفة إدارية .

خلفان  عيسى  ماجد  وأكد   
حريمل الشامسي مدير اإلدارة العامة 
بهيئة  المؤسسي  الدعم  لخدمات 
الهيئة  أن  الشارقة  وغاز  ومياه  كهرباء 
نسبة  لرفع  خطة  تنفيذ  في  بدأت 
الهندسية منذ  الوظائف  التوطين في 

التوطين  نسبة  وبلغت   2021 عام 
الهندسية 64%  الوظائف  الحالية في 
في  الهندسية  الوظائف  إجمالي  من 
الهيئة ويصل إجمالي عدد المهندسين 
المواطنين بالهيئة حاليًا  244 وتتضمن 
إلى   العدد  يصل  أن  الهيئة  خطة 
من  الهندسية  الوظائف  في   374
نهاية  في  بنسبة 73%  المواطنين، 
المجال  أن  إلى  مشيرًا   ،  2023 عام 
مفتوح أمام جميع المواطنين الباحثين 
العمل  لفريق  لالنضمام  العمل  عن 
تحتاجها  التي  المجاالت  في  بالهيئة 
اختيار  وسيتم  الفنية   وخاصة  الهيئة 
المتقدمين للحصول على فرصة عمل 
دائرة  مع  والتنسيق  بالتعاون  بالهيئة 

الموارد البشرية .
 

صاحب  توجيهات  أن  وأضاف   
السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 
األعلى  المجلس  عضو  القاسمي 
لالتحاد حاكم الشارقة بإحالل الوظائف 

والمؤسسات  والهيئات  الدوائر  في 
من  فئات  وتحديد  بالشارقة  الحكومية 
الموظفين سيقبلهم صندوق الشارقة 
يناير  من  اعتبارًا  االجتماعي  للضمان 
سيساهم  يتقاعدوا   لكي  الجاري 
بفاعلية في  إتاحة فرص عمل لغيرهم 
من المواطنين الشباب مؤكدًا أن الهيئة 
التوجيهات  تنفيذ  على  بالعمل  بادرت 
في  للمواطنين  عمل  فرص  وتوفير 
كافة القطاعات من خالل المشروعات 
يتم  التي  والمشروعات  الجديدة 

تطويرها . 

إستراتيجية  أن  إلى  وأشار   
التوطين  تشجيع  إلى  تهدف  الهيئة 
الوظائف  خاصة  الوظائف  في مختلف 
الهندسية والفنية وتسعى الستقطاب 
بالهيئة  للعمل  المواطنة  الكفاءات 
وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل لتطوير 
ورفع  البشرية  الكوادر  قدرات  وتنمية 

كفاءتهم.

حققت نسبة زيادة 97 % خالل عامين
 كهرباء الشارقة تعتزم رفع نسبة التوطين بالوظائف الهندسية وتوظيف 170 من أبناء 

اإلمارة العام الجاري
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ومياه  كهرباء  هيئة  تسلمت   
اكس  سي  جائزة  درع  الشارقة  وغاز 
CX trans-(  2022 )ترانسفورميشن
شركة  formation Award    من 
تقديرًا  العالمية)AVAYA(  وذلك  افايا 
لجهود إدارة مركز اإلتصال بالهيئة في 
أحدث  وتطبيق  الرقمي  التحول  مجال 
خالل  االتصال  مركز  وتطوير  التقنيات 
فترة قياسية وتطبيق افضل الممارسات 
والماء  الكهرباء  خدمات  مجال  في 
مركز  ادارة  خالل  من  الطبيعي  والغاز 
االول  المزود  الهيئة  باعتبار  االتصال 
في المنطقة لخدمات الغاز الطبيعي 
لتحقيق  الهيئة  سعي  على  وتأكيدًا 

الريادة والتميز .
مدير  عبدالله  محمد  وأوضح   
حصلت  الهيئة  أن  االتصال  مركز  إدارة 

لما  تقديرا  والتكريم  الدرع  هذا  على 
وتعزيز  شامل  تحويل  من  حققته 
انظمة  بأحدث  االتصال  مركز  ادارة 
الواردة  البالغات  ومعالجة  استقبال 
 )600566665( الموحد  الرقم  عبر 
 )991( والرقم  بالخدمات  الخاص 
ساهم  مما  الطارئة،  بالحاالت  الخاص 
ودعم  االستجابة  سرعة  بزيادة  كذلك 
الحوكمة ونظام الجودة ومراقبة االداء 
مشاريع  ودعم  التشغيلية  والمؤشرات 

الذكاء اإلصطناعي المستقبلية.

اإلتصال  مركز  أن  إلى   وأشار   
الشارقة  وغاز  ومياه  كهرباء  بهيئة 
اإلجراءات  من  مجموعة  على  يعتمد 
سياسة  تحقيق  على  تركز  والعمليات 
لتلبية  وأهدافها  المتكاملة  الجودة 

منهجية  وتبني  المتعاملين  احتياجات 
وإتخاذ  المخاطر  توقع  عبر  التفكير 
الفرص  وتحديد  لها  الالزمة  اإلجراءات 
يدفع  بما  استثمارها  على  والعمل 
داخل  المستمر  التحسين  عمليات 
والتقييم  باإلدارة  العمل  منظومة 
لألنشطة  والمستقل  الموضوعي 
وتطويرها  لتحسينها  والخدمات 
للعمليات  مضافة  قيمة  وتأسيس 
في مختلف األقسام للمساهمة في 
تحقيق األهداف وتطبيق أساليب إدارية 
إستمرارية  وضمان  للتقييم  متطورة 
تطوير  في  يسهم  ما  التحسين 

الخدمات مركز اإلتصال .

تقديرا جلهودها  يف تطبيق أحدث التقنيات
كهرباء الشارقة تتسلم جائزة التميز من شركة أفايا العاملية 

19



ومياه وغاز  كهرباء  هيئة  فازت   
الشارقة بالمستوى الذهبي في جائزة 
مجلس هارفرد لألعمال الدولية ومقره 
نيويورك في الواليات المتحدة األمريكية  
عن فئة االبتكار وتعد هذه الجائزة  من 
تركز  التي  المرموقة  العالمية  الجوائز 
الشاملة  الجودة  إدارة  مفهوم  على 
في  المؤسسات  تقييم   الى  وتهدف 
مختلف القطاعات وفق مستوى التميز 
واعتمادها ألفضل الممارسات ، إضافة 
عالية  لخدمات ومنتجات  تقديمها  إلى 
الفائزين  جميع  اختيار  وتم  الجودة، 
الجودة  إدارة  إطار  على  بناًء  بالجوائز 
الشاملة لمجلس هارفارد لألعمال، وتم 
إجراء عملية التقييم من قبل مقيمين 

محترفين دوليين.
عبدالله  سعادة  وأكد   
عبدالرحمن الشامسي المدير التنفيذي 
أن  الشارقة  وغاز  ومياه  كهرباء  لهيئة 
في  االبتكار  ونظام  سياسة  تبني 
صاحب  لتوجهيات  تنفيذًا  يأتي  الهيئة 

بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو 
المجلس  عضو  القاسمي  محمد 
التي  الشارقة  حاكم  لالتحاد  األعلى 
واالعتماد  التميز  تحقيق  إلى  تهدف 
تقديم  في  واالبداع  االبتكار  على 
الهيئة  ان  وأضاف  الحكومية  الخدمات 
جاذبة  عمل  بيئة  توفير  على   تحرص 
وتعتمد  واالبتكار  لإلبداع  ومشجعة 
قنوات  وفير  على  استراتجيتها  في 
والمقترحات  األفكار  لتلقي  متعددة 
والتفاعل  والمراجعين  الموظفين  من 
ودراسة  المجتمع   فئات  مختلف  مع 
اإلجراءات  لتيسير  وتطويرها  األفكار 
للممتعاملين   الخدمات  وتقديم أفضل 

وتطوير مجاالت العمل .
الهيئة  فوز  أن  إلى  وأشار   
تتويجًا  يأتي  العالمية  الجائزة  بهذه 
نظام  تطوير  على  وحرصها  لجهودها 
عمل  بيئة  وتوفير  بالهيئة  االبتكار 
التميز  ونشر مفهوم  للمبدعين  جاذبة 
أفضل  وتطبيق  واإلبداع  المؤسسي 

الممارسات باإلضافة إلى ضمان تطبيق 
وتطويرًا  كفاءة  العمل  أساليب  أكثر 
مؤكدًا  الشارقة،  إمارة  مستوى  على 
في  الحكومي  القطاع  أهمية  على 
توجيه ورعاية خطط التنمية المستدامة 
وتوفير بيئة عمل محفزة على االبتكار 

في جميع المجاالت.

كهرباء الشارقة  تفوز بالمستوى الذهبي
لجائزة مجلس هارفرد لألعمال الدولية عن فئة االبتكار
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ومياه  كهرباء  هيئة  أطلقت   
جمعية  مع  بالتعاون  الشارقة  وغاز  
قطع  لتركيب  مبادرة  الخيرية  الشارقة 
المنازل  الترشيد في عدد من  وأدوات 
البراشي  بمنطقة  اختيارها  تم  التي 
وتهدف  االستهالك  لدراسات  وفقًا 
المبادرة لتوعية أصحاب المنازل بأفضل 
اإلجراءات  من  عدد  واتخاذ  الممارسات 
والمياه  الطاقة  استهالك  لتقليل 
وتشمل  والسالمة  األمن،  وإجراءات 
وبعض  مطبوعات  توزيع  المبادرة 

األلعاب التوعوية.
نائب  المرزوقي  راشد  وأكد   
مدير إدارة الترشيد بهيئة كهرباء ومياه 
على  تحرص  الهيئة  أن  الشارقة  وغاز 
تجاه  األسرة  أفراد  بين  الوعي  نشر 
وتطبيق  للموارد،  األمثل  االستخدام 
مجال  العملية في  الممارسات  أفضل 
والمياه،  الكهرباء  ترشيد استهالك 
لخفض معدالت الهدر وتخيفض قيمة 

الفواتير.
المرحلة األولى  وأشار إلى أن   
تخفيض  تستهدف   المبادرة  من 

في  منزل   110 بعدد  المياه  استهالك 
عن  أولى  كمرحلة  براشى  منطقة 
ترشيد  وأدوات  قطع  تركيب  طريق 
بمعدالت  المياه  مرافق  بجميع  المياه 
المعتمدة  للمعدالت  مطابقة  تدفق 
خفض  الى  تؤدى  والتى  بالهيئة 
استهالك المياه بنسب ال تقل عن 30% 
مع  المباشر  التواصل  تستهدف  كما 
المتعاملين وتقديم نصائح ارشادية عن 
والمياه  الطاقة  استهالك  ترشيد  طرق 
الدورية  الصيانة  بأهمية  وتوعيتهم 
واستبدال  للتسربات  الفورى  واالصالح 
المحافظة  وأهمية  التالفة  االدوات 
وإستدامتها  والموارد  المياه  على 
على  والمحافظة  القادمة  لالجيال 

البيئة.
دور  عليها   األسرة  أن  وأضاف   
كبير في غرس سلوكيات الترشيد خاصة 
بين األطفال  لمواجهة التحديات البيئية 
حول  األفراد  بين  الوعي  نسبة  ورفع 
الطاقة،  استهالك  كفاءة  زيادة  طرق 
من  الهدر،ونسعى  معدالت  وتقليل 
إلى  المنازل  لتحويل  المبادرة   خالل 

صديقة  ومنازل  استدامة  أكثر  أنماط 
للبيئة. 

رئيس  المحضار  أحمد  وأوضح   
قسم الدعم الفني بإدارة الترشيد  في 
استكمااًل  تعد  المبادرة  هذه  أن  الهيئة 
مختلف  توعية  في  الهيئة  لخطة 
القطع  تركيب  بأهمية  المجتمع  فئات 
بكميات  وتعريفهم  للمياه  المرشدة 
تقل عن  والتي ال  توفرها  التي  المياه 
قطع  تركيب  المبادرة  وتشمل    30%
تم  التي  المنازل  في  مجانًا  الترشيد 
الشارقة  جمعية  مع  بالتعاون  اختيارها 
الخيرية وتساهم في خفض استهالك 
تتضمن  وكذلك  كبير  بشكل  المياه 
اإلضاءة  بأنظمة  األسر  تعريف  المبادرة 
منظمات  واستخدام  وأهمية  الذكية 
استخدام  تحسن  التي  الذكية  الحرارة 
وأهمية  المنزل  في  التكييف  نظام 
الصيانة الدورية لألجهزة ، ما يوفر المال 
وتم توزيع عدد من األلعاب والكتيبات 
لألطفال في المنازل تهدف لتوعيتهم 

بطرق مبسطة.

كهرباء الشارقة واجلمعية اخليرية
يطلقان مبادرة لتركيب قطع الترشيد يف املنازل وتوعية 

األسر

راشد المرزوقي 
نائب مدير إدارة الترشيد
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كهرباء  هيئة  من  وفد  زار   
المصانع  أحد  الشارقة  وغاز  ومياه 
المصابيح  إنتاج  في  المتخصصة 
في  للطاقة  الموفرة  والكشافات 
على  االطالع  بهدف  النمسا 
اإلنارة  مجال  في  الحديثة  التقنيات 
على  واإلطالع  للطاقة  الموفرة 
أحدث المواصفات القياسية الدولية. 
الزيارة  خالل  الوفد  إطلع   
على التكنولوجيا الحديثة في مجال 
ومدى  للطاقة  الموفرة  اإلنارة 
التكنولوجيا  هذه  تطبيق  إمكانية 
مما  الشارقة  إمارة  مستوى  على 
يسهم في تحقيق أعلى المعدالت 
التنافسية في مجال اإلنارة وتحقيق 

الفائدة القصوى.
زيارته  الهيئة  وفد  واستهل   
المتخصص  المصنع  في  الميدانية 
أنظمة  أحدث  على  بالتعرفف 
والمصابيح  مكوناتها  وإدارة  اإلضاءة 
الموفرة للطاقة للتطبيقات الداخلية 

والخارجية.
وأكد الوفد أن هذه الزيارات   
تمكن  التي  العناصر  أهم  من 
الخبرات  إكتساب  من  الموظفين 
والمصانع  الشركات  من  والمهارات 

العالمية. 

خالل زيارة ألحد املصانع املتخصصة يف النمسا 
وفد كهرباء الشارقة يطلع على أحدث املواصفات يف مجال اإلنارة املوفرة للطاقة 
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ومياه  كهرباء  هيئة  أنجزت   
الغاز  شبكة  توصيل  الشارقة  وغاز 
التجارية  للوحدات  الطبيعي  
شاطئ  بمشروع  والمطاعم 
وفي  المعايير  أفضل   وفق  الحيرة 
من  يعزز  مما  قياسية،  زمنيه  فترة 
إمكانات المشروع ويجذب مزيد من 
البيئة  على  ويحافظ  االستثمارات 
الحيرة  شاطئ  مشروع  يمثل  حيث 
هيئة  نفذته  الذي  االستراتيجي 
الشارقة لالستثمار والتطوير »شروق« 
ويساهم  وترفيهية  سياحية   وجهة 
في دعم وتعزيز السياحة الشاطئية 
والمقيمين   المواطنين  يخدم  و 

باالمارة .

أمنه  المهندسة  وأكدت   
الطبيعي  الغاز  إدارة  مدير  هده  بن 
الشارقة   وغاز  ومياه  كهرباء  بهيئة 
لمشروع  الطبيعي  الغاز  توصيل  أن 
في  سيساهم  الحيرة  شاطئ 
والنوعية  االستثمارية  الفرص  دعم 
مع  ينسجم  ما  وهو  بالمشروع، 
لتوفير  الهيئة  وجهود  توجهات 
المواصفات  أفضل  وفق  الخدمات 

التنافسية   القدرة  من  يعزز  مما 
مثالية  وجهة  اإلمارة  وجعل 
القطاعات. كافة  في   لالستثمار 

الغاز  إدارة  أن  إلى  وأشارت   
وغاز  ومياه  كهرباء  بهيئة  الطبيعي 
توصيل  مشروع  أنجزت  الشارقة 
مطعم   18 لعدد  الطبيعي  الغاز 
شبكة  تنفيذ  وتم  تجارية  ووحدة 
الغاز لمشروع الحيرة بطول 1.5 كيلو 
لربطها مع الشبكة الرئيسية وتوصيل 
الطبيعي  الغاز  خدمات  وتشغيل 

في الوحدات في زمن قياسي .

تحرص  الهيئة  أن  وأضافت   
الطبيعي  الغاز  توصيل شبكة  على 

الشارقة  إمارة  في  المناطق  لكافة 
على  المختلفة  الفئات  وتشجيع 
توفرها  التي  المزايا  من  االستفادة 
شبكة الغاز الطبيعي من االستمرارية 
واألمن  ساعة   24 مدار  على 
التنافسية  واألسعار  والسالمة 
تنفرد  حيث  الغاز  اسطوانات  مقابل 
إمارة الشارقة بشبكة متكاملة لتوزيع 
أساسية  بنية  تمثل  الطبيعي  الغاز 
رائدة  تجربة  وتعتبر  ومتطورة  قوية 
وفريدة تساهم في استمرار مسيرة 
التطور واالزدهار في كافة المناطق 
والتجارية  السياحية  والمشروعات 

والسكنية والصناعية.

بهدف توفير أفضل اخلدمات 
واحلفاظ على البيئة

كهرباء الشارقة تعلن توصيل 
الغاز الطبيعي للمطاعم 

والوحدات التجارية مبشروع 
شاطئ احليرة
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استقبلت هيئة كهرباء ومياه   
القنصلية  من  وفد  الشارقة،  وغاز 
لمناقشة   ، كوريا  لجمهورية  العامة 
المشترك بين  التعاون  سبل تفعيل 
والشركات  والمؤسسات  الهيئة 
على  واالطالع  المتخصصة  الكورية 
مجاالت  في  الممارسات  افضل 
واالستدامة  والمياه  الطاقة 
واالبتكار  البيئة  على  والمحافظة 
ومبتكرة  مستدامة  حلول  إليجاد 

باستخدام التقنيات الحديثة. 
عبدالله  سعادة  ورحب   
المدير  الشامسي  عبدالرحمن 
وغاز  ومياه  كهرباء  لهيئة  التنفيذي 
برئاسة  الكوري  بالوفد  الشارقة 
حرص  مؤكدًا  جون،  بينغ  مون 

كهرباء الشارقة تبحث مع وفد من القنصلية العامة لكوريا 
تعزيز التعاون املشترك

الهيئة على توطيد عالقات التعاون 
المؤسسات  مع  المشترك  والعمل 
محاور  من  عدد  واستعرض  الكورية 

استراتيجية الهيئة ومشروعاتها.
الهيئة  أن  اللقاء  وأكد خالل   
السمو  صاحب  من  بدعم  تتطلع 
محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ 
األعلى  المجلس  عضو  القاسمي 
من  ومتابعة  الشارقة  حاكم  لالتحاد 
محمد  بن  سلطان  الشيخ  سمو 
العهد  ولي  القاسمي  سلطان  بن 
نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس 
التنفيذي إلى تقديم الخدمات وفق 
وتطوير  وإعداد  المواصفات  أفضل 
لمشروعات  مستقبلية  استراتيجية 
الشارقة  إمارة  في  والمياه  الطاقة 

عليها  المتنامي  الطلب  لمواجهة 
الشارقة  امارة  احتياجات  وتوفير 
المتكاملة  االدارة  منظومة  وتطبيق 
مع  والتعاون  عملها   مجاالت  في 
المحلية  المتخصصة  المؤسسات 
ومراكز  والجامعات  والعالمية 

األبحاث.
تحرص  الهيئة  أن  وأضاف   
واالستفادة  الخبرات  تبادل  على 
الهيئة  بين  التعاون  فرص  من 
الكورية  والشركات  والمؤسسات 
المتخصصة في عدد من المشاريع 
مجاالت  في  خاصة  المستقبلية  
من  الفاقد  وتقليل  الطاقة  كفاءة 
الفنية  الكوادر  وتدريب  الشبكات 
مواكبة  على  قادرة  تكون  حتى 
التطوير والتحول الذكي في تقديم 

الخدمات.
جون  بينغ  مون  واستعرض   
البعثة  ورئيس  العام  القنصل   ،
كوريا   لجمهورية  العامة  بالقنصلية 
التعاون  وفرص  مجاالت  من  عدد 
المتقدمة  التكنولوجيا  وتطبيق 
لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ 
هيئة  من  اللقاء  حضر  البيئة.   على 
سعادة  الشارقة  وغاز  ومياه  كهرباء 
الشامسي  عبدالرحمن  عبدالله 
كهرباء  لهيئة  التنفيذي   المدير 
والسيدة  الشارقة   وغاز  ومياه 
شريفة الزرعوني مدير إدارة العقود 

والمشتريات بالهيئة . 
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أكد سعادة سعيد السويدي   
وغاز  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس 
العالمي  اليوم  بمناسبة  الشارقة 
بدعم  تعمل  الهيئة  أن  للطاقة 
الشيخ  السمو  صاحب  من  ومتابعة 
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 
لالتحاد  األعلى  المجلس  عضو 
حاكم الشارقة على تطوير مجاالت 
عملها ورفع كفاءة الطاقة وتطوير 
واستخدام  والتوزيع  النقل  شبكات 
والتحول  المتقدمة  التكنولوجيا 
الذكي في تقديم الخدمات وذلك 
كوادرها  على  االعتماد  خالل  من 
واستقطاب  المواطنة  البشرية 
الكفاءات للعمل في كافة اإلدارات 
المعتمد  االستراتيجي  والتخطيط 
واألفكار  الدقيقة  البيانات  على 

والشراكات والتواصل المجتمعي.
كهرباء  هيئة  أن  إلى  وأشار   
على  حريصة  الشارقة  وغاز  ومياه 
المبادرات  ودعم  االستدامة  تحقيق 
الوطنية التي تهدف  للحفاظ على 
البيئة والحد من االنبعاثات الكربونية 
، وتستمر في إطالق المبادرات التي 
تهدف إلى تشجيع شرائح المجتمع 
األمثل  باالستخدام  االلتزام  على 

للطاقة والمياه وتخفيض االنبعاثات 
في  الذكي  والتحول  الكربونية 
في  واالستثمار  الخدمات  تقديم 
النظيفة  والطاقة  الخضراء  الطاقة 
المستدامة،  الممارسات  وتشجيع 
المشروعات  الهيئة عدد من  وتنفذ 
البحثية بالتعاون مع جامعة الشارقة 
والجامعة األمريكية بالشارقة والتي 
الحيوية  القضايا  لخدمة  تهدف 
وتطوير  تنمية  في  والمساهمة 
إمارة  احتياجات  وبلورة  المجتمع، 
الشارقة في مجاالت الطاقة وتحلية 

المياه .
تعمل  الهيئة  أن  وأضاف   
على تلبية الطلب المتزايد  في إمارة 
الكهربائية،  الطاقة  على  الشارقة 
لعام   الهيئة  استراتيجية  خالل  من 
توليد  قدرة  لتعزيز  والرامية   2030
الطاقة الكهربائية في اإلمارة لتصل 
خالل  من  ميجاواط   4600 إلى 
محطتي  لتطوير  مشروعين  تنفيذ 
من  يعتبران  واللذان  واللية  الحمرية 
إنتاج  في  الطموحة  المشاريع  أهم 
 ، عالية  بكفاءة  الكهربائية  الطاقة 
أول  الحمرية  محطة  مشروع  ويعد 
الطاقة  لتوليد  مستقلة  محطة 

الشارقة  المركبة في  الدورة  بنظام 
، ويمثل هذا المشروع أكثر محطات 
الطاقة الكهربائية كفاءة في قطاع 

الطاقة بمنطقة الشرق األوسط.
تساهم  المشروعات  وهذه   
إمارة  استراتيجية  هدف  تحقيق  في 
لخفض  اإلمارات  ودولة  الشارقة 
التزام  وتعزز  الكربونية  االنبعاثات 
الطاقة  بتوفير  المستمر  الهيئة 
الكهربائية الضرورية وبأسعار تنافسية  
األثر  من  والحد  االحتياجات  لتلبية 

البيئي لعمليات توليد الطاقة.
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ومياه  كهرباء  هيئة  عقدت   
مع  مكثفة  اجتماعات  الشارقة  وغاز 
الحيوانيه  الثروة  الزراعة و  دائرة شؤون 
زراعة  مشروع  ومقاول  الشارقة  في 
القمح في الشارقة وعدد من الجهات  
تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ 
القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور 
امارة  حاكم  األعلى  المجلس  عضو 
لتنسيق  ورعاه  الله  حفظة  الشارقة- 
الخدمات  وتوفير  الالزم  الدعم  تقديم 
زراعة  مشروع  انجاح  على  للعمل 
المشروعات  من   يعد  الذي  القمح  
التي  المتغيرات  ظل  في  الطموحة 
على  تؤثر  قد  والتي  العالم،  يشهدها 
إلى  باإلضافة  الغذائية،  المواد  توافر 
والمرافق  الوظائف  للعديد من  توفيره 

والخدمات األخرى.
سلطان  سعيد  سعادة  وصرح   
ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  السويدي 
األمن  مشروعات  أن  الشارقة  وغاز 
يجب  التي  الركائز  احد  تعتبر  الغذائي 
المؤسسات  كل  قبل  من  دعمها 

ويجب  الحكومية  وغير  الحكومية 
وانجاح  لدعم  الطاقات  كل  تسخير 
الهيئة  ان   إلى  مشيرًا   ، المشروع 
الالزمة  المياه  خدمات  بتوفير  قامت 
وتشغيل  تنفيذ  في  للبدء  والمطلوبة 
دائرة  مع  المباشر  والتنسيق  المشروع 
في  الحيوانية  والثروة  الزراعة  شؤون 
الشارقة والمقاول الموكل إليها أعمال 
تنفذ  تم  كما  والمتابعة  التشغيل 
المرحلة األولى لتمديد كابالت الكهرباء 
تنفيذ  وجاري  المحوالت  وتركيب 
المرحلة الثانية حسب التنسيق مع دائرة 
تصل  حيث  الحيوانية  والثروة  الزراعة 
األحمال الكهربائية اإلجمالية للمشروع  

.  KVA 3250 بالكامل
عبدالله  سعادة  واضاف   
عبدالرحمن الشامسي مدير عام هيئة 
الهيئة  ان  الشارقة  وغاز  ومياه  كهرباء 
التي  المبادرات  كل  لتنفيذ  تسعى 
بكل  وتسعى  واالمارة  الدولة  تخدم 
والمشاريع  المبادرات  لدعم  مواردها 
لما لهذة المشاريع االثر على المجتمع 

تحرص  الهيئة  أن  وأضاف  والمنطقة 
المؤسسات  مع  التعاون  تفعيل  على 
لتطوير مجاالت عملها ودعم المشاريع 

التنموية في مختلف المجاالت.
المشروع  هذا  تدشين  وجاء   
السمو  صاحب  من  والمهم  الرائد 
حاكم الشارقة  »حفظه الله” وبحضور 
الدوائر  روؤساء  السعادة  أصحاب 
سعادة  ومنهم  االخرى  الحكومية 
العام  المدير  وسعادة  الهيئة  رئيس 
للهيئة ليؤكد الرؤية االستراتيجية إلمارة 
باعتباره  المشروع   بتنفيذ هذا  الشارقة 
لخدمة  ومهم  استراتيجي  مشروع 
القمح  انتاج  خالل  من  المنطقة  أبناء 
الخارج  من  استيراده  الى  الحاجة  دون 
اقتصاديًا  االستدامة  مفهوم  بناء  و   ،
واجتماعيًا وبيئيًا، ويساعد على تحقيق 
منظومة  ودعم  المستدامة،  التنمية 
األمن الغذائي على نطاق واسع في 

المجتمع.

بالتنسيق مع مختلف الدوائر واملؤسسات 
كهرباء الشارقة توفر اخلدمات لدعم مشروع زراعة القمح
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حرصت هيئة ومياه وغاز الشارقة على   
الدولي  العلمي  المؤتمر  فعاليات  رعاية 
العاشر للحد من االنبعاثات الحرارية، والذي 
المستدامة  الطاقة  هندسة  قسم  نظمه 
والمتجددة بكلية الهندسة بجامعة الشارقة 
أيام  أربعة  مدار  على  جلساته  واستمرت   ،
ومتخصص  باحث   100 من  أكثر  بمشاركة 
ومتحدث رئيسي من دولة اإلمارات العربية 
العالم،  دول  مختلف  من  وغيرها  المتحدة، 
ومياه  كهرباء  هيئة  ممثلين من  وبمشاركة 

وغاز الشارقة.
الكاظم  المهندسة فاطمة  وتحدثت   
رئيس قسم االستدامة بهيئة كهرباء ومياه 

عن  المؤتمر  فعاليات  خالل  الشارقة  وغاز 
واإلجراءات  الهيئة   حققتها  التي  اإلنجازات 
الحرارية،  االنبعاثات  من  للحد  اتخذتها  التي 
وطالبت بضرورة إيجاد حلول للتحديات التي 
تضافر  وأهمية  المناخي  التغير   يفرضها 
الصحيحة  القرارات  إلى  والوصول  الجهود 

للتعامل مع التحديات .

ضمن المؤتمر الدولي العاشر للحد من االنبعاثات 
كهرباء الشارقة تستعرض انجازاتها وتطالب بحلول لمواجهة التحديات
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كهرباء  هيئة  اختتمت   
مشاركتها  الشارقة  وغاز  ومياه 
الذي  الشتوي  المعسكر  في  
الشارقة   أطفال  مراكز  نظمته 
لصناعة  قرن  ربع  التابعة لمؤسسة 
الحيرة  بمركز  والمبتكرين  القادة 
الهيئة  خالله  من  قدمت  والذي 
متنوعة  وترفيهية  توعوية  ورش 
، لتوعية  أيام  ثالثة  مدار  على 
األطفال بأساليب وسلوكيات ترشيد 

استهالك الطاقة والمياه.
نائب  المرزوقي  راشد  وأكد   
مدير إدارة الترشيد أن الهيئة تواصل 
األطفال  مشاركة  لتعزيز  جهودها 
وطالب المدارس في قضايا حماية 
البيئة وغرس ثقافة ترشيد استهالك 
الصغر  منذ  لديهم  والمياه  الطاقة 
الذين  المستقبل  أجيال  باعتبارهم 
يعتمد عليهم المجتمع في استمرار 

وحرصت  واالزدهار  النهضة  مسيرة 
الهيئة على إعداد عدد من البرامج 
المتخصصة التي تناسب هذه الفئة 
العمرية بحيث تعمل على اكسابهم 
مهارات جديدة في أجواء تجمع بين 
سلوكيات  وغرس  والفائدة  المتعة 
الترشيد الصحيحة لديهم منذ الصغر 
تطبيق  على  التنافس  روح  ونشر 

أفضل الممارسات.
برنامج  أن  إلى  وأشار   
من  عدد  تضمن  المشاركة 
خاللها  من  يتعلم  التي  المحاضرات 
األطفال مراحل انتاج الطاقة وكيفية 
نقلها وتوزيعها والتركيز على طرق 
الممارسات  بتغير  االستخدام االمثل 
اليوميه لتكون مرشده، بجانب ورش 
المصابيح  أنواع  على  للتعرف  عمل 
المعرفة  الطفل  الكساب  الموفرة 
والخبرة عن األدوات والتقنية الموفرة 

مقاطع  عرض  تضمن  كما  للطاقة 
من  ومقاطع  الترشيد  فيديوحول 
وكهروب  قطورة  رحلة  مسرحية 
إلى  باالضافة  وجوائز  ومسابقات 
لصنع  والفنية  التعليمية  الورشة 
تعريف  إلى  تهدف  التي  الروبوت 
البديلة  الطاقة  بمصادر  األطفال 
للطاقة  الموفرة  التقنيات  وأحدث 
تنظيم  تم  كما   ،LED مصابيح  مثل 
يقدمها  نصيحة  كأفضل  مسابقة 
الطفل ألقرانه باستخدام شخصييات 
وشخصية  وكهروب  قطورة  الهيئة 
وفي   ، مان(  )بيك  الترشيد  ساعة 
بوضع  األطفال  قام  البرنامج  ختام 
ملصقات توعوية بممارسات الترشيد 
في استخدام الكهرباء والمياه داخل 

مرافق مبنى المركز.

تضمن  ورش للتوعية بأساليب  وسلوكيات الترشيد
كهرباء الشارقة تختتم مشاركتها في المعسكر الشتوي لمراكز 

األطفال
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ومياه  كهرباء  هيئة  شاركت   
وغاز الشارقة بمنصة في جناح الدوائر 
الضواحي  بمهرجان   « الحكومية  
دائرة  سنويًا   تنظمه  والذي   «  11
شؤون الضواحي والقرى ، وقدمت 
مجموعة  مشاركتها  خالل  الهيئة 
واألنشطة  الفعاليات  من  متميزة 
التي استقطبت عدد كبير من األسر 
بهدف  المختلفة   المجتمع  وفئات 
وسلوكيات  بأساليب  الوعي  نشر 
ترشيد االستهالك وطرق االستخدام 
خالل  من  والمياه  للطاقة  األمثل 
متنوعة  وبرامج  مسرحي  عرض 
تفاعلية  وألعاب  وسائل  واستخدام 
فئات  كافة  تناسب  ومسابقات 
المجتمع، كما قدمت الهيئة الدعم 
خالل  من  العام  هذا  للمهرجان 
الهيئة   وشاركت  المتميزة  الرعاية 
في السحوبات على الجوائز الكبرى 
والتي   11 ضواحي  مهرجان  في 
سيارات  أربع  على  السحب  تضمنت 

تم تسليمها للفائزين.
المرزوقي  راشد  وأوضح   
نائب مدير إدارة الترشيد أن مشاركة 
مهرجان  في  العام   هذا  الهيئة  
ضواحي 11 شهدت تفاعل كبير من 
المترددين  المجتمع  فئات  مختلف 
على  تطور  الذي  المهرجان  على 
وزادت  الماضية  السنوات  مدار 
من  وأصبح  فيه  المشاركين  أعداد 
المهرجانات التي ينتظرها كافة فئات 
إسعادهم  في  وتساهم  المجتمع 
البهجة  من  أجواء  وسط  وااللتقاء 
بما  أوقاتهم  واستثمار  والسعادة 
لديهم  المعلومات  وإثراء  يفيد، 
وذلك  واالنتماء  الوالء  وتنمية 
وشراكتها  الهيئة  دور  من  انطالقا 
شؤون  دائرة  مع  االستراتيجية 

الضواحي والقرى. 
مشاركة  أن  وأضاف   
تضمنت  المهرجان  الهيئة  في 
مع  رحلة   « لمسرحية  عرض  تقديم 

مسرح  على   « وكهروب  قطورة 
خاص  وركن  واحد،  ليوم  المهرجان 
يشمل مرسم لالطفال بجانب ألعاب 
تثقيفية مبتكرة  مثل حلقات الترشيد  
وألعاب فيديو تحمل نصائح الترشيد  
ألحدث  ركن  وأيضًا  وتوزيعات، 
التقنيات الموفرة للكهرباء ومرشدات 
المياه من خالل مجسمات وتم الرد 
والزوار  الجمهور  استفسارات  على 
ترشيد  في  للممارسات  أفضل  عن 
استهالك الكهرباء والمياه، ومميزات 
األدوات  وتركيب  استخدام  وفوائد 
الترشيدية التي يجب على الجمهور 
التركيز عليها والسلوكيات التي يجب 
اليومية  حياتهم  في  بها  االلتزام 
وتنظيم مسابقات لألطفال وتقديم 
النصائح بطرق غير مباشرة من خالل 
كهروب  وشخصيات  الدمى  مسرح 

وقطورة وبيك مان .

عرض مسرحي وفعاليات متنوعة تساهم يف نشر الوعي
 كهرباء الشارقة  تختتم مشاركتها مبهرجان ضواحي 11
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المسرحي  العرض  شهد   
ومياه  كهرباء  هيئة  قدمته  الذي 
جمعية  مع  بالتعاون  الشارقة  وغاز 
مسرح  على  العربية  اللغة  حماية 
قصر الثقافة بالشارقة بعنوان » رحلة 
كبيرًا  إقبااًل   « وكهروب  قطورة  مع 
المدارس حيث  من طالب وطالبات 
شاهده أكثر من 1350 طالب وطالبة  
يمثلون 20 مدرسة حكومية وخاصة 
الختامي   العرض  الهيئة  وقدمت 
لهذا  المدارس  لطالب  للمسرحية  
تنظيم  تم  العرض  وبعد  العام 
مسابقات لطالب المددارس بهدف 

التي  والمعلومات  المفاهيم  ترسيخ 
معها  وتفاعل  المسرحية  تضمنتها 

الطالب.
نائب  المرزوقي  راشد  وأكد   
العمل  هذا  أن  الترشيد  إدارة  مدير 
الشيخة  الكاتبة  تأليف  المسرحي 
وحوار  وسيناريو  القاسمي  مريم 
سميح جودة ويناقش قضيتين من 
وهما  المجتمع  في  القضايا  أهم 
والمياه   الطاقة  استهالك  ترشيد 
لغة  العربية  اللغة  وحماية  وتعزيز 
شرائح  وتوعية  الخالدة  القرآن 
الحيوية  القضايا  بهذه  المجتمع 

والفعال  االيجابي  الدور  وتفعيل 
للمسرح في التفاعل مع المبادرات 
لتوصيل رسائل  المجتمعية  والقضايا 
ومفاهيم صحيحة وتنمية االتجاهات 
االيجابية نحو قضايا المجتمع، خاصة 
الكهرباء  استهالك  ترشيد  قضية 
القضايا  من  تعتبران  ألنها  والمياه 
الحيوية والمؤثرة في تنمية وتطوير 
المجتمع وتعزيز الهوية المجتمعية.

وأشار إلى أن الهيئة تحرص   
واألفكار  الفعاليات  تطوير  على 
من  الهدف  إلى  للوصول  المبتكرة 
شرائح  كافة  وتوعية  الترشيد  حملة 

شهده أكثر من 1350 طابًا وطالبة خالل يومين
كهرباء الشارقة تقدم العرض المسرحي رحلة مع قطورة وكهروب المخصص للمدارس
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تعزز  توعوية  برسائل  المجتمع 
الوعي وتبرز أهمية ترشيد استهالك 
االهتمام  وتغرس  والطاقة  المياه 
وتعزيز  الفصحى  العربية  باللغة 
مكانتها لدى الناشئة، والسعي إلى 

رفع المخزون اللغوي .
دخين  بن  موزة  وأكدت   
والتوعية  التثقيف  قسم  رئيس 
بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن 
الهيئة مستمرة في تنفيذ الفعاليات 
مختلف  مع  بالتعاون  المتنوعة 
الجهات للتوعية بالقضايا الحيوية في 
وجذابة  مبتكرة  بأساليب  المجتمع 
صاحب  وتوجيهات  لرؤية  تنفيذًا 
بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو 
المجلس  عضو  القاسمي  محمد 
الشارقة  حاكم  لالتحاد  األعلى 
البرامج  تنفيذ  بضرورة  الله«  »رعاه 
مختلف  لدى  الوعي  تنمي  التي 
النشاطات  وتوجيه  المجتمع  فئات 
المسرحية لخدمة المجتمع وقضاياه 

استهالك  ترشيد  مجال  في  خاصة 
الطاقة والمياه وتعزيز وحماية اللغة 

العربية. 
من  لكل  بالشكر  وتقدمت   
ساهم وشارك في نجاح المسرحية، 
مؤكدة على  ضرورة االستمرار في  
مختلف  مع  الهيئة  جهود  تضافر 
ترشيد  بمجال  المعنية  الجهات 
وتعزيز  والمياه  الطاقة  استهالك 
وعبرت   ، العربية  اللغة  وحماية 
المسرحية  لمضمون  تقديرها  عن 
من  العربية  باللغة  عرضها  وأسلوب 
وموسيقى  سهلة  كلمات  خالل 
إنتباه  جذب  ومؤثرات ساهمت في 
األطفال وترسيخ المفاهيم االيجابية 
المسرحية  استهدفت  حيث  لديهم 
سنوات   10  –  6 عمر  من  األطفال 
للمسرحية  عرضين  تقدديم  وتم 
بالشارقة  الثقافة  على مسرح قصر 
طالب  من 1350  أكثر  شهدهما 
وطالبة  يمثلون 20 مدرسة حكومية 

األول  العرض  شاهد  حيث  وخاصة، 
630 طالبا وطالبة يمثلون 8 مدارس 
الثاني شاهده 700 طالب  والعرض 
وطالبة يمثلون 12 مدرسة حكومية 

وخاصة.
العرض  هذا  أن  وأضافت   
ضمن  تقديمه  تم  المسرحي 
خالل  الضواحي  مهرجان  فعاليات 
بهدف   2023 ديسمبر  شهر 
استدامة  بأهمية  الوعي  تنمية 
وسلوكيات  أساليب  وترسيخ  البيئة 
والمياه  للطاقة  األمثل  االستخدام 

لدى مختلف فئات المجتمع.
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ومياه  كهرباء  هيئة  افتتحت   
مواقف  مشروع  الشارقة  وغاز 
باأللواح  المزود  الجديد  السيارات 
الطاقة  تنتج  التي  الشمسية 
في  وذلك  والنظيفة  المتجددة 
تهدف  التي  الهيئة  جهود  إطار 
واحداث  البيئية  االستدامة  لتحقيق 
مشاريعها  مسار  في  نوعية  نقلة 
الحديثة  التطورات  تواكب  بحيث 
في  وتساهم  الطاقة  مجال  في 
أكسيد  ثاني  انبعاثات  من  الحد 
الكربون ومواجهة  التحديات الخاصة 

باالحتباس الحراري.
تركيب   المشروع  وشمل   
 bi- ( 240 لوح شمسي ثنائي الوجه
facial ( ، قدرة كاَل منها 530 واط  
الكهربائيه  الطاقه  اجمالي  ويصل 
المتوقع توليدها من المشروع في 
ساعه   / كيلوواط   205,000 العام 
وتدخل الطاقه المولده في الشبكه 

كما تضمن المشروع عدد 4 شواحن 
بقدرة  سريعة  كهربائيه  سيارات 
إطار  في  وذلك  للشاحن   22kW
في  للتوسع  الشارقة  إمارة  خطة 
الكهربائية  السيارات  شواحن  تنفيذ 
وتم  اإلمارة  مناطق  مختلف  في 

تنفيذ وفق أفضل المواصفات
عبدالرحمن  عبدالله  سعادة  وأكد 
كهرباء  هيئة  عام  مدير  الشامسي 
إفتتاح  خالل  الشارقة  وغاز  ومياه 
إنشاء مواقف سيارات  أن  المشروع 
خالل  من  النظيفة  الطاقة  تنتج 
في  يساهم  الشمسية  األلواح 
الخضراء  المباني  مفهوم  تعزيز 
ثقافة  ونشر  والمستدامة، 
الطاقة،  استهالك  في  االستدامة 
مصادر  على  االعتماد  من  والحد 
الطاقة التقليدية ويؤكد التزام الهيئة 
نحو توفير أفضل الخدمات ، وحرصها 
الخاصة  المبادرات  تنفيذ  على 

بالتحول إلى مباني مستدامة.
تكاتف  ضرورة  إلى  وأشار   
لحماية  والخاصة  الحكومية  الجهود 
مواردها  على  والحفاظ  البيئة 
بين  التوازن  وتحقيق  الطبيعية، 
واالجتماعية  االقتصادية  التنمية 
بين  التكامل  طريق  عن  والبيئية، 
المختلفة،  والمؤسسات  الهيئات 
تنفيذ  أجل  من  الجهود  وتضافر 
المبادرات والبرامج البيئية المستدامة 
صاحب  وتوجيهات  لرؤية  تحقيقًا 
بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو 
المجلس  عضو  القاسمي  محمد 

األعلى لالتحاد حاكم الشارقة .
تسعى  الهيئة  أن  وأضاف   
تشجيع  إلى  المقبلة  المرحلة  خالل 
في  التوسع  على  الفئات  مختلف 
التجربة في المباني العامة والخاصة 
، ما يدعم الجهود الرامية إلى الحد 

من االنبعاثات الكربونية.

بهدف حتقيق االستدامة البيئية واحداث نقلة نوعية
كهرباء الشارقة تفتتح مشروع مواقف سيارات مزود باأللواح الشمسية إلنتاج طاقة متجددة 

ونظيفة
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التي  العمل  ورشة  ناقشت   
وغاز  ومياه  كهرباء  هيئة  نظمتها 
الجامعة  مع  بالتعاون  الشارقة  
الحالية  بالشارقة التحديات  األمريكية 
والمستقبلية والتوجهات البحثية في 
مجاالت الطاقة والمياه خالل المرحلة 
التعاون  إطار  في  وذلك  القادمة 
والجامعة  الهيئة  بين  المشترك 
التطوير  البحثي بهدف  المجال  في 
والخدمات  للمشروعات  المستمر 
الورشة  حضر  الهيئة،  تقدمها  التي 
ورؤساء  اإلدارات  مديري  من  عدد 
والباحثين  والمهندسين  األقسام  

والمهتمين بالمشاريع البحثية .
ميادة  المهندسة  وأوضحت   
البحوث  إدارة  مدير  البردان  سالم 
والدراسات بهيئة كهرباء ومياه وغاز 
الشارقة أن الهيئة تحرص على تعزيز 
الشراكات مع المؤسسات األكاديمية 

تنفيذ  في  بدورها  تسهم  التي 
الدراسات واألبحاث المتخصصة في 
مجاالت عمل الهيئة الفنية والتقنية 
الهيئة  مساعي  ودعم  واإلدارية، 
اإلدارية  المجاالت  جميع  لتطوير 
والفنية والتخصصية ، والحرص على 

تطوير المهارات والقدرات .
الورشة  أن  إلى  وأشارت   
للطالب  تعريفي  عرض  تضمنت 
والطالبات وهيئة التدريس بالجامعة 
وأهم  عملها  ونطاق  الهيئة  عن 
والمستقبلية  االحالية  مشاريعها 
أهم  استعراض  الورشة  خالل  وتم 
الجامعة  بها  قامت  التي  الدراسات 
بمجاالت  يتعلق  فيما  األمريكية 
الطاقة كالسيارات الكهربائية والطاقة 
من  تقديمي  وعرض  الشمسية 
DIEHL meetring  والتي  شركة 
الهيئة  شركاء  إحدى  من  تعتبر 

تجربة  عرض  تم  كما  االستراتيجيين، 
الهيئة في مشروع تحويل عدادات 

المياه إلى عدادات ذكية.
العلمي،  البحث  أن  وأكدت   
يعتبر من أهم الوسائل التي تعتمد 
التطوير  تحقيق  في  الهيئة  عليها 
والتقدم وتعتبر الخيار األفضل لوضع 
الخطط اإلستراتيجية ، من خالل تبني 
على  واالعتماد  العلمية،  المنهجية 
لتطوير  العلمية،  والدراسات  البحوث 
ومواجهة  والخدمات  المشروعات 

التحديات.
كرمت  الورشة  ختام  وفي   
الهيئة عدد من الطالب الفائزين في 
بالتعاون  نظمتها  التي  المسابقة 
مع الجامعة األمريكية والتي ضمت 
طلبة  فئة  ألولى  االفئة  فئتين 
الدراسات العليا والفئة الثانية طالب 

البكالوريوس 

كهرباء الشارقة واجلامعة األمريكية 
تبحثان التحديات احلالية واملستقبلية للبحث العلمي يف مجاالت الطاقة

33



التــفــاؤل
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اؤل  الت�ف الح ، �ف اح وال�ف ت�قود اإل�نسان �ن�و طر�يق الن�ج اؤل مشاكة النور اليت � يُعت�جر الت�ف �
اح للوصول  ته و�ت��ق�يق الن�ج اوز مشكال� ا�ج�ية لت�ج هو الذي �يمنح اإل�نسان الطا�قة اإل�ي�ج
ك�ير السليب  ا�ج�ية �جع�يداً عن الت�ف رة إ�ي�ج ر للعام �جنطن ينطن عله � وه، إذ �ي�ج ه المر�ج إلى أهدا�ف

ته لل��ياة. ر� �ف�ي �نطن

لو�قات �جعّدة �نعم وه�جها له مثل الع�قل والروح  لق هللا اإل�نسان وكرمه عن �جا�ق�ي الم�ن �ن
ها �ف�ي آدم عل�يه السالم، ومن النعم اليت وه�جها هللا لإل�نسان  �ن اليت منه س�ج�ا�نه �ن�ف

ثر �ف�ي  تؤ� ت�ي من امتزاج �ج�ين ع�قله ورو�ه و� تأ� ية اليت � �ير الماد� تلك األ�اس�يس عن أ�يضاً ه�ي �
ة الس�ير �ف�ي ��ياة اإل�نسان  ير د�ف تد� سلوكه وه�ي المشاعر، ومن أهم هذه المشاعر اليت �

اؤل ته �ف�ي ال��ياة ه�ي الت�ف �يارا� �ن�و �ن

ر�نا �ف�ي المست�ق�جل، وهذا  م�يلة اليت تنتطن تو�قع األش�ياء ال�ج علنا �نم�يل الى � اؤل �ي�ج والت�ف
علنا �نرى العالم أكثر إشرا�قا، واإل�يمان  علنا أكثر سعادة، و�ي�ج الت��يز ��قا �يساعد �ف�ي �ج

م�يعا الى الت�قدم والتطور وال�جناء. د س�يكون أ�فضل هو ما �يد�فعنا �ج �جأن العف
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