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أغلى وسام
جاءت إشادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة خالل كلمة سموه في إفتتاح منتدى اإلتصال
الحكومي بنجاح تجربة هيئة كهرباء ومياه الشارقة بإشراف سموه المباشر في
تطبيق النظم الحديثة في البنية التحتية واإلجراءات والتشريعات والخدمات
والمبادرات األخرى كأعلى وأغلى وسام تحصل عليه الهيئة ويتفاخر به موظفيها
وحافز لجميع العاملين في كافة المستويات الوظيفية باالستمرار على طريق
التطوير وتؤكد ما حققته الهيئة خالل مسيرتها على مدار  5سنوات منذ أن تولي
الدكتور المهندس راشد الليم رئاسة الهيئة  ،حيث تبنت الهيئة استراتيجية محددة
وبدأت في تطبيق المعايير العالمية في إدارة الطاقة وترشيد االستهالك وتأسيس
رؤية واضحة لمستقبل إدارة الطاقة والشبكات وتحقيق التنمية المستدامة وتقديم
أفضل الخدمات للمشتركين.
وأدركت الهيئة أهمية التواصل مع المجتمع واالستماع للجمهور وبناء
جسور التواصل مع أفراد المجتمع ،والسعي إلى التغلب على التحديات ووفرت
قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور ،وتم ترسيخ مفهوم االستماع للناس وتلبية
احتياجاتهم وتسهيل حياة الناس ومشاركة المجتمع في كافة القضايا الحيوية.
وأطلقت هيئة كهرباء ومياه الشارقة العديد من المبادرات التي حققت لها الريادة
في مجاالت عملها والتزامها بالمسئولية المجتمعية وعقدت شراكات استراتيجية
مع عدد من مراكز األبحاث والجامعات وكبريات الشركات العالمية والمحلية لتطبيق
المواصفات الفنية العالمية في إنتاج الطاقة والمياه وتقليل الفاقد من الشبكات
باإلضافة إلى إصدار اللوائح والقوانين المنظمة التي تساهم في تحقيق االستخدام
األمثل للطاقة والمياه .
وحرصت الهيئة على تضافر الجهود وتسخير االمكانات لتحقيق رؤية الشارقة
لتكون مدينة ذكية مستدامة رائدة على مستوى العالم وتحقيق طموحنا في أن
نضيف إنجاز جديد إلى مسيرة النهضة واالزدهار في إمارة الشارقة التي أصبحت
عاصمة السياحة العربية وعاصمة الثقافة اإلسالمية وعاصمة للكتاب وصديقة
للطفل ومدينة صحية وغيرها من اإلنجازات التي حققتها وتستحق أن تكون مدينة
الترشيد العالمية  .ونعاهد القيادة الرشيدة التي ال تألو جهدًا في توفير الحياة
الكريمة والرفاهية للجميع بأننا في هيئة كهرباء ومياه الشارقة سنسير على نهج
التميز و نبذل مزيد من الجهد لتحقيق المزيد من النجاح والتطوير.
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خالل كلمة سموه في افتتاح
منتدى اإلتصال الحكومي
حاكم الشارقة يدعو
لتعميم تجربة هيئة كهرباء
ومياه الشارقة على كافة
المؤسسات

6

دعا صاحب السمو الشيخ الدكتور
سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس
األعىل حاكم الشارقة إىل رضورة أن تعمم
التجربة التي حققتها هيئة كهرباء ومياه
الشارقة مبتابعة وجهود سموه عىل كافة
املؤسسات والهيئات املحلية الحكومية جاء
ذلك خالل كلمة سموه يف افتتاح الدورة الثامنة
للمنتدى الدويل لالتصال الحكومي 2019
وذلك يف مركز إكسبو الشارقة  ،تحت شعار
«تغيري سلوك  ..تطوير إنسان» وبحضور سمو
الشيخ عبدالله بن سامل بن سلطان القاسمي
نائب حاكم الشارقة ومبشاركة نخبة من
الخرباء ومامريس االتصال الحكومي الدوليني
وأكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان

بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم
الشارقة أهمية رسالة املنتدى الدويل لالتصال
الحكومي يف مناقشة تطوير أداء املؤسسات
الحكومية من خالل خدماتها والبنى التحتية
التي توفرها والترشيعات املالمئة التي تقرها

ومبادراتها االسرتاتيجية ،مبا يسهم يف تحقيق
ريادة الخدمات الحكومية.
وأشار سموه إىل أن فكرة تنمية القطاع
الحكومي وتطبيق النظم التكنولوجية ليست
بالفكرة الحديثة إال أنها كانت محصورة يف
بعض الدول وأصبحت يف السنوات األخرية أحد
املوضوعات املثرية للنقاش من حيث كيفية
تطبيقها واالستفادة منها يف منطقتنا.وأوضح
صاحب السمو حاكم الشارقة أنه عند بداية
تطبيق النظم الحديثة سعياً لتطوير العمل
الحكومي حدثت أخطاء كثرية بسبب التطور
الرسيع للتكنولوجيا وتنوع طرق التواصل فيها
وقلة املتخصصني والعارفني بها.
وأكد سموه رضورة الرتابط بني
املؤسسات الحكومية وأفراد املجتمع يف عالقة
متبادلة ،حيث ان املوظف فيها هو جزء من
املجتمع ،وخدمات املؤسسات تقدم ألفراد
املجتمع ،مشرياً سموه إىل أن تطور املؤسسات
الحكومية وخدماتها يأيت بتطور موظفيها
الذين يجيدون التعامل مع التقنيات الحديثة.
ولفت سموه إىل أن مجتمع دولة اإلمارات
العربية املتحدة هو مجتمع شاب ،معظمه من
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املتعلمني الجامعيني يف مختلف التخصصات،
مشرياً إىل أن هذه العلوم هي التي تسهم يف
إدارة التكنولوجيا والنظم الحديثة وتطويرها
لخدمة املجتمع والقدرة عىل ايصالها لكافة
فئات املجتمع .ونوه سموه إىل رضورة
االستمرار يف تطوير مهارات وخربات العاملني
يف املؤسسات وتدرجهم يف املسؤوليات
الوظيفية وصوال إىل الوظائف القيادية ،مع
رضورة إلحاقهم يف برامج القيادة الشاملة التي
تنفذها املؤسسات ،مع استقطاب الكفاءات
الخارجية يف حالة الحاجة وإلدراج أفكار
ووسائل جديدة.
وتطرق صاحب السمو حاكم الشارقة
إىل أهمية قدرة قيادة املؤسسات يف العملية
الحديثة عىل مواكبة النظم التكنولوجية
واملعرفة بها ..متسائ ًال سموه هل تكون القيادة
من خارج املؤسسة أم من داخلها؟ الفتاً إىل
التجربة الناجحة لهيئة كهرباء ومياه الشارقة
ومن خالل قيادتها الجديدة ،يف إحداث تغيري
من املستويات الوظيفية واإلدارية والفنية
الصغرية إىل أعالها ،واستطاعت الهيئة بعد
تطوير خدماتها من متكني مختلف أفراد
املجتمع ومشاركتهم بشكل فعيل للتعرف عىل
هذه الخدمات وطرق استخدمها.
ومن جانبه أكد سعادة الدكتور
املهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء
ومياه الشارقة ،أهمية التواصل مع املجتمع
واالستامع للجمهور وبناء جسور التواصل بني
الحكومة وأفراد املجتمع ،والسعي إىل التغلب
عىل التحديات للوصول إىل مجتمع مرتابط
وسلوك إيجايب ومتفاعل مع الحكومات.
وقال إنه بدعم صاحب السمو
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة ،تم ترسيخ
مفهوم االستامع للناس وتلبية احتياجاتهم،
موضحاً أن سموه أشاد بتجربة الهيئة الناجحة
يف االتصال الحكومي وتسخري الطرق الحديثة
للتواصل مع الجمهور .وأكد أن دور الحكومة
األسايس يتمثل يف تسهيل حياة الناس ومشاركة
املجتمع يف كل كبرية وصغرية مع تطبيق مبدأ

الشفافية ،مؤكداً أن هذا ما أشار إليه صاحب
السمو حاكم الشارقة يف كلمته يف املنتدى
الدويل لالتصال الحكومي.
وأجرى سعادة الدكتور املهندس
راشد الليم ضمن فعاليات املنتدى العديد من
الحوارات واملقابالت التليفزيونية والصحافية
مع مختلف وسائل اإلعالم املحلية والعربية
والدولية استعرض من خاللها تجربة الهيئة

املتميزة يف مجال التعيري اإلداري والقيادة
الصحيحة ملراحل التغيري والتطوير .
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بمشاركة  21مؤسسة مالية وعرض  15ورقة عمل
كهرباء الشارقة تنظم ملتقى البنوك الرابع لدعم العالقات االستراتيجية
وتنفيذ رؤية الهيئة المستقبلية

نظمت هيئة كهرباء ومياه الشارقة
ملتقى البنوك الرابع بحضور ممثيل  21بنك
ومؤسسة مالية ومبشاركة أكرث من  150خبري
ومتخصص يف الشئون املالية بهدف دعم
العالقات االسرتاتيجية والتعاون يف تنفيذ رؤية
واسرتاتيجية الهيئة املستقبلية يف مجاالت
كفاءة الطاقة والتحول الذيك يف خدمات الهيئة
وتحلية املياه وأهمية توفري بيئة عمل مثالية
يف تطوير اآلداء حيث تم تقديم  15ورقة عمل
تضمنت السياسات املالية للهيئة واملشاريع
والخطط املستقبلية يف مجاالت الكهرباء
واملياه والغاز الطبيعي ورؤية واسرتاتيجية
الهيئة واملبادئ األساسية للهيئة والتطور
التقني الذي تشهده وأحدث اإلجراءات يف
مجال تطبيق رضيبة القيمة املضافة وتم

خالل امللتقى تنظيم جلستني عمل حواريتني
حول التحديات والفرص يف مجال مرشوعات
البنية التحتية وعىل هامش امللتقى تم تنظيم
معرض شارك فيه أكرث من  25رشكة عاملية
وبنوك ومؤسسات مالية الستعراض الخدمات
والتيسريات التي تقدمها للقطاعات املختلفة.
وأوضح سعادة الدكتور املهندس راشد الليم
رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة ،أن هذا
امللتقى يأيت ضمن الخطة السنوية للهيئة التي
تهدف لدعم العالقة مع املؤسسات املالية من
خالل عقد سلسلة من امللتقيات واالجتامعات
واملؤمترات التي تركز بشكل أسايس عىل عدد
من املحاور أهمها التعريف بالهيئة وخطط
التطوير واملرشوعات وتوضيح رؤية الهيئة
واسرتاتيجيتها وأهدافها وتبادل اآلراء وإتاحة

فرصة للنقاش املفتوح بني الطرفني حول
أحدث املستجدات اإلقتصادية واالستثامرية.
وأشار إىل أن أعامل امللتقى الرابع للبنوك
الذي نظمته الهيئة تضمنت تحديد عدد من
التوصيات للتطوير وتزويد البنوك باملعلومات
والبيانات الرضورية التي تتعلق باملرشوعات
والخطط املستقبلية والعمل بشكل فعال عىل
التأثري يف السياسات ذات الصلة مبرشوعات
الطاقة واملياه.
وتضمنت جلسات امللتقى استعراض
 15ورقة عمل األوىل قدمها سعادة الدكتور
املهندس راشد الليم عن االسرتاتيجية العامة
لهيئة كهرباء ومياه الشارقة وخطة التطوير
التي تنفذها يف مختلف املجاالت وتبسيط
العمليات اإلدارية من خالل تسهيل اإلجراءات
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وانجاز اإلجراءات يف مكان واحد والتحول
الذيك يف تقديم الخدمات مام يساعد عىل
زيادة القدرة التنافسية للهيئة وشفافية
العمليات املالية ،ثم استعرضت سيدة كنزويل
فاطمة الرئيس التنفيذي للمعرفة بالهيئة
األسس املعرفية والثقافية بالهيئة والتي
تساهم يف اإلرتقاء مبستوى اآلداء واإلنتاجية
للموظفني وتناول توم كوكزورا مدير مكتب
إدارة القروض يف املالية املركزية بالشارقة
نظرة عامة حول اإلجراءات املالية يف الدولة
وإمارة الشارقة والتيسريات التي متنحها
القوانني للمستثمرين والقطاعات املختلفة
خاصة يف تنفيذ املرشوعات الحيوية وأفضل
املامرسات يف مجال متويل املرشوعات الحيوية
والدراسات املتخصصة واملتأنية التي تنفذها
حكومة الشارقة لجميع املرشوعات بحيث
تحقق العائد اإلقتصادي منها.
وناقشت الجلسات الحوارية التي
أدارها شارول جنجبا املستشار املايل بهيئة
كهرباء ومياه الشارقة التحديات والفرص
املتاحة أمام القطاع املرصيف يف مرشوعات
البنية التحتية يف مجاالت الطاقة واملياه
والتطور املايل واإلجراءات املتبعة التي تحقق
الشفافية والوضوح يف جميع املعامالت املالية
وتطورات تطبيق الحوكمة ورضيبة القيمة
املضافة.
وأشاد ممثلو البنوك واملؤسسات
املالية املشاركون يف فعاليات امللتقى باملستوى
املتميز لهيئة كهرباء ومياه الشارقة وخطط
التطوير والرؤية االسرتاتيجية التي تم
استعراضها وأكدوا أن متويل املرشوعات أصبح
يعتمد عىل الرؤية واالسرتاتيجية التي تعتمدها
الجهات املختلفة .ويف ختام امللتقى تم تكريم
أفضل الجهات املشاركة واملتميزين والرشكاء
االسرتاتيجيني يف املجال املرصيف ومنحهم دروع
تكارية.
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وزارة الداخلية تكرم
كهرباء الشارقة ضمن
الشركاء االستراتيجيين
المتميزين

10

أكد سعادة الدكتور املهندس راشد
الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن
جهود وزارة الداخلية يف جعل االمارات بلد
االمن واألمان له إنعكاس مبارش عىل تنمية
القطاع االقتصادي وتطوره واستدامته وجذب
مزيد من االستثامرات يف كافة املجاالت،
معرباً عن اعتزازه بتكريم وزارة الداخلية
لهيئة كهرباء ومياه الشارقة ضمن الرشكاء
االسرتاتيجيني املتميزين خالل حفل التكريم
الذي نظمته وزارة الداخلية تحت رعاية
وبحضور سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
لتكريم الفائزين واملشاركني من فرق الوزارة
بجائزة الشيخ محمد بن راشد لألداء الحكومي
املتميز والرشكاء االسرتاتيجني الذين ساهمت
مشاركاتهم يف حصول الوزارة عىل جائزة
الجهة االتحادية الرائدة للمرة الخامسة عىل
التوايل حيث تم تكريم هيئة كهرباء ومياه
الشارقة عىل مساهمتها الفعالة يف تنفيذ
مرشوعات تساهم يف تحقيق وترسيخ املفهوم
األمني ودعم مبادرات وزارة الداخلية وخاصة
القيادة العامة لرشطة الشارقة.
وأشاد سعادة الدكتور املهندس راشد الليم
رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة بجهود

األجهزة األمنية يف الدولة بصفة عامة ويف
إمارة الشارقة بصفة خاصة يف مجاالت االبداع
واالبتكار لضامن تحقيق رؤية دولة االمارات
ودعم األجندة الوطنية للدولة وتحقيق
األهداف املشرتكة لكافة األطراف االمر الذي
ينعكس عىل جودة الخدمات ويصب يف زيادة
رضا مجتمع االعامل واستدامته .
وأكد حرص الهيئة عىل التعاون
مع وزارة الداخلية وجميع األجهزة األمنية
والرشطية والدفاع املدين يف كافة الربامج
التي تخدم املجتمع وتهدف لتحقيق التنمية
املستدامة وذلك بتوجيهات ومتابعة مستمرة
من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن
محمد القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم
الشارقة ،مشيداً بدوراملتميز لوزارة الداخلية
بكافة أجهزتها يف إعداد االسرتاتيجيات
والخطط التي تدعم االرتقاء باألمن واملجتمع
من خالل فاعليات وبرامج واضحة ومحددة
والحرص عىل تعزيز مبادرات وزارة الداخلية
التي تحمل عىل عاتقها مسئولية توفري األمن
وغرس املواطنة من خالل تنمية القدرات
الذهنية والبدنية والنفسية للشباب ،وتعزيز
شعور الوالء واالنتامء للوطن واملشاركة
املجتمعية.

وأكد أن األمن واالستقرار الذي تنعم به كافة
املناطق يف الدولة يعترب من املقومات األساسية
للتنمية والتقدم الذي تشهده البالد يف كافة
املجاالت مشيداً باملستوى الراقي الذي تتعامل
به األجهزة األمنية مع كافة الفئات الذي يعترب
انعكاساً حقيقياً لجهود القامئني عليها ،يف
إعداد الكوادر الوطنية؛ التي تتميز بالكفاءة
واملهارات العالية.
وأضاف أن هيئة كهرباء ومياه
الشارقة ملتزمة مبسئوليتها املجتمعية وتعاونها
مع كافة الجهات الحكومية االتحادية واملحلية
يف الربامج املختلفة التي تستهدف كافة فئات
املجتمع  ،حيث إن مثل هذه الربامج ترتكز
أساساً عىل تعزيز املواطنة وروح االنتامء
 ،واستغالل الطاقات وتوجيهها يف االتجاه
الذي يعود بالنفع عىل املجتمع .وأشار إىل
أن تكريم وزارة الداخلية لهيئة كهرباء ومياه
الشارقة يعد دافعا وتشجيعا ملساعي الهيئة
ومساهامتها املستمرة لخدمة املجتمع ،خاصة
من خالل تقديم الدعم املستمر ملرشوعات
البنية التحتية والتوعية بالقضايا الحيوية
ودعم املؤسسات التعليمية واألكادميية
والربامج التدريبية.

لتخفيض 4550

طن من االنبعاثات
الكربوني
األمم المتحدة
لشئون التغير
المناخي تمنح
كهرباء الشارقة
شهادة انجاز للعام
الثاني
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منحت األمم املتحدة لشئون التغري
املناخي شهادة انجاز لهيئة كهرباء ومياه
الشارقة هذا العام تقديراً ملواصلة جهودها
يف اتخاذ خطوات عملية إيجابية يف الحد
من تداعيات تغري املناخ وتخفيض االنبعاثات
الكربونية يف إنتاج املياه املعبأة من مصنع
زالل واملبنى الرئييس للهيئة مبا يزيد عن 4550
طن من االنبعاثات الكربونية.
وأعرب سعادة الدكتور املهندس
راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة
عن سعادته بحصول الهيئة عىل هذه
الشهادة الدولية من األمم املتحدة لشئون
التغري املناخي للعام الثاين عىل التوايل ،مشرياً
إىل أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة وضعت
ضمن اسرتاتيجيتها وأولوياتها مسألة التزامها
بتحقيق التنمية املستدامة التي تعتمد عىل
تسخري املعرفة واالبتكار ،والنمو األخرض
املستدام لضامن تحقيق االزدهار االقتصادي
والحفاظ عىل البيئة وذلك يف إطار رؤيتها
حول ترسيع وترية التكنولوجيا واالبتكار كحل
فاعل للتصدي لتداعيات تغري املناخ.
وأكد أن تحقيق هذا اإلنجاز
والحصول عىل هذه الشهادة الدولية للمرة
الثانية خالل عامني متتاليني جاء بفضل رؤية

وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور
سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس
األعىل حاكم الشارقة باتخاذ كافة اإلجراءات
التي تضمن الحفاظ عىل البيئة والتوافق
مع التوجهات العاملية للحد من االنبعاثات
الكربونية والتغري املناخي .وأوضح أن الهيئة
وضعت برنامج محدد شمل تنفيذ العديد من
املرشوعات التي تساهم يف تخفيض االنبعاثات
الكربونية مثل مرشوعات إنارة الشوارع
بالطاقة الشمسية واستخدام التكنولوجيا
املتقدمة يف إنتاج املياه املعبأة بأفضل جودة
وكذلك رفع كفاءة محطات انتاج وحدات
االنتاج والغاء الفواتري الورقية وتحويلها إىل
إلكرتونية واستخدام الربامج املتقدمة يف
إنجاز معامالت خدمة املشرتكني مام ساهم يف
تحقيق هذا االنجاز وحصول الهيئة عىل هذه
الشهادة الدولية.وأكد ان الهيئة تحرص عىل
تنفيذ املرشوعات الحيوية وتطوير إجراءاتها
مبا يتامىش مع اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية
بشأن تغري املناخ التي ساهمت يف التوصل
إىل اتفاق دويل يضمن اتخاذ خطوات عملية
وفاعلة للحد من تداعيات تغري املناخ حيث
أطلقت األمم املتحدة  17هدفاً عاماً للتنمية
املستدامة وحددت أهدافاً لتنظيم خطط

التنمية املستدامة يف العامل بحلول .2030
وأشارت املهندسة فاطمة الكاظم
بقسم البيئة والصحة السالمة املهنية إىل
أن خطة الهيئة واسرتاتيجيتها تهدف لدعم
جهود تطوير ونرش تكنولوجيا الطاقة النظيفة
والتطوير العمراين املستدام والبحث والتطوير
وتشجيع الرشاكات العاملية وتعزيز دور
الشباب ومتكني املرأة يف كافة املجاالت املتعلقة
بشكل رئييس بالحد من تداعيات تغري املناخ
ومتهيد الطريق نحو مستقبل مستدام.
وأضافت أن الهيئة مستمرة يف
العمل بالتعاون مع كافة الجهات واملنظامت
الحكومية والخاصة لدفع وتشجيع الحلول
اإلقتصادية التي من شأنها ترسيع منو مشاريع
الطاقة املتجددة ،وتعزيز تقنيات كفاءة
الطاقة ،ودعم جهود التطوير واالبتكار لتعزيز
االستدامة بهدف تحقيق النتائج املرجوة
والوصول إىل الغايات املأمولة يف تخفيض
االنبعاثات الكربونية والحد من التغري املناخي
وفق أفضل املواصفات العاملية.
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تستهدف التوعية بمبادراتها المبتكرة في مجال كفاءة الطاقة
إدارات من كهرباء الشارقة تشارك في معرض الشرق األوسط

3

شاركت  3إدارات من هيئة كهرباء
ومياه الشارقة يف معرض الرشق األوسط
للكهرباء لعام  2019يف مركز ديب التجاري
العاملي بهدف التعريف مببادرات الهيئة
يف مجال التنمية املستدامة وعرض تجارب
الهيئة وأفضل املامرسات يف مجال كفاءة
الطاقة وخدمة املشرتكني .
وأكد سعادة الدكتور املهندس
راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه
الشارقة أهمية ابتكار حلول جديدة حول
إنتاج الطاقة ونقلها وتوزيعها والرتكيز
عىل نتائج استخدام التطبيقات الكهربائية
الذكية يف الشبكات ،مشريا إىل أن الهيئة

12

تعتمد عىل رسم وتنفيذ خطة مستقبلية
تتاميش مع توجهات القيادة الرشيدة
يف الحفاظ عىل الطاقة الكهربائية وما
يرتتب عليها من خفض التلوث الناجم عن
استخدام الوسائل التقليدية يف اإلنتاج.
وأشار سعادة الدكتور املهندس راشد الليم
رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة إىل النتائج
التي حققتها الهيئة يف مجال رفع كفاءة
الطاقة بعدد من املؤسسات الحكومية
واملرشوعات الكبرية واملساجد ووحدات
اإلنتاج حيث تم رفع كفاءة الطاقة بنسبة
ترتاوح بني  30إىل  50%وجهودها يف مجال
تحقيق التنمية املستدامة واملبادرات التي

أطلقتها لتوعية مختلف رشائح املجتمع
بأهمية الرتشيد ومعايري االستخدام األمثل
للطاقة واملياه ،كام استعرض أهداف وآليات
تنفيذ مبادرة ساعة الرتشيد والجهات التي
انضمت للمبادرة وجهود الهيئة لنرش
املبادرة عىل املستوى العريب والعاملي.
وأوضح سعادة الدكتور املهندس
راشد الليم أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة
تعمل عىل توفري بيئة مستدامة للبنية
التحتية متاشيا مع الرؤية والتوجيهات
السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور
سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس
األعىل حاكم الشارقة والخاصة بالتأكيد عىل
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أهمية تبني السياسات والربامج الهادفة
إىل تطبيق معايري االستدامة والرتشيد يف
استهالك الطاقة واستثامر الطاقة املتجددة
يف مسرية النمو والتطور الذي تشهدها إمارة
الشارقة ،واعتامد أعىل معايري االستدامة
الدولية يف مختلف املرشوعات التي تنفذها
الهيئة ،وذلك بالشكل الذي يعزز من جودة
الحياة لسكان اإلمارة واملساهمة يف تحقيق
بيئة اقتصادية مستدامة متكن من تنويع
مصادر الطاقة وترشيد االستهالك والحفاظ
عىل املوارد الطبيعية.
أشار إىل أن الهيئة متيض قدما
من خالل خطة اسرتاتيجة واضحة وشاملة
لرتشيد استهالك الطاقة بنسبة ال تقل
عن  30%خالل املرحلة املقبلة واالعتامد
عىل التكنولوجيا املتقدمة والتطبيقات
الذكية لتحقيق التنمية املستدامة .واكد
أن إسرتاتيجية الهيئة تهدف إىل التفاعل
مع قضايا املجتمع واالهتامم بالبيئة يف
جميع املرشوعات التي تنفذها وتحرص
الهيئة عىل التوفيق بني عمليات التنمية
والتطوير يف مجاالت عملها واملحافظة
عىل جودة البيئة من خالل التخطيط
والتصميم السليم ملرشوعاتها املختلفة
 ،وعمليات املراقبة الدامئة والدراسات
واألبحاث املستمرة لالستفادة من مصادر
الطاقة املتجددة وتأيت مشاركة الهيئة يف
معرض الرشق األوسط لتؤكد إسرتاتيجية
الهيئة وسياستها الهادفة للحفاظ عىل
البيئة ومتابعة التطورات التكنولوجية يف
مجال الحفاظ عىل البيئة حيث استعرضت
الهيئة خالل املعرض جهودها يف هذا املجال

بجانب الجهات األخرى حتى يتم تبادل اسرتاتيجية التنمية املستدامة يف الهيئة
الخربات واالستفادة من األفكار واالبتكارات وسياسة ترشيد استهالك الكهرباء واملياه
الحديثة.
التي تتبعها الهيئة من خالل الفعاليات
وأشار إىل أن جناح الهيئة باملعرض املتعددة التي تستهدف توعية مختلف
تضمن استعراض للجهود التي تبذلها الرشائح يف املجتمع.
الهيئة يف املجاالت املختلفة ،وعرض األبعاد
				
البيئية والحضارية التي تتبناها الهيئة يف
مرشوعات كفاءة الطاقة وخدمة املشرتكني.
وأوضح أن املعرض فرصة لرشح وتوضيح
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مؤتمر الشرق األوسط وشمال أفريقيا يكرم كهرباء
الشارقة
       الهيئة تطرح استراتيجية إدارة وتشغيل محطات
التحلية والمشروعات المستقبلية خالل الجلسات

كرمت أعامل الدورة األوىل ملؤمتر
مشاريع تحلية املياه يف الرشق األوسط
وشامل أفريقيا التي عقدت يف أبوظبي
مبشاركة نخبة من املسؤولني الدوليني
والحكوميني ،هيئة كهرباء ومياه الشارقة
لجهودها يف تطبيق تقنيات متطورة
ومبتكرة يف إدارة وتشغيل محطات معالجة
وتحلية املياه وطرح اسرتاتيجية محددة
ومبتكرة خالل فعاليات املؤمتر الستدامة
املياه والتي تتضمن عدد من املعايري
ملواجهة الطلب املتزايد وتحقيق األمن املايئ
وضامن استدامة املياه لألجيال القادمة.
وأوضح سعادة الدكتور املهندس راشد
الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة
أن محاور االسرتاتيجية التي طرحتها
الهيئة خالل جلسات املؤمتر تضمنت
اإلدارة املتكاملة للموارد املائية الطبيعية
املحدودة ،وموارد املياه غري التقليدية،
التي تشمل املياه املحالة وإعادة استخدام
مياه الرصف الصحي املعالجة بشكل فعال،

والرتكيز عىل محور إدارة الطلب عىل املياه
 ،ومن خالل العمل املشرتك مع جميع
الرشكاء ومراقبة جودة املياه وكفاءة اإلنتاج
ومراقبة الشبكات وايجاد حلول لكميات
املياه الفاقدة والهدر وتجنب تلوث املياه
وتخزين املياه وتكثيف جهود التعوعية
بأهمية االستخدام األمثل للمياه وترشيد
استهالكها.
وأشار إىل أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة
شهدت تطورا مضطردا يف كل قطاعات
عملها وذلك بالتزامن مع الطفرة
االقتصادية والصناعية والحضارية الهائلة
التي تشهدها إمارة الشارقة وبفضل متابعة
وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور
سلطان بن محمد القاسمي عضو امللجس
األعىل حاكم الشارقة ،فقد متكنت الهيئة
من تنفيذ توسعات ومشاريع تطويرية
طموحة ملواكبة مسرية التنمية الشاملة يف
مجاالت البنى التحتية والطفرة االنشائية
التي تشهدها إمارة الشارقة.

وكشف املهندس عصام املال مدير إدارة
املياه خالل ورقة عمل قدمها أمام املؤمتر
عن املرشوعات املستقبلية التي تعكف
هيئة كهرباء ومياه الشارقة ،عىل دراستها
مشرياً إىل أن تحلية ماء البحر تلبي 80%
من االحتياجات اإلجاملية للمياه يف
إمارة الشارقة  ،وهي بذلك تشكل مورداً
اسرتاتيجياً رئيساً ،يعتمد عليه كمصدر
متنامي للمياه العذبة يف إمارة الشارقة،
لتقليل اإلجهاد واالستنزاف ومحدودية
مصدر املياه الجوفية ومتلحها ،بينام تعتمد
عىل  10%من املياه الجوفية و 10%من
املياه الواردة.
وأوضح أن تحلية مياه البحر تعترب من
النشاطات البرشية ذات االستهالك املكثف
للطاقة وذات بصمة كربونية ،ولكن ال
ميكن االستغناء عنها متاماً ،إمنا سنعمل
عىل تطوير السياسات والبحث والتطوير
التقني لتقليل تلك البصمة والعمل عىل
زيادة معدل استدامتها كام نعمل عىل رفع
الكفاءة اإلنتاجية للمحطات ،كاستخدام
تقنيات األغشية املطورة مث ًال ،وتقليل
التكلفة االقتصادية وتخفيض األثر البيئي
وتستخدم يف إمارة الشارقة بشكل واسع
تقنيات االستفادة من الحرارة الفاقدة
الناتجة توليد الطاقة الكهربائية ،كمصدر
لتحلية املياه ،مام يسهم بالتايل يف تقليل
االنبعاثات الكربونية والبصمة البيئية
إلنتاج املياه املحالة  .كام تعتمد الهيئة عىل
استخدام الغاز الطبيعي لتشغيل محطاتها،
مام يزيد من استدامتها وتقليل بصمتها
البيئية.
وكشف عن تعاون «الهيئة» ،مع جامعة
الشارقة إلطالق برنامج البكالوريوس يف
هندسة املياه والتحلية ،خالل العام املقبل
يعد األول من نوعه يف الرشق األوسط،
والذي يخدم جميع مجاالت تحلية املياه
والطاقة ،من خالل تأهيل كوادر وطنية
قادرة عىل إدارة القطاع بكفاءة عالية،
ووفق أعىل املعايري العاملية .

مؤسسة دار الهالل المصرية تكرم رئيس هيئة
كهرباء ومياه الشارقة وتمنحه درع رموز العطاء
والتميز
أنـــوار -السنة  - 21العدد 139

كرمت مؤسسة دار الهالل املرصية
،سعادة الدكتور املهندس راشد الليم رئيس
هيئة كهرباء ومياه الشارقة  ،ومنحته درع
” رموز العطاء والتميز واإلبداع ” لجهوده
املتميزة عىل املستوى العريب والدويل
يف مجاالت التنمية واملستدامة والقيادة
واإلدارة الناجحة  .وذلك خالل الدورة
األوىل لالحتفالية التي نظمتها املؤسسة
من خالل مركز الهالل للتدريب واملؤمترات
بارشاف الدكتور محمد كشك ،رئيس املركز
ومدير تحرير مجلة املصور مبؤسسة دار
الهالل  ،وذلك لتكريم أهم الشخصيات
العربية والدولية واملرصية التي ساهمت
خالل الفرتة املاضية يف تحقيق نجاحات غري
مسبوقة ،سواء عىل املستوى الشخيص أو
من خالل مسريتها املهنية الناجحة،
وشارك يف االحتفالية عدد من
الوزراء املرصيني وبعض وزراء الدول
العربية ،واملحافظني ،رئيس أكادميية النقل
البحري،الرئيس التنفيذي للهيئة العامة
لالستثامر واملناطق الحرة املرصية ،رئيس
املجلس العريب للطاقة املستدامة ،وكبار

رجال الدولة املرصية ونجوم املجتمع من
كتاب ومفكرين ورجال املال واألعامل
واالقتصاد والقانون وعدد من علامء
األزهر الرشيف والكنيسة املرصية وممثلني
مؤسسات املجتمع املدين والنقابات املهنية
وبعض اعضاء مجلس النواب .
واختارت لجنة الجائزة واملشكلة
من أساتذة الجامعات والخرباء واملفكرين
والكتاب ،سعادة الدكتور املهندس راشد
الليم  ،كأحد أبرز الرموز الناجحة عىل
املستوى اإلقليمي والدويل ومنحه درع
دار الهالل الخاص بجائزة ” رموز العطاء
والتميز واإلبداع ” وتعد الجائزة العربية
األوىل التي متنحها مؤسسة صحفية عريقة
لكل املبدعني واملتميزين يف جميع مجاالت
الحياة تقديراً وتشجيعاً وإعرتافاً بفضل كل
صاحب عطاء يف الوطن العريب .
وأعرب سعادة الدكتور املهندس
راشد الليم عن سعادته بتكريم مؤسسة
دار الهالل املرصية العريقة ومنحه درع
” رموز العطاء والتميز واإلبداع ” الذي
اعتربه تكرمياً لجهود إمارة الشارقة والدولة

وعرفانا بالدور القيادي املتميز يف مجال
التطوير والتنمية املستدامة وإعداد الكوادر
القيادية يف كافة املجاالت وأهمها مجاالت
الطاقة واملياه وفق أعىل املعايري العاملية
املتبعة يف هذا املجال.،
وأشار إىل أن مبادرات التنمية
املستدامة والتوعية البيئية والقيادية
واإلدارية بإمارة الشارقة بصفة خاصة
والدولة بصفة عامة تحظى بدعم من
القيادات الرشيدة وتشمل جميع فئات
املجتمع  ،مشرياً إىل أن توجيهات صاحب
السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد
القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم
الشارقة الداعم الرئييس للتطوير وتحقيق
التنمية املستدامة كان لها أثر كبري
وساهمت يف تطوير واستحداث وإطالق
الكثري من املبادرات يف مجال املحافظة عىل
البيئة وتحقيق التنمية املستدامة وإطالق
الربامج القيادية ليس عىل املستوى املحيل
فقط ولكن أيضا عىل املستوى الدويل.
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السنغافورية تكرم
هيئة كهرباء ومياه
الشارقة
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كرمت رشكة داميوند السنغافورية،
هيئة كهرباء ومياه الشارقة لالنجازات التي
حققتها يف مجال االستدامة والحفاظ عىل
الطاقة من خالل تطبيق أحدث برنامجني
لكفاءة الطاقة يف الرشكات الكبرية واملصانع
واالستخدام األمثل للوقود يف وحدات اإلنتاج
وجهودها املتميزة يف طرح وتنفيذ املبادرات
واألفكار املبتكرة يف مجال ترشيد استهالك
الطاقة واملياه مام ساهم يف تخفيض 30%
من استهالك الطاقة وتخفيض االنبعاثات
الكربونية.
وأعرب سعادة الدكتور املهندس
راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه
الشارقة عن تقديره لهذا التكريم  ،مشرياً
إىل أهمية تضافر الجهود الدولية لرتشيد
االستهالك وفق أفضل الربامج والنظم
التكنولوجية الحديثة وتحقيق التنمية
املستدامة وإعداد الكوادر القيادية يف كافة
املجاالت وأهمها مجاالت الطاقة واملياه.
وأكد أن الهيئة تعمل وفق
اسرتاتيجية تضمن تحديد األهداف
والتحديات التي يواجهها قطاعي الطاقة
واملياه عىل املستوى الدويل واالقليمي

ووضع الخطط والربامج التي تضمن حق
األجيال القادمة يف هذه املوارد .وأشار إىل
أن الربنامج الذي طبقتته الهيئة يف مجال
كفاءة الطاقة تم يف  10مصانع ورشكات
كبرية وتم تخفيض أكرث من  30%من
االستهالك خاصة خالل فرتة الذروة التي
تزيد فيها نسبة االستهالك مام يساهم
يف تحقيق الثبات واالستقرار للشبكات
الكهربائية أما الربنامج الثاين فتم تطبيقه
عىل وحدات اإلنتاج بحيث يتم استخدام
الوحدات األكرث كفاءة يف استهالك الوقود
مام يقلل من نسبة االستهالك ويحافظ عىل
البيئة
وأوضح أن املبادرات البيئية بإمارة
الشارقة بصفة خاصة والدولة بصفة عامة
تحظى بدعم من القيادات الرشيدة ،مشرياً
إىل أن توجيهات صاحب السمو الشيخ
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو
املجلس األعىل حاكم الشارقة كان لها أثر
كبري وساهمت يف تطوير واستحداث وإطالق
الكثري من املبادرات يف مجال املحافظة عىل
البيئة وتحقيق التنمية املستدامة ومن
أبرزها مبادرة ساعة الرتشيد يف أول يوليو

من كل عام وإطالق الربامج القيادية ليس
عىل املستوى املحيل فقط ولكن أيضا عىل
املستوى الدويل .وأضاف أن هيئة كهرباء
ومياه الشارقة حققت انجازات عىل
الساحة املحلية واإلقليمية والدولية تعكس
مدى االهتامم وااللتزام بدورها يف رعاية
البيئة وتنفيذ أهداف األمم املتحدة للتنمية
املستدامة ،ودعم وتشجيع األعامل البيئية
واملبادرات الفردية والجامعية الوطنية
املتميزة التي من شأنها املساهمة يف تحقيق
استدامة املوارد الطبيعية والطاقة ،وتحفيز
األفراد واملؤسسات عىل التميز يف البحث
واالبتكار الذي يوفر حلوال لقضايا البيئة أو
يساهم يف ترسيخ مفهوم استدامة التنمية
وإبراز جهود املؤسسات امللتزمة باملعايري
البيئية واملساهمة يف نرش الثقافة والوعي
البيئي بني أفراد املجتمع.
تسلم سعادة الدكتور املهندس
راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه
الشارقة درع التكريم من دالون كيه
الرئيس التنفيذي لرشكة داميوند

تسلمت هيئة كهرباء ومياه
الشارقة درع التميز من مجموعة عمل
االمارات للبيئة تقديراً لجهودها يف الحفاظ
عىل البيئة ودعم املبادرات ومشاركتها يف
الحملة السنوية التي تنظمها املجموعة
تحت شعار “يوم جمع علب األملنيوم ”
حيث أمثرت الجهود املشرتكة عن جمع
 4,000كيلو غرام من علب االملنيوم العادة
تدويرها والحد من انبعاثات  60طنا مرتيا
من غاز ثاين أكسيد الكربون ،فض ًال عن حفظ
 97مرتا مكعبا من مساحة مكبات النفايات
مام يساهم يف حامية بيئة اإلمارات لتبقى
نظيفة ومستدامة لألجيال القادمة.
وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد الليم
رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة ،أن
الهيئة تويل املرشوعات البيئية اهتامما كبري
وتطلق املبادرات املختلفة التي تساهم
يف رفع مستوى الوعي الثقايف واملعريف
بني أفراد املجتمع بأهمية ترشيد استهالك

الطاقة والحفاظ عىل البيئة وتراعي
الجوانب البيئية يف كافة املرشوعات التي
تنفذها.
وأشار إىل أن حامية البيئة ،واجب
عىل الجميع ،مؤكداً أن املجتمعات املتقدمة
هي التي تحافظ عيل بيئتها ،وتحميها من
أي تلوث ،مشرياً إىل أن حصول الهيئة عىل
درع التميز من مجموعة اإلمارات للبيئة
يؤكد نجاح الهيئة يف تأصيل ثقافة الحفاظ
عىل البيئة بني املوظفني بصورة خاصة ويف
املجتمع بصورة عامة.
وأوضحت املهندسة فاطمة
الكاظم مسئولة قسم البيئة والصحة
السالمة املهنية أن هيئة كهرباء ومياه
الشارقة تحرص عىل املشاركة يف حمالت
إدارة النفايات وإعادة التدوير عىل مستوى
دولة اإلمارات مبا يف ذلك جمع الورق
والبالستيك والعلب األلومنيوم والحرب
والهواتف املحمولة والقوارير الزجاجية ملا

لها من تأثري يف الحفاظ عىل البيئة وتشجيع
فئات املجتمع عىل السلوكيات االيجابية
ودعم جهود تطوير ونرش تكنولوجيا
الطاقة النظيفة والتطوير العمراين املستدام
وتعزيز دور الشباب ومتكني املرأة يف كافة
املجاالت املتعلقة بشكل رئييس بالحد من
تداعيات تغري املناخ ومتهيد الطريق نحو
مستقبل مستدام.
وأضافت أن الهيئة مستمرة
يف العمل بالتعاون مع كافة الجهات
واملنظامت الحكومية والخاصة لتعزيز
االستدامة بهدف تحقيق النتائج املرجوة
يف تخفيض االنبعاثات الكربونية والحد
من التغري املناخي وفق أفضل املواصفات
العاملية.
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أوراكل العالمية تكرم كهرباء الشارقة
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كرمت رشكة أوراكل العاملية ،هيئة
كهرباء ومياه الشارقة لجهودها املتميزة
يف تطبيقات التكنولوجيا املتقدمة التي
ساهمت يف التحول الرقمي وتقديم الحلول
الذكية وإنجاز املعامالت بدقة ورسعة
وتقديم أفضل الخدمات للمشرتكني.
وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد الليم
رئيس هيئة كهرباء وماه الشارقة أن الهيئة
حازت عىل هذا التقدير نتيجة نجاحها يف
عمليات التحول االلكرتوين والذيك باستعامل
تطبيقات وبرامج حديثة.
وأوضح أن الهيئة تعمل عىل
تعزيز االبتكار والحلول الذكية ملواكبة
النمو والنهضة الحضارية التي تشهدها
إمارة الشارقة بقيادة صاحب السمو الشيخ
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو
املجلس األعىل حاكم الشارقة  ،مشرياً إىل أن
تكريم الهيئة من رشكة أوراكل العاملية يؤكد
مكانتها الرائدة وحضورها القوي يف املجال
الرقمي والخدمات اإللكرتونية عىل مستوى
منطقة الرشق األوسط وتفتخر الهيئة

بهذا التكريم املتم ّيز ،فهو مبثابة إشادة
باإلنجازات والقيم الخاصة بفريق العمل
التي أرستها الهيئة ضمن رؤيتها والتزامها
بتطبيق التكنولوجيا والتطبيقات الذكية
ومراعاة البعد البيئي يف كافة املرشوعات
التي تنفذها.
وأضاف إن هيئة كهرباء ومياه
الشارقة حققت انجازات عىل الساحة
املحلية واإلقليمية والدولية تعكس مدى
االهتامم وااللتزام بدورها يف رعاية البيئة
وتنفيذ أهداف األمم املتحدة للتنمية
املستدامة ،ودعم وتشجيع األعامل البيئية
واملبادرات الفردية والجامعية الوطنية
املتميزة التي من شأنها املساهمة يف تحقيق
استدامة املوارد الطبيعية والطاقة ،وتحفيز
األفراد واملؤسسات عىل التميز يف البحث
واالبتكار الذي يوفر حلوال لقضايا البيئة
ويساهم يف ترسيخ مفهوم استدامة التنمية
وإبراز جهود املؤسسات امللتزمة باملعايري
البيئية واملساهمة يف نرش الثقافة والوعي
البيئي بني أفراد املجتمع.

وأكد أن الهيئة تحرص أن تكون
من الجهات الحكومية السباقة والرائدة
يف تبني وإطالق العديد من الخدمات
االكرتونية والذكية للمشرتكني من خالل
رؤية واسرتاتيجية الهيئة والتي تهدف إىل
توفري خدمات أكرث سهولة وراحة وفق أعىل
املعايري العاملية ،ومن أجل تحقيق مستقبل
مستدام ألجيالنا القادمة .وأشار إىل عمق
الرشاكة االسرتاتيجية مع رشكة «أوراكل»،
والتزام الهيئة بامليض قدماً نحو تحقيق
مزيد من اإلنجازات يف املستقبل وتسلم
درع التكريم سعادة الدكتور املهندس راشد
الليم رئيس الهيئة من فرانكوس فازييل
نائب رئيس الرشكة  .وأوضح انه بفضل
هذا النجاح واستخدام أحدث التطبيقات
استطعت الهيئة تقديم خدمات متميزة يف
كافة إدارات الهيئة يف غضون فرتة زمنية
قليلة.

إعفاء المساجد وملحقاتها من مواد ورسوم توصيل الكهرباء والمياه
وجه صاحب السمو الشيخ
الدكتور سلطان بن محمد القميس عضو
املجلس األعىل حاكم الشارقة ،بإعفاء كافة
مساجد اإلمارة وملحقاتها يف كافة املناطق
التابعة لهيئة كهرباء ومياه الشارقة من
مواد ورسوم توصيل املياه والكهرباء والغاز
حيث تتكفل الحكومة بالتكاليف .ومثن
سعادة الدكتور املهندس راشد الليم رئيس
هيئة كهرباء ومياه الشارقة التوجيهات
الكرمية من صاحب السمو الشيخ الدكتور
سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس
األعىل حاكم الشارقة ومكارمه التي ال
تتوقف مؤكداً ان الهيئة بدأت التنفيذ
الفوري للتوجيهات السامية مشرياً إىل ان
املساجد تحظى باهتامم كبري وتحرص

الهيئة عىل توفري كافة الخدمات لبيوت
الله  .ومن جانبه أعلن عبدالله بن يعروف
السبويس ،مدير دائرة الشؤون اإلسالمية ،أن
توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة،
بإعفاء كافة مساجد اإلمارة وملحقاتها من
مواد ورسوم توصيل املياه والكهرباء والغاز
حيث تتكفل الحكومة بالتكاليف ،ينطبق
فقط عىل املساجد التابعة لهيئة كهرباء
ومياه الشارقة  ،وال يشمل القرار املناطق
التي تتبع متديداتها للهيئة االتحادية
للكهرباء واملاء ،كبعض املناطق يف املنطقة
الوسطى ،إذا كانت املحوالت التحتية تابعة
للهيئة االتحادية للكهرباء واملاء.
وأضاف :أنه يف السابق كان اإلعفاء
من الرسوم فقط ،وكان يتكفل باملواد
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بتوجيهات حاكم الشارقة ..

املتربع «ا ُملحسن» ،أما اآلن فاإلعفاء من
املواد والرسوم ،وتوجه بالشكر والعرفان
لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن
محمد القاسمي ،عضو املجلس األعىل حاكم
الشارقة ،عىل مكارم سموه التي ال تنتهي
سواء بدعم املساجد أو العاملني من أمئة
ومؤذنني ،فسموه دائم الدعم واالهتامم
ببيوت الله ،ويتابعها بنفسه ويزورها،
معلناً أنه سيتم بناء مسجد يف املنطقة
املقابلة لحديقة املجاز ،سيتسع ل 1200
مصل ،و بحمد الله تم توفري املتربع ،بعد أن
استقطعت دائرة التخطيط واملساحة جزءاً
من الحديقة للمسجد.

19
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كهرباء الشارقة تبحث
مع الكابالت السعودية

أخـــــبار و أنـشـطـــة

تطوير شبكة التوزيع

بحث سعادة الدكتور املهندس
راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه
الشارقة مع وفد من رشكة الكابالت باململكة
العربية السعودية برئاسة املهندس هشام
عبدالرحمن إسامعيل نائب رئيس الرشكة
ورئيس القطاع التجاري سبل التعاون يف
مجاالت تطوير شبكة توزيع الكهرباء
وتوفري أفضل أنواع الكابالت ملرشوعات
الهيئة لتحقيق الثبات واالستقرار للشبكات
الكهربائية .
وأوضح سعادة الدكتور املهندس
راشد الليم أن الهيئة ترحب بالتعاون مع
جميع الرشكات والجهات واملؤسسات
يف هذا املجال الستكامل مسرية التطور
والتقدم وتوفري بنية تحتية صلبة ملواجهة
تحديات املستقبل وتحقيق التنمية
املستدامة .وأكد حرص الهيئة عىل تحقيق
أعىل معدالت الجودة العاملية يف مرشوعاتها

20
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املختلفة وسعيها إىل التغيري واإلبداع واتخاذ
الخطوات املناسبة نحو التطوير والتنمية
املستدامة.
وأشاد مبنتجات رشكة الكابالت
السعودية  ،مؤكدا حرص الهيئة عىل إبرام
وتفعيل التعاون والرشاكة اإلسرتاتيجية مع
الرشكة مبا يحقق فائدة للطرفني من حيث
توفري منتجات عالية الجودة والدعم الفني
وضامن تزويد مرشوعات الهيئة بالكابالت
وفقا ألعىل معايري الجودة العاملية .وأشار
إىل أن الهيئة تسعى إىل التوسع يف إجراء
الدراسات والبحوث خالل املرحلة املقبلة
لتطوير مجاالت إنتاج وتوزيع الطاقة
والحفاظ عىل البيئة وتخفيض االنبعاثات
الكربونية وتأمني مصادر للطاقة تستفيد
منها األجيال القادمة.
ومن جانبه أوضح املهندس هشام
عبدالرحمن إسامعيل نائب رئيس رشكة

الكابالت السعودية أن الرشكة تسعى
للتعاون مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة
مؤكداً أن الهيئة دامئاً تأخذ املبادرة وتتفاعل
مع التطورات العاملية لتحقيق اإلستفادة
لألجيال القادمة وتقدم بالشكر لسعادة
الدكتور املهندس راشد الليم رئيس الهيئة
عىل حسن االستقبال والحرص عىل تفعيل
التعاون .
وأوضح أن إسرتاتيجية الرشكة
تعتمد عىل الجودة العالية و الحصول عىل
الشهادات العاملية من مؤسسات تهتم
بالجودة ،وكانت الرشكة من أوائل الرشكات
السعودية التي حصلت عىل شهادة األيزو
 ،وذلك بفضل التطوير املستمر ملختربات
الجودة والسعي لتقديم األفضل والحصول
عىل الشهادات التي تؤهلنا للمنافسة مع
كربى الرشكات.

كهرباء الشارقة تبحث مع الكابالت العمانية
أخـــــبار و أنـشـطـــة

تطوير الشبكات
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أكد سعادة الدكتور املهندس راشد
الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة،
أن الهيئة مستمرة يف تنفيذ خطة التطوير
الشاملة لشبكات الكهرباء يف مختلف
املناطق بإمارة الشارقة والتي تستهدف
استبدال الكايبالت القدمية بأخرى حديثة
وفق أفضل املواصفات العاملية ،وتخفيض
الفاقد من الشبكات بنسبة ال تقل عن
 50%وذلك بالتعاون مع عدد من الرشكات
العاملية واملحلية ،مشرياً إىل أن الهيئة حققت
نتائج ايجابية يف مجاالت تطوير الشبكات
وتركيب العدادات الذكية بالشارقة،
من خالل تشييد بنية الكابالت التحتية
املطلوبة وتطبيق حلول هندسة الشبكات
وتطوير مركز التحكم ،استنادا إىل أحدث
نظم املعلومات الجغرافية .جاء ذلك خالل
استقبال سعادة الدكتور املهندس راشد
الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة
لوفد من رشكة الكابالت العامنية؛ برئاسة
انطونيو شيانتور رئيس املكتب التجاري
لبحث سبل التعاون يف مجاالت تطوير
شبكة توزيع الكهرباء وتوفري أفضل أنواع

الكابالت بأفضل األسعار ملرشوعات الهيئة.
وأوضح سعادة الدكتور املهندس
راشد الليم أن الهيئة ترحب بالتعاون مع
جميع الرشكات والجهات واملؤسسات
يف هذا املجال الستكامل مسرية التطور
والتقدم وتوفري بنية تحتية صلبة ملواجهة
تحديات املستقبل وتحقيق التنمية
املستدامة .واستعرض عدد من محاور
اسرتاتيجية الهيئة واملرشوعات املستقبلية
وجهود الهيئة يف مجاالت تطوير شبكات
التوزيع واستبدال الكايبالت القدمية يف
كافة مناطق إمارة الشارقة وفق أفضل
املواصفات العاملية.
وأكد حرص الهيئة عىل إبرام
وتفعيل التعاون والرشاكة اإلسرتاتيجية
مع الرشكة مبا يحقق فائدة للطرفني من
حيث توفري منتجات عالية الجودة وبأفضل
األسعار والدعم الفني وضامن تزويد
مرشوعات الهيئة بالكابالت وفقا ألعىل
معايري الجودة والتنافسية العاملية .وأشار
إىل أن الهيئة تسعى إىل التوسع يف إجراء
الدراسات والبحوث خالل املرحلة املقبلة

لتطوير مجاالت إنتاج وتوزيع الطاقة
والحفاظ عىل البيئة وتخفيض االنبعاثات
الكربونية وتأمني مصادر للطاقة تستفيد
منها األجيال القادمة .ومن جانبه استعرض
انطونيو شيانتور رئيس املكتب التجاري
تجربة الرشكة يف تطبيق نظام الجودة
والحامية وعمليات الفحص والتأكد من
جودة املنتج واألجهزة واملعدات التي
تستخدمها رشكة الكابالت العامنية يف
تصنيع منتج ينافس املنتجات العاملية،
والتأكد من مطابقته للمواصفات القياسية.
وأوضح أن إسرتاتيجية الرشكة
تعتمد عىل الجودة العالية والحصول
عىل الشهادات املعتمده من املؤسسات
العاملية،وتحرص عىل التطوير املستمر
ملختربات الجودة والسعي لتقديم األفضل
والحصول عىل الشهادات التي تؤهلنا
للمنافسة مع كربى الرشكات .وأشار إىل
أهمية تبادل الخربات بني الرشكة وهيئة
كهرباء ومياه الشارقة حيث أن الهيئة
دامئاً تأخذ املبادرة وتتفاعل مع التطورات
العاملية لتحقيق اإلستفادة لألجيال القادمة
وتقدم بالشكر لسعادة الدكتور املهندس
راشد الليم رئيس الهيئة عىل حسن
االستقبال والحرص عىل تفعيل التعاون .

لجهودها في استضافة وفود األولمبياد

كرمت اللجنة التنفيذية املحلية
إلمارة الشارقة لربنامج املدن املضيفة
املصاحب لألوملبياد الخاص لأللعاب العاملية
أبوظبي  ،2019هيئة كهرباء ومياه الشارقة
لدورها املتميز يف توفري كافة اإلمكانات
التي ساهمت يف استضافة وفود دورة
األلعاب العاملية لألوملبياد الخاص ،الذين
بلغ عددهم  1638العباً من  24دولة.
ومثن سعادة الدكتور املهندس راشد الليم
رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة جهود
اللجنة التنفيذية املحلية إلمارة الشارقة
لربنامج املدن املضيفة ،والتنسيق مع
الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة
وجميع األطراف املعنية ،يف تنظيم برنامج
حافل ألعضاء الوفود ،خالل أيام االستضافة،
ليقضوا أياماً سعيدة وممتعة ،يف أحضان
اإلمارة الباسمة والتأكيد عىل منهج ورؤية
حكومة الشارقة ،يف دعم ذوي اإلعاقة،

وتأييد جميع قضاياهم وشؤونهم .
وأكد أن إمارة الشارقة بقيادة
صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن
محمد القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم
الشارقة ،تدعم كافة األنشطة والربامج التي
تساهم يف دمج األشخاص من ذوي اإلعاقة
يف املجتمع ومتكينهم يف كافة املجاالت
وخاصة األنشطة الرياضية والتعليمية.
وأوضح أن استضافة إمارة الشارقة
للوفود ،يندرج ضمن جهودها ومساعيها،
لتعزيز فكر التعايش الحضاري والتسامح
 ،حيث تعترب الشارقة أرضاً للتواصل مع
مختلف الثقافات والدول ،ويظهر ذلك جلياً
يف احتضانها لربنامج املدن املضيفة ،الذي
يعد أكرب برنامج للتبادل الثقايف يف املنطقة.
وأشار إىل أن هيئة كهرباء ومياه
الشارقة تعمل باستمرار عىل التعاون
والتنسيق مع مدينة الشارقة للخدمات

اإلنسانية وكافة الجهات إلعداد وتنفيذ
برامج تساهم يف احتواء ومتكني األشخاص
من ذوي اإلعاقة ومساعدتهم يف تعلم
املهارات وتنمية القدرات التي تساهم يف
تأهيلهم واندماجهم ومشاركتهم وتفاعلهم
يف املجتمع وتنظم لهم دورات تدريبية
متخصصة وتشجعهم عىل مواصلة تعليمهم
للحصول عىل مؤهالت عليا وماجستري.
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اللجنة التنفيذية للمدن المضيفة تكرم كهرباء الشارقة
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تمديد كايبالت بطول  57كيلو متر وتركيب 400

عمود إنارة

كهرباء الشارقة تنجز مشروع لتعديل الشبكات واإلنارة

أخـــــبار و أنـشـطـــة

في منطقة الفاية

24
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كشفت هيئة كهرباء ومياه الشارقة
عن انجاز مرشوع لتعديل شبكات الكهرباء
يف منطقتي محافز والفاية وتركيب 400
عمود إنارة جديد بالشوارع تعمل باملصابيح
والكشافات صوديوم ومتديد وتغيري كايبالت
بطول  57كيلو مرت بتكلفة تتجاوز  13مليون
درهم .وأوضح سعادة الدكتور املهندس
راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة
أن أعامل التطوير التي تشهدها مرشوعات
الطاقة واملياه يف كافة املناطق والشعبيات
تأيت تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو
املجلس األعىل حاكم الشارقة برضورة توفري
الخدمات مبستويات ومواصفات عاملية
لكافة املناطق يف إمارة الشارقة.
وأكد ان املرشوعات التي نفذتها
الهيئة يف مجال تعديل الشبكات ساهمت
يف تحقيق الثبات واالستقرار للشبكات
الكهربائية و انخفاض األعطال مبعدل كبري
يتجاوز  .70%وأشار إىل أن مرشوعات
اإلنارة من املرشوعات الحيوية والرضورية
التي تواصل الهيئة تنفيذها بجميع املناطق
بإمارة الشارقة من خالل خطة إسرتاتيجية
وجدول زمني يتم تطبيقه يف عمليات اإلنارة
يف كافة املناطق.وأضاف أن الهيئة تحرص
عىل تطبيق أفضل النظم العاملية يف مجال
إنارة الشوارع من خالل تركيب مصابيح
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 مؤكداً أن

مرشوعات اإلنارة التي تم تنفيذها يف غالبية
املناطق بإمارة الشارقة ساهمت يف التقليل
من الحوادث املرورية التي كانت تقع
بسبب قلة اإلضاءة وتجميل األحياء السكنية
 ,كام أنها تساهم بشكل فعال يف توفري
األمن واألمان لسائقي السيارات وللمشاه
ودفع عجلة التنمية املستمرة ويتم مراعاة
التصميم الجاميل يف أعمدة اإلنارة واللمبات
املستخدمة يف اإلضاءة.
وأوضح حسن عيل مدير إدارة
الخدمات واألعامل اللوجستية أنه فيام
يخص مرشوعات إنارة الشوارع يف طريق
محافز  /الفاية تم تركيب  400عمود و800
كشاف ومصباح تعمل بتقنية الصوديوم
لتناسب حجم الطريق وطبيعة املنطقة
ومتديد كايبالت بطول  39كيلو مرت ،وبتكلفة
تصل إىل  5,400مليون درهم كام تم تعديل
شبكات  11كيلوفولت يف املنطقة واستبدال
كايبالات بطول  18كيلو مرت وبتكلفة تصل
إىل  7,600مليون درهم مشريا ً إىل أن الهيئة
نفذت الهيئة مرشوع لتخفيض كميات
الطاقة املستخدمة يف أعمدة اإلنارة بنسبة
تزيد عن  30مام ساهم يف توفري الطاقة
والوقت وتكاليف اإلنتاج وتقليل الصيانة
واملواد املستخدمة .وأشار إىل أن إختيار
ملبات اإلضاءة يتم حسب املنطقة حيث
يراعى يف املناطق السكنية أن تكون اللمبات
من النوعية التي تعطي إضاءة هادئة حتى
ال تتسبب يف مضايقة السكان أما يف املناطق
الصناعية والتجارية فتكون اللمبات من
النوعية التي توفر اإلضاءة الشديدة حيث
تحتاج هذه املناطق إلضاءة قوية .

حسن عيل
وأوضحت املهندسة هدى الطاهري
رئيس قسم اإلنارة أن مرشوع تطوير
الشبكات وإنارة منطقة محافز  /الفاية تم
يف وقت قيايس وبأفضل جودة وتم إختيار
األعمدة باألطوال املناسبة واملصابيح ذات
كفاءة عالية مشرية إىل أن تشغيل وفصل
التيار الكهربايئ بجميع أعمدة اإلنارة يتم
أتوماتيكياً من خالل منظم الوقت املوجود
بجميع املناطق وتتم متابعته وصيانته بصفة
دورية.
وأكدت أن الفرق الفنية بالهيئة
تراعي أفضل وسائل األمن والسالمة يف
تركيب أعمدة اإلنارة وتعمل عىل مراجعة
الصيانة يف جميع الشوارع واملناطق.
وأشارت إىل أن الهيئة بادرت بالتوسع يف
استخدام هذه التقنية التي تتيح إمكانية
التحكم املركزي آنياً يف وحدات اإلنارة عن
ُبعد من خالل تطبيق ذيك خاص بغرفة
التحكم يستند لقاعدة بيانات من التغذية
الراجعة من وحدات اإلنارة ملتابعة الحالة
التشغيلية لإلنارة وتبادل املعلومات واألوامر
التشغيلية معها ،كام يوفر ميزة اإلبالغ اآليل
عن األعطال ،ما يقلل من الوقت الالزم
لالستجابة لحاالت الصيانة الطارئة ،ويرفع
كفاءة التشغيل .وأكدت أن الهيئة تقوم حالياً
بتنفيذ خطة شاملة لتطبيق اإلنارة الذكية
عىل مستوى إمارة الشارقة ،وفق أحدث
وأفضل املامرسات واملواصفات العاملية.

موزة بن دخني

بسلوكيات الترشيد
تعمل هيئة كهرباء ومياه الشارقة
عىل تعزيز الوعي لدى األطفال وغرس
سلوكيات ترشيد استهالك الكهرباء واملياه يف
نفوس الصغار ،من خالل  8ألعاب وتطبيقات
إليكرتونية باعتبارها إحدى األدوات إليصال
الرسالة التوعوية للمجتمع بجانب ورش
عمل وأنشطة ترفيهية متنوعة ،تشمل
التلوين والرسم  ،وتركيب منازل الطاقة
الشمسية ،إضافة إىل مسابقات وجوائز
قيمة.
وأوضح سعادة الدكتور املهندس
راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه
الشارقة أن الهدف من استخدام األلعاب
املبتكرة وتوظيفها يف توعية األطفال بأهمية
وأساليب الرتشيد إضفاء البهجة واملرح خالل
الفعاليات واألنشطة املتنوعة التي تنظمها
الهيئة وتشهد إقباالً كبرياً من الصغار الذين
يشاركوا بحامسة يف ورش العمل والتجارب
التعليمية واملسابقات .وأشار إىل ان الهيئة
ّ
تنظم العديد من الربامج واملبادرات

البيئية والحمالت التوعوية التي تهدف إىل
واع ومثقف وقادر عىل تحمل
تنشئة جيل ٍ
املسؤولية ،فأطفال اليوم هم قادة املستقبل
وحجر األساس يف عملية التنمية املستدامة،
وأضافّ ،
تنظم الهيئة حمالت ترشيدية
وبرامج توعوية عىل مدار العام يف إطار
جهودها الرامية إىل ترسيخ مفهوم ترشيد
استهالك املوارد ليصبح ثقافة مجتمعية
وسلوكاً يومياً بني جميع أفراد املجتمع.
من جانبها ،أوضحت موزة بن
دخني رئيس قسم االتصال والرشاكات بإدارة
الرتشيد إىل أن األلعاب التي استحدثتها
الهيئة ووظفتها للتوعية باهمية وأساليب
الرتشيد تأيت يف إطار اسرتاتيجية الهيئة
الرامية إىل تشجيع جميع فئات املجتمع عىل
استهالك املوارد الطبيعية بشكل مسؤول
وتتضمن األلعاب ،لعبة عمالت الرتشيد
وهي عبارة ع ادخال العمالت البالستيكية
امللونة عمودياً وأفقياً أو بخط مائل لعدد
 4عمالت متالصقة بدون ان يعرتض اللون

األصفر الطريق لتشكل نصيحة ترشيدية
وتحقيق الفوز واللعبة الثانية فكر ورشد
وهي عبارة عن تشكيل آله تتحرك بالطاقة
الشمسية من خالل تركيب  6أشكال مختلفة
بالتعاون مع األصدقاء واللعبة الثالثة مصيدة
الرتشيد ويقوم من خاللها الطفال باصطياد
السلوكيات الصحيحة والخاطئة بأرسع وقت
واللعبة الرابعة سدد ورشد وتتضمن مامرسة
الرياضة مع قطورة وكهروب وتسديد بعض
الكرات يف السلة واللعبة الخامسة أنقذ
قطورة وتشمل زيارة املوقع االلكرتوين
وانقاذ قطرة املياه قبل أن تسقط وتختفي
واللعبة السادسة ركب ولون شخصيات
الرتشيد واللعبة السابعة سلم الرتشيد وهي
لعبة مع األصدقاء للوصول للقمة وتخطي
الصعاب والتحديات التي تواجههم يف ترشيد
االستهالك  .وأكدت ،أهمية نرش الوعي؛
من خالل برامج وأنشطة مبتكرة تركز عىل
تعزيز الوعي باملواضيع البيئية والحفاظ
عىل املوارد الطبيعية ألجيال املستقبل.
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سيدات الشارقة يكرم هيئة
الكهرباء والمياه تفديرا
لجهودها ودعمها ألنشطة

أخـــــبار و أنـشـطـــة

النادي

26
26

كرم نادي سيدات الشارقة ،هيئة
كهرباء ومياه الشارقة ضمن رشكاء النجاح
تفديرا لجهودها ودعمها املتميز ألنشطة
النادي وتعاونها يف إنجاح فعالية جري
سيدات الشارقة  ،مام انعكس إيجاباً عىل
إبراز الصورة املرشقة إلمارة الشارقة وتشجيع
السيدات عىل مامرسة األنشطة الرياضية.
ومثن سعادة الدكتور املهندس راشد الليم
رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة الدور
املتميز لصاحب السمو الشيخ الدكتور
سلطان بن محمد القاسمي ،عضو املجلس
األعىل حاكم الشارقة وسمو الشيخة جواهر
بنت محمد القاسمي رئيسة املجلس األعىل
لشؤون األرسة رئيسة مجلس إدارة نادي
سيدات الشارقة عىل الدعم الالمحدود
للمرأة ومتكينها يف مختلف املجاالت من أجل
توفري أدوات النجاح لتحقيق طموحاتها.
وأكد رضورة تضافر الجهود بني
جميع مؤسسات املجتمع للعمل عىل خدمة
القضايا الحيوية التي تهم قطاعات كبرية
وتسهم يف تحقيق التنمية والتطور ومتس
جودة حياة اإلنسان ومن أهمها الرياضة.

وأشار إىل أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة
تتبنى ضمن اسرتاتيجيتها دعم وتقدير لدور
املراة وجهودها واالحتفاء بانجازاتها والحرص
املستمر عىل تنمية مهارات املوظفات،
واملزيد من الثقة بقدراتهن وحققت املرأة
يف هيئة كهرباء ومياه الشارقة انجازات
عىل مختلف الصعد واملستويات ،وأصبحت
القيادات النسائية قوة فعالة ومؤثرة وطاقة
خالقة يف مسرية التطوير ،وتواصل الهيئة
دورها يف دعم وتطوير املرأة من خالل
إطالق العديد من املبادرات املبتكرة التي
تدعم متكني املرأة.
وأشار إىل أن الهيئة أطلقت عدد
من املبادرات املبتكرة لدعم ومتكني املرأة
بالتعاون والتسيق مع مؤسسة مناء وعدد
من الجهات وتوفري بيئة عمل مثالية لها
وذلك وفقاً لرؤية وتوجيهات صاحب
السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد
القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة
وتضمنت املبادرات باإلضافة إىل تخفيض
قيمة التأمني الخاص باملرشوعات اإلقتصادية
الجديدة للمرأة بنسبة  % 50وفق عدد

من الضوابط ،تأهيل عدد  50من الكوادر
النسائية يف إمارة الشارقة بالتعاون مع
املجلس األعىل لشؤون األرسة والجمعيات
النسائية وتزويدهم باملعارف وأسس ترشيد
استهالك الطاقة واملياه ودعمهم لتوعية
األرس بالشارقة بأهمية االستخدام األمثل
للموارد الطبيعية وإنشاء مرشوعات تجارية
لتوفري القطع واألدوات املرشدة وتوفري
بيئة عمل مثالية للمرأة وتكريم املتميزات
مبنحهم دروع والقاب وتوفري برامج تدريب
لطالبات وخريجات املدارس والجامعة
يف مرشوعات الهيئة املختلفة لتأهيلهم
لسوق العمل باإلضافة إىل برامج تدريبية
إدارية وفنية وقيادية متخصصة للموظفات
وبناء قدرات وتشجيع املوظفات بالهيئة
عىل إنشاء مرشوعات صغرية من خالل
مساعدتهن يف دراسات الجدوى والتدريب
وتوفري البيانات الخاصة باملرشوعات وتوفري
منافذ مخصصة للمرأة يف مراكز الخدمات
التي تقدمها الهيئة.

بحث سعادة الدكتور املهندس
راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة
مع وفد هندي من معهد بيم تك الدويل
ضم راجيف شارما الرئيس التنفيذي للمعهد
وروبايل سينجا مدير عام املعهد تطوير الربامج
التدريبية وفق الخطط االسرتاتيجية للهيئة
وتبادل الخربات واملعلومات لتعزيز كفاءة
املوظفني كام تم خالل اللقاء بحث إيفاد عدد
من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام إىل املعهد
لاللتحاق بربنامج تدريبي لتنمية املهارات
القيادية والتطوير وذلك يف إطار جهود الهيئة
لتعزيز التعاون مع مراكز البحوث والتطوير
والجامعات واملعاهد العاملية واالطالع عىل
أنجح التجارب وأفضل املامرسات.
واستعرض سعادة الدكتور املهندس
راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة
خالل اللقاء عدد من محاور اسرتاتيجية
التدريب بالهيئة والتي تهدف للتعاون مع مراكز
األبحاث والجامعات وكربيات الرشكات العاملية
لتدريب الكوادر البرشية خاصة الوطنية وفق
أفضل املواصفات العاملية يف كافة املجاالت.

وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد
الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن
الهيئة تعمل عىل تلبية االحتياجات من الربامج
التدريبية لتعزيز التطوير املهني للموظفني من
كافة املستويات ،ونسعى الستقطاب أفضل
الخربات والكفاءات لتعزيز مهاراتهم وقدراتهم
لتمكينهم من التعامل مع التحديات اليومية،
وضامن تقديم الخدمات بأكرث طريقة فعالة.
وأوضح أن الرتكيز عىل تنمية
وتدريب الكفاءات يعد واحداً من البنود
املهمة يف تحقيق التطوير وتحقيق االنجازات
التي تنشدها الهيئة يف ظل توجيهات صاحب
السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد
القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة
بالعمل عىل تطوير الكوادر البرشية حتى تكون
قادرة عىل مواكبة التطوير والتحول الذيك يف
تقديم الخدمات .وأضاف أن الهيئة أعدت
خطة شاملة تضم عدداً من الربامج والدورات
التدريبية الخارجية والداخلية للمهندسني
والفنيني واإلداريني من مختلف التخصصات،
بالتعاون مع كربيات الرشكات والهيئات ومراكز

األبحاث العاملية واملحلية ونخبة من االساتذة
املؤهلني والقادرين عىل نقل الخربات التي
يحتاجها العمل الهنديس امليداين واملكتبي عىل
حد سواء وأن هذه الربامج مستمرة طوال
العام بأكادميية سيوا التي دشنتها الهيئة مؤخراً
أو ايفاد املهندسني والفنيني للتدريب خارج
الدولة.
وأكد راجيف شارما رئيس معهد بيم
تك أن املعهد املعهد لديه عدد من الربامج
التدريبية الرائدة يف مختلف القطاعات ونتطلع
للتعاون مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة يف عدد
من الربامج املتخصصة خاصة يف مجال التطوير
وتنمية املهارات القيادية يف ظل مهمتنا الرامية
إىل دعم احتياجات التدريب عرب أفضل الربامج
التدريبية.
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كهرباء الشارقة تبحث تطوير البرامج التدريبية مع وفد هندي
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567

أسرة متعففة

تستفيد من مبادرة نور

أخـــــبار و أنـشـطـــة

حياتهم لسداد فواتير

28
28

المتعسرين
أعلنت جمعية الشارقة الخريية أن
هيئة كهرباء ومياه الشارقة من الداعمني
الرئيسيني ألنشطة ومباردات الجمعية حيث
قدمت مساعدات ألكرث من  567أرسة
ضمن مبادرة نور حياتهم التي أطلقتها
الهيئة بالتعاون مع الجمعية ملساعدة األرس
املتعففة واملتعرسين يف سداد مستحقات
الكهرباء واملياه مببلغ اجاميل بلغ حوايل 2
مليون درهم وذلك يف إطار تعزيز مبادئ
املسئولية املجتمعية والعمل التطوعي.
ومثن سعادة عبدالله سلطان بن خادم
املدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخريية
الدور الذي تقوم به هيئة كهرباء ومياه
الشارقة عىل كافة األصعدة  ،مشرياً إىل أن
التوجيهات الدامئة ملجلس إدارة الجمعية
برئاسة الشيخ عصام بن صقر القاسمي
رئيس مجلس إدارة الجمعية ،أسهمت يف
تفعيل التعاون مع هيئات ومؤسسات
تعليمية وأمنية وخدمية واجتامعية ومنها
هيئة كهرباء ومياه الشارقة بحيث متتد
أنشطة الجمعية الخريية إىل جميع رشائح
املجتمع ،مشيداً بجهود هيئة كهرباء ومياه
الشارقة يف خدمة املجتمع والتعاون لتفعيل
أنشطة وحمالت الجمعية مام سيساهم يف
التعريف بالخدمات واألنشطة التي تقدمها
الجمعية وزيادة إيراداتها .
وأكد أن الرسالة التي تحملها
الجمعية عىل عاتقها هي توصيل أموال
املحسنني إىل مستحقيها من خالل أعامل
الرب كالزكاة والصدقات والتربعات بأنواعها،
ومكافحة الفقر واملرض وكفالة األيتام ،وبناء
املساجد ودور األيتام واملدارس واملراكز
الصحية واملشاريع االستثامرية الوقفية،
وحفر اآلبار وإغاثة املنكوبني ،كام إنها توزع
األضاحي وكسوة العيد ومشاريع إفطار

صائم ،داخل الدولة وخارجها وتعمل عىل
توفري مستلزمات األرس املحتاجه واملتعففة
من خالل قيم إسالمية أصيلة وأشار إىل أن
مبادرة نور حياتهم التي تم تفعيلها ساهمت
يف دراسة الحاالت املستحقة للمساعدة من
خالل التعاون مع الهيئة يف دراسة الحاالت
وتقديم املساعدة لهم وتخفيف معاناتهم.
وأثنى عىل التعاون القائم بني الجمعية
وهيئة كهرباء ومياه الشارقة يف املجاالت
الخريية ،مؤكداً أن ذلك التعاون يعكس حرص
مؤسسات الدولة عىل القيام مبسئوليتها
االجتامعية ،ويرفع من مكانة العمل الخريي
بني كافة املؤسسات داخل إمارة الشارقة
ويعزز يف الوقت ذاته موقع جمعية الشارقة
الخريية.
وأشار إىل أن آفاق التعاون بني الجانبني
متواصلة ومستمرة بهدف الوصول للعدد
األكرب من املحتاجني واملعوزين ،الفتاً يف
الوقت نفسه أنه يتم بحث ملف كل
أرسة عىل حدا بشكل دقيق ووفق لجنة
خاصة للتأكد من مدى أحقيتها للمساعدة
من عدمه حتى نطمنئ أن أموال املتربعني
تذهب إىل أماكنها الصحيحة .وأشار سعادة
الدكتور املهندس راشد الليم رئيس هيئة

كهرباء ومياه الشارقة إىل أن املبادرة التي
تم إطالقها بعنوان «نور حياتهم» بالتعاون
مع جمعية الشارقة الخريية تأيت يف إطار
سياسة الهيئة وإسرتاتيجيتها التي تهدف
لدعم وتشجع هذه املبادرات التي تعود
بالخري والفائدة عىل املجتمع  ،وتنمية ثقافة
املشاركة يف األعامل الخريية والتطوعية بني
األفراد للتيسري عىل األرس املتعففة واملحتاجة
ومساعدتهم لسداد قيمة فواتري االستهالك
املستحقة عىل األرس الفقرية والتي تعرثت يف
سداد املستحقات حتى ال يتم قطع خدمات
الكهرباء واملاء والغاز عنهم .وأوضح أن
الهيئة تحرص عىل تفعيل مبدأ التعاون مع
املؤسسات والهيئات التي تشارك يف تقديم
العون واملساعدة لفئات املجتمع  ،وحققت
املبادرة هدفها يف الوصول لفئات املجتمع
من األرس املتعففة واملحتاجة من خالل
تضافر الجهود مع جمعية الشارقة الخريية
التي نرى منها دامئاً كل الجدية والشفافية
يف خدمة األرس الفقرية واملحتاجة ،وتقديم
الدعم املبارش واملساعدة لهم  ،مشرياً إىل
أن العالقة بني الجانبني مميزة ونسعى من
خالل هذه املبادرة ملساعدة أكرب عدد من
ااألرس املحتاجة واملتعففة.

والتعرف على أفضل الممارسات
استقبلت هيئة كهرباء ومياه
الشارقة وفد من غانا برئاسة الدكتور وليم
إس كيه إناريف الرئيس التنفيذي ملجموعة
رشكات واسك املتخصصة يف الطاقة ،
بهدف االطالع عىل تجربة الهيئة يف مجال
االستدامة والتعرف عىل أفضل املامرسات
املتبعة وأحدث الحلول املستخدمة يف
مجال االبتكار والحلول الذكيةوخطة ترشيد
االستهالك بنسبة  % 30حتى .2020
واطلع الوفد الغاين خالل الزيارة عىل
اسرتاتيجية العمل املتبعة يف الهيئة
واملبادرات املبتكرة ،التي تعكس جهود
الهيئة يف قيادة التحول الذيك يف إدارة الطاقة
وتيسري اإلجراءات وتعزيز مكانتها العاملية،
باإلضافة إىل عمليات االبتكار ،وتقديم
خدمات نوعية تسهم يف االرتقاء مبستوى
وكفاءة العمل الحكومي.
ورحب سعادة الدكتور املهندس
راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه
الشارقة بأعضاء الوفد الغاين ،مؤكداً حرص
الهيئة عىل تبادل الخربات والتجارب مع

كافة الجهات واملؤسسات يف املنطقة والعامل،
مشرياً إىل أن الهيئة حققت سمعة عاملية من
خالل تطبيق أفضل املعايري يف مجال التميز
املؤسيس والجودة ،انسجاماً مع توجيهات
صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن
محمد القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم
الشارقة  ،بإرساء نهج التميز واالبتكار يف
الدوائر الحكومية ،وانطالقاً من اسرتاتيجيتها
الهادفة إىل ترسيخ أسس التميز املؤسيس
وفقاً ألعىل املعايري العاملية وتعزيز مكانة
الهيئة لتكون ضمن أفضل الجهات العاملية
وأكرثها كفاءة يف املجال الخدمي.
واكد أن الهيئة تحرص عىل تعزيز
أطر تعاونها مع مختلف الجهات املحلية
واإلقليمية والعاملية لإلسهام يف تحقيق
صدارة وريادة إمارة الشارقة يف جميع
املجاالت ،وتويل الهيئة اهتامماً كبرياً بكل ما
يدعم أهدافها عرب مشاركتها خالصة خرباتها
وتجاربها وإنجازاتها مع مختلف الجهات .
وأشار إىل أن املهمة األساسية للهيئة تتمثل يف
توفري إمدادات مستمرة وذات كفاءة وجودة

عالية من الكهرباء واملياه والغاز الطبيعي
للمواطنني واملقيمني يف إمارة الشارقة
وتنمية الوعي باالستخدام املثل للطاقة
واملياه ،باعتبارها إحدى أفضل املؤسسات
الخدمية يف العامل ،وتعمل الهيئة دامئاً عىل
تطوير عملياتها عرب تبني أحدث التقنيات
العاملية يف جميع املجاالت ،وأن تكون لها
الصدارة والسبق عاملياً يف تبني تلك الحلول
املبتكرة ،لتظل الهيئة دامئاً منوذجاً ُيحتذى
محلياً وإقليمياً وعاملياً يف مجال التطور
التقني ،والتحول الذيك يف إدارة الطاقة،
واالرتقاء مبستوى الخدمات .واستعرض عدد
من الخطط واملشاريع واملبادرات التطويرية
يف مجاالت الطاقة والطاقة املتجددة
ويف ختام الزيارة ،شكر الوفد الغاين
هيئة كهرباء ومياه الشارقة عىل حسن
االستقبال ،كام أعرب الوفد عن سعادته
بالتطور امللموس يف التقنيات املستخدمة يف
الهيئة ،متمنني مزيداً من التقدم والتميز يف
جميع املجاالت.
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وفد غاني يزور كهرباء الشارقة لإلطالع على تجربة الهيئة

29
29

كشفتها أحدث
إحصائية لكهرباء
الشارقة

 3ماليين ينهوا

معامالتهم عبر
الموقع االلكتروني
و  54ألف

يستخدمون
املهندسة إميان الخيال

أخـــــبار و أنـشـطـــة

التطبيقات الذكية

30
30

كشفت أحدث إحصائية لهيئة
كهرباء ومياه الشارقة ان أكرث من  3ماليني
من املشرتكني أنهوا معامالتهم عرب املوقع
االلكرتوين للهيئة كام قام أكرث من  54ألف
متعامل بتثبيت تطبيق الهيئة عىل الهواتف
الذكية التي تعمل بنظام االندرويد أو
األيفون وذلك خالل عام  . 2018وأوضح
سعادة الدكتور املهندس راشد الليم رئيس
هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة تعمل
عىل االستفادة من التطبيقات التكنولوجية
الحديثة لتقديم الخدمات لسكان إمارة
الشارقة وفق أفضل املعايري العاملية وذلك
تنفيذاً للرؤية الحكيمة والتوجيهات
السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور
سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس
األعىل حاكم الشارقة برضورة االهتامم
مبرشوعات البنية األساسية وتوفري مقومات
الحياة الكرمية للسكان يف جميع مناطق
اإلمارة وتشجيع استخدام الخدمات الذكية
وااللكرتونية لتيسري االجراءات واملحافظة
عىل البيئة مؤكداً بأن التوسع يف االستفادة

من الخدمات االلكرتونية والذكية يعكس
التزام الهيئة مبسئوليتها املجتمعية.
وأكد أن التحول االلكرتوين والذيك
	 
يف خدمات الهيئة سيساهم يف رسعة االنجاز
وضامن الدقة واألمان حيث من خالل بيانات
كاملة عن املشرتكني  ،ويقوم فريق عمل
داخيل يف الهيئة عىل تطوير التطبيقات
والخدمات الذكية بصورة دورية إلدراج
كافة الخدمات التي توفرها الهيئة ملشرتكيها
وذلك ضمن خطط الهيئة للتحول الذيك.
وأشارت املهندسة إميان الخيال
مدير إدارة تقنية املعلومات واإلتصاالت إىل
أن اإلحصائية أكدت أن البنوك جاءت يف
املركز األول ضمن قنوات الدفع التي وفرتها
واستخدمها املشرتكون بنسبة  % 46بينام
احتلت مراكز خدمة املشرتكني املركز الثاين
يف القنوات املستخدمة يف تسديد الفواتري
واملستحقات بنسبة  31%وجاء املوقع
اإللكرتوين للهيئة يف املركز الثالث بنسبة
 20.4وتطبيق الهواتف الذكية يف املركز
الرابع بنسبة  14.2%وماكينات اإليداع

النقدي بنسبة  9.7%و(بريد اإلمارات
واستامرات) يف املركز الخامس بنسبة 6.2%
ومحالت الرصافه يف املرتبة السادسة بنسبة
3.5%
وأوضحت أنه تم تنظيم عدد
من الفعاليات خالل عام  2018لتوعية
وتثقيف املشرتكني بالخدمات واملشاريع
االلكرتونية والذكية تضمنت يوم إدارة
املشاريع وبلغت نسبة املشاركني 30%
ويوم تكنولوجيا املعلومات (الحوكمه)
وبلغت نسبة املشاركني  23%ويوم نظم
املعلومات الجغرافية ( )GISوبلغت نسبة
املشاركني  46%وتم إضافة عدد 1802
مستخدمني جدد إىل األنظمه املختلفه
املدعومه من قبل إدارة تقنية املعلومات
واإلتصاالت وأشارت إىل أن نسبة استخدام
خدمات إدارة تقنية املعلومات واإلتصاالت
من قبل موظفي الهيئة بلغت  85%ونسبة
الرضا من الخدمات التي تقدمها إدارة تقنية
املعلومات واإلتصاالت بلغت .96%

وتعزز مكتباتها بــ  200عنوان من ثقافة بال حدود

استضافت هيئة كهرباء ومياه
الشارقة ،املبادرة الثقافية « ،قهوة وكتاب»
تحت شعار «القراءة حياة» والتي أطلقتها
«ثقافة بال حدود»  ،بشكل مبتكر يحمل
طابع إنساين ثقايف ،يشجع عىل القراة
بجانب عربة قهوة للجمهور يتم التربع
بكل ريع مبيعاتها ملصلحة مؤسسة «القلب
الكبري وشارك يف الفاعلية التي استمرت عىل
مدار يوم كامل عدد كبري من موظفي مركز
اإلتصال وإدارة التحكم واملراقبة والتشغيل
والصيانة والهندسة وتم إهداء أكرث من 200
كتاب جديد إلثراء مكتبات الهيئة.
وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد
الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن
القراءة تشكل الطريق الصحيح لتحقيق
التننمية املستدامة التي تعتمد عىل املعرفة
مام يستلزم اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة
لتشجيع أجيالنا عىل القراءة واالطالع،
فاملجتمع القارئ هو مجتمع متطور

ومتحرض ،مشرياً إىل أن استضافة الهيئة
ملبادرة قهوة وكتاب تحت شعار القراءة
حياة تأيت تزامناً مع شهر القراءة ويؤكد
حرص الهيئة عىل تطوير وتشجيع موظفيها
وكافة أفراد املجتمع عىل القراءة.
ومثن دعم صاحب السمو الشيخ
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو
املجلس األعىل حاكم الشارقة لكافة املبادرات
التي تشجع عىل القراءة وترسيخ ثقافة
املعرفة مام ساهم يف جعل الشارقة منارة
للمعرفة وعاصمة للثقافة العربية وعاصمة
للكتاب .كام و مثن الدكتور داشد الليم جهود
مديرة «ثقافة بال حدود» ،نورا بن هديةالتي
تحص عىل مزج الجانب اإلنساين بالجانب
الثقايف والتفاعل مع القضايا اإلنسانية ودعم
الرشائح املحتاجة ،واإلسهام يف تعزيز جهود
املؤسسات اإلنسانية التي تعمل يف مجال
منارصة املحتاجني مبختلف فئاتهم يف كل
أنحاء العامل

وأشار رشيف عبد الله األحمد
مدير إدارة مركز اإلتصال إىل أن مبادرة
«قهوة وكتاب» تهدف إىل تشجيع موظفي
الهيئة واملتعاملني عىل القراءة و اإلسهام
يف دعم املبادرات اإلنسانية ،وقد شهدت
الفعالية تفاع ًال كبرياً من قبل املوظفني
مبختلف فئاتهم ،الذين حرصوا عىل اإلطالع
عىل الكتب والعناوين املختلفة وأحدث
اإلصدارات ورشاء القهوة ،واملشاركة يف
األنشطة املصاحبة للفعالية ،إمياناً منهم
بدعم املبادرات اإلنسانية .وأشار إىل أن
«ثقافة بال حدود» وفرت للهيئة مجموعة
من الكتب التي خاطبت اهتاممات الجمهور
مبختلف فئاته العمرية ومستوياته التعليمية
تزيد عن  200كتاب  ،وذلك يف إطار جهودها
الرامية إىل تعزيز ثقافة القراءة وجعلها عادة
يومية لدى أفراد املجتمع كافة.
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تحت شعار القراءة حياة  ..كهرباء الشارقة تستضيف مبادرة قهوة وكتاب

31
31

بتكلفة  17مليون
درهم وبقدرة

استيعابية  60مليون

جالون

كهرباء الشارقة تنجز
مشروع تمديد خطي
نقل مياه رئيسيين
من اللية إلى الجبيل

أخـــــبار و أنـشـطـــة

أسفل خور الشارقة

32

أنجزت هيئة كهرباء ومياه الشارقة
مرشوع متديد خطي نقل مياه رئيسيني
أسفل خور الشارقة بقدرة استيعابيه تبلغ
أكرثمن  60مليون جالون يومياً وبتكلفة
إجاملية حوايل  17مليون درهم ويعتربان
من أهم املشاريع االسرتاتيجية التي تنفذها
الهيئة حيث يرفعان القدرة االستياعبية لنقل
كميات املياه املنتجة من محطة اللية لتحلية
املياه إىل منطقة الجبيل عىل الضفة األخرى
للخور بنسبة تزيد عن  100%وتوزيعها عىل
كافة مناطق الشارقة ،وذلك ملواكبة التطور
العمراين والحضاري الذي تشهده إمارة
الشارقة.
وأوضح سعادة الدكتور املهندس
راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه
الشارقة أن احتياجات إمارة الشارقة من
املياه تبلغ أكرث من  110مليون جالون يوميا،
يتم إنتاج ما نسبتة  50%منها يف محطة
اللية ويعترب املرشوع الجديد الذي نفذته
الهيئة عامال مه ًام وخطوة كبرية يف اتجاه
تعزيز قدرة هيئة كهرباء و مياه الشارقة
عىل تزويد خدمات املياه النقية لقاطني
اإلمارة بشكل مستدام وبضغوط مناسبة
حيث تصل القدرة االستيعابية للخطوط
الجديدة  60مليون جالون يومياً ،تضاف
للقدرة االستيعابية للخطوط القدمية والتي
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تبلغ  50مليون جالون مام يتيح فرصة
لتطوير ومضاعفة قدرة انتاج محطة اللية
ملواجهة زيادة الطلب عىل املياه يف الشارقة.
وأوضح سعادة الدكتور املهندس راشد الليم
رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة
وضعت اسرتاتيجية الستدامة املياه ونفذت
توسعات ومشاريع تطويرية طموحة ملواكبة
مسرية التنمية الشاملة التي تشهدها اإلمارة
بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور
سلطان بن محمد القاسمي عضو امللجس
األعىل حاكم الشارقة.
وأوضح أن الهيئة تواصل جهودها
لتعزيز وتقوية شبكات نقل وتوزيع املياه
يف كافة مناطق إمارة الشارقة  ،ضمن خطة
محددة لتوفري إمدادات املياه وتحقيق
التنمية املستدامة ،حيث أن شبكات املياه
متتد ألكرث من  3300كيلومرت مشرياً إىل أن
محاور اسرتاتيجية الهيئة تتضمن اإلدارة
املتكاملة للموارد املائية الطبيعية املحدودة،
وموارد املياه غري التقليدية ،التي تشمل
املياه املحالة وإعادة استخدام مياه الرصف
الصحي املعالجة بشكل فعال ،والرتكيز عىل

محور إدارة الطلب عىل املياه  ،ومن خالل
العمل املشرتك مع جميع الرشكاء ومراقبة
جودة املياه وكفاءة اإلنتاج ومراقبة الشبكات
وايجاد حلول لكميات املياه الفاقدة والهدر
وتجنب تلوث املياه وتخزين املياه وتكثيف
جهود التوعية بأهمية االستخدام األمثل
للمياه وترشيد استهالكها .وتحرص الهيئة
عىل استخدام مواد صديقة للبيئة تحافظ
عىل جودة املياه يف تنفيذ خطوط شبكات
املياه.
ومن جانبه أوضح املهندس عصام
املال مدير إدارة املياه أن املرشوع يتكون
من خطني رئيسيني يبلغ طول كل منهام
 210مرت  ،منها  150مرت داخل املياه أسفل
الخور وبقطر  1200ملم لكل منهام وينقسم
املرشوع إىل جزئني رئيسيني األول األعامل
األرضية عىل ضفتي الخور وتشمل إنشاء
غرف محابس التحكم و توصيل الخطوط
الجديدة بالخطوط القامئة  ،وأعامل الحامية
وصيانة الطرق املحيطة وتم استخدام أنابيب
الكاربون ستيل املحمية بطالء اإليبوكيس
اآلمن صحياً حسب أحدث املواصفات

العاملية املتبعة يف أنظمة توزيع و نقل
املياه العذبة والجزء الثاين األعامل البحرية
تحت الخور وتشمل أعامل الحفر وتركيب
الخطوط الجديدة تحت املاء وتثبيتها بكتل
أسمنتية ضخمة ثم أعامل الردم والحامية ،
من أجل ضامن الحركة املالحية اآلمنة داخل
الخور وتم استخدام أنابيب البوليثيلني عايل
الكثافة و التي تتميز مبقاومتها الذاتية
للعوامل الكيميائية تحت املاء ،باإلضافة
إىل كونها آمنة صحياً الستخدامات نقل
املياه حسب املواصفات العاملية .وأشار
إىل أن فريق العمل متكن من التغلب عىل
كافة الصعوبات والتحديات واجهته أثناء
التنفيذ وتم إنجاز املرشوع يف الوقت املحدد
وإدخال الخطني الجديدين يف منظومة نقل
و توزيع املياه يف إمارة الشارقة بعد أحد
عرش شهرا من العمل املتواصل يف املرشوع
وبلغت التكلفة اإلجاملية للمرشوع حوايل
 17مليون درهم شملت كافة التوريدات
واألعامل األرضية والبحرية.
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بهدف توفير أفضل
الخدمات لطريق
خورفكان الجديد
كهرباء الشارقة تعلن
عن تركيب  2282عمود

إنارة وإنشاء  37محطة
توزيع  11كيلوفولت
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أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة
عن تركيب  2282عمود إنارة يف طريق
خورفكان الجديد بأطوال ترتاوح بني  8إىل 16
مرت وتركيب  4019من الفوانيس واملصابيح
بقدرات  600 ، 400 ‘ 250وتركيب كايبالت
جهد منخفض بطول  120كيلو مرت وكايبالت
جهد عايل 11كيلوفولت بطول  98كيلومرت
وكايبالت جهد  33كيلوفولت بطول  57كيلو
مرتوإنشاء  37محطة توزيع  11كيلوفولت
واستخدام كايبالت بطول  25كيلو مرت يف
األنفاق .
وأوضح سعادة الدكتور املهندس
راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة
أن إنجاز إمارة طريق الشارقة – خورفكان
تم وفق أفضل الواصفات بتوجيهات مبارشة
من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان
بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل
حاكم الشارقة برضورة توفري كافة الخدمات
عىل الطريق مبستويات ومواصفات عاملية
لكافة املناطق يف إمارة الشارقة .وأشار إىل
أن مرشوعات اإلنارة من املرشوعات الحيوية

والرضورية التي تواصل الهيئة تنفيذها
بجميع املناطق بإمارة الشارقة من خالل
خطة إسرتاتيجية وجدول زمني يتم تطبيقه
يف عمليات اإلنارة يف كافة املناطق.
وأضاف أن الهيئة تحرص عىل
تطبيق أفضل النظم العاملية يف مجال
إنارة الشوارع من خالل تركيب مصابيح
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 مؤكداً أن
مرشوعات اإلنارة التي تم تنفيذها يف غالبية
املناطق بإمارة الشارقة ساهمت يف التقليل
من الحوادث املرورية التي كانت تقع
بسبب قلة اإلضاءة وتجميل األحياء السكنية
 ,كام أنها تساهم بشكل فعال يف توفري
األمن واألمان لسائقي السيارات وللمشاه
ودفع عجلة التنمية املستمرة ويتم مراعاة
التصميم الجاميل يف أعمدة اإلنارة واللمبات
املستخدمة يف اإلضاءة.

وأوضح حسن عيل مدير إدارة
الخدمات واألعامل اللوجستية أن الهيئة
بادرت بالتوسع يف استخدام هذه التقنية
التي تتيح إمكانية التحكم املركزي آنياً يف
وحدات اإلنارة عن ُبعد من خالل تطبيق
ذيك خاص بغرفة التحكم يستند لقاعدة
بيانات من التغذية الراجعة من وحدات
اإلنارة ملتابعة الحالة التشغيلية لإلنارة
وتبادل املعلومات واألوامر التشغيلية معها،
كام يوفر ميزة اإلبالغ اآليل عن األعطال ،ما
يقلل من الوقت الالزم لالستجابة لحاالت
الصيانة الطارئة ،ويرفع كفاءة التشغيل.
وأشار إىل إن النظام الذيك لإلنارة ُي ّكن الهيئة
من التحكم يف مستويات اإلضاءة عرب برمجة
مسبقة لخفض مستويات اإلضاءة خالل
فرتات زمنية محددة مام يحقق وفورات
مالية إضافية من خالل تخفيض معدالت
استهالك الطاقة وتكاليف الصيانة والحد من
االنبعاثات الكربونية .
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وأوضح راشد الكابوري مدير إدارة
التطوير والتميز املؤسيس أن مرشوع إنارة
طريق الشارقة  /خورفكان الجديد تم يف
وقت قيايس وبأفضل جودة وتم إختيار
األعمدة باألطوال املناسبة لكل منطقة يف
الطريق واملصابيح ذات كفاءة عالية مشرياً
إىل أن تشغيل وفصل التيار الكهربايئ بجميع
أعمدة اإلنارة يتم أتوماتيكياً من خالل منظم
الوقت املوجود بجميع املناطق وتتم متابعته
وصيانته بصفة دورية .وأكد أن الفرق الفنية
بالهيئة تراعي أفضل وسائل األمن والسالمة
يف تركيب أعمدة اإلنارة وتعمل عىل مراجعة
الصيانة يف جميع الشوارع واملناطق.
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تركيب  1020من أدوات

الترشيد في  42مبنى

كهرباء الشارقة تعلن عن
تخفيض  % 72من المياه في
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مباني جامعة الشارقة
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أسفرت جهود هيئة كهرباء ومياه
الشارقة بالتعاون مع جامعة الشارقة عن
تخفيض  72%من املياه يف  42مبنى من
املباين التابعة للجامعة وذلك بعد تركيب
 1020من قطع وأدوات الرتشيد ومنظامت
املياه  ،لتصبح الجامعة منوذج للمؤسسات
التعليمية والحكومية يف هذا املجال ولها
دور رائد يف نرش ثقافة الرتشيد بني الطالب
والطالبات وتوعية كافة رشائح املجتمع
بأهمية وأساليب ترشيد استهالك الكهرباء
واملياه وذلك ضمن خطة الهيئة لرتشيد
االستهالك بنسبة .30%

مجاالت عملها بتوجيهات ودعم كامل من
صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن
محمد القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم
الشارقة من خالل تبني عدد من السياسات
والربامج وتطبيق التقنيات الحديثة والسعي
لتعزيز الوسائل والسبل والخطوات الكفيلة
بتحقيق تقدم يف إنتاج وتحلية املياه والحفاظ
عليها من الهدر لتلبية الطلب املتزايد عليها
وتحقيق املزيد من اإلنجازات لخدمة مسرية
التقدم والتنمية يف إمارة الشارقة

وأكد سعادة الدكتور املهندس
راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه
الشارقة أن الهيئة تسعى للتعاون مع كافة
مؤسسات املجتمع لنرش ثقافة الرتشيد
وتوفر كافة اإلمكانات الالزمة لتفعيل حملة
ترشيد االستهالك لتفعيل حملة ترشيد
االستهالك التي أطلقتها الهيئة تحت شعار
( بالرتشيد الكل مستفيد)  ،مشرياً إىل أهمية
الجامعات واملدارس والجهات الحكومية
باعتبارها منارات العلم واملعرفة وتفعيل
دورها يف التوعية بقضية ترشيد االستهالك
يأيت لتحقيق االستفادة من دورها الرائد يف
ً
وتعليم وتربية وتأثريها
املجتمع توجي ًها
باعتبارها قدوة للمؤسسات األخرى .وأوضح
أن الهيئة اتخذت خطوات جادة لتطوير

وأشار إىل أن الهيئة تويل اهتامماً
كبرياً بتحقيق التنمية املستدامة من خالل
حفظ وترشيد استخدام املياه كهدف
اسرتاتيجي تعمل الهيئة بالتعاون مع جميع
الجهات عىل وضع املبادرات التي تضمن
تحقيقه وتحرص عىل بناء الشبكات الذكية
ورفع الكفاءة التشغيلية ملحطات اإلنتاج ،ملا
لذلك من أثر كبري يف التقليل من االنبعاثات
الكربونية وحامية البيئة كخيار اسرتاتيجي
ملستقبل أجيالنا  .وأوضح راشد املرزوقي
نائب مدير إدارة الرتشيد أن الدراسة
التي نفذتها اإلدارة كشفت عن توفري أكرث
 17,705ألف جالون مياه يومياً يف مباين
جامعة الشارقة مبا يعادل  5,311مليون
جالون مياه سنويا وذلك بعد تركيب 1020

من قطع وأدوات الرتشيد ومنظامت املياه
بتكلفة مل تتجاوز  17,700ألف درهم مام
يؤكد اسرتجاع التكلفة خالل  28يوم فقط
بجانب املزايا األخرى من ترشيد االستهالك
والحفاظ عىل البيئة .
وأشار أحمد املحضار رئيس قسم
الدعم الفني أن األجهزة التي تم تركيبها
يف مباين جامعة الشارقة تعمل عىل تنظيم
تدفق املياه وتتميز هذه االجهزة ايضاَ
بسهولة الرتكيب وتسعى هيئة كهرباء
ومياه الشارقة وادارة الرتشيد بالهيئة اىل
تضافر جميع الجهود بالدوائر واملؤسسات
الحكومية والخاصة اىل ترشيد الطاقة واملياه
بجميع املباىن وتحويلها اىل مباىن اكرث استدامة
وصديقة للبيئة .وأكد أن استخدام النظم
الحديثة والذكية يعد من الركائز االساسية
ىف ترشيد استهالك املياه واشاد بالتعاون
املشرتك بني قسم الدعم الفنى بادارة الرتشيد
وفرق الصيانة املختلفة بالجامعةحيث تم
تشكيل فرق ولجان مشرتكة لرتشيد استهالك
املياه ويتم التعاون والتواصل بينها مبارشة
وذلك ىف اطار التحديث والتطوير الذى
تشهده هيئة كهرباء ومياه الشارقة والسعى
اىل خفض االستهالك ىف جميع القطاعات
وخصوصاً القطاع الحكومى.

كهرباء الشارقة تعلن استبدال جميع الخطوط الهوائية في المنطقة الوسطى
بكابالت أرضية

وأكد ان املرشوعات التي نفذتها الهيئة يف
مجال تعديل الشبكات يف املنطقة الوسطى
ساهمت يف انخفاض األعطال بنسبة كبرية
جداً تجاوزت  85%يف القطاعات التجارية
والصناعية والزراعية والسكنية والحكومية.
وأوضح املهندس خليفة محمد الطنيجي
مدير إدارة املنطقة الوسطى أن الهيئة تعمل
منذ فرتة عىل تنفيذ خطة شاملة الستبدال
الخطوط الهوائية يف املنطقة الوسطى
بكايبالت أرضية تساهم يف استقرار الشبكات
وتوفري أفضل الخدمات يف كافة املناطق
وتم خالل الفرتة املاضية إلغاء الخطوط
الهوائية للضغط املنخفض باملناطق السكنية
وإلغاء نظام  6.6من الحدود اإلدارية
للمنطقة الوسطى (الفالح .العطني .الرفيعة
.الصجعة) ،كام تم إلغاء الخطوط الهوائية
للضغط العايل يف املداخل واملمرات الرئيسية
للمناطق العمرانية وفصل املناطق السكنية
واملباين الحكومية عن املناطق الزراعية مع
توزيع األحامل يف منطقة البطائح ونفذت
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أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن إلغاء
جميع الخطوط الهوائية للضغط املنخفض
 420ك  .ف  .أ يف املنطقة الوسطى بالكامل
يف كافة املناطق التابعة للهيئة واستبدالها
بكابالت أرضية وفق أفضل املواصفات كام
تم إنجاز مرشوع تغيري الخطوط الهوائية 33
ك .ف  .أ بني محطة الطي والبطائح وإبن
الرشيد بتكلفه تجاوزت  30مليون درهم
كام تم إلغاء  1000عمود هوايئ لخطوط
الضغط العايل  33ك ف أ وجاري إلغاء باقي
األعمدة مبعدل 100عمود خالل األسبوعني
القادمني ليتم إلغاء الخطوط الهوائية ٣٣
ك ف أ بنسبة 100%وتم وضع خطة إللغاء
باقي خطوط أعمدة  ١١ك  .ف .أ .
وأوضح سعادة الدكتور املهندس
راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة
أن أعامل التطوير التي تشهدها مرشوعات
الطاقة واملياه يف املنطقة الوسطى تأيت
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو
املجلس األعىل حاكم الشارقة برضورة توفري
الخدمات مبستويات ومواصفات عاملية
لكافة املناطق يف إمارة الشارقة .وأشار إىل أن
الهيئة تواصل تنفيذ أعامل الصيانة والتطوير
باملنطقة حيث تم التغذية لجميع املناطق

السكنية بكابالت أرضية وموازنة األحامل
بني املغذيات مام يؤدي إىل عدم حدوث
إنقطاع للتيار الكهربايئ بعد إحالل الخطوط
الهوائية.

الهيئة مرشوع لتخفيض كميات الطاقة
املستخدمة يف أعمدة اإلنارة بنسبة تزيد
عن  30%من خالل تغيري نظام الدوائر
الكهربائية يف صناديق توزيع اإلنارة بحيث
تعمل بالطريقة الكلية من الساعة 6:00
مساء و حتى  12:00مساء ثم يتم فصل
نصف الطاقة املستخدمة لإلنارة تلقائيا مام
ساهم يف توفري الطاقة والوقت وتكاليف
اإلنتاج وتقليل الصيانة واملواد املستخدمة.
وأوضح أنه تم تركيب أجهزة ()MDB
تحت املحوالت للمحافظة عىل كفاءة
املحوالت والشبكة وتقليل حاالت الطوارئ
وتم إلزام أصحاب املزارع برتكيب املحسنات
الكهربائية للمزارع لتقليل الفاقد الكهربايئ
وربط أكرث من مغذي للمنطقة والصيانة
الدورية للشبكة وإتباع سياسة رسعة
التشغيل للمناطق السكنية حفاظا عىل
راحة املشرتكني وربط منطقة مهذب مع
تاهل مبسافة  10كم لضامن استمرار
الكهرباء وإحالل وتجديد خطوط التغذية
مبوازاة الطرق الرئيسية لرسعة كشف
األعطال وصيانتها .
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مروة السويدي

38

كهرباء الشارقة تطلق تطبيق ذكي لقارئي العدادات

أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة
عن إطالق التطبيق الجديد لقاريئ العدادات
 ،والذي يعمل بنظام األندرويد وذلك يف إطار
سعي الهيئة لتطبيق التكنولوجيا املتقدمة
يف مجاالت عملها وتقديم أفضل الخدمات
للمشرتكني والتيسري عليهم وتوفري الوقت
والجهد بحيث يتم ارسال البيانات مبارشة من
األجهزة إىل نظام الفواتري مبا يسمح بتحديث
البيانات مبارشة.
وأوضح سعادة الدكتور املهندس
راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة
أن الهيئة تحرص عىل وضع خطط العمل مبا
يتامىش مع اسرتاتيجية الهيئة وتنفيذ رؤية
وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور
سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس
األعىل حاكم الشارقة  ،بالتحول اإللكرتوين الذيك
يف تقديم الخدمات لسكان اإلمارة  ،مشرياً إىل
أن إطالق التطبيق الجديد سيساهم يف رسعة

تحديث البيانات ودقتها وسيستخدمه جميع
قراء العدادات يف كافة مناطق مدينة الشارقة
والذين يزيد عددهم عن  160قارئ عدادات .
وأفادت املهندسة إميان الخيال مدير
إدارة تقنية املعلومات أنه تم إطالق وتطوير
التطبيق الجديد بجهود موظفي الهيئة من
قسم الخدمات الذكية وقسم الفواتري بإدارة
تقنية املعلومات واالتصال وفريق تشغيل
الفواتري التابع ملكتب سعادة رئيس الهيئة
بحيث يكون شامل ويراعي كافة التفاصيل
املتعلقة بقراءة العدادات وضامن دقتها ورسعة
تحديث البيانات
وأشارت مروة السويدي ،رئيس قسم
إدارة الخدمات الذكية أنه تطوير التطبيق
ليشمل العديد من املحتويات والخدمات
للتدقيق عىل القراءات املدخلة باإلضافة إىل
التحقق من رسعة نقل البيانات بني القارئ الذيك
وأنظمة الهيئة وذلك بشكل صحيح ومبارش

لضامن تقديم الخدمات بأعىل املواصفات
مشرية إىل أنه تم تدريب قاريئ العدادات عىل
استخدام التطبيق الجديد بطريقة سليمة
تضمن دقة البيانات التي سيتم ادخالها يف
نظام الفواتري حتى يتم تحديث البيانات بشكل
مبارش دون أي انتظار وتظهر يف نظام الفواتري
وبالتايل للمشرتكني.

لالطالع على تجربة
الهيئة واالستفادة
من خبراتها كهرباء
الشارقة تستقبل
وفد من شركة الماء
السعودية

مكانة الهيئة لتكون ضمن أفضل الجهات
العاملية وأكرثها كفاءة يف املجال الخدمي.
واستعرض سعادة الدكتور املهندس
راشد الليم خالل اللقاء برامج وخطط
ومرشوعات الهيئة ،الهادفة إىل تحقيق رؤية
القيادة الرشيدة وتعزيز دورها يف مجال التنمية
املستدامة ،كام استعرض عدداً من املبادرات
املبتكرة يف مجال تطوير الكوادر البرشية ورفع
كفاءة الطاقة والحفاظ عىل البيئة وتحقيق
رضا املشرتكني وتعزيز القدرة التنافسية إلمارة
الشارقة يف جذب االستثامرات ،التي تعكس
جهود الهيئة يف قيادة التحول الذيك يف إدارة
الطاقة ،وتيسري اإلجراءات  ،وتقديم خدمات
نوعية تسهم يف االرتقاء مبستوى وكفاءة العمل
الحكومي لبناء اقتصاد قائم عىل املعرفة .
وأشار إىل أن الهيئة تعمل من خالل
مبادراتها يف البحوث والتطوير إىل االستفادة
املثىل من اإلمكانات واملوارد املتاحة والحلول
املبتكرة يف مرشوعاتها مبا يسهم يف خفض
التكلفة وتعزيز االبتكار يف الهيئة .وأعرب عن
تقديره لتفعيل التعاون بني هيئة كهرباء ومياه
الشارقة ورشكة املاء السعودية وتبادل الخربات
بينهام مبا يحقق مصلحة الطرفني وتنظيم
زيارات متبادلة وبرامج تدريبية مشرتكة ورحب
باستقبال موظفي الرشكة السعودية لالشرتاك

يف الربامج التدريبية التي تنظمها أكادميية سيوا
لتنمية مهارات املوظفني.
وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد
الليم أن الهيئة تحرص عىل توفري بيئة عمل
جاذبة ومشجعة لإلبداع واالبتكار واكتشاف
املتميزين واملبدعني وتطوير مهاراتهم
وتشجيعهم عىل تنفيذ أفكارهم ومقرتحاتهم
اإلبداعية واملبتكرةمام ساهم يف تطوير منظومة
العمل وفقاً لرؤية وتوجهيات صاحب السمو
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة الرامية إىل
تحقيق التميز واالعتامد عىل االبتكار واالبداع
يف تقديم الخدمات الحكومية واملشاركة
املجتمعية مع كافة الجهات الخاصة والحكومية
واكتشاف وتنمية املواهب يف كافة املجاالت.
ومن جانبه أشاد سليامن محمد
الخليوي نائب رئيس رشكة املاء السعودية
بجهود هيئة كهرباء ومياه الشارقة وحرصها
عىل تطبيق أفضل املامرسات والربامج لتطوير
مرشوعاتها ورفع كفاءة موظفيها مؤكداً أن
املرحلة القادمة ستشهد مزيد من التعاون
وتبادل الخربات بني هيئة كهرباء ومياه الشارقة
والرشكة مبا يحقق مصلحة الجانبني ويساهم
يف تطوير املرشوعات والخدمات املقدمة
للجامهري.
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استقبلتهيئةكهرباءومياه الشارقة،
وفداً من رشكة املاء السعودية برئاسة سليامن
محمد الخليوي نائب رئيس الرشكة  ،بهدف
االطالع عىل تجربة الهيئة يف مجال االستدامة
والتعرف عىل أفضل املامرسات لتطوير الكوادر
البرشية ،وأحدث الحلول املستخدمة يف مجال
االبتكار والتطبيقات الذكية ،وتفاصيل خطة
ترشيد االستهالك التي تنفذها الهيئة لتخفيض
اإلستهالك بنسبة % 30وبحث سبل التعاون
وتبادل الخربات بني الجانبني والتعرف عىل
أهداف وآليات تنفيذ مبادرة ساعة الرتشيد
التي أطلقتها الهيئة لتكون  1/7من كل عام
للتوعية بأهمية ترشيد االستهالك خالل ساعات
الذروة.
ورحب سعادة الدكتور املهندس
راشد الليم ،رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة،
بأعضاء الوفد السعودي مؤكداً حرص الهيئة
عىل تبادل الخربات والتجارب مع كافة
الجهات واملؤسسات يف املنطقة والعامل ،مشرياً
إىل أن الهيئة حققت سمعة عاملية من خالل
تطبيق أفضل املعايري يف مجال التميز املؤسيس
والجودة ،انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة ،بإرساء نهج
التميز واالبتكار يف الدوائر الحكومية ،وانطالقاً
من اسرتاتيجيتها الهادفة إىل تقديم الخدمات
وتطوير مرشوعات البنية التحتية للطاقة
واملياه ،وفقاً ألعىل املعايري العاملية وتعزيز
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في كلمته اإلفتتاحية ألسبوع «كليات التقنية تبتكر»
رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة يؤكد أن الطالب يمتلكون األفكار اإلبداعية
لتعزيز التنافسية

9

مشروعات بحثية مبتكرة تنفذها الهيئة بالتعاون مع الجامعات

المحلية

أكد سعادة الدكتور املهندس راشد
الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن
الطالب والطالبات ميتلكون األفكار اإلبداعية
التي ينطلق من خاللها االبتكار الذي مل يعد
خياراً ،وإمنا هو رضورة لتعزيز مكانة الدولة
عىل خريطة العامل وتعزيز تنافسيتها ومن هذا
املنطلق أعدت هيئة كهرباء ومياه الشارقة
برنامج محدد للتعاون مع الجامعات ومراكز
األبحاث العلمية ومنها كليات التقنية العليا
لدعم البحث والتطوير الذي يعد أهم عنرص من
عنارص االسرتاتيجية الوطنية لالبتكار وله دور
فعال تطوير مجاالت العمل وتحسني اإلنتاجية،

40

وترسيخ خطوات التحول نحو اقتصاد املعرفة،
إضافة إىل دوره يف مواجهة التحديات ،مشرياً
إىل أن الهيئة تعمل بالتعاون مع الجامعات
املحلية عىل تنفيذ  9مرشوعات بحثية مبتكرة
يف مجاالت الطاقة واملياه واالستدامة باإلضافة
إىل إطالق مبادرة نحو طلبة مبتكرون لتكريم
وتبني املرشوعات اإلبداعية وأكد عىل أهمية
تفعيل التعاون بني هيئة كهرباء ومياه الشارقة
وكليات التقنية العليا يف مجاالت االبتكار
لتطوير الجوانب الفنية .
جاء ذلك خالل الكلمة اإلفتتاحية التي ألقاها
سعادة الدكتور املهندس راشد الليم رئيس

هيئة كهرباء ومياه الشارقة يف الحفل اإلفتتاحي
ألسبوع االبتكار واملعرض املصاحب له الذي
نظمته كليات التقنية العليا بالشارقة بقاعة
التنوير يف املدينة الجامعية تحت شعار « كليات
التقنية تبتكر» وحرضه سعادة الدكتور عبدالله
السويجي املدير التنفيذي لكليات التقنية يف
الشارقة وأكرث من  500طالب وطالبة.
وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد الليم
خالل كلمته أن دولة اإلمارات بصفة عامة
وإمارة الشارقة بصفة خاصة جعلت من
االبتكار واإلبداع قيمة مضافة لها وزنها يف
كافة املجاالت مشرياً إىل أن تبني املبادرات

العدد 117
 -- 21العدد
السنة 16
أنـــوار -السنة
أنـــوار-
139

اإلبداعية وتطبيقها يف الهيئة والتعاون مع
مختلف الجامعات ومراكز األبحاث يأيت تنفيذاً
لتوجهيات صاحب السمو الشيخ الدكتور
سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس
األعىل حاكم الشارقة الرامية إىل تحقيق التميز
واالعتامد عىل االبتكار واالبداع يف تقديم
الخدمات الحكومية واملشاركة املجتمعية مع
كافة الجهات الخاصة والحكومية واكتشاف
وتنمية املواهب يف كافة املجاالت مشرياً إىل
أن الهيئة أطلقت منذ  4سنوات مبادرة أنا
مبدع بهدف مشاركة كافة فئات املجتمع يف
تقديم املقرتحات واألفكار املبدعه وأسفرت عن
نتائج إيجابية يف اتستقبال أكرث من  1500فكرة
وإقرتاح تم دراستها وتنفيذ العديد منها لتيسري
اإلجراءات وتقديم أفضل الخدمات للمشرتكني
وأمثرت هذه األفكار املبتكرة يف زيادة القدرة
التنافسية وتطوير مجاالت العمل .
وأكد أن الهيئة تحرص عىل توفري بيئة عمل
جاذبة ومشجعة لإلبداع واالبتكار واكتشاف
املتميزين واملبدعني وتطوير مهاراتهم
وتشجيعهم عىل تنفيذ أفكارهم ومقرتحاتهم
اإلبداعية واملبتكرة وتحويلها إىل قوة ايجابية
ودافع للمستقبل حتى تساهم يف تعزيز مكانة
اإلمارات عىل الخريطة العاملية يف مجال البحث
العلمي واإلنساين ،مشرياً إىل أن الهيئة تسعى
بخطوات ثابته نحو تبنى األساليب الحديثة
واملتطورة يف شتى املجاالت مام يساهم يف
تقديم خدماتها للمشرتكني مبواصفات عاملية
حيث أطلقت الهيئة خالل العامني املاضيني أكرث
من  35مبادرة مبتكرة لتطوير مهارات املوظفني
وتفجري طاقاتهم اإلبداعية واستقطاب األفكار
واملقرتحات والكفاءات املبدعه خاصة من
طالب وطالبات الجامعات املختلفة مام ساهم
يف تحقيق طفرة نوعية وانجازات غري مسبوقة.
ويف ختام الحفل تم تكريم هيئة كهرباء ومياه
الشارقة ضمن الرشكاء االسرتاتيجيني لكليات
التقنية العليا يف الشارقة لدورها يف دعم برامج
الكليات وأنشطتها واملشاريع الطالبية.

41
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تبحث تطوير
شبكات ومحطات
النقل والتوزيع
مع الرسون اند تربو
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الهندية

42

بحث سعادة الدكتور املهندس راشد
الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة مع وفد
من الرشكة الهندية الرسون اند تربو املعروفة
اختصاراً باسم  L&Tبرئاسة إيه رافيندران نائب
رئيس الرشكة سبل التعاون لدعم اسرتاتيجية
الهيئة يف مجاالت الشبكات الذكية وتطوير
محطات النقل والتوزيع وإعداد الدراسات
والبحوث املشرتكة يف مجاالت كفاءة الطاقة
واالستدامة يف بيئة محفزة لالبتكار واإلبداع.
وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد
الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن
الهيئة تويل أهمية كبرية للتحول الذيك وتطوير
محطات النقل والتوزيع ومستمرة يف إنشاء
محطات جديدة يف مختلف مناطق إمارة
الشارقة لتلبية الطلب املتزايد عىل الطاقة
نتيجة التوسعات العمرانية التي تشهدها
اإلمارة بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور
سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس
األعىل حاكم الشارقة ،مشرياً إىل أن الهيئة
أضافت عدد  3محطات جهد  132كيلو فولت
للشبكة الكهربائية يف مدينة الشارقة خالل عام
 2018كام تم تنفيذ عدد  3محطات فرعية جهد
 33كيلوفولت وأنجزت عدد من املرشوعات
الجديدة لتعديل الشبكات يف عدد من مناطق
مدينة الشارقة تشمل خطوط  132جديدة
بطول  14كم من الحمرية إىل مدينة املستثمر
وخط تالل إىل الطي بطول  10كم باإلضافة إىل
 16مرشوع تعديل شبكات  33و11كيلوفولت
وتتضمن الخطة خالل العام الحايل اإلنتهاء من
تنفيذ عدد من املحطات الجديدة وتعديل
الشبكات يف عدد من املناطق.

وأشار خالل اللقاء إىل ان اسرتاتيجية
الهيئة ومبادئها تتبنى االبتكار كثقافة يف
مختلف قطاعات عملها .وحققت الهيئة تقدماً
كبرياً يف اعتامد حلول مبتكرة يف كافة عملياتها
يف مختلف املجاالت واستعرض عدد من محاور
اسرتاتيجية الهيئة واملشاريع املستقبلية .
وأوضح أن التعاون مع رشكة الرسون اند تربو
الهندية تهدف إىل تعزيز الخطط واملبادرات
يف مجال رفع كفاءة الشبكات ومحطات النقل
والتوزيع وإعداد دراسات وأبحاث مشرتكة
تغطي معظم مجاالت الطاقة واملياه والتي
تشتمل ابتكار أحدث الحلول التقنية  ،مبا يف
ذلك حلول االستدامة يف الطاقة واملياه.
وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد
الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن
تبادل املعرفة حول األمور األساسية مع الرشكات
العاملية ومراكز األبحاث وتدريب العاملني
يف مجاالت الطاقة يعمل عىل تعزيز مهارات
قادة املستقبل يف مجال الطاقة والتحول
الذيك لخدمات الطاقة واملياه واالستفادة من
املامرسات الجديدة وأفضل التطورات .وأشار
إىل أن االستثامر يف مجال الشبكات الذكية
وتطوير منظومة النقل والتوزيع وكفاءة الطاقة
يعزز القدرة التنافسية للمرشوعات حيث أن
الطلب املتزايد عىل الطاقة يفرض تحديا كبريا

عىل أمن الطاقة ومن املهم للغاية إعادة التفكري
يف اسرتاتيجيات تضمن أننا منيض يف االتجاه
الصحيح لتحقيق االستدامة وكفاءة استخدام
املوارد.
ومن جانبه ،أوضح إيه رافيندران
نائب رئيس رشكة الرسون اند تربو أن الرشكة
تعد من كربى الرشكات التي تقدم خدمات
متنوعة حول العامل يف مجاالت الطاقة
والتقنية والهندسة واإلنشاءات وتلبي الرشكة
االحتياجات الرضورية لعمالئها من القطاعات
الرئيسية ،مبا يف ذلك مرشوعات البنية التحتية
والطاقة يف أكرث من  30دولة حول العامل ،مشرياً
إىل أن الرشكة تحرص عىل تفعيل التعاون مع
هيئة كهرباء ومياه الشارقة ،وتقديم خرباتها يف
مجال رفع الشبكات الذكية وتطوير محطات
التوزيع وكفاءة الطاقة وتطبيق أعىل معايري
الحوكمة والرتكيز عىل املامرسات املستدامة
التي تساعد للحفاظ عىل البيئة واإللتزام
باملسؤولية املجتمعية بشكل دائم وأوضح أن
هيئة كهرباء ومياه الشارقة أصبحت رائدة يف
تبني االبتكار واملامرسات الخاصة بالشبكات
الذكية وكفاءة الطاقة ،ونفخر يف الرشكة بالعمل
مع الهيئة يف هذه املبادرات الرائدة ،حيث
ستعمل هذه الرشاكة عىل تعزيز بيئة محفزة
للتميز واالبتكار.

عقد سعادة الدكتور املهندس راشد
الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة اجتامعاً
مع مديري اإلدارات بالهيئة لتحفيزهم عىل بذل
مزيد من الجهد وناقش معهم مسرية تطوير
األداء بالهيئة واالستمرار يف االرتقاء مبستوى
الخدمات للمشرتكني وإعداد اسرتاتيجية شاملة
لعام  2045تتضمن كافة مجاالت عمل الهيئة
خاصة بعد كلمة صاحب السمو الشيخ الدكتور
سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس
األعىل حاكم الشارقة خالل فعاليات منتدى
اإلتصال الحكومي والتي أشاد فيها باملستوى
الذي وصلت إليه الهيئة بفضل متابعة
وتوجيهات سموه مام يفرض االلتزام املستمر
بالتطوير والتطلع إىل املستقبل لتحقيق الريادة
يف مجاالت عمل الهيئة والتقييم املستمر لألداء.
وأكد الدكتور املهندس راشد الليم أن هذا اللقاء
يأيت انطالقاً من توجيهات ورؤية صاحب السمو
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة ،رعاه الله،
برضورة التطوير ومتابعة أحدث التكنولوجيا
العاملية وتطبيقها وتقديم أفضل الخدمات
لسكان إمارة الشارقة واتخاذ كافة اإلجراءات

لتصبح هيئة كهرباء ومياه الشارقة مؤسسة
مستدامة عىل مستوى عاملي .وتقدم بالشكر
إىل جميع مديري اإلدارات ورؤساء األقسام
وكافة املوظفني عىل جهودهم التي ساهمت يف
تحقيق العديد من اإلنجازات التي ساهمت يف
تعزيز مكانة الهيئة وريادتها وتعزيز القدرات
التنافسية إلمارة الشارقة يف كافة املجاالت.
واستعرض خالل اللقاء إسرتاتيجية الهيئة
وخططها ومشاريعها التطويرية عىل املستويات
اإلدارية والتشغيلية والخدماتية خالل املرحلة
املقبلة لتعزيز مسريتها لتكون واحدة من أفضل
املؤسسات عىل مستوى العامل ودعم املشاريع
واملبادرات ،التي تسهم يف عملية التطوير
املستدام مبا يتوافق مع خطة الهيئة اإلسرتاتيجية
ويحقق أعىل معايري التميز يف الخدمات ،التي
تقدمها الهيئة لرشكائها ومتعامليها.
وأشار إىل أن سياسة الهيئة تعتمد
عىل الشفافية والوضوح والتحول الذيك يف
مسريتها نحو التغيري لألفضل يف إطار التزامها
بتحقيق الربحية ذات املسئولية االجتامعية
وشدد عىل رضورة تشجيع اإلبداع وإطالق
املبادرات الجديدة التي تسهم يف تحقيق مزيد

من التطور والتقدم ورضورة توفري التسهيالت
والنزول إىل مواقع العمل واالطالع عىل أي
قصور يف أي جانب من جوانب إختصاص كل
إدارة ومعالجته مع فريق العمل يف امليدان.
ووجه سعادة الدكتور املهندس راشد الليم،
مدراء اإلدارات خالل االجتامع برضورة
االستمرار بتحديد األهداف بوضوح ،وشدد
عىل رضورة حسن التعامل مع املشرتكني ،
ودعا إىل ترسيخ مفهوم التعاون والتنسيق بني
كافة اإلدارات وفرق العمل والتكاتف من أجل
مصلحة الهيئة.
وأشار إىل أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة
تعمل دوماً عىل تعزيز سبل التعاون املثمر
والعمل املشرتك مع جميع الرشكاء بهدف
تحقيق األهداف املشرتكة ودعم مسرية النمو
واالزدهار ،وتعزيز إسهامات الهيئة ودورها
الحيوي محلياً وإقليمياً وعاملياً.
وأكد أن الهيئة حققت مجموعة من االنجازات
يف املجاالت الفنية واإلدارية والخدمات التي
تقدمها لسكان إمارة الشارقة.
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قيادات كهرباء الشارقة تبحث تقييم األداء وإعداد استراتجية 2045

43
43

االنتهاء من المشروع بالكامل بداية أغسطس

أخـــــبار و أنـشـطـــة

انجاز  % 70من المرحلة األولى لتمديديات الغاز الطبيعي في منطقة الساف بكلباء

44

أنجزت هيئة كهرباء ومياه الشارقة
 70%من املرحلة األوىل ملرشوع متديدات شبكة
الغاز الطبيعي يف منطقة الساف مبدينة كلباء
بطول  12كيلومرت ويخدم عدد من املناطق
الحيوية مثل الساف وحي البحرية ومربع 19
و 20ومن املخطط أن يتم االنتهاء من املرشوع
خالل شهر أغسطس القادم.
وأشار سعادة الدكتور املهندس راشد
الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة إىل أن
مرشوع الغاز الطبيعي يف املنطقة الرشقية شهد
تطوراً كبريا حيث تم انجاز  119كيلومرت يستفيد
منه حالياً أكرث من  502مشرتك يف مختلف
املناطق مبدينة كلباء كام تم انجازمتديدات
بطول  125كيلومرت وتوصيل الخدمات الكرث
من  1064مبدينة خورفكان ويجري حالياً تنفيذ
املزيد من التمديدات يف الشبكة مبعدالت
زمنية تسبق املعدالت الزمنية املخططة لتنفيذ
املرشوع .
وأوضح أن التوسع يف االستفادة
من مرشوع الغاز الطبيعي واستخداماته يف
مجاالت مختلفة يأيت يف إطار الرؤية الحكيمة

والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو
املجلس األعىل حاكم الشارقة برضورة االهتامم
مبرشوعات البنية األساسية وتوفري مقومات
الحياة الكرمية للسكان يف جميع مناطق اإلمارة
وتشجيع استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل
للمحافظة عىل البيئة والتيسري عىل سكان
اإلمارة وتقديم أفضل الخدمات لهم.
وأكد بأن مرشوع الغاز الطبيعي الحيوي بإمارة
الشارقة يعكس التزام الهيئة باملحافظة عىل
البيئة وتشجيع سكان الشارقة عىل استخدام
الغاز الطبيعي كوقود بديل لالستفادة من
الفوائد املتعددة التي يحققها مقارنة باستخدام
الغاز املسال « االسطوانات « حيث يساهم يف
الحفاظ عىل البيئة ومتوافر طوال ساعات اليوم
ويحقق األمان والسالمة ،مشرياً إىل أن الهيئة
تطبق أرقى وأدق املواصفات ومعايري الجودة
واألمان يف متديدات الشبكة إضافة إىل أسعاره
التنافسية مقارنة باستخدام األسطوانات .وأكد
راشد الكابوري مدير إدارة التطوير والتميز
املؤسيس باملنطقة الرشقية أن العمل جاري يف

املرحلة األوىل مبنطقة الساف يف كلباء وسيتم
االنتهاء من انجاز املرشوع خالل أغسطس
القادم وسيتم تدفق الغاز يف التمديدات
وتصبح جاهزة للتوصيل لسكان املنطقة
والذين يزيد عددهم عن  210منزل ،مشرياً إىل
ان الخطة االسرتاتيجية للهيئة تتضمن االستمرار
يف تنفيذ مرشوعات الغاز الطبيعي يف كافة
املناطق مبدينة كلباء سواء القطاعات التجارية
أو الصناعية أو السكنية.
وأوضح أنه تم إكتامل كل الرتتيبات
الالزمة لتمكني املشرتكني يف هذه املناطق
الجديدة من االستفادة من خدمات شبكة
الغاز الطبيعي وميكن للمشرتكني اآلن الرشوع
يف اتخاذ االجراءات الالزمة لتوصيل خدمة
الغاز الطبيعي إىل مساكنهم حسب االجراءات
املتبعة لدى الهيئة فور االعالن عن االنتهاء من
الخطوط الرئيسية .واضاف بأن فرق العمل
التابعة إلدارة الغاز الطبيعي باملنطقة الرشقية
تعمل بكل جهد لضامن وصول هذه الخدمة
الحيوية إىل كل مشرتك وتحقيق االستفادة
القصوى من مزايا الغاز الطبيعي.

كهرباء الشارقة تكشف عن خطتها اإلستراتيجية
لتوصيل الخدمات في المناطق الحرة والجديدة خالل

كشفت هيئة كهرباء ومياه الشارقة
عن خطتها االسرتاتيجية لتوصيل خدمات
الكهرباء واملياه والغاز يف املناطق الحرة
والسكنية الجديدة خالل ثالث ساعات من
انجاز املبنى واستكامل اإلجراءات وذلك ضمن
رؤية الهيئة لعام  2020والتي تتضمن تقديم
مزيد من التيسريات للمستثمرين وزيادة
القدرة التنافسية إلمارة الشارقة يف جذب
االستثامرات يف كافة املجاالت.
جاء ذلك خالل اجتامع عقده فريق رؤية
الهيئة لعام  2020بفندق راديسون بلو
وحرضه املهندسة مي الليم مدير إدارة
التخيل الهنديس ومريم عبيد بن هاشم مدير
إدارة الخدمات املشرتكة ودوريب إبراهيم
املستشار الفني باملكتب التفيذي لرئيس الهيئة
وممثلني من مختلف اإلدارات بالهيئة لتخطيط
اإلسرتاتيجية وإعداد إطار العمل واإلجراءات
الخاصة لتوصيالت الكهرباء واملاء والغاز
خالل ثالث ساعات من إخطار الهيئة بانجاز
املبنى وتسديد الرسوم املقررة .وأوضح سعادة

الدكتور املهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء
ومياه الشارقة أن البنية التحتية للطاقة واملياه
من اهم مقومات جذب االستثامرات والتطور
االقتصادي إلمارة الشارقة ،بحيث يصبح هذا
االستثامر جزءاً أساسياً من الرافعة التي تنقل
االقتصاد ،إىل اقتصاد أكرث كفاءة وأكرث فعالية،
وزيادة الطاقة اإلنتاجية.
وأكد أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة
تعمل بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو
املجلس األعىل حاكم الشارقة عىل تطوير
مرشوعاتها وتيسري اإلجراءات وتوفري كافة
اإلمكانات الالزمة لرتسيخ مكانة الشارقة
كوجهة استثامرية عاملية من خالل التنمية
املستدامة يف مجال الطاقة وكفاءة استهالك
املياه وإدارتها ،وتقليص االنبعاثات الكربونية،
وكفاءة استغالل املوارد .وأكد أن الهيئة تسعى
من خالل التخطيط السليم واالعتامد عىل
أفضل النظم العاملية لتطوير شبكة الكهرباء إىل
القضاء نهائياً عىل قوائم االنتظار وتوصيل التيار
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 3ساعات

الكهربايئ ألي مرشوع فور االنتهاء منه  ،دون
أي تأخري برشط التزام املالك الكامل برشوط
األمن والسالمة.
وأوضح أن الهيئة وضعت معايري
لتوصيل الكهرباء للمشاريع املختلفة وتم
التنسيق مع  200من مكاتب االستشارات
الهندسية لالنضامم لفريق الطاقة بهدف
تفعيل الرشاكة اإلسرتاتيجية لوضع وتطبيق
املعايري واملتطلبات واآلليات الخاصة بأنظمة
إدارة الطاقة الذكية يف إمارة الشارقة بهدف
التطوير ومواكبة التغريات العاملية وتطبيق
أفضل أنظمة ترشيد االستهالك العاملية وتحقيق
التنمية املستدامة من خالل إسرتاتيجية واضحة
لتحقيق التميز والريادة  .وأكد أن الهيئة تعمل
عىل تطوير محطات اإلنتاج وشبكات التوزيع
بالتعاون مع كربيات الرشكات العاملية ومراكز
األبحاث والجامعات مشرياً إىل أن الهيئة
أدخلت الكثري من التطوير واستخدمت احدث
التقنيات يف أساليب العمل من منطلق حرصها
عىل توفري بيئة عمل أفضل تضمن تواصل
واستمرار عالقتها مع مكاتب االستشارات
الهندسية ،مع تفعيل مشاركتهم لتطوير األداء
وتطبيق أفضل املامرسات العاملية خاصة يف
مجال ترشيد استهالك الطاقة واملياه  .وأوضحت
مريم عبيد بن هاشم مدير إدارة الخدمات
املشرتكة أن رؤية الهيئة تتضمن البدء يف
تطبيق النظام الجديد لتوصيل الخدمات خالل
ثالث ساعات يف ثالثة مناطق تشمل املنطقة
الحرة بالحمرية واملنطقة الحرة مبطار الشارقة
ومنطقة تالل السكنية الجديدة  .وأشارت إىل
أن الهيئة وفرت كافة خدمات البنية األساسية
يف هذه املناطق من خالل الشبكات الرئيسية
ومحطات التوزيع وتوفري األحامل املطلوبة
للتوصيل الفوري للخدمات يف هذه املناطق
عىل أن يتم التوسع يف مناطق أخرى خالل
السنوات القادمة بحيث يتم التوصيل الفوري
يف كافة املناطق الحرة والجديدة بدون انتظار
للتيسري عىل املستثمرين والسكان وتفري أفضل
الخدمات لهم.
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إطفاء األنوار في  29من المعالم البارزة والشوارع

كهرباء الشارقة تعلن توفير  20ميجاوات من الطاقة

وخفض 12

طن من االنبعاثات الكربونية خالل ساعة

األرض.

أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة
أنه تم توفري  20ميجاوات من الطاقة وخفض
حوايل  12طناً من االنبعاثات الكربونية
خالل املشاركة يف فعالية ساعة األرض حيث
تم إطفاء اإلضاءة عن حوايل 25من املناطق
واملعامل البارزة يف الشارقة والجهات الحكومية
ومشاركة عدد من فئات املجتمع .وأوضح
سعادة الدكتور املهندس راشد الليم رئيس هيئة
كهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة تحرص عىل
التعاون مع هيئة البيئة واملحميات الطبيعية
بالشارقة وجميع الجهات الحكومية والخاصة
لتوعية واستقطاب أكرب عدد من سكان الشارقة
للمشاركة بفعاليات ساعة األرض ودعوة كافة
األفراد إىل املشاركة يف تلك الفعالية للمساهمة
يف توفري كميات من الكهرباء وخفض االنبعاثات
الكربونية.
وأشار إىل أن الهيئة تحرص عىل
التضامن مع املبادرات العاملية لحث األفراد
واملؤسسات والدوائر لتعزيز التحرك الجامعي
بأهمية الوعي حول ظاهرة االحتباس الحراري
وترشيد استهالك الطاقة واستخدام املوارد
الطبيعية بطريقة أكرث وعياً  .وأكد أن االحتفاالت
بساعة األرض تأيت كأحد برامج الهيئة املتواصلة
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للحث عىل ترشيد استهالك الكهرباء واملياه
وتقليل التأثريات البيئية ما يساهم يف انخفاض
مستوى انبعاثات الكربون ،مشرياً إىل أن الهيئة
تضع ضمن أولوياتها الحفاظ عىل البيئة يف
جميع املرشوعات التي تنفذها وذلك يف إطار
رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور
سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس
األعىل حاكم الشارقة برضورة االلتزام بالحفاظ
عىل البيئة والسعي لرتسيخ معايري عاملية يف هذا
املجال لتوعية فئات ورشائح املجتمع املختلفة
والعمل عىل تحسني كفاءة استهالك الطاقة
الكهربائية واملوارد الطبيعية  ،والحد من األثر
وتشجيع مختلف فئات املجتمع عىل املساهمة
بشكل فعال يف الحفاظ عىل البيئة والعمل عىل
اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لخفض االنبعاثات
الكربونية ومواجهة االحتباس الحراري .
وأشار املهندس عثامن رسور املاس مدير إدارة
مركز التحكم أنه تم متابعة األحامل خالل ساعة
األرض بدقة من خالل مركز التحكم يف كافة
املناطق وحساب كميات التوفري بدقة وشفافية
للتأكد من مشاركة أكرب عدد من الجامهري يف
فعاليات ساعة األرض والتعرف عىل جدوى
الفعاليات يف تنمية وتشجيع سكان إمارة

الشارقة بأهمية ترشيد االستهالك حيث تبني
أنه تم انخفاض االستهالك بقيمة  20ميجاوات
وتخفيض االنبعاثات الكربونية بقيمة  12طن .
وأوضح حسن عيل مدير إدارة الخدمات
واألعامل اللوجستية أن إطفاء اإلضاءة عن
حوايل 29من املناطق واملعامل البارزة يف الشارقة
تم من خالل متابعة فرق فنية مؤهلة ومدربة
وفق أفضل املواصفات الفنية وبالتنسيق مع
مختلف الجهات الحكومية والخاصة لضامن
تحقيق الفعاليات ألهدافها وتأمني املواقع
واملعامل التي تم إطفاء اإلنارة عنها خالل ساعة
األرض وتم إعادة اإلنارة فور انتهاء فعاليات
ساعة األرض وتضمنت املناطق التي تم إطفاء
اإلنارة عنها الواجهة املائية باملجاز ومسجد
النور والسوق املركزي والقصباء وواحة النخيل
ومواقف مبنى إدارة هيئة املواصالت وبعض
مجالس الضواحي وجامعة الشارقة والجامعة
األمريكية ومواقف عدد من الجهات الحكومية
باإلضافة إىل عدد من املناطق والشعبيات يف
املنطقة الوسطى مثل شعبية الطيبة وجبل
عمر وتل الزعفران والحصن والسويح وعبيد
الخيال وطريق مستشفى الذيد وطريق
الرشيعة بالذيد وعدد من الشوارع وإطفاء
املصابيح يف بعض الشوارع الداخلية باإلضافة
إىل مشاركة عدد من الفنادق واملراكز التجارية
يف االحتفاالت.

كهرباء الشارقة
تبحث تطوير منظومة
العدادات الذكية مع
شركة ايطالية

يف الحصول عىل نتائج دقيقة ،وتخفيض االعتامد
عىل العنرص البرشي يف قراءة االستهالك ،وتاليف
األخطاء البرشية عن طريق القراءة عن بعد،
والكشف عن ترسبات املياه الغري مرئية وتحذير
املشرتكني يف حالة زيادة االستهالك مام يساهم
يف تخفيض قيمة الفواتري والحد من اإلرساف يف
استهالك املياه ويعترب مرشوع تركيب العدادات
الذكيــة  ،كمرشوع منوذجي وأحد املرشوعات
الطموحة وسيتم من خالل تطبيق منظمومة
العدادات الذكية تحسني العمليات والكفاءة
التشغيلية  ،وخفض التكاليف  ،ورفع نسبة رضا
املشرتكني.
وأشارت املهندسة ميادة الربدان
مدير إدارة الدراسات والبحوث إىل أنه تم
خالل االجتامع استعراض الخطة االسرتاتيجية
لإلدارة والتي تتضمن التعاون مع رشكة زيرو
كلوك اإليطالية يف تنفيذ مرشوع رائد للعدادات
الذكية للمياه والكهرباء والغاز عىل أن يتم
إعداد دراسة شاملة للبدء يف منطقتي القصباء
واملدينة الجامعية وسيتم من خالل هذا املرشوع
تقييم مختلف تقنيات االتصاالت املبتكرة
والحالية ومنصات الربمجيات  ،وتوفري الحلول
املثىل خاصة للمناطق التي تكون العدادات يف
الغرف ويصعب الوصول إليها وسيتم اختبار
أفضل العالمات التجارية املختلفة (امليكانيكية
والذكية) من أجل إيجاد الحل األمثل واألكرث

جدوى للمنطقتني املحددتني وميكن توسيع
نطاقهام وقابليتهام للتطبيق يف أي منطقة يف
املستقبل .ويهدف املرشوع الرائد إىل تحقيق
عدد من األهداف تشمل تقييم تكنولوجيات
االتصال املتاحة ألغراض القياس الذيك من حيث
املوثوقية والفعالية وتحديد وتقييم تقنيات
االتصاالت والخدمات املقدمة  ،والجودة
والتكاليف وفعالية الخدمات املقدمة وتقييم
املخاطر وتحديد اإلجراءات التي ستوضع أثناء
نرش املرشوع عىل نطاق واسع وتحديد فوائد
الهيئة واملشرتكني وجمع املعلومات الالزمة
لتقييم الجدوى وتصميم املرشوع عىل نطاق
واسع بعد ذلك.
ومن جانبه أكد اندريا دي سانتس
املدير اإلداري لرشكة زيرو كلوك اإليطالية
أن الرشكة لديها خربة كبرية يف هندسة النظم
لتطوير الربامج والتطبيقات الخاصة بالعدادات
الذكية بكافة جوانبها سواء إنتاج الربامج
ومواصفات النظام إىل صيانة النظام  ،وتوفري
حلول جديدة ودمج هذه الحلول مع األنظمة
القدمية،مشرياً إىل أن املستوى املتميز الذي
وصلت إليه هيئة كهرباء ومياه الشارقة يف
مسريتها لتطبيق منظومة العدادات الذكية
سيكون له أثر كبري عىل جودة الخدمات التي
تقدمها للمشرتكني.
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بحثت هيئة كهرباء ومياه الشارقة
مع وفد من رشكة زيرو كلوك اإليطالية برئاسة
اندريا دي سانتس املدير اإلداري للرشكة،
تطبيق نظام البنية التحتية املتطورة للعدادات
الذكية وإدارة بياناتها وربطها مع نظام الفواتري
بالهيئة  ،بهدف تقديم خدمات متميزة لكافة
مناطق إمارة الشارقة وتطبيق أفضل الحلول
التكنولوجية التي تناسب متطلبات الهيئة
واملشرتكني.
وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد
الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن
اسرتاتجية الهيئة تتضمن التحول الذيك يف
الشبكات ومنظومة العدادات الذكية للكهرباء
واملياه يف كافة مناطق إمارة الشارقة لتقديم
الخدمات ألكرث من  450ألف مشرتك  ،وربطها
بنظام القراءة عن بعد بهدف توفري خدمة
أفضل للمشرتكني ودقة القراءة للعدادات
وإجراءات حساب الفاتورة وتقليل الفاقد من
الطاقة واملياه .وأوضح أن مرشوع العدادات
الذكية الذي بدأت الهيئة يف تنفيذه يهدف
إىل تطبيق حلول شاملة عالية االعتامد وقابلة
للتطوير وتكون مالمئة للشبكة ،وتحقيق
املعايري القياسية عىل جميع املستويات ،إضافة
إىل اختيار الحلول التقنية التي تناسب البيئة
والظروف التشغيلية يف املنطقة ،لتحقيق
األهداف عىل املدى القصري والطويل.
وأشار إىل أن الهيئة تحرص عىل توفري
أفضل أنواع العدادات الذكية يف العامل التي
تحقق العديد من املزايا واالستفادة للطرفني
الهيئة واملشرتكني حيث تتميز مبساعدة الهيئة
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بقلم  :معايل الدكتورة ميثاء الشاميس

همسات محبة ويوميات إيجابية
ونسامت وطنية

أنفسكم فإذا انترصتم عليها
ميدا ُنكم األول ُ
كنتُم عىل غريها أقدر وإذا ُخ ِذلتم فيها كنتم
أعجز ! فجربوا ال ِكفاح معها أوالً .
عىل غريها َ
إنك متتلك من القدرات الكثري الكثري
فاستثمرها٠
والتحزنك البدايات املتواضعة فالعربة دامئًا
بكامل النهايات .اطوي الصفحة وابدأ من
جديد أليس ذلك مانحتاج إليه لننىس أي أمل
وهم انتابنا باألمس األمل واليقني بالله إن بعد
العرس يرسا /سيجدد خاليا اإليجابية وسيجلب
السعادة لتكون حياتنا أكرث إرشاقاً وتفاؤالً
أسعدكم الله ما حييتم و عىل قدر بساطة
األفعال الصادقة إال أنها تخلق يف القلب
شعو ًرا عمي ًقا ال ُتقدمه لنا ا ُملجامالت .
ُ
ُكل ٲمنيايت  ..ٲن تكونوا دامئاً بخري ..
سالما للعابرين عىل األرض بخفة .ماجرحوا

قلباً وال أبكوا عيناً و سالماً عىل من يختارون
كلامتهم خشية أن تجرح أحدًا
وسالماً ملن يلملمون شتاتنا  :بكلمة
بعبارة بابتسامة.
الله يحفظكم ويرعاكم
أحبتي يف الله إن الوطن غاية واملواطن هدف.
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد
بك سيدي و بإخوانكم أصحاب السمو
يعتز املواطن ويفتخر ويقدم الروح فداء
للوطن دمتم لشعبكم قادة ورعاة يامن
وحدتم القلوب والهمم.
مع احتفاالت دولتنا الحبيبة وشعبها /عام زايد
ويوم الشهيد ويوم االتحاد مع كل إنجازات
الوطن ومع كل الفرح الذي يغمر قلوبنا
نبتهل إىل الله وندعوه سبحانه
أن يحفظ :
اإلمارات /قيادة وشعباً مواطناً ومقي ًام ً
وأن يديم علينا األمن واألمان والعز والرخاء
ودمتم يا أغىل وأرقى شعب يف العامل
آمني...
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