


 حاكم الشارقة يوجه بتوصيل الخدمات للمنطقة الصناعية
بكلباء

 مع بداية العام الدراسي كهرباء الشارقة تستعد تزود 141 
 مدرسة وحضانة بمياه زالل المعبأة النقية

 الشارقة     االمارات العربية المتحدة

0610

1320

2526

 تضم 4 جهات حكومية  لجنة التوعية  تطلق حملة لمواجهة
 التوصيالت واإلضافات العشوائية وتطبيق اجراءات األمن

والسالمة

  لالطالع على أفضل الممارسات
كهرباء الشارقة تستقبل وفد من بلدية عجمان

  ضمن ورقة عمل قدمتها في سلطنة عمان
 كهرباء الشارقة تستعرض الطرق الحديثة للتوعية في مجال

ترشيد استهالك الطاقة

 بهدف التعرف على برامج تطوير بيئة العمل 
 وإدارة المقترحات كهرباء الشارقة تستقبل

 وفد من برنامج الشيخ زايد لالسكان



كهرباء الشارقة تنمي معارف موظفيها باإلسعافات األولية
التحرير أسرة 

العام اإلشراف 
الفردان  أحمد  خولة  

أول محـرر 
مـرسي  جالل 

يـر تصو
سنجاتي سليـم 

التسويق
علي  محمد  فاطمة 

إخراج
عرب عبدالغفار  خلود 

كومــار في.  دهــارميندرا  30

41

28

خالل زيارتها للهيئة لبحث سبل التعاون
 سفيرة فنلندا تشيد بمبادرات كهرباء الشارقة المبتكرة

 تدريب 70 من طلبة
جامعة الشارقة بمحطة اللية للكهرباء





    

احتياطات األمن والسالمة في موسم األمطار

على  وتعالى  سبحانه  الخالق  بها  أنعم  التي  النعم  وأهم  أحد  من  المطر  يعد   
بالراحة  ، وبنزوله نشعر  الحياة  األرض وما عليها  الذي يهب  العامل األساسي  ، وهو  اإلنسان 
األمن  احتياطات  بعض  هناك  األمطار  وموسم  الشتاء  فصل  حلول  مع  ولكن  والسعادة، 
األمطار  تؤدي  حيث  األرواح  على  والحفاظ  والمباني  المنشآت  لتأمين  الالزمة  والسالمة 
توزيع  لوحات  لبعض  المياه  وصول  في  يتسبب  قد  مما  المياه  منسوب  إرتفاع  إلى  الغزيرة 
الكهرباء في المباني كما تؤدي إلى حدوث أخطار كبيرة في حالة إهمال صيانة التوصيالت 
الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  وتبذل  لألجهزة.  الصحيح  االستخدام  وعدم  الكهربائية 
يتم  حيث  والرياح  الغزيرة  األمطار  مثل  طارئة  جوية  ظواهر  حدوث  أثناء  مكثفة  جهودًا 
المدني  للدفاع  العامة  اإلدارة  عمليات  وغرفة  الشارقة  شرطة  عمليات  غرفة  مع  التعاون 
تتواجد  كما  تشغيلها  من  والتأكد  الضوئية  اإلشارات  لمتابعة  يوميًا  ساعة   24 مدار  على 
الضواحي  في  الهوائية  الخطوط  لمتابعة  بالشارقة  المناطق  غالبية  في  الهيئة  سيارات 
من  متميزة  خدمات  بتقديم  األمطار  موسم  الهيئة  تستقبل  كما  البعيدة،  والمناطق 
وصيانة  مراجعة  في  الشارقة  إمارة  سكان  لمساعدة  ومدربة  متخصصة  فنية  فرق  خالل 

. المياه  وتصريفات  التسليكات  وإجراء  الكهربائية  التمديدات 

سالمة  من  التأكد  في  الشارقة  سكان  لمساعدة  مجانية  خدمة  الهيئة  وتقدم   
التواصل  وسائل  من  عدد  الهيئة  ووفرت  الكهربائية  التوصيالت  وتأمين  الصرف  أنظمة 
أو   991 االتصال  بمركز  االتصال  خالل  من  المالحظات  وتقديم  والمساندة  الدعم  لطلب 
واإلجراءات  االرشادات  ومن  الهيئة.  رئيس  مع  تواصل  خدمة  عبر  للهيئة  االلكتروني  الموقع 
األسالك  جميع  صيانة  األمطار،  حدوث  عند  الناتجة  األخطار  لتجنب  اتباعها  يجب  التي 
والخارجية  الداخلية  الكهربائية  األسالك  كل  أن  من  والتأكد  دورى  بشكل  الكهربائية 
الحرص على استخدام أجهزة ومعدات كهربائية ذات جودة عالية وعدم  معزولة وضرورة 

المصدر. مجهولة  أو  الرخيصة  الكهربائية  األدوات  استخدام 

استخدامها  عدم  أثناء  األجهزة  كل  عن  الكهربائى  التيار  فصل  من  التأكد  وضرورة   
الكهربائى بعد استخدامه وعدم وضعه  التيار  الخاص بك عن  المحمول  الكمبيوتر  وفصل 
الكهرباء  مخارج  كل  فصل  من  التأكد  ويجب  لالشتعال  القابلة  المواد  أو  األقمشة  على 
المباني  كافة  في  الصرف  أنظمة  سالمة  من  والتأكد  إليها،  الوصول  لألطفال  يمكن  التى 
أو  األبواب  عبر  كهربائية  أسالك  تمديد  عدم  يجب  كما  والتجارية،  والصناعية  السكنية 
الماس  حدوث  لمنع  اإلصالح  أو  الصيانة  إجراء  أثناء  الكهربائى  التيار  فصل  عدم  مع  النوافذ 
الكهربائى ويراعى على المواطنين إجراء الكشف واالختبار الدورى على التمديدات و تحميل 
غير  الكهربائية  للمقابس  حماية  وسيلة  وضع  وعدم  طاقتها  فوق  الكهربائية  المقابس 

الكهربائية. األحمال  مراجعة  ويجب  المستعملة 



أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور   

املجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان 

كهرباء  لهيئة  توجيهاته  الشارقة  حاكم  األعىل 

للمنطقة  الخدمات  بتوصيل  الشارقة  ومياه 

بدأت  و  كلباء  مدينة  يف  الجديدة  الصناعية 

الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ  يف  الفور  عىل  الهيئة 

الضغط  شبكة  من  للمباين  الخدمات  لتوصيل 

املنخفض يف املنطقة لحني إنشاء محطة ضغط 

الدكتور  باملنطقة.  ومثن سعادة  عايل جديدة 

املهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه 

السمو  صاحب  وتوجيهات  مكرمات  الشارقة، 

القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ 

املتواصلة  الشارقة  عضو املجلس األعىل حاكم 

بأفضل  الخدمات  تطوير  عىل  سموه  وحرص 

جودة يف كافة املناطق بإمارة الشارقة

ومياه  كهرباء  هيئة  أن  وأوضح   

 2019 أغسطس  نهاية  استقبلتحتى  الشارقة 

املنطقة  يف  الكهرباء  لتوصيل  فقط  طلبني 

  67 عدد  إىل  باإلضافة  الجديدة  الصناعية 

طلب تم  دراستهم واعتامد مخططاتهم للبدء 

يف مراحل البناء وسيتم توصيل الخدمات لهم 

من نفس شبكة الضغط املنخفض  . وأشار إىل 

أن  قسم التوصيل بإدارة كلباء يستقبل طلبات 

التوصيل لكل من ينتهي من إنجاز التجهيزات 

الالزمة لتوصيل الكهرباء من مخططات ونسبة 

اإلنجاز وغريها من املتطلبات .

وتوجه بالشكر للوالد صاحب السمو   

القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ 

التخطيط  لدائرة  سموه  توجيهات  عىل 

واملساحة بتخصيص قطعة أرض لهيئة كهرباء 

محطة  لبناء  كلباء  مدينة  يف  الشارقة  ومياه 

الصناعية  املنطقة  لخدمة  العايل  للجهد    33

مبنى   1500 من  أكرث  ستضم  والتي  الجديدة 

اإلجراءات  اتخاذ  الفور  عىل  الهيئة  وستبدأ 

وإنشاء  لتصميم  الدراسات  وتنفيذ  الالزمة 

املحطة الجديدة .

كلباء  يف  واملقيمني  املواطنني  جميع  وناشد 

لهم  املحددة  الكهربائية  بالحموالت  بااللتزام 

الرجوع  وعدم تجاوزها وإضافة أحامل بدون 

للهيئة ألن ذلك يؤثر عىل كفاءة الشبكة .

عامني  منذ  حملة  أطلقت  الهيئة  أن  وأضاف 

وبالرغم  الزائدة  الحموالت  بأخطار  للتوعية 

التجاوزات  بعض  هناك  زال  ال  ذلك  من 

املشرتكني  ونناشد  العشوائية  واإلضافات 

التضطر  حتى  املحددة  بالحموالت  االلتزام 

وفرض  القانونية  اإلجراءات  لتطبيق  الهيئة 

غرامات عىل املخالفني. 

حاكم الشارقة يوجه بتوصيل 
الخدمات للمنطقة الصناعية بكلباء
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الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  أعلنت   

الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  اعتامد  عن 

املجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان 

الدراسية  املنح  قوائم   ، الشارقة  حاكم  األعىل 

الطالب  من   710 لعدد    2020  ،2019 لعام 

العامة  الثانوية  يف  املتفوفقني  والطالبات 

والجامعة  الشارقة  بجامعتي  لاللتحاق 

األمريكية يف الشارقة. وأوضح سعادة الدكتور 

املهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه 

الشارقة  حاكم  السمو  صاحب  أن  الشارقة 

عدد  بإجاميل  الدراسية  املنح  قامئة  اعتمد 

الشارقة والجامعة  وطالبة بجامعة  710 طالباً 

 550 يقارب  ما  منها  الشارقة   يف  األمريكية 

الجامعة  يف  والباقي  الشارقة  بجامعة  منحة 

األمريكية بالشارقة .

صاحب  وحرص  بتوجيهات  وأشاد   

محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو 

القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة، 

والطالبات  للطالب  محدود  الال  سموه  ودعم 

التعليم  أعباء  وتخفيف   ، املتفوقني  وخاصة 

والدوائر  الهيئات  جهود  وتكاتف  األرس،  عن 

الفرص  أفضل  لتوفري  الحكومية  واملؤسسات 

وطنية  كوادر  إعداد  يساهم يف  مبا  التعليمية، 

خاصة  العمل  سوق  احتياجات  لتلبية  مؤهلة 

يف التخصصات الفنية .

يعترب  املتميز  التعليم  أن  وأكد   

أفضل استثامر وأحد أهم األسس التي يعتمد 

الهيئة  أن  إىل  مشريا  املستمر،  التطوير  عليها 

تعمل عىل تقديم املنح الدراسية بهدف دعم 

ومساندة الطالب والطالبات املتفوقني، وتوفري 

وتوفري  مهاراتهم،  لتنمية  الالزمة  اإلمكانات 

التخصصات الالزمة لسوق العمل وتوفري فرص 

الهيئة  ومرشوعات  بإدارات  العميل  التدريب 

املختلفة. 

الخربات  واكتساب  املستمر  التعليم  أن  وأكد 

النهضة  دعم  يف  بفاعلية  يساهم  واملهارات، 

ويعزز  الشارقة   إمارة  يف  الشاملة  الحضارية 

مشرياً  العامل  مستوى  عىل  الريادي  دورها 

تعمل  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  أن  إىل 

الشيخ  السمو  صاحب  توجيهات  تنفيذ  عىل 

عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور 

تقدم  بأن   ، الشارقة  حاكم  األعىل  املجلس 

أن  واستطاعت   ، عاملية  مبستويات  الخدمات 

النتائج االيجابية من خالل  تحقق العديد من 

االعتامد عىل  الدراسات املتخصصة واألبحاث 

إىل  باإلضافة  االسرتاتيجي  والتخطيط  العلمية 

من  عدد  مع  األكادميي  التعليمي  التعاون  

الجامعة  مثل  األبحاث  ومراكز  الجامعات 

تدشني  خالل  من  الشارقة  وجامعة  األمريكية 

كريس أستاذية يف مجال الطاقة لالستفادة من 

العلمية والخربات يف تطوير مجاالت  األبحاث 

عملها.  

اعتماد 710 منح دراسية للمتفوقين  550 منحة لطلبة في جامعة الشارقة 
و 160 في الجامعة المريكية
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املهندسة موزة الزعايب
مدير إدارة كلباء

الشارقة  كهرباء ومياه  كشفت هيئة   

الكونيش  بشارع  اإلنارة  لتطوير  خطتها  عن 

تعزز  متكاملة،  تطوير  عمليات  ضمن  بكلباء 

السائحني  وتجذب  للشاطئ  الجاميل  املظهر 

كلباء  للزائرين وسكان مدينة  وتقدم خدمات 

القدمية  اإلنارة  أعمدة  إزالة  الخطة  وتتضمن 

التي يبلغ اجاميل عددها 245 عمود عىل طول 

الشارع ابتداءا من مدخل مدينة كلباء وحتى 

األعمدة  إزالة  وتتم  الكورنيش  شارع  نهاية 

عدد  ازالة  اآلن  حتى  تم  حيث  مراحل  عىل 

69 عمود ويتم بعد ذلك دراسة اختيار أفضل 

األعمدة ومصابيح اإلنارة املناسبة لرتكيبها بعد 

انجاز الجهات املعنية لتطوير الشارع.

وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد   

أن  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم 

كلباء   كورنيش  بشارع  اإلنارة  تطوير  مرشوع 

الشيخ  السمو  صاحب  لتوجيهات  تنفيذا  يايت 

عضو  القاسمي،  محمد  بن  سلطان  الدكتور 

تتضمن استبدال 245 عمود كهرباء 
الشارقة تكشف عن خطة تطوير 

اإلنارة بكورنيش كلباء 

تطوير  يف  الشارقة،  حاكم  األعىل  املجلس 

يف  للسياح  واجهة  تعترب  التي  كلباء  مدينة 

جذب  عىل  سيعمل  ما  الرشقية،  املنطقة 

الشاطئمشريا إىل  السياح وزيادة عدد مرتادي 

ان الهيئة تحرص عىل تقديم أفضل الخدمات 

يف  التطوير  مرشوعات  يف  ومستمرة  للجمهور 

كافة املناطق بإمارة الشارقة.

وأشار إىل أن الهيئة تسعى من خالل   

النظم  أفضل  السليم واالعتامد عىل  التخطيط 

القضاء  إىل  الكهرباء  شبكة  لتطوير  العاملية 

التيار  وتوصيل  االنتظار  قوائم  عىل  نهائياً 

الكهربايئ ألي مرشوع فور االنتهاء منه ، دون 

الكامل برشوط  املالك  التزام  تأخري برشط  أي 

األمن والسالمة.

الزعايب  موزة  املهندسة  وأكدت   

مدير إدارة كهرباء ومياه كلباء أن فريق فني 

املواصفات  أفضل  وفق  ومؤهل  متخصص 

كافة  يف  اإلنارة  مرشوعات  تنفيذ  عىل  يعمل 

دراسات  تنفيذ  ويتم  كلباء  مبدينة  املناطق 

العمدة  لتوفري  الجهات  كافة  مع  بالتعاون 

تطوير  ويتم  منطقة  لكل  املناسبة  واملصابيح 

اإلنارة يف كافة املناطق 

تبذل  كلباء  إدارة  أن  إىل   وأشارت   

 ، الجهات  كافة  مع  وتتعاون  كبرية  جهودا 

أفضل  واختيار  اإلمكانيات،  توفري  وتعمل عىل 

للعمل  وتأهيلها،  وتدريبها  الفنية  الكفاءات 

العمل  يف  والجودة  األمان  نظم  أعىل  وتراعي 

األمن  تحقق  التي  اإلنارة  مرشوعات  وخاصة 

للمدينة.وأضافت  الجاميل  واملظهر  والسالمة 

حالياً  تقوم  كلباء  ومياه  كهرباء  إدارة  ان 

والتعاون  الحلو  وادي  طريق  مرشوع  مبتابعة 

من  والتنسيق  الحكومية  الجهات  جميع  مع 

أجل امتام املرشوع يف الوقت املحدد وبأفضل 

جودة.
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الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  أنجزت   

مدينة  يف  ذيك  مياه  عداد   7770 عدد  تركيب 

كلباء ميكنها قياس ومراقبة وكشف الترسبات، 

كام تم تركيب عدد 6350 عداد كهرباء حتى 

خطتها  من  األوىل  املرحلة  ضمن  وذلك  اآلن 

كلباء  مبدينة  الخدمات  لتحويل  االسرتاتيجية 

والتي   2023 عام  بحلول  ذكية  خدمات  إىل 

وتطبيق  الحديثة  التقنيات  الستخدام  تهدف 

الخدمات  وتقديم  الذكية  العدادات  منظومة 

والتطبيقات  االلكرتوين  املوقع  عرب  االلكرتونية 

التيسري عىل  الذكية مام يسهم بشكل كبري يف 

العدادات  قراءات  يف  الدقة  املشرتكني وضامن 

الفعلية  االستهالك  كميات  عىل  والتعرف 

للهيئة  الفائدة  وتحقيق  واملياه  الكهرباء  من 

واملشرتكني. 

املهندس  الدكتور  سعادة  وأوضح   

راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن 

تهدف  لعام 2023  للهيئة  االسرتاتيجية  الخطة 

الستبدال العدادات القدمية بعدادات ذكية يف 

مختلف مناطق مدينة كلباء وتحويل عدد من 

االلكرتوين  املوقع  اليكرتونية عرب  إىل  الخدمات 

والتطبيقات الذكية  ، حيث أن تطبيق منظومة 

الذكية يسهم بشكل كبري يف ضامن  العدادات 

عىل  والتعرف  العدادات  قراءات  يف  الدقة 

كميات االستهالك الفعلية من الكهرباء، مشرياً 

إىل أن الهيئة تعتمد عىل الدراسات املتخصصة 

لضامن  جديد  نظام  أي  تطبيق  عند  واملتأنية 

تحقيق الفائدة للهيئة واملشرتكني.  

خطوات  اتخذت  الهيئة  أن  وأوضح   

جادة لتطوير مجاالت عملها بتوجيهات ودعم 

الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  من  كامل 

املجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان 

عدد  تبني  خالل  من  الشارقة  حاكم  األعىل 

التقنيات  وتطبيق  والربامج  السياسات  من 

والسبل  الوسائل  لتعزيز  والسعي  الحديثة 

إنتاج  يف  تقدم  بتحقيق  الكفيلة  والخطوات 

وتوزيع الكهرباء وتحلية املياه والحفاظ عليها 

من الهدر لتلبية الطلب املتزايد عليها وتحقيق 

التقدم  مسرية  لخدمة  اإلنجازات  من  املزيد 

والتنمية يف إمارة الشارقة.  

بتحقيق  كبرياً  اهتامماً  تويل  الهيئة   أن  وأكد 

وترشيد  حفظ  خالل  من  املستدامة  التنمية 

تعمل  اسرتاتيجي  كهدف  املياه  استخدام 

الجهات عىل وضع  بالتعاون مع جميع  الهيئة 

عىل  وتحرص  تحقيقه  تضمن  التي  املبادرات 

بناء الشبكات الذكية ورفع الكفاءة التشغيلية ، 

ملا لذلك من أثر كبري يف التقليل من االنبعاثات 

اسرتاتيجي  كخيار  البيئة  وحامية  الكربونية 

ملستقبل أجيالنا .

منظومة  تطبيق  أن  إىل  وأشار   

يف  كبري  بشكل  ستساهم  الذكية  العدادات 

والتعرف  العدادات  قراءات  يف  الدقة  ضامن 

عىل  كميات االستهالك الفعلية من املياه مشرياً 

إىل أن الهيئة تعتمد عىل الدراسات املتخصصة 

لضامن  جديد  نظام  أي  تطبيق  عند  واملتأنية 

تحقيق الفائدة للهيئة واملشرتكني.

الزعايب  موزة  املهندسة  وأوضحت   

التحول  أن  كلباء  ومياه  كهرباء  إدارة  مدير 

عىل  يتم  كلباء  مبدينة  الخدمات  يف  الذيك 

الذكية  العدادات  تركيب  تتضمن  مراحل 

املرحلة  انجاز  تم  حيث  والكهرباء  للمياه 

األوىل يف وقت قيايس وبكفاءة عالية حيث تم 

االنتهاء من استبدال جميع عدادات املياه يف 

استبدال  تم  بعدادات ذكية كام  كلباء  مدينة 

عدد كبري من عدادات الكهرباء ويجري حاليا 

كافة  يف  العدادات  باقي  استبدال  استكامل 

املرحلة  خالل  وسيتم  كلباء  مبدينة  املناطق 

املقبلة التوسع يف استخدام التقنيات الحديثة 

املشرتكني  عىل  للتيسري  الذكية  والتطبيقات 

مبدينة كلباء وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأكدت أن الهيئة تويل اهتامماً كبرياً   

حفظ  خالل  من  املستدامة  التنمية  بتحقيق 

اسرتاتيجي  كهدف  الطاقة  استخدام  وترشيد 

تعمل الهيئة بالتعاون مع جميع الجهات عىل 

وإيجاد  تحقيقه  تضمن  التي  املبادرات  وضع 

تواجه  التي  للتحديات  املبتكرة  الحلول 

من  التقليل  وتساهم يف  واملياه  الطاقة  قطاع 

االنبعاثات الكربونية وحامية البيئة. 

تضمنت تركيب 7770 
عداد للمياه 

كهرباء الشارقة تنجز 
المرحلة األولى  من 

تحويل خدماتها إلى 
ذكية في مدينة كلباء 

بحلول 2023
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التي  املشرتكة  التوعية  لجنة  عقدت   

وبلدية  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  تضم 

وهيئة  املدين  للدفاع  العامة  واإلدارة  الشارقة 

لوضع  تنسيقياً  اجتامعاً  والوقاية  السالمة 

آليات  إطالق حملة مشرتكة للتوعية بأخطار 

أصحاب  تحفيز  و  العشوائية  التوصيالت 

تطبيق  أوضاعهم  لتعديل  املخالفة  املساكن 

األرواح  لحامية  والسالمة  األمن  اجراءات 

إجازة  عقب  الحملة  وستنطلق  واملمتلكات 

عيد األضحى  يف منطقة النارصية وبعدها يف 

كافة املناطق السكنية والصناعية.

وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد   

أن  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم 

املناطق  يف  لألعطال  الرئيسية  األسباب  إحدى 

اإلضافات  إىل  يرجع  الشارقة  بإمارة  املختلفة 

العشوائية يف األحياء السكنية والتي تم بناؤها 

دون الرجوع للجهات الرسمية، واملتعارضة مع 

زيادة  إىل  باإلضافة  البناء   وأنظمة  اشرتاطات 

معدات  تشغيل  خالل  من  املباين  يف  األحامل 

إضافية  كميات  تستهك  املنازل  يف  وأجهزة 

لتحديد  الهيئة  إىل  الرجوع  الكهرباء دون  من 

الحمولة املناسبة لهذه األجهزة وكذلك بسبب 

بدون  الرشكات  تنفذها بعض  التي  الحفريات 

مسارات  ملعرفة  املختصة  للجهات  الرجوع 

التيار  انقطاع  يف  يتسبب  مام  الكايبالت 

الكهربايئ عن املناطق املختلفة .

وأوضح أن الهيئة تحرص عىل التعاون   

حملة  إلطالق  الحكومية  الجهات  كافة  مع 

مشرتكة تستهدف سكان إمارة الشارقة للتوعية 

بالتأثري السلبي لإلضافات العشوائية واألحامل 

والحفريات  الكهربائية  الشبكة  عىل  الزائدة 

التي تتم بدون الرجوع للهيئة ملعرفة مسارات 

يف  وتتسبب  املختلفة  املناطق  يف  الكايبالت 

إنقطاع التيار الكهربايئ ورضورة توفيق أوضاع 

اإلضافات العشوائية يف األحياء السكنية والتي 

الرسمية،  للجهات  الرجوع  دون  بناؤها  تم 

واملتعارضة مع اشرتاطات وأنظمة البناء. وأكد 

سعادة الدكتور املهندس راشد الليم ان الهيئة 

تبذل جهود مكثفة لتطوير الشبكة الكهربائية 

واستبدال الكايبالت وصناديق التوزيع القدمية 

املواصفات  أفضل  مع  تتوافق  حديثة  بأخرى 

 33 132و  محطات  من  عدد  ودخول  العاملية 

الثيبات  لتحقيق  املايض  العام  خالل  الخدمة 

وتقديم  الكهربائية  للشبكة  واالستقرار 

ذلك  ولكن  عالية  وجودة  بكفاءة  الخدمات 

من  والتعاون  املجتمع  جهود  تضافر  يتطلب 

منزل  لكل  املحددة  بالحموالت  االلتزام  خالل 

وعدم اتخاذ أية اجراءات دون الرجوع للهيئة 

تضم 4 جهات 
حكومية  لجنة 

التوعية  تطلق حملة 
لمواجهة التوصيالت 

واإلضافات 
العشوائية وتطبيق 

اجراءات األمن 
والسالمة
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يلزم  ما  وتوفري  املنطقة  يف  األحامل  لدراسة 

لالضافات الجديدة.

البناء والتطوير  وأشار إىل أن مسرية   

الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  يقودها  التي 

املجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان 

تظهر  اإلمارة  أرض  الشارقة عىل  األعىل حاكم 

من  نشاهده  ما  خالل   من  بوضوح  نتائجها 

جميع  يف  رائدة  وإنجازات  إمنائية  طفرات 

التقدم  مسرية  مواصلة  وتتطلب  املجاالت 

جميع  وتكاتف  الجهد  من  مزيد  واالزدهار 

الجهات للحفاظ عىل املكتسبات التي تحققت 

لصالح املواطنني واملقيمني عىل أرض الشارقة.

العشوائية  اإلضافات  أن  وأكد    

السكنية  واملناطق  الفلل  بعض  واملخالفات يف 

للهيئة  الرجوع  دون  الحفريات  وتنفيذ 

مسارات  عىل  للتعرف  الرسمية   والجهات 

التي  الرئيسية  األسباب  تأيت ضمن  الكايبالت  

يف  مميزة  خدمات  تقديم  أمام  عائقاً  تقف 

مجاالت الكهرباء واملياه والغاز الطبيعي حيث 

األعطال  وحدوث  األحامل  زيادة  إىل  تؤدي 

نتيجة عدم التخطيط لها وتوفري متطلباتها من 

األمن  توافر  عدم  إىل  باإلضافة  واملياه  الطاقة 

واألحامل  العشوائية  اإلضافات  يف  والسالمة 

الزائدة  .

يف  املشاركة  الجهات  جهود  ومثن   

أوضاع  ومعالجة  وتصحيح  التوعية  حملة 

والتي  السكنية  املناطق  يف  البناء  مخالفات 

للدفاع  العامة  واإلدارة  الشارقة  بلدية  تشمل 

تهدف  والتي  والوقاية  السالمة  وهيئة  املدين 

الخصائص  معالجة  إىل  تعاونها  خالل  من 

وتوثيق  السكنية،  األحياء  يف  للمباين  الجاملية 

املناطق  يف  القامئة  املباين  حالة  وتصحيح 

التحتية،  البنية  السكنية، ورفع مستوى كفاءة 

والحد من اآلثار السلبية الناجمة عن اإلضافات 

الواقعية  االحتياجات  إىل  والتعرف  العشوائية، 

التخطيطي  الوعي  مستوى  ورفع  للجمهور، 

لديهم، وتعريفهم بدورهم، وتأثريهم يف خطط 

التنمية املجتمعية الشاملة للمدينة .

جالل  عبدالرحمن  أكد  جانبه  ومن   

السكرتري التنفيذي مبكتب رئيس هيئة كهرباء 

املختلفة  الجهات  ممثيل  أن  الشارقة  ومياه 

هيئة  مبقر  عقد  الذي  االجتامع  خالل  اتفقوا 

بالجانب  االهتامم  الشارقة عىل  ومياه  كهرباء 

للجنة   الرئييس  الهدف  باعتباره  التوعوي 

االمكانيات  كافة  تسخري  خالل  من  املشرتكة 

عىل  مخالفات  أي  إدراج  وعدم  املتاحة 

يف  لالتصال  موحد  رقم  وتدشني  السكان  

بالتوصيالت  خاص  بالحملة  املشاركة  الجهات 

مطبوعات  وإعدا  البناء  ومخالفات  العشواية 

توعية مبا يتناسب مع أهداف اللجنة وإضافة 

العربية  اللغة  مع  الربوشور  إىل  األوردو  لغة 

مشرتكة  فنية  لجان  وتشكيل  واإلنجليزية 

توعوي  فيلم  وإنتاج  امليداين  الجانب  لتغطية 

الهواتف  عىل  عىل  نصية  رسائل  إىل  باإلضافة 

املتحركةحرض االجتامع من هيئة كهرباء ومياه 

إدارة  مدير  عيل  آل  عبدالله  محمد  الشارقة 

التميزو حسني عسكر نائب مدير إدارة خدمة 

قسم  رئيس  حميد  خليفه  وعيل  املشرتكني 

الشاميس  خولة  واملهندسة  القانونية  الشؤون 

وعبدالرحمن  املؤسيس  التميز  قسم  رئيس 

وعبدالله  التنفيذيي  املكتب  سكرتري  جالل 

صاحب مسؤول أول – التفتيش 

املدين  للدفاع  العامة  اإلدرة  ومن   

قسم  رئيس  املازمي  املقدم/عبدالرحمن 

محمد  طارق  واملهندس  الصناعية  الحامية 

هيئة  ومن  بالوكالة   التفتيش  قسم  رئيس 

إدارة  مدير  السويدي  ندى  والسالمة  الوقاية 

االتصال الحكومي ونيبال اكرم.
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الشارقة  كهرباء ومياه  كشفت هيئة   

املشرتكني  رضا  لقياس  مؤرش  إطالق  عن 

املقّدمة  الخدمات  واستقبال مالحظاتهم تجاه 

لهم يف كافة مراكز الخدمات واملباين الرئيسية 

التابعة للهيئة وربطها مبارشة مع مكتب رئيس 

الهيئة وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو 

القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ 

برضورة  الشارقة،  حاكم  األعىل  املجلس  عضو 

واستقبال  واملقيمني  املواطنني  عىل  التيسري 

وقت  بأرسع  الخدمات  وتقديم  مالحظاتهم 

ممكن وبافضل جودة. 

وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد   

أن   ، الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم 

الهيئة  اسرتاتيجية  ضمن  يأيت  املرشوع  هذا 

الخدمات  وتحديث  تطوير  إىل  تهدف  التي 

وتطلعات  الحتياجات  وفقاً  مستمر  بشكل 

نوعيًة  خطوًة  التطبيق  ويشّكل  املراجعني 

إلكرتونيًة  منصًة  الذيك من خالل  التحّول  نحو 

الرئيسية  واملباين  الخدمات  مراكز  كافة  يف 

للهيئة لضامن القياس الحي واملبارش ملدى رضا 

لضمان تقديم الخدمات بجودة عالية وتقييم أداء الموظفين
 كهرباء الشارقة تطلق مؤشر ذكي لقياس رضا المشتركين في مراكز الخدمات 

الهيئة فور  املشرتكني وتقييم أداء املوظفني يف 

ومتابعة  التام  الرضا  لضامن  معاملتهم  انتهاء 

الخدمات  احتياجاتهم يف سبيل تحسني جودة 

املقّدمة مبا يتامىش مع تطّلعاتهم.

إىل  يهدف  التطبيق  أن  إىل  وأشار   

استقبال آراء املراجعني وتحديد مدى رضاهم 

بتجربة الخدمة فور انتهائها إضافة إىل التعرف 

املقّدمة  الخدمات  جودة  وتقييم  آرائهم  عىل 

عرب مراكز خدمة املشرتكني، وميكن للمراجعني 

ومراكز  قنوات  وكفاءة  املوظفني  أداء  رصد 

وفق  وتصنيفها  تقييمها  يتم  بحيث  االتصال 

مستويات  لتحديد  وقياسية  موّحدة  معايري 

لتطوير  شاملة  حلول  وتوفري  املشرتكني  رضا 

مع  يتناسب  مبا  بها  واالرتقاء  الخدمات 

الهيئة  أن   وأكد  ومتطلباتهم.  احتياجاتهم 

العاملية  املامرسات  أفضل  تبني  عىل  تحرص 

الشيخ  السمو  صاحب  لتوجيهات  تنفيذاً 

عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور 

رصد  بهدف  الشارقة  حاكم  األعىل  املجلس 

املقدمة  الحكومية  الخدمات  عن  الناس  رضا 

الهيئة  أن   إىل  مشرياً  مستمر،  بشكل  إليهم 

تحرص عىل دعم كافة مبادرات التحّول الذيك 

زيادة  يف  وتطبيقاتها  التكنولوجيا  واستخدام 

تحقيق  يف  مساهمتها  وتعزيز  أدائها  فاعلية 

سعادة املجتمع.

املتعاملني  رضا  قياس  أن  وأوضح   

أنشطة  ومتابعة  تقييم  آليات  أبرز  من  يعد 

خطوة  أنه  إىل  إضافة  املتميزة،  املؤسسات 

للتطوير  األداء، ووضع خطط  لتحليل  أساسية 

من  مهم  مؤرش  أنه  عن  فضاًل  باستمرار، 

اإلطالق. عىل  مؤسسة  ألي  النجاح  مؤرشات 

اآلداء  تقييم  يف  املشاركة  إىل  الجمهور  ودعا 

يتم  حتى  واقرتاحاتهم  مالحظاتهم  وتقديم 

متابعة  أن  إىل  وأشار  بها،  والعمل  دراستها 

تقييم اآلداء تتم عىل مدار اليوم ومبتابعة منه 

شخصياً ، من خالل التطبيق الذيك الذي تم تم 

ربطه مع مكتب رئيس الهيئة بصورة مبارشة. 

مبارش  بشكل  الجمهور  أفعال  ردود  لرصد 

لتعزيز ثقة الجامهري بالهيئة .
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ومياه  كهرباء  هيئة  استقبلت   

والتخطيط  البلدية  دائرة  من  وفد  الشارقة 

بعجامن » مركز عجامن x« لالطالع عىل أفضل 

املامرسات املتبعة يف مجال اسرتاتيجية وإدارة 

املستخدمة  اإلكرتونية  واألنظمة  االبتكار 

مهارات  تنمية  مجاالت  يف  الهيئة  ومبادرات 

يف  املجتمعية  ومساهمتها  املعرفية  املوظفني 

للجوائز  التقديم  ومعايري  وأسس  املجال  هذا 

واسرتاتيجيتها  الهيئة  وجهود  والعاملية  املحلية 

الرتشيد  ومبادرات  الطاقة  كفاءة  برامج  يف 

وأهدافها ومبادئها .

املهندس  الدكتور  سعادة  ورحب   

ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم  راشد 

التجارب  من  عدد  واستعرض  بالوفد  الشارقة 

الهيئة  نفذتها  التي  واملبادرات  واملامرسات 

بني  التعاون  لتنسيق  تقديره  عن  وأعرب 

مبا  العالقات  تعزيز  يف  يساهم  مام  الجانبني 

حرص  عىل  وشدد  املشرتكة،  املصالح  يخدم 

مواصلة  عىل  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة 

الدولة  العالقات مع املؤسسات يف  بناء أفضل 

وضم وفد البلدية والتخطيط بعجامن كال من 

رئييس  ابتكار  إداري  الشاميس  أحمد  فاطمة 

وهبة محمد الفاليس إداري معرفة رئييس

املهندس  الدكتور  سعادة  واستعرض   

من  عدد  الوفد  مع  لقائه  خالل  الليم  راشد 

كهرباء  هيئة  تطبقها  التي  املبتكرة  املبادرات 

ومياه الشارقة يف مجاالت عملها وتناول بالرشح 

جهود الهيئة يف توفري بيئة عمل جاذبة ومريحة 

للموظفني  تشجعهم عىل بذل مزيد من الجهد 

وخدمة املشرتكني وعدد من املبادرات املبتكرة 

مجال  يف  الهيئة  عليها  حصلت  التي  والجوائز 

الطاقة  استهالك  وترشيد  البيئة  عىل  الحفاظ 

أطلقتها  التي  الرتشيد  ساعة  ومبادرة  واملياه 

الهيئة عىل املستوى املحيل واإلقليمي والدويل 

أن  إىل  وأشار  املجال.  هذا  يف  التعاون  وسبل 

االهتامم  يف  به  يحتذي  منوذجا  باتت  الهيئة  

االبتكار  بتشجيع  البرشية واالهتامم  بكوادرها 

التنمية  وتحقيق  عملها  مجاالت  كافة  يف 

املستدامة والتوعية باالستخدام األمثل للطاقة 

وامليض قدما مع كافة رشائح املجتمع ،لتحقيق 

أرقى مناذج الرشاكة التكاملية الستمرار مسرية 

التطور واالزدهار التي تشهدها إمارة الشارقة 

السمو  لصاحب  الحكمية  القيادة  ظل  يف 

القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ 

عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة.

أحمد  فاطمة  أشادت  جانبها  ومن   

 X عجامن  مبركز  االبتكار  إداري  الشاميس 

التابع لبلدية عجامن باملبادرات التي أطلقتها 

مجاالت  لتطوير  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة 

عملها وكوادرها البرشية، مؤكدة حرص بلدية 

ومياه  كهرباء  هيئة  مع  التواصل  عىل  عجامن 

االبتكار  مجاالت  يف  التعاون  وتعزيز  الشارقة 

، التي تسهم بشكل ايجايب يف  وتنمية املعرفة 

تعزيز أوارص الرتابط والتعاون لتقديم خدمات 

العمل،  أساليب  تحسني  عىل  تساعد  مميزة 

االسرتاتيجية  والخطط  يتامىش  ذلك  أن  خاصة 

الذي يرمي  الفعال  التعاون  لبلدية عجامن يف 

إىل تقديم التميز يف آليات العمل . ويف ختام 

راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  تسلم  الزيارة 

بعجامن  والتخطيط  البلدية  دائرة  درع  الليم 

الهيئة  تعاون  عىل  وتقدير  شكر  وشهادة 

ودورها يف مجال نقل املعرفة وتبادل الخربات 

مع الجهات املختلفة.

لالطالع على أفضل الممارسات  
كهرباء الشارقة تستقبل وفد من بلدية عجمان
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احتفلت هيئة كهرباء ومياه الشارقة   

بيوم املرأة اإلماراتية بطرح عدد من املبادرات 

لتطوير مهارات املرأة ومتكينها وتوفري بيئة عمل 

تدريبية  برامج  تخصيص  من خالل  لها  مثالية 

خارج وداخل الدولة وتفعيل دور لجنة املرأة 

تهم  مبوضوعات  تتعلق  محارضات  وتنظيم 

الهيئة  يف  الشباب  املرأة مبجلس  ومتثيل  املرأة 

السياسات  لوضع   50% عن  تقل  ال  بنسبة 

املرأة  وتطوير  لتأهيل  الالزمة  واالسرتاتيجيات 

الشابة يف كافة اإلدارات.

املهندس  الدكتور  سعادة  وأوضح   

راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة 

الهيئة  نظمتها  التي  املحارضة  كلمته خالل  يف 

الهيئة  أن  اإلماراتية  املرأة  بيوم  لالحتفال 

لدعم  املبتكرة  املبادرات  من  عدد  أطلقت 

مؤسسة  مع  والتسيق  بالتعاون  املرأة  ومتكني 

مناء وعدد من الجهات وتوفري بيئة عمل مثالية 

كهرباء الشارقة 
تحتفل بيوم المرأة  
اإلماراتية بطرح عدد 

من المبادرات لتطوير 
المهارات والتمكين 

اإلقتصادي

صاحب  وتوجيهات  لرؤية  وفقاً  وذلك  لها 

محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو 

القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة. 

اإلجراءات  من  عدد  اعتمدت  الهيئة  أن  وأكد 

التي أوصت بها لجنة املرأة يف الهيئة  لتمكني 

املرأة اقتصاديا تضمنت إعفاء املرشوعات التي 

تنفذها املرأة من رسوم شهادة من يهمه األمر 

توصيل  وتاريخ  الكهرباء  فاتورة  عن  لالفادة 

إيصال  فاقد  بدل  رسوم  من  واإلعفاء  العقار  

يف  للمراة  مخصصة  منافذ  وتوفري  التأمني 

مراكز الخدمات، كام تم تدريب أكرث من 100 

الهيئة  مرشوعات  يف  جامعية  وخريجة  طالبة 

أكرث من  تدريب  وتم  العمل  لسوق  لتأهيلهم 

الدولة  خارج  تدريبية  برامج  يف  موظفة   60

تدريبي  برنامج  من  أكرث  وتنظيم  وإعداد 

شاركت  الهيئة  أكادميية  ويف  الدولة  داخل 

أكرث  الهيئة  تضم  حيث  الهيئة  موظفات  فيه 

اإلداية  املجاالت  مختلف  موظفة يف   318 من 

والفنية منهم 70 مهندسة ومساعد مهندسة.

.وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد الليم أن 

الثامن والعرشون من شهر أغسطس أصبح يوم 

لدعم املرأة اإلماراتية وتعزيز مكانتها بعد أن 

أثبتت ومازالت تثبت، يوماً بعد آخر، كفاءتها 

ومتيزها يف كل ما تولته من مهام وأوكل إليها 

القوي  حضورها  وأكدت  مسؤوليات،  من 

الفاعل واملتميز يف خدمة وطنها يف  وعطاءها 

مختلف مجاالت العمل اإلقتصادية والسياسية 

األبناء،  وتربية  العام  العمل  ويف  واالجتامعية 

القيادة  واهتامم  ورعاية  دعم  يؤكد  ما  وهو 

تدعم  سياسة  انتهجت   التي  باملرأة  الرشيدة 

املرأة وتشجعها عىل االبتكار وتوفر بيئة تحفز 

وتثمن  باملرأة  وتهتم  والعطاء  التميز  عىل 

جهودها وتحتفي بها. 

عبيد  مريم  تقدمت  املناسبة  وبهذه   

بالشكر  بالهيئة   املرأة  لجنة  رئيس  هاشم 

رئيس  القاسمي  محمد  بنت  جواهر  للشيخة 

عىل  بالشارقة  األرسة  لشؤون  األعىل  املجلس 

دعمها ومتابعتها لكل األمور التي تدفع املرأة 

واالبتكار  العطاء  من  مزيد  عىل  وتشجعها 

مناء  ملؤسسة  وتقديرها  شكرها  عن  .وأعربت 

ومتكني  دعم  يف  دورهم  عىل  باملرأة  لإلرتقاء 

االنجازات  من  املزيد  لتقديم  ودعمها  املرأة 

والهيئة تحرص عىل التنسيق مع مؤسسة مناء 

يف كافة الربامج واملبادرات التي تطلقها لتعزيز 

دورها كعنرص فعال يف مجتمعها وتوفري البيئة 

الداعمة لها.وأكدت أن املبادرات التي أطلقتها 

الهيئة ستساهم يف دعم ومتكني املرأة وتأهيلها 

بالهيئة  العمل  مجاالت  كافة  يف  للمنافسة 

ملساندة  كبرية  إضافة  وتعترب  املجتمع  وخدمة 

املرأة وتوفري كافة اإلمكانات لتحقيق مزيد من 

النجاح والتفوق للمرأة اإلماراتية.
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اختتمت هيئة كهرباء ومياه الشارقة   

التابعة  الخاصة  املهام  إدارة  مع  بالتعاون 

للقيادة العامة لرشطة الشارقة برنامج مكثف 

استمر عىل مدارثالثة ايام وتضمن مجموعة من 

الفاعليات وورش العمل للتوعية بأهمية توفري 

املياه  للهدر  للتصدي  وعملية  إيجابية  حلول 

الحفاظ  الطاقة ورضوة  استهالك  واإلرساف يف 

مستقبل  أجل  من  الحيوية  املوارد  هذا  عىل 

الهيئة  حرص  إطار  يف  وذلك  القادمة،  أجيالنا 

عىل التعاون الفعال مع كافة الهيئات والدوائر 

واملؤسسات للتوعية بأهمية االستخدام األمثل 

وكرم  استهالكها،  ترشيد  وطرق  واملياه  للطاقة 

العقيد ركن عمر عيل الغزال نائب مدير إدارة 

العمل  فريق  الشارقة  برشطة  الخاصة  املهام 

هيئة  من  الفعاليات  تنظيم  عىل  أرشف  الذي 

كهرباء ومياه الشارقة وأشاد بجهود الهيئة يف 

نرش  عىل  للعمل  املؤسسات  كافة  مع  التعان 

ثقافة الرتشيد. 

وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد   

أن  الشارقة   وكياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم 

لرتسيخ  واضحة  اسرتاتيجية  تتبنى  الهيئة 

البيئة  وحامية  املجتمعية،  املسؤولية  قيم 

لتحقيق  الطبيعية  املوارد  عىل  والحفاظ 

تطلعات  مع  ينسجم  مبا  املستدامة،  التنمية 

تنمية  خالل  من  الرشيدة  القيادة  ورؤية 

واملؤسسات  بالهيئات  املسؤولني  لدى  الوعي 

وقادة املجتمع واألفراد بأهمية الطاقة واملياه 

وأساليب االستخدام األمثل لها وتعزيز التحرك 

الحراري  االحتباس  ظاهرة  ملواجهة  الجامعي 

واستخدام  الطاقة  استهالك  ترشيد  خالل  من 

املوارد الطبيعية بطريقة أكرث وعياً. 

الهيئة  نظمته  الذي  الربنامج  ان  وأضاف 

التابعة  الخاصة  املهام  إدارة  مع  بالتعاون 

محددة  خطة  ضمن  يأيت  الشارقة  لرشطة 

البيئية  االستدامة  تعزيز  يف  تتمثل  وواضحة 

التوعية  ونرش  املبادرة  روح  زرع  إىل  وتهدف 

دورهم  تعزيز  برضورة  املجتمع  أفراد  لدى 

للكهرباء  استخدامهم  كفاءة  رفع  يف  الفعال 

تنمية  يساهم يف  املياه مبا  والقضاء عىل هدر 

مستدامة.

نائب  املرزوقي  راشد  وأوضح   

تضمنت  الفعاليات  ان  الرتشيد  إدارة  مدير 

ميكن  التي  والوسائل  الطرق  من  عدد  رشح  

يف  واملياه  الطاقة   استهالك  لرتشيد  اتباعها 

محتلف املباين الحكومية والتجارية والصناعية 

األجهزة  الختيار  الصحيحة  واملنازل،والطرق 

الجودة  ذات  الصحية  واألدوات  الكهربائية 

والكفاءة العالية  مبا يعود باملنفعة عىل سكان 

اإلمارة وعىل األجيال القادمة”

التي  التوعية  حمالت  أن  وأكد    

املبادئ  ترسيخ  إىل  تهدف  الهيئة  تنفذها 

املوارد  مع  التعامل  يف  الصحيحة  واألسس 

حسب ما تدعو إليه الرشيعة اإلسالمية وكافة 

أسس  وعىل  اإلعتدال  من  والعقائد  األديان 

علمية تتامىش مع معطيات الحارض واملستقبل 

التي تتطلب من كافة الفئات واملؤسسات أن 

الكايف  الوعي  لديهم  يكون  وأن  معاً  تعمل 

بأهمية املياه وطرق ترشيدها والحفاظ عليها 

من الهدر، مشرياً إىل أن أكرث من 120 فرد من 

دغرة املهام الخاصة استفادوا من الربنامج.

عىل  تحرص  الهيئة  أن   وأضاف    

يتم  التي  املتنوعة  الصيفية  الربامج  استغالل 

تنظيمها يف الشارقة لرتسخ يف النفوس  العديد 

يف  واملساهمة  النبيلة  والقيم  املفاهيم  من 

استثامر فرتة اإلجازة بشكل جيد وبربامج مفيدة 

القدرة  ، وتنمية  السلبية  الظواهر  للحد من   ،

لديهم عىل تحمل املسؤولية، وتحفيزهم عىل 

استخدامهم  يف  اإليجابية  السلوكيات  مامرسة 

للطاقة وامياه وعدم هدرها خاصة خالل أشهر 

الصيف التي يزيد فيها االستهالك بصورة كبرية 

.

استمر على مدار 3 أيام ..
كهرباء الشارقة 

وإدارة المهام الخاصة 
بالشرطة يختتمان 

برنامج مكثف للتصدي 
لهدر المياه واالسراف 
في استخدام الطاقة
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استفاد أكرث من 3567 منذ بداية عام   

إدارة  أطلقتها  التي  الذاتية  الخدمة  من   2019

الخدمات املشرتكة بهيئة كهرباء ومياه الشارقة 

ضمن الخطة االسرتاتيجية التي تهدف لتسهيل 

للمتعاملني  متعددة  قنوات  وتوفري  اإلجراءات 

وإنهاء  التعديالت  إجراء  خاللها  من  وميكن 

خالل  من  إلكرتونياً  املخططات  عىل  املعامالت 

أجهزة الخدمة الذاتية التي وفرتها الهيئة يف مقر 

وممثيل  املراجعني  لجميع  ميكن  مستقل  خاص 

للوقت  توفرياً  استخدامه  االستشارية  املكاتب 

والجهد وإنهاء املعامالت برسعة وكفاءة.

راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأكد   

إن  الشارقة   ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم 

الرامية  هذه الخطوة تأيت يف إطار اسرتاتيجيتنا 

واملادية  البرشية  اإلمكانات  كافة  لتسخري 

واستحداث وطرح كل ما هو جديد من خدمات 

إلكرتونية متطورة تستهدف تبسيط اإلجراءات 

الخدمات  وتقديم  املتعاملني  جمهور  عىل 

مبواصفات عاملية . وأشار إىل أن الخدمة الذاتية 

أطلقتها  التي  املبادرات  من  حزمة  ضمن  تأيت 

الشيخ  السمو  صاحب  لتوجيهات  وفقاً  الهيئة 

عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور 

املجلس األعىل لالتحاد حاكم الشارقة، برضورة 

والكفاءة  الجودة  من  عالية  بدرجة  العمل 

أفضل  وتقديم  الجمهور  عىل  للتيسري  والدقة 

مشرياً  الحديثة  التقنيات  واستخدام  الخدمات 

تحرص  الشارقة   ومياه  كهرباء  هيئة  أن  إىل 

لتقديم  الجودة  مستويات  بأعىل  االلتزام  عىل 

البنية األساسية من الطاقة الكهربائية  خدمات 

واملياه والغاز الطبيعي.

وأوضحت مريم عبيد بن هاشم مدير   

إدارة الخدمات املشرتكة أن الخدمة القت تفاعاًل 

كبرياً من قبل املتعاملني ، ووجدت االستحسان 

لهم  تيرس  التي  الخدمات  هذه  ملثل  لديهم 

أعاملهم وتوفر عليهم الكثري من الوقت والجهد 

التام  بالتعاون  مشيدين  نفسه  الوقت  يف 

الخدمات  إدارة  موظفي  قبل  من  واملساندة 

التعامل  كيفية  عىل  ملساعدتهم  املشرتكة 

عن  الدقيقة  املعلومات  وتوفري  األجهزة  مع 

وتوصيل  املخططات  الالزمة العتامد  املتطلبات 

3567 يستفيدون من مبادرة الخدمة الذاتية 
بكهرباء الشارقة

الخدمات . وأضافت أن مرشوع الخدمة الذاتية 

يحقق 3 أهداف رئيسية هي: تلبية احتياجات 

الخاصة  الخدمات  عىل  الحصول  يف  املتعاملني 

الذاتية  الخدمات  وتطوير  ويرس،  بسهولة  بهم 

من برشية إىل ذكية، وإنجاز املعامالت يف وقت 

الخدمات  عن  الجمهور  رضا  وتحقيق  قيايس 

التي تقدمها الهيئة.  وأكدت أن إدارة الخدمات 

من  مزيد  لتقديم  باستمرار  تسعى  املشرتكة 

للمتعاملني  هو جزء من  الخيارات والخدمات 

متخصصني  أفراداً  وتوفر  االسرتاتيجية  خطتها 

لتقديم املساعدة يف تعليم وتدريب املتعاملني 

للقيام بالخدمة الذاتية.

مريم عبيد بن هاشم
مدير إدارة الخدمات املشرتكة
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كهرباء  هيئة  التطوع يف  فريق  أطلق   

مبادرات   10 عام،  مدار  عىل  الشارقة  ومياه 

العمل  ثقافة  ونرش  املجتمع  لخدمة  مبتكرة 

املوظفني   من  عدد  فيها  شارك  التطوعي 

صور  معرض  الهيئة  نظمت  كام  واملتطوعني، 

واملراجعني  املوظفني  لتوعية  فنية  ولوحات 

هامش  عىل  وأهميته  التطوعي  العمل  مببادئ 

الحفل الذي نظمته لتكريم فريق التطوع تحت  

تقديراً  أمال واحصد خرياً« وذلك  ازرع  شعار » 

ألعضائه  وتشجيعاً  وانجازاته  الفريق  لجهود 

عىل بذل مزيد من الجهد يف نرش مبادئ العمل 

التطوعي وتم خالل الحفل اختيار خالد محمد 

الخيال رئيس مجلس أمناء بيت الشارقة الخريي  

شخصية الشهر. 

نظمها  التي  املبادرات  وتضمنت    

توزيع  من خالل  تهمنا  سالمتك  التطوع  فريق 

وتوعيتهم   العامل  عىل  السالمة  مهامت 

استهدفت  التي  نظافتك   يف  صحتك  ومبادرة 

عىل  للحفاظ  النظافة  بأهمية  العامل  توعية 

الشخصية  النظافة  أدوات  وتوزيع  صحتهم 

ما  ومبادرة  باملساجد  العناية  ومبادرة  عليهم 

ومبادرة  السن   كبار  ورعاية  لزيارة  نسيناكم 

تنظيف  خاللها  من  تم  والتي  جميلة  شواطئ 

ومبادرة  الخان  شاطئ  مبنطقة  القوارب  مرىس 

اخرت عيديتك حيث شارك فريق التطوع العامل 

يف مهامهم اليومية وتم توزيع عيديات متنوعة 

التزامًا بمسئوليتها المجتمعية 
كهرباء الشارقة تطلق 10 مبادرات مبتكرة لخدمة المجتمع وتكرم فريق التطوع 

نحتفل  وميادرة  الخري  نخلة  ومبادرة  عليهم  

معكم يف يومنا الوطني ملشاركة العامل وفئات 

اسرتاحة  ومبادرة  اليوم  هذا  فرحة  املجتمع 

ريايض باإلضافة إىل عدد من املبادرات األخرى.

وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد الليم رئيس 

تلتزم  الهيئة  أن  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة 

املختلفة  الفئات  تجاه  املجتمعية  بسمئوليتها 

إىل  التي تناسب كل فئة مشرياً  وتطلق الربامج 

أهمية العمل التطوعي وانعكاسه اإليجايب عىل 

األفراد واملجتمعات من خالل مساعدة اآلخرين 

دون انتظار املقابل ، مام يجعل املجتمع متآلفاً 

ومياه  كهرباء  هيئة  أن  إىل  مشرياً  ومتعاوناً، 

الشارقة تعمل عىل ترسيخ قيم ومبادئ وأسس 

املجتمع  فئات  واستقطاب  التطوعي،  العمل 

النوعية  املبادرات  يف  للمشاركة  املختلفة 

املتميزة التي تطلقها مثل نور حياتهم ملساعدة 

األرس املتعففة وغريها من املبادرات. وأشار إىل 

أهمية تضافر الجهود لتعزيز التعاون بني ممثيل 

لرتسيخ  والخاصة  الرسمية  واملؤسسات  الهيئات 

التطوع  ثقافة  يف  واالبتكار  اإلبداع  مفاهيم 

املتواصل  والعمل  الجهد  وتشجيع  عام  بشكل 

عىل تبني هذه املفاهيم اإلنسانية.

تنفيذ  عىل  تعمل  الهيئة  أن  وأوضح   

الشيخ  السمو  السامية من صاحب  التوجيهات 

عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور 

وتأهيل  بإعداد  الشارقة،  حاكم  األعىل  املجلس 

املهارات  وتطوير  وتنمية  البرشية  الكوادر 

التطوعية  األعامل  عىل  وتشجيعهم  القيادية 

بالهيئة  العمل  مجاالت  تطوير  يف  يساهم  مام 

ويحقق  عامة  بصفة  والدولة  االمارة  ويخدم 

السعادة للمواطنني واملقيمني.

إدارة  مدير  القصري  سعيد  وأوضح   

جهودها  كثفت  الهيئة  أن  البرشية  املوارد 

املوظفني  بني  التطوع  ثقافة  ونرش  التطوعية 

وشاركت الهيئة مع مؤسسات املجتمع املختلفة 

التطوعية  والحمالت  الفعاليات  من  العديد  يف 

وتم خالل االحتفال الشهري الذي تنظمه الهيئة 

بعدد  االحتفاء  تم  وتكريم  اسعاد  شعار  تحت 

من املتميزين حيث تم تكريم مؤسسة اإلمارات 

يف  رشكاؤنا  فئة  ضمن  تكاتف  برنامج  للشباب 

من  وعدد  السعادة  بريد  فئة  وتكريم  الرتشيد 

لحرصهم  الوقت  مدراء  فئة  ضمن  املوظفني 

من  عدد  تكريم  وتم  العمل  يف  وتفانيهم 

املجهولني  الجنود  فئة  باملخازن ضمن  العاملني 

الرئيس  جوكه  سلطان  وأشار حسن  الهيئة   يف 

املبادرات  أن  إىل  بالهيئة  للتطوع  التنفيذي 

والفعاليات التي نفذتها الهيئة تضمنت العديد 

املجتمع  تخدم  التي  املبتكرة  الفعاليات  من 

أن  إىل  مشرياً  املتطوعني  من  عدد  فيها  وشارك 

الفريق مستمر يف إطالق املبادرات التي تخدم 

املجتمع.
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الشارقة  مع ممثيل هيئة  اجتامعاً  البرشية  املوارد  إدارة  مدير  القصري  السيد سعيد  برئاسة  الشارقة  ومياه  كهرباء  فريق من هيئة  عقد   

تأمينية  الفئات عىل أفضل تغطية  التي تضمن حصول املوظفني من مختلف  املعايري واألسس  للتامني الستعرض عدد من  البحرية  الصحية ورشكة 

والتسيق لتقديم افضل الخدمات لهم وتلبية احتياجاتهم الطبية.

وأكد السيد سعيد القصري مدير إدارة املوارد البرشية أن الهيئة بتوجيهات من سعادة الدكتور راشد الليم رئيس الهيئة تويل اهتامم كبري   

بالكوادر البرشية وتوفري أفضل الربامج التدريبية والصحية لهم و تحرص عىل التعاون املستمر مع هيئة الشارقة الصحية ورشكة التأمني لتحقيق 

أفضل النتائج وتقديم أفضل الخدمات.
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اجتماع تنسيقي لتطوير 
خدمات التامين الصحي 

للموظفين





الشارقه  ومياه  كهرباء  هيئه  شاركت   

يف  الحديثة  للتوعية  الطرق  حول  عمل  بورقة 

مجال الرتشيد التي طبقتها الهيئه ضمن أعامل 

الكهربايئ واملايئ بدول  للرتشيد  العارشة  الحلقة 

مجلس التعاون الخليجي تحت شعار »الرتشيد 

والغاز  النفط  وزارة  نظمتها  والتي  لالستدامة« 

ورشكة  للمياه  العامة  والهيئة  عامن  سلطنة  يف 

واستمرت  مناء«،  »مجموعة  القابضة  الكهرباء 

يومني يف منتجع صاللة ملينيوم، وتناولت آخر 

التقنيات  مجاالت  يف  والتحديات  املستجدات 

ترشيد  يف  واألنظمة  الترشيعات  ودور  الحديثة 

العمل  ورقة  قدمت  واملياه،  الكهرباء  استهالك 

موزه بن دخني رئيس قسم االتصال والرشاكات 

بإدارة الرتشيد يف هيئة كهرباء ومياه الشارقة .

الرائدة  الهيئة  تجربة  العمل  واستعرضت ورقة 

واملبادرات  واملياه  الطاقة  استهالك  ترشيد  يف 

الرتشيد  مجال  يف  الهيئة  وجهود  أطلقتها  التي 

التي  الترشيعية والرقابية والتوعوية  والجوانب 

أن  وأكدت  بالهيئة  الرتشيد  إدارة  بها  تقوم 

الرتشيد مل تعد تقترص عىل توعية  إدارات  دور 

تطبيقه  وكيفية  الرتشيد  بأهمية  املستهلكني 

فنية وتطبيقية  بل أصبح يشتمل عىل مجاالت 

حديثه ومتطورة.

املهندس  الدكتور  سعادة  وأوضح   

الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم  راشد 

أن الهيئة تحرص عىل التعاون مع دول الخليج  

ووضع  املستدامة  للتنمية  اسرتاتيجية  لتنفيذ 

استهالك  لرتشيد  ومشرتكة  محددة  سياسة 

املتعددة  الفعاليات  من خالل  واملياه  الكهرباء 

يف  الرشائح  مختلف  توعية  تستهدف  التي 

الشارقة  ومياه  كهرباء  أن هيئة  واكد  املجتمع. 

التحتية  للبنية  تعمل عىل توفري بيئة مستدامة 

متاشيا مع الرؤية والتوجيهات السامية لصاحب 

محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو 

الشارقة   حاكم  األعىل  املجلس  عضو  القاسمي 

السياسات  تبني  أهمية  عىل  بالتأكيد  والخاصة 

االستدامة  معايري  تطبيق  إىل  الهادفة  والربامج 

الطاقة  واستثامر  الطاقة  استهالك  يف  والرتشيد 

الذي  والتطور  النمو  مسرية  يف  املتجددة 

معايري  أعىل  واعتامد  الشارقة،  إمارة  تشهدها 

املرشوعات  مختلف  يف  الدولية  االستدامة 

التي تنفذها الهيئة، وذلك بالشكل الذي يعزز 

بيئة  تحقيق  يف  واملساهمة  الحياة  جودة  من 

مصادر  تنويع  من  متكن  مستدامة  اقتصادية 

الطاقة وترشيد االستهالك والحفاظ عىل املوارد 

خرباتها  مشاركة  عىل  الهيئة  وتحرص  الطبيعية 

واملنطقة  العريب  الخليج  دول  مختلف  مع 

والعامل. 

ضمن ورقة عمل قدمتها في سلطنة عمان  
كهرباء الشارقة تستعرض الطرق الحديثة للتوعية في مجال ترشيد استهالك الطاقة
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رئيس  خني  بن  موزة  واستعرضت   

قسم االتصال والرشاكات يف هيئة كهرباء ومياه 

الشارقة يف ورقة العمل التي قدمتها، رؤية وجهود 

تحقيق  مجال  يف  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة 

االستدامة وترشيد االستهالك بنسبة %30  ورفع 

 )50%( إىل  تصل  بنسبة  الطاقة  إنتاج  كفاءة 

التوليد  محطات  يف  التشغيل  تكلفة  وتخفيض 

وتقليل نسبة الفاقد من شبكات الكهرباء حتى 

يصل إىل النسبة العاملية  وهي )%3( وتحقيق 

التنمية املستدامة والحفاظ عىل حقوق األجيال 

القادمة يف املوارد الطبيعية . وأكدت أن هيئة 

كهرباء ومياه الشارقة تويل اهتامما كبرياً بحفظ 

وترشيد استخدام الطاقة وبناء الشبكات الذكية 

انواع  أجود  واستخدام  البيئة  عىل  والحفاظ 

الوقود وتطبيق أفضل املواصفات العاملية للحد 

خالل  من  الكربونية  واالنبعاثات  الثلوث  من 

املبادرات املبتكرة التي تنفذها الهيئة بالتعاون 

التقني  التطور  الجهات ملواكبة  العديد من  مع 

وتطبيق أحدث معايري الجودة العاملية يف مجال 

ترشيد استهالك الطاقة واملياه والحفاظ عليها .

تبادل  أهمية   عىل  العمل  ورقة  خالل  وركزت 

وتدعيم  وتعزيز  الجهود  وتضافر  الخربات 

املبتكرة   الحلول  إليجاد  التعاون،  عالقات 

الطاقة يف منطقة  التي تواجه قطاع  للتحديات 

املؤمتر  هذا  مثل  أن  إىل  مشرياً  العريب،  الخليج 

يساهم يف تحفيز التعاون مع الهيئات الخليجية 

املتخصصة ويعزز جهود البحث العلمي محلياً 

ومناقشة  الخربات  تبادل  ويسهل  وإقليمياً،  

الطاقة  مجال  يف  والتطورات  املستجدات  آخر 

السياسات والربامج  الكهربائية وتبني عدد من 

والسبل  الوسائل  تعزز  التي  الكهربائية 

قطاع  يف  تقدم  بتحقيق  الكفيلة  والخطوات 

،  وتعمل  املتزايد عليه  الطلب  لتلبية  الكهرباء 

تحقيق  اجل  من  عليه  واملحافظة  تطويره  عىل 

التقدم  مسرية  لخدمة  اإلنجازات  من  املزيد 

والنامء يف دول املجلس.

الحلقة  وأوضحت موزة بن دخني أن   

تضمنت تقديم 21 ورقة علمية يف مجال ترشيد 

الكهرباء واملاء، حيث استعرضت الدول املشاركة 

أهم التجارب يف مجال ترشيد الكهرباء واملياه. 

كفاءة  ومناقشة  طرح  األول  اليوم  يف  وتناولت 

االستهالك  لخفض  العملية  والتطبيقات  الطاقة 

التقنيات  أهم  وعرض  التعاون  مجلس  دول  يف 

الحديثة املستخدمة يف ترشيد استهالك الكهرباء 

الشبكات، وركز  يف  الفاقد  من  والتقليل  املياه 

اليوم الثاين عىل بعض تجارب  الدول املشاركة 

باألجهزة  الخاصة  واألنظمة  الترشيعات  يف 

يف  القياسية  واملواصفات  والكهربائية  املائية 

دور  واستعراض  الطاقة  كفاءة  متطلبات  وضع 

أهمية  يدرك  مجتمع  إىل  للوصول  التوعية 

لتحقيق  األساسية  الركيزة  اعتباره  عىل  الرتشيد 

البعيد  املدى  عىل  واستدامتها  الفاعلة  اإلدارة 

العربية،  الخليج  التعاون لدول  يف دول مجلس 

يف  واملياه  الكهرباء  استخدام  مامرسات  وتغيري 

واملؤسسات  األفراد  لدى  املتأصلة  السلوكيات 

وإرشاك  االجتامعية،  واملنظامت  واملهنيني 

الجمهور يف قضايا االستخدام األمثل لها.

موزة بن دخني
رئيس قسم اإلتصال والرشاكات
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ومياه  كهرباء  هيئة  استعرضت   

يف  حققتها  بيئية  انجازات   10 أفضل  الشارقة 

االحتفال  خالل  وذلك  البيئية  االستدامة  مجال 

الذي نظمته الهيئة لتكريم املتميزين واملبدعني 

شعار  تحت  الرتشيد  ورشكاء  البيئة  شهر  يف 

»إسعاد وتكريم« وذلك بحضور سعادة الدكتور 

الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه  املهندس راشد 

املناخي  التغري  وزارة  من  وممثلني  الشارقة 

والبيئة ورشكة بيئة.

راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأكد   

أن  الشارقة،  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم 

كبري  اهتامما  البيئية  املرشوعات  تويل  الهيئة 

تساهم  التي  املختلفة   املبادرات  وتطلق 

بني  واملعريف  الثقايف  الوعي  مستوى  رفع  يف 

بحضور ممثلين من وزارة التغير المناخي 
وشركة بيئة

كهرباء الشارقة تستعرض أفضل  10 انجازات 
بيئية وتحتفي بالمتميزين

الطاقة  استهالك  ترشيد  بأهمية  املجتمع  أفراد 

البيئية  الجوانب  وتراعي  البيئة  عىل  والحفاظ 

أن  وأوضح  تنفذها.  التي  املرشوعات  كافة  يف 

املتواصلة  جهودها  خالل  من   ، حققت  الهيئة 

عىل  مرموقة  مكانة  البيئة،  بقضايا  واهتاممها 

عىل  دوما  وحرصت  البيئي  العمل  خريطة 

ومد  عليها،  والحفاظ  البيئة  شأن  من  اإلعالء 

ما  يف  والرشكاء  األصدقاء  مع  التعاون  جسور 

جعلها  مام  البيئة  صديقة  باملرشوعات  يتعلق 

عىل  الحفاظ  مجال  يف  الدويل  بالتقدير  تحظى 

البيئة.

يف  الهيئة  اسرتاتيجية  أن  إىل  وأشار   

من  مستمد  عليها  والحفاظ  بالبيئة  االهتامم 

الدتور  الشيخ  السمو  رؤية وتوجيهات صاحب 

سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل 

املرشوعات  لكافة  ودعم سموه  الشارقة  حاكم 

كل  وتوفري   ، والخارج  الداخل  يف  البيئية 

التي  واملشاريع  والربامج  والترشيعات  األنظمة 

االهتامم  إىل  سباقة  الشارقة  إمارة  من  جعلت 

العاملي  املستوى  عىل  يحتذى  ومنوذجا  بالبيئة، 

هذه  وحفظها..  وحاميتها  بالبيئة  االهتامم  يف 

جميعا،  لنا  حافزاً  تكون  أن  يجب  اإلنجازات 

ملواصلة العناية بالبيئة واملحافظة عليها سليمة 

ونظيفة.

الكاظم  فاطمة  املهندسة    وأوضحت 

مسئولة الصحة والسالمة والبيئة أن االنجازات 

تضمنت  البية  مجال  يف  الهيئة  حققتها  التي 

لـهيئة كهرباء  التابع  مياه  زالل  حصول مصنع 

و مياه الشارقة كأول مصنع يف الرشق األوسط 

التغري  لشئون  املتحدة  األمم  من  شهادة  عىل 

تداعيات  من  الحد  يف  لجهوده  تقديراً  املناخي 

يف  الكربونية  االنبعاثات  وتخفيض  املناخ  تغري 

كهرباء  هيئة  أنجزت  كام  املعبأة  املياه  إنتاج 

 6000 من  أكرث  تدوير  إعادة  الشارقة  ومياه 

والكرتون ومتكنت  والورق  البالستيك  كجم من 

من  طن   7000 من  أكرث  تخفيض  من  الهيئة 

عىل  وحصلت  الضاره  الكربونية  االنبعاثات 
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  )CERSs( املعتمدة  االنبعاثات  خفض  شهادة 

كهرباء  تعتربهيئة  كام  االنجاز،  لهذا  تقديرا 

يف  الوحيدة  الحكومية  الجهة  الشارقة  ومياه 

الشارقة التي  وفرت آلة اعادة تدوير العبوات 

من  الهيئة  ومتكنت  املستعملة  البالستيكيه 

رفع كفاءة أكرث من 20 محطة فرعية وجعلتها 

كهرباء  هيئة  وضعت  كام  للبيئة  صديقة 

جودة  تضمن  اسرتاتيجية  خطه  الشارقة  ومياه 

املعدات  واالالت بهدف اطالة عمرها االفرتايض 

تنمية  من  الهيئة  ومتكنت  املحطات  جميع  يف 

البيئية لدي موظفيها  الكفاءة  الوعي ومستوى 

كأول  البنوك  ملتقى  ونظمت  املحطات  يف 

وأطلقت  الشارقة  يف  للكربون  محايد  حدث 

اعادة  مبادرة  الشارقة  مياه  و  كهرباء  هيئة 

تدويراملخلفات يف املحطات الفرعية.

التغري  وزارة  من  الشنييص  محمد  خالد  وقدم 

حول  االحتفال  خالل  عرض  والبيئة  املناخي 

وأهميتهام  وغرس  البيئية  السياحة  تطبيقات 

البيئية  السياحة  واهمية  بالبيئة  التوعية  يف 

للدولة  الحضاري  الجانب  إظهار  يف  وتأثريها 

مشيؤاً إىل أن %14 من مساحة الدولة أصبحت 

طبيعية  محميات 

باالهتامم  تحظى 

والرعاية.

ميثاء  قدمت  كام 

املري  عبدالعزيز 

هندسة  مسئولة 

بيئة  برشكة  املشاريع 

تحويل  مرشوع  عن  عرض 

النفايات إىل طاقة والتعاون مع 

هذا  يف  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة 

املجال بهدف الحفاظ عىل البيئة.

مدير  مساعد  جوكه  حسن  وأوضح   

ومياه  كهرباء  هيئة  أن  البرشية  املوارد  إدارة 

شهر  أغسطس  شهر  عىل  أطلقت  الشارقة 

شعار  تحت  الشهري  حفلها  ونظمت  البيئة، 

»إسعاد وتكريم«، لالحتفاء بالرشكاء يف الحفاظ 

عىل البيئة وتكريم عدد من املوظفني املتميزين 

الصحة  إدارة  من  املجهولني  الجنود  وفئات 

والسالمة والبيئة وتكريم املهندس أحمد محمد 

عبدالفتاح يف فئة أنا مبدع لتقديم وتنفيذ فكرة 

 33 جهد  ملحطات  والفهرسة  التصنيف  تحويل 

اليكرتوين  إىل  كيلوفولت 

التي  التصوير  بجائزة  الفائز  اسم  إعالن  وأتم 

شعار  تحت  البرشية  املوارد  إدارة  أطلقتها 

بن  موزة  وقدمت  العمل«  يف  تفاين  »لحظة 

بإدارة  والرشكات  االتصال  قسم  رئيس  دخني 

عرض  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  يف  الرتشيد 

التوعية  لجنة  من  العارشة  الحلقة  جهود  عن 

بسلطنة  صاللة  يف  تنظيمها  تم  التي  الخليجية 

هيئة  من  العبايس  ارساء  واستعرضت  عامن 

لرضا  الذيك  املؤرش  نظام  الشارقة  كهرباء ومياه 

املشرتكني .



الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  تناشد   

الحكومية  املدارس  مختلف  يف  املسئولني 

والخاصة برضورة فحص وصيانة خزانات املياه 

ومراجعة  الترسبات  وإصالح  والتمديدات 

العام  انطالق  قبل  الكهربائية  التوصيالت 

سالمة  عىل  حفاظا  وذلك  الجديد  الدرايس 

املياه  خزانات  تعترب  حيث  والطالبات  الطالب 

ضارة بصحة اإلنسان، يف حال مل يتم العناية بها 

مناسبة  بيئة  تكون  وقد  الصحيحة،  بالطريقة 

لتكاثر ومنو الفطريات والبكرتيا الضارة بسالمة 

تتسبب  قد  وكذلك  والبيئة  اإلنسان  وصحة 

حدوث  يف  الخاطئة  الكهربائية  التوصيالت 

فصل  يف  األمطار  سقوط  عند  خاصة  أخطار 

وإجراء  املستمرة  املراجعة  يتطلب  مام  الشتاء 

الصيانة املستمرة لها.

حفاظا على سالمة الطالب والطالبات كهرباء الشارقة 
تناشد المدارس صيانة الخزانات ومراجعة التوصيالت 

والتمديدات 

الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأكد    

أن  عىل  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس 

املساعدة  لتقديم  كامل  استعداد  عىل  الهيئة 

التي  الخدمة  ضمن  وذلك  املدارس  لجميع 

مجاناً  الخزانات  عينات  لفحص  الهيئة  أطلقتها 

للتأكد من نظافتها وتقديم االستشارات املجانية 

ونوه إىل رضورة مراجعة توصيالت الكهرباء يف 

لها  الشاملة  الصيانة  عمليات  وإجراء  املدارس 

أمنة  بيئة  وتوفري  مخاطر  أية  لحدوث  تجنبا 

وميكن  املدارس  يف  والطالبات  للطالب  وصحية 

االتصال بالهيئة للحصول عىل املساعدة لفحص 

من  املرئية  غري  الترسبات   وكشف  الخزانات 

خالل مركز االتصال 991 أو عرب الربيد االلكرتوين 

alnaboodah.wtr@sewa.gov.ae  أو االتصال 

عىل الرقم 065021547 . وأشار إىل أن الحفاظ 

تقع  ال  لالستخدام  وصالحيتها  املياه  نقاء  عىل 

أن  يجب  بل  وحدها  الهيئة  عاتق  مهامها عىل 

الحفاظ  باملشاركة يف  واألفراد  املؤسسات  تقوم 

املتابعة  خالل  من  املياه  وجودة  صالحية  عىل 

وأال  املياه  خزانات  وصيانة  لتنظيف  الدورية 

تطهري  بدون  طويلة  لفرتات  الخزانات  ترتك 

الطبيعية  املاء  خواص  عىل  يؤثر  مام  وتنظيف 

معينة  أنواع  تنشيط  إىل  ويؤدي  والكيميائية 

من البكرتيا الضارة والطحالب التي ترض بصحة 

اإلنسان وتجنبا ألمراض تلوث املياه.

الهيئة  تضخها  التي  املياه  أن  وأوضح    

بشبكة املياه الرئيسية والتي تصل إىل الخزانات 

منظمة  معايري  وضمن  عالية  جودة  ذات 

الصحة العاملية ، ويجب عىل جميع املؤسسات 

واملنشآت واملنازل اتباع املواصفات السليمة يف 

تخزين املياه ومراجعة التمديدات بصفة دورية 

حرصا عىل صحة األفراد وسالمة وأمن املجتمع.

مدير  املال  عصام  املهندس  أكد  جانبه  ومن 

إدارة املياه أن الهيئة تبذل جهوداً كبرية وتقوم 

بدور فعال يف توعية األفراد عن طريق وسائل 

واملقروءة  واملرئية  املسموعة  املختلفة  اإلعالم 

الدوري  التنظيف  نحوأهمية  لتوجيههم 

للخزانات حفاظا عىل الصحة والسالمة كام تم 

عىل  للحفاظ  التوعية  اإلرشادات  ملف  أرفاق 

بشكل  الشهرية  الفواتري  مع  الخزانات  نظافة 

دائم . 

بالهيئة  االتصال  رضورة  عىل  وشدد   

وعدم  املياه  تلوث  يف  شبهة  أي  وجود  عند 

ملا  بكتريياً،  التلوث  كان  إذا  بخاصة  صحيتها، 

اإلنسان،  صحة  عىل  خطر  من  ذلك  يشكله 

املعاينة  عملية  الفور  عىل  ستتوىل  والهيئة 

والفحص من خالل فرق عمل متخصصة،حيث 

 ( املوقع  يف  املبدئية  الفحوصات  عمل  يتم 

و  الحموضه  ومعدل  الكلور  مادة  كنسبة 

يف  الفحوصات  باقي  إستكامل  ويتم   ) امللوحه 

مخترب جودة املياه ومن ثم يتم أخطار املنشأة 

او  تلوث  حالة  ومتابعته يف  الفحوصات  بنتائج 

الحاجه لتنظيف .
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استقبلت هيئة كهرباء ومياه الشارقة   

وذلك  لإلسكان  زايد  الشيخ  برنامج  من  وفداً 

التعاون  آفاق  وتعزيز  الخربات  تبادل  بهدف 

التي  والتجارب  املامرسات  أفضل  واإلطالع عىل 

خاصة  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  تطبقها 

املقرتحات  وإدارة  العمل  بيئة  تطوير  برامج  

واملبادرات التي أطلقتها الهيئة يف هذا املجال .

الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  ورحب 

بداية  يف  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس 

املبادرات  من  عدد  واستعرض  بالوفد  اللقاء 

ومياه  كهرباء  هيئة  تطبقها  التي  املبتكرة 

بالرشح  وتناول  عملها  مجاالت  يف  الشارقة 

مجال  يف  االسرتاتيجية  وخطتها  الهيئة  جهود 

بيئة  وتوفري  البرشية  املوارد  مهارات  تطوير 

البيئة  عىل  والحفاظ  للموظفني  مثالية  عمل 

وآليات وقنوات التواصل مع الجامهري واستقبال 

ومبادرة  متطلباتهم  وتلبية  مقرتحاتهم  ودراسة 

ساعة الرتشيد التي أطلقتها الهيئة عىل املستوى 

املحيل واإلقليمي والدويل وسبل التعاون يف هذا 

التعاون  تعزيز  تطلعاته يف  عن  ، معرباً  املجال 

لتحقيق  دائم  بشكل  الطرفني  بني  املشرتك 

املؤسيس  األداء  وتطوير  ودعم  العامة  املصلحة 

مبا يحقق األهداف االسرتاتيجية .

بيئة  بأن  تؤمن  الهيئة  أن  وأكد   

العمل النموذجية هي البيئة التي يتحقق فيها 

للموظف التوازن بني العمل وحياته الشخصية، 

والتي يتطور فيها مهنيا وإداريا ويحدث تناغم 

بني مصلحته الشخصية ومصلحة الهيئة. ولذلك 

الشخيص  بالجانب  الهيئة عىل االهتامم  تحرص 

والسلويك واملهني للموظفني منذ بداية تعيينهم، 

والوقوف دامئا عىل احتياجاتهم. ، باإلضافة اىل 

وغرس  الهيئة  ومبادئ  بقيم  التزامهم  تعزيز 

ثقافة  إيجاد   وكذلك   ، املوظفني  بني  االنتامء 

املوظف  بني  التعامل  طبيعة  تعكس  مؤسسية 

والتقدير  االحرتام  ومدى  اإلدارية  والقيادة 

الجميع  وتشجيع  املوظف  عليه  يحصل  الذي 

توفري  اىل  باإلضافة  الفريق  بروح  العمل  عىل 

عوامل جاذبة تسهم يف سعادة ورضا املوظفني 

يف  يساهم  مام  الكفاءات  من  املزيد  واجتذاب 

تقديم أفضل الخدمات .

التنسيق  عىل  تحرص  الهيئة  أن  وأكد   

ا مع برنامج الشيخ زايد لإلسكان وتحرص عىل 

العقبات  كافة  وتذليل  اإلجراءات  تيسري جميع 

 ، الربنامج  مع  والتنسيق  اإلجراءات  وتبسيط 

خالل  جهود  من  الهيئة  به  قامت  ما  موضحاً 

املرحلة املاضية وخطط التطوير املستقبلية.

لإلسكان  زايد  الشيخ  برنامج  بدور  وأشاد   

توفري  يف  القيادة  لرؤية  ترجمة  وذلك  الخدمي 

يف  للمواطنني  املالئم  والسكن  الكريم  العيش 

كافة أنحاء اإلمارات.

الغانم   هناء  أشادت  جانبها     ومن 

مستشار بربنامج الشيخ زايد لالسكان مبا حققته 

وما  انجازات  من  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة 

أطلقته من مبادرات لتطوير العمل مام جعلها 

املؤسسات  كافة  به  تحتذي  أن  يجب  منوذج 

خطط  الزيارة  خالل  واستعرضت  الحكومية 

الربنامج املستقبلية خاصة يف مجال تطوير نظام 

البرشية.وأعربت  الكوادر  وتطوير  املقرتحات 

املهندس  الدكتور  لسعادة  شكرها  عميق  عن 

الدامئة  متابعته  عىل  الهيئة  رئيس  الليم  راشد 

الشيخ  برنامج  التعاون مع  وحرصه عىل تعزيز 

وتيسري  الجامعي  العمل  وروح  لالسكان  زايد 

اإلجراءات . ضم الوفد الزائر من برنامج الشيخ 

واملهندس  مستشار  الغانم  هناء  لالسكان  زايد 

حمد العلييل رئيس قسم الضامن وربط الجودة 

البحوث  قسم  رئيس  عقبه   بثينه  واملهندسة 

والدراسات وشيخه الشحي من اإلدارة املالية.

 بهدف التعرف على برامج تطوير بيئة العمل وإدارة المقترحات كهرباء الشارقة 
تستقبل وفد من برنامج الشيخ زايد لالسكان 
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الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  تعمل   

 27 وعدد  حكومية  مدرسة   114 تزويد  عىل 

مصنع  من  النقية  املعبأة  الرشب  مبياه  حضانة 

زالل مع بداية العام الدرايس الجديد ووضعت 

وذلك  للمدارس  املياه  لتوصيل  خطة  الهيئة 

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور 

املجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان 

األعىل حاكم الشارقة وضمن اسرتاتيجية الهيئة 

التي تهدف إىل توفري بيئة مدرسية صحية آمنة 

وتوفري جو درايس مناسب.

راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأكد   

أن  الشارقة   ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم 

املجتمعية  املبادرات  تبني  عىل  حريصة  الهيئة 

الخدمات  أفضل  تقديم  شأنها ضامن  من  التي 

للتعليم  مثالية  بيئة  وتوفري  والطالبات  للطالب 

يف املدارس، وتطوير معايري جودة التعليم. 

وأضاف أن الهيئة تحرص عىل االعتناء بالطالب 

التحسني  يف  املساهمة  إىل  وتسعى  والطالبات 

يضمن  الذي  األمر  التعليمية،  للبيئة  املستمر 

ميتد  الدرايس  اليوم  أن  حيث  الطالب،  سالمة 

لساعات طويلة يقضيها الطالب يف املدارس مام 

يستلزم توفري مياه نقية بجودة عالية.

راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأكد   

أن  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم 

 مع بداية العام الدراسي 
كهرباء الشارقة تستعد 

تزود 141 مدرسة وحضانة 
بمياه زالل المعبأة النقية 

النقية  املعبأة  املياه  توفري  عىل  تحرص  الهيئة 

باعتبارها نوعاً من الخدمات األساسية والعامة 

للمحافظة عىل صحة  الجودة  بأعىل مستويات 

وسالمة الجمهور وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم 

الشيخ  السمو  لتوجيهات صاحب  تنفيذاً  وذلك 

عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور 

املجلس األعىل حاكم الشارقة وتطبيقاً ملتطلبات 

ومعايري اللقب الذي فازت به »الشارقة مدينة 

مياه زالل  أن منتجات مصنع  صحية«، موضحاً 

صناعة  ومعايري  مواصفات  أحدث  مع  تتطابق 

تطوير  لعملية  تخضع  وأنها  العاملية  املياه 

متواصل يتواكب مع متطلبات العرص باإلضافة 

منتجاته  يف  يعتمد  زالل  مياه  مصنع  أن  إىل 

وتنقيتها  الطبيعية  الجوفية  املياه  معالجة  عىل 

املعبأة ومواكبة  املياه  وتحسني وتطوير صناعة 

وتقديم  املجال  هذا  يف  الحديثة  التكنولوجيا 

املستهلكني  متطلبات  تلبي  متطورة  خدمات 

وتحقق رضائهم الكامل.

إدارة  مدير  الكندي   عيل  أحمد  عيل  وأوضح 

مصنع مياه زالل إىل أن توصيل املياه للمدارس 

أسطول سيارات  بصفة دورية من خالل  سيتم 

املصنع لضامن وصولها بشكل دوري  مام يسهل 

عناء  من  والطلبة  املدارس  إدارات  عىل  الكثري 

للطلبة،  للرشب  والصالحة  الصحية  املياه  توفري 

أمور  يف  منها  واالستفادة  املالية،  املبالغ  وتوفري 

أخرى تخدم املجتمع املدريس.

لتطوير  شاملة  خطة  نفذت  الهيئة  أن  وأكد 

تتضمن  زالل  مياه  مبصنع  العمل  منظومة 

أشكال  وتغيري  جديدة  إنتاج  خطوط  إضافة 

وتزويد  اإلنتاج  خطوط  لبعض  املياه  عبوات 

املصنع بأحدث األجهزة التي تعمل عىل تطوير 

املنتجات  أفضل  ضمن  ليكون  املواصفات 

العاملية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو 

القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ 

بالعمل  الشارقة  حاكم  األعىل  املجلس  عضو 

ذات  معبأة  رشب  مياه  إمدادات  توفري  عىل 

جودة عالية لكافة الفئات يف إمارة الشارقة من 

منطلق حرص سموه عىل الصحة العامة 

وأشارت رشا محمود مسئولة اإلتصال والتسويق 

مبصنع مياه زالل أنه بفضل متيز منتجات مصنع 

والنظم   اإلجراءات  أفضل  واتباع  زالل  مياه  

حصل املصنع عىل شهادة الجودة العاملية ايزو 

9001/2000 باإلضافة إىل شهادة تحليل املخاطر 

 ،)HACCP( هاسب   الحرجة  التحكم  ونقاط 

كام حصل املصنع عىل عالمة الجودة اإلماراتية 

للمواصفات  اإلمارات  هيئة  تصدرها  والتي 

واملقاييس واستطاعت منتجاته أن تكسب ثقة 

الجامهري وإقبالهم عليها .
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الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  وجه   

سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل 

حاكم الشارقة هيئة كهرباء ومياه الشارقة بتوفري 

مياه زالل املعبأة النقية لجميع املدارس الخاصة 

الشارقة مجاناً وعددها أكرث من 116  يف إمارة 

وطالبة  طالب  ألف   200 بها  ويدرس  مدرسة  

و135 حضانه  يدرس بها  6500 طفل وطفلة.          

الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  ومثن 

مكرمات  الشارقة   ومياه  كهرباء  هيئة   رئيس 

التي  املتواصلة  الشارقة  حاكم  السمو  صاحب 

تهدف لتوفري كافة مقومات الحياة الكرمية لكل 

بأبنائنا  الخاص  سموه  واهتامم  املجتمع  فئات 

الطالب والطالبات وحرص سموه الدائم الدائم 

تعليمية  بيئة  وتوفري  أبنائنا  عىل صحة وسالمة 

مثالية.

السمو  صاحب  مكرمة  أن  وأوضح   

تأيت   القاسمي  محمد  بن  سلطان  الوالد  الشيخ 

خاللها  وجه  التي  األوىل  للمرحلة  استكامال 

سموه العام املايض هيئة كهرباء ومياه الشارقة 

بتزويد  114 مدرسة حكومية وعدد 27 حضانة 

مبياه الرشب املعبأة النقية من مصنع زالل مع 

تضم أكثر من 206 ألف 
طالب وطالبة

حاكم الشارقة يوجه بتوفير 

مياه زالل المعبأة لعدد 251 
مدرسة وحضانة خاصة 

الهيئة  ووضعت  الجديد  الدرايس  العام  بداية 

تنفيذها  وتم  للمدارس  املياه  لتوصيل  خطة 

ساهم  مام  املايض  العام  مدار  عىل  بنجاح 

للطالب  ومثالية  صحية  عمل  بيئة  توفري  يف 

والطالبات  . وأكد أن الهيئة ستبدأ عىل الفور يف 

تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور 

سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل 

سيارات  وأسطول  املياه  وتوفري  الشارقة  حاكم 

والحضانات  الخاصة  املدارس  إىل  لتوصيلها 

للتعليم  الشارقة  هيئة  مع  والتعاون  بالتنسيق 

الخاص.

وأكد أن منتجات مصنع مياه زالل من   

الرشق  منطقة  املعبأة يف  املياه  منتجات  أفضل 

األوسط وتتطابق مع أحدث مواصفات ومعايري 

لعملية  تخضع  وأنها  العاملية  املياه  صناعة 

يف  زالل  مياه  مصنع  ويعتمد  متواصل  تطوير 

الطبيعية  الجوفية  املياه  معالجة  عىل  منتجاته 

وتنقيتها 

وأشار إىل أن املصنع حصل عىل شهادة   

الجودة العاملية ايزو 9001/2000 باإلضافة إىل 

الحرجة  التحكم  ونقاط  املخاطر  تحليل  شهادة 

عىل  املصنع  حصل  كام   ،)HACCP( هاسب  

هيئة  تصدرها  والتي  اإلماراتية  الجودة  عالمة 

واستطاعت  واملقاييس  للمواصفات  اإلمارات 

وإقبالهم  الجامهري  ثقة  تكسب  أن  منتجاته 

عليها .

رشا محمود
مسئولة اإلتصال والتسويق مبصنع زالل
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ومياه  كهرباء  هيئة  حرص  إطار   يف 

مؤسسات  كافة  مع  التواصل  عىل  الشارقة 

وفئات املجتمع وبتوجيهات من سعادة الدكتور 

املهندس راشد الليم رئيس الهيئة، زار وفد من 

إدارة  مدير  القصري  : سعيد  السيد  يضم  الهيئة 

املوارد البرشية والسيد: جالل مريس رئيس قسم 

كـهـربــاء الشـارقــة 
ومركز الموارد تبحثان تطوير 

الخدمات لألشخاص ذوي 
اإلعاقة

اإلعالم، مركز املوارد لذوي اإلعاقة يف جامعة الشارقة وذلك بهدف تبادل الخربات والتعرف عىل أفضل الخدمات التي ميكن تقدميها لهذه الفئة املهمة 

يف املجتمع لدمجها واالستفادة منها،حيث يضم املركز نخبة متميزة من املتخصصني ويقدم العديد من الخدمات للطالب من ذوي اإلعاقة بالجامعة 

وتم خالل الزيارة استعراض الخدمات التي تقدمها الهيئة لألشخاص من ذوي اإلعاقة من املوظفني واملشرتكني وبحث خطط تطويرها.   

دورة  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  نظمت   

املتقدمة  األولية  االسعافات  يف  عمل  وورشة  تدريبية 

ملوظفيها يف كافة املستويات الوظيفية، لتعريفهم برشوط 

وإجراءات السالمة العامة، ومخاطر الحوادث ، وحاالت 

االختناق والحرائق واالنزالق والغرق، وكيفية التعامل مع 

القلبية،  والنوبات  الحوادث  تلك  عن  الناتجة  اإلصابات 

والسكتات الدماغية، ومرىض السكري وشارك يف الورشة 

20 موظف من مختلف إدارات الهيئة وقدمها املهندس 

سيف العبيديل املدرب الدويل ومدير محطات 33 الذي 

إيضاح  ووسائل  بأساليب  املحاور  من  العديد  استعرض 

ايل ثالثة فرق هم فريق  املشاركني  مبتكرة وتم تقسيم 

واإلبداع  املنافسة  روح  لتنمية  والفرسان  وفزعه  عونك 

الفرق يف تحصيل  الفريق ومتيزت جميع  بروح  والعمل 

املعلومات واالستفسار عن كافة التفاصيل وخاصة فريق 

الفرسان.

ويف ختام الدورة التدريبية تم تكريم املشاركني   

الدورة  تنظيم  عىل  وأرشف  عليهم.  الشهادات  وتوزيع 

قسم  رئيس  الناخي  بدور  العمل  وورشة  التدريبية 

التدريب واملبدعه فاطمة احمد من قسم التدريب. 

 

كهرباء الشارقة تنمي 
معارف موظفيها 

باإلسعافات األولية
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الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  نظمت   

من  للرتشيد  سفراء  أفضل  الختيار  مسابقة 

يف  الصيفي  املعسكر  فعاليات  ضمن  األطفال 

مراكز أطفال الشارقة التابعة ملؤسسة ربع قرن 

لصناعة القادة واملبتكرين، ، وتأهل يف املسابقة  

تصميم  خالل  من  مراكز   )  3  ( من  طفل   12

البديلة  الطاقة  الستخدامات  مجسامت  وعرض 

وعرض التقنيات املوفرة كمصابيح LED ونتائج 

تم  التي  املرشوعات  تضمنت  كام  استخدامها، 

اختيارها  قصة تناولت أهمية الكهرباء واملياه 

العربية  باللغة  الرتشيد  وأساليب  حياتنا  يف 

الهيئة  وكرمت  مبدع  بأسلوب  واالنجليزية 

سفراء   « لقب  ومنحتهم  املتأهلني  األطفال 

من الجوائز  مجموعة  إىل   باإلضافة   « الرتشيد 

واملكافآت.

راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأكد   

أن  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم 

الهيئة تواصل جهودها لتعزيز مشاركة األطفال 

البيئة وغرس  املدارس يف قضايا حامية  وطالب 

ثقافة ترشيد استهالك الطاقة واملياه لديهم منذ 

الصغر باعتبارهم أجيال املستقبل الذين يعتمد 

النهضة  مسرية  استمرار  يف  املجتمع  عليهم 

وثيقة  تتضمن  أن  الهيئة  وحرصت  واالزدهار 

الشارقة مدينة الرتشيد التي أعدتها الهيئة عدد 

من الربامج املتخصصة التي تناسب هذه الفئة 

 تاهيل وتتويج 12 من المبدعين :
كهرباء الشارقة تنظم مسابقة الختيار سفراء 

الترشيد بالتعاون مع مراكز األطفال

مهارات  اكسابهم  عىل  تعمل  بحيث  العمرية 

والفائدة  املتعة  بني  تجمع  أجواء  يف  جديدة 

مبادرة  الهيئة  أطلقت  حيث   ، معاً  آن  يف 

تستهدف  التي  الرتشيد«   »سفراء  شعار  تحت 

 5- من  العمرية  الفئة  أطفال  من  عدد  اختيار 

يتعاونون  للرتشيد  سفراء  وتتويجهم  سنوات   7

مع الهيئة يف غرس سلوكيات الرتشيد الصحيحة 

التنافس  روح  ونرش  الصغر  منذ  األطفال  لدى 

عىل تطبيق أفضل املامرسات من خالل زيارات 

ربع  ملؤسسة  التابعة  الشارقة  أطفال  ملراكز 

والحضانات  واملبتكرين  القادة  لصناعة  قرن 

الكرتونية  الشخصيات  دور  وتفعيل  واملدارس 

توعية  مان يف  وبيك  وكهروب وشعلول  قطورة 

الكرتونية  وألعاب  تطبيقات  وابتكار  األطفال 

وسلوكيات  أساليب  تعلم  عىل  األطفال  تساعد 

فعاليات  وتنظيم  جذابة  بطريقة  الرتشيد 

مع  والتعاون  الناشئة  مراكز  يف  ومسابقات 

املؤلفني واألدباء والشعراء واملؤسسات الثقافية 

أفالم  وإنتاج  قصرية  لتأليف قصص  املجتمع  يف 

العمرية  الفئة  تناسب  ومرسحيات  كرتونية 

العرائس يف  توظيف مرسح  وكذلك  املستهدفة 

توعية األطفال.

قسم  رئيس  دخني  بن  موزة  وأشارت   

االتصاالت والرشاكات إىل أن هيئة كهرباء ومياه 

سفراء  لتأهيل  تدريبي  برنامج  نفذت  الشارقة 

الختيارهم  محددة  رشوط  ووضعت  الرتشيد 

تتضمن قدرتهم عىل االبداع واالبتكار ومتتعهم 

والطالبات  الطالب  لتوعية  الواسع   بالخيال 

بأهمية الرتشيد ونرش ثقافة الرتشيد بني الطلبة 

الطلبة  وتعريف  املختلفة  الوسائل  خالل  من 

وأفضل  املياه  وتحلية  الطاقة  إنتاج  مبراحل 

الطاقة  استهالك  لتقليل  واملامرسات  الوسائل 

الكهرباء  فاتورة  خفض  يف  واملساعدة  واملياه 

واملياه باملدرسة واملنزل وذلك فس سن مبكرة 

موقعها  عرب  األطفال  ابداعات  الهيئة  وتستقبل 

وأفكار  رسومات  تتضمن  والتي  االليكرتوين 

ترشيدية مبتكرة. 

وأشارت إىل أن مبادرة سفراء الرتشيد   

الفكرة  تطوير  وتم  ملحوظاً  نجاحاً  حققت 

من  العديد  وهناك  املشاركني  عدد  وزيادة 

لتصحيح  لتحقيقها   الهيئة  تسعى  التي  األمور 

بعض  يف  الخاطئة  واملامرسات  املفاهيم 

إىل  تؤدي  التي  بالشارقة  والجهات  املؤسسات 

والكهرباء  املياه  من  االستهالك  معدالت  زيادة 

أن   ، وعياً  أكرث  بطريقة  واستخدامها  والغاز  

يؤدون  تأهيلهم  بعد  الرتشيد  سفراء وجامعات 

أو  أرسهم  بني  الوعي  نرش  يف  سواء  مهم  دور 

استخدام  ترشيد  وأساليب  بأهمية  املدارس  يف 

الطاقة واملياه والحفاظ عىل البيئة.

املهندسة غادة جمعة
مدير إدارة الرتشيد
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استقبل سعادة الدكتور املهندس راشد   

الشارقة  مبقر  ومياه  كهرباء  رئيس هيئة  الليم 

فنلندا   سفرية  نيسيال   ماريانا   ، الرئييس  الهيئة 

وعدد  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  لدى 

الهيئة  مبادرات  عىل  الطالعهم  املسؤولني  من 

والحفاظ  الطاقة  كفاءة  مجاالت  يف  املبتكرة 

للموظفني  مثالية  بيئة عمل  وتوفري  البيئة  عىل 

وبحث سبل التعاون يف مجاالت البحث العلمي 

وتدريب  الطاقة  مرشوعات  يف  واالستدامة 

الكوادر البرشية واستقطاب الرشكات الفنلندية 

التحتية  البنية  تطوير  مرشوعات  يف  للمشاركة 

بإمارة الشارقة.

يف بداية اللقاء، رحب سعادة الدكتور   

املهندس راشد الليم  بالوفد الزائر، مؤكداً عىل 

اإلمارات  دولة  تجمع  التي  املتميزة  العالقات 

خاصة  بصفة  الشارقة  وإمارة  عامة  بصفة 

البناء  التعاون  عن  أمثرت  والتي  فنلندا،  مع 

 ، الطاقة  قطاع  سيام  ال  املجاالت،  مختلف  يف 

مشرياً إىل أن الهيئة تعمل عىل تفعيل الرشاكة 

مع  والتجارب  الخربات  وتبادل  االسرتاتيجية 

والعامل،  املنطقة  يف  واملؤسسات  الجهات  كافة 

من  عاملية  سمعة  حققت  الهيئة  أن  مؤكداً  

التميز  مجال  يف  املعايري  أفضل  تطبيق  خالل 

خالل زيارتها للهيئة لبحث سبل التعاون
سفيرة فنلندا تشيد بمبادرات كهرباء الشارقة المبتكرة 

توجيهات  مع  انسجاماً  والجودة،  املؤسيس 

بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب 

حاكم  األعىل  املجلس  عضو  القاسمي  محمد 

الشارقة ، بإرساء نهج التميز واالبتكار يف الدوائر 

الهادفة  اسرتاتيجيتها  من  وانطالقاً  الحكومية، 

ألعىل  وفقاً  املؤسيس  التميز  أسس  ترسيخ  إىل 

لتكون  الهيئة  مكانة  وتعزيز  العاملية  املعايري 

ضمن أفضل الجهات العاملية وأكرثها كفاءة يف 

املجال الخدمي.

تعزيز  عىل  تحرص  الهيئة  أن  واكد   

املحلية  الجهات  مختلف  مع  تعاونها  أطر 

تحقيق صدارة  يف  لإلسهام  والعاملية  واإلقليمية 

وريادة إمارة الشارقة يف جميع املجاالت، وتويل 

الهيئة اهتامماً كبرياً بكل ما يدعم أهدافها عرب 

وإنجازاتها  وتجاربها  خرباتها  خالصة  مشاركتها 

بتفعيل  الهيئة  وترحب  الجهات  مختلف  مع 

التعاون مع الرشكات الفنلندية العاملة يف قطاع 

الطاقة . وسلط سعادة الدكتور املهندس راشد 

يف  الهيئة  جهود  الضوء عىل  اللقاء  الليم خالل 

الشارقة  إمارة  اسرتاتيجية  أهداف  تحقيق 

املحطات  إنتاج  كفاءة  ورفع  الطاقة  الستدامة 

اللقاء كذلك  تقل عن %50  وتطرق  بنسبة ال 

إىل مبادرات الهيئة الذكية التي أطلقتها لتقديم 

الهيئة  وأكد حرص  للمشرتكني  الخدمات  أفضل 

والخربات  العاملية  الرشكات  مع  التعاون  عىل 

التطوير  مرشوعات  يف  الفنلندية  والكفاءات 

التي تنفذها الهيئة.

للمشاركة  الفنلندية  الرشكات  ودعا    

سيام مرشوعات  ال  الهيئة  مشاريع  مختلف  يف 

كفاءة الطاقة والتحول الذيك يف تقديم الخدمات 

وتدريب الكوادر البرشية عىل أفضل املامرسات 

فنلندا  سفرية  نيسيال  ماريانا  وأشادت  العاملية 

يف أبوظبي بجهود هيئة كهرباء ومياه الشارقة 

البيئية والدور  الطاقة واملبادرات  لتعزيز قطاع 

املستدامة  التنمية  مبادرات  إطالق  يف  املتميز 

لهيئة كهرباء ومياه  متميزة  اسرتاتيجية  واعداد 

املتقدمة  التكنولوجيا  عىل  تعتمد  الشارقة 

متهد  التي  املتخصصة  العلمية  واألبحاث 

الوعي  وتنمية  االستدامة  تبني  نحو  الطريق 

البيئي وتراعي توفري بيئة عمل مثالية ملوظفيها 

وأبدت اهتامم كبري مبشاركة الرشكات الفنلندية 

االتفاق  وتم  بالهيئة  التطوير  مرشوعات  يف 

الفنلندية  الرشكات  من  لوفد  زيارة  اعداد  عىل 

للتعرف عىل مبادرات ومرشوعات هيئة كهرباء 

يف  واملشاركة  الخربات  وتبادل  الشارقة  ومياه 

تنفيذ املرشوعات.
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الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  أعلنت   

إلعتامد  طلب  ألف   15,302 عدد  استقبال  عن 

واملؤقت  الدائم  الخدمات  وتوصيل  مخططات 

إلعتامد  طلب  ألف   10.215 عدد  منها 

 4.981 وعدد  املشاريع  وتصاميم  مخططات 

لتوصيل الخدمات الدائم  وعدد 106 للتوصيل 

والصناعية  والسكنية  التجارية  للمباىن  املؤقت 

منذ  وذلك  الشارقة  يف  والزراعية  والحكومية 

أغسطس  شهر  نهاية  وحتى  الحايل  العام  بداية 

راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأوضح   .2019

الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة 

املشاريع  من  عدداً  تنفيذ  يف  أعاملها  تواصل 

الستكامل البنية األساسية من خالل بناء شبكات 

باعتبار  العالية  الجودة  املياه ذات  نقل وتوزيع 

الطاقة عنرص أسايس يف عملية التنمية والتطوير 

وتوفري  االستدامة  اىل  الرامية  الهيئة  رؤية  وفق 

أفضل الخدمات للمواطنني واملقيمني عىل أرض 

إمارة الشارقة.

وأكد أن الهيئة بتوجيهات من صاحب   

محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو 

الشارقة  حاكم  األعىل  املجلس  عضو  القاسمي 

وشبكات  اإلنتاج  محطات  تطوير  عىل  تعمل 

العاملية  الرشكات  كربيات  مع  بالتعاون  التوزيع 

ومراكز األبحاث والجامعات مشرياً إىل أن الهيئة 

التطوير واستخدمت احدث  الكثري من  أدخلت 

العمل من منطلق حرصها  التقنيات يف أساليب 

تواصل  تضمن  أفضل  عمل  بيئة  توفري  عىل 

االستشارات  مكاتب  مع  عالقتها  واستمرار 

األداء  لتطوير  تفعيل مشاركتهم  الهندسية، مع 

يف  خاصة  العاملية  املامرسات  أفضل  وتطبيق 

مجال ترشيد استهالك الطاقة واملياه. وأوضحت 

الخدمات  إدارة  مدير  هاشم  بن  عبيد  مريم 

املخططات  اعتامد  طلبات  أن  املشرتكة 

منذ  اإلدارة  استقبلتها  التي  الخدمات  وتوصيل 

أغسطس  شهر  نهاية  وحتى   2019 عام  بداية 

إلعتامد  طلب  ألف   10.022 تضمنت  املايض  

 4919 تشمل  املشاريع  وتصاميم  مخططات 

 2304 وعدد  كهرباء  مخططات  اعتامد  طلب 

اعتامد  طلبات  و2637  مياه  مخططات  اعتامد 

طلبات  يخص  وفيام  الطبيعي  الغاز  مخططات 

 4981 عدد  الهيئة  استقبلت  الدائم  التوصيل 

شهر  نهاية  حتى   2019 عم  بداية  منذ  طلب 

توصيل  طلب   2065 تشمل  املايض   أغسطس 

دائم للكهرباء و1986 للمياه وعدد 890 للغاز 

التوصيل  طلبات  يخص  فيام  أما  الطبيعي 

املشرتكة  الخدمات  إدارة  استقبلت  املؤقت 

عدد 106 طلب منها 43 طلب توصيل مؤقت 

للكهرباء وعدد 53 للمياه.

وأشارت إىل أن املعايري املحددة التي   

والتيسريات  املشرتكة  الخدمات  إدارة  وضعتها 

200 من  أكرث من  مع  والتنسيق  قدمتها   التي 

مكاتب االستشارات الهندسية وتفعيل الرشاكة 

متخصصة  برشية  كوادر  وتوفري  اإلسرتاتيجية 

يف  واالستمرار  الجامهري  مع  للتعامل  ومؤهلة 

داخل وخارج  تدريبية  بربامج  مهاراتهم  تطوير 

الدولة تعترب من العوامل املهمة التي ساهمت 

يف انجاز املعامالت بدقة وكفاءة وتوفري الوقت 

والجهد عىل املتعاملني.

رشيك  االستشارية  املكاتب  أن  وأكدت 

اسرتاتيجي للهيئة للوصول إىل تطوير وتحديث 

مكاتب  أن  حيث  واإلجراءات  األنظمة  كافة 

البداية ألي  نقطة  تعترب  الهندسية  االستشارات 

توفري  التصميامت  خالل  من  وميكن  مرشوع 

حوايل 30 إىل 40 % من الطاقة مام يساهم يف 

دفع مسرية العمل.

الخدمات  إدارة  أن  وأوضحت   

أفضل  الرحامنية مجهزة وفق  املشرتكة مبنطقة 

لتوصيل  التقديم  طلبات   املواصفات الستقبال 

جميع الخدمات من كهرباء ومياه وغاز يف مكان 

واحداً بدالً من املرور عىل ثالثة إدارات مختلفة 

إمارة  لسكان  عاملي  مبستوى  خدمات  وتقديم 

الشارقة وذلك من أجل العمل عىل تحقيق رضا 

املشرتكني وتلبية متطلباتهم وفقا ألحدث معايري 

الجودة والتمييز واتخاذ كافة الرتتيبات لتسهيل 

الصلة  ذات  واملعامالت  اإلجراءات  وتطوير 

بخدمات املشرتكني.

خالل 8 أشهر من العام 
الحالي

كهرباء الشارقة تستقبل 

أكثر من 15 ألف طلب 
العتماد المخططات 

وتوصيل الخدمات 
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الريايض  الشارقة  مجلس  رشع    

يف  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  مع  بالتعاون 

نادي  كفاءة  ورفع  لتطوير  شاملة  خطة  تنفيذ 

الطاقة  للفروسية والسباق يف مجاالت  الشارقة 

واملياه وترشيد استهالكهام  حيث تتضمن الخطة 

والتوعية  املياه  ترشيد  قطع  تركيب  مرشوع 

والتثقيف وتبديل األدوات الصحية ملبنى اإلدارة 

والتي  اإلسطبالت  إىل  باإلضافة  النادي  ومسجد 

ستوفر نسبة كبرية تتجاوز %30 من كمية املياه 

بالنادي  اإلستهالك  لرتشيد  املجلس  ضمن خطة 

وحث األندية عىل إتباع ثقافة الرتشيد والتصدي 

تخفيف  يف  وإسهاما  اإلستهالك  زيادة  ملشاكل 

يف  الرتشيد  من  املتوفر  وتوظيف  املالية  األعباء 

دعم وتطوير مرافق األندية.

كام تتضمن خطة العمل تقييم شامل   

اإلنارة وعدد  النادي تشمل نوع  ملباين ومرافق 

املستخدم  التكييف  ونوع  املستخدمة  مصادها 

ساعات  وعدد  اإلسطبالت  وعدد  إسطبل  لكل 

التالفة  املياه  خزانات  عدد  وحرص  التشغيل 

الكهربائية  واألحامل  صيانه  إىل  تحتاج  والتي 

تحليل  عىل  العمل  وتم  اإلنارة  ألنواع  الالزمة 

إسطبل  لكل  خاص  حساب  وتنظيم  البيانات 

وحساب كمية اإلستهالك وحساب وتقدير كمية 

ثم  ومن  الجديدة.  األجهزة  حسب  اإلستهالك 

 LED سيتم تبديل  اإلضاءة إىل إضاءة مرشدة

، ونفس األمر بالنسبة للميادين ، وتركيب قطع 

إىل  اإلسطبالت  تكييف  للمياه،وتبديل  مرشدة 

تكييف حديث مرشد للطاقة .  وأوضح سعادة 

الدكتور املهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء 

ومياه الشارقة أن الهيئة تسعى بكافة إمكاناتها 

كهرباء الشارقة 
والمجلس الرياضي 

يناقشان  خطة شاملة 
للتطوير والترشيد بنادي 

الفروسية 

األمثل  االستخدام  مفاهيم  لرتسيخ  لتحقيق 

للطاقة واملياه وأهميتهام كعنرص حيوي وكيفية 

الذي  املادي  بالعبء  والتوعية  عليها  املحافظة 

ودور  الطاقة  هذه  توفري  يف  الحكومة  تتحمله 

باالستخدام  التكلفة  من  التقليل  يف  األندية 

األمثل لهذه الطاقة وتثقيف مجتمع األندية يف 

واالستهالك  التبذير  نبذ  تجاه  تحمل مسؤوليته 

الجائر والالمسئول لهذه الطاقة وتوعية الالعبني 

يف  الثقافة  هذه  لنرش  واملسئولني  والعاملني 

مستوى  عىل  الفكرة  لتعم  ومنازلهم  بيئتهم 

يف  تنجح  التي  األندية  وتكريم  ككل  املجتمع 

تحقيق الهدف املطلوب .

األندية  مع  التام  الهيئة  تعاون  وأكد   

لرتشيد  تدعو  التي  املبادرات  جميع  ومع 

استهالك الكهرباء واملياه وتؤكد تسخري جهودها 

وإمكاناتها للحد من هدر املياه وتنمية الوعي 

يكون  أن  ونأمل  للكهرباء  األمثل  باالستخدام 

به  يحتذى  منوذجاً  والسباق  الفروسية  نادي 

 . الشارقة  بإمارة  والهيئات  املؤسسات  كافة  يف 

فرق  لديها  بالهيئة  الرتشيد  إدارة  ان  إىل  وأشار 

واحتياجاتها  املباين  لتقييم  متخصصة  فنية 

املقرتحات  وتقديم  االستهالك  لرتشيد  املطلوبة 

املناسبة مام يساهم يف ترشيد استهالك الطاقة 

الطرق  أفضل  حول  توعية  محارضات  وإلقاء 

والوسائل لرتشيد استهالك الطاقة ومقارنة أمناط 

الكميات  املبادرة لتحديد  االستهالك قبل وبعد 

التي تم توفريها .

عيىس  سعادة  أشار  املناسبة  وبهذه   

الشارقة  ملجلس  العام  األمني  الحزامي  هالل 

باألندية  واملياه  الطاقة  ترشيد  أن   إىل  الريايض 

ميثل  الوعى  وتنمية  لها  األمثل  واالستخدام 

منوذجا  اإلمارة  أندية  تكون   حتى  رضورة 

وتنفيذ  املرجوة  األهداف  لتحقيق  به  يحتذى 

توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان 

بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم 

الشارقة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد 

حاكم  ونائب  العهد  ويل  القاسمي  سلطان  بن 

الشارقة.

أمرا  تعترب  الرتشيد  ثقافة  وأضاف:      

يف  واستدامتها  املوارد  عىل  للحفاظ  أساسيا  

الباسمة ومن ضمنها  باإلمارة  الرياضية  األندية 

أجل  من  والسباق  للفروسية  الشارقة  نادي 

املنشآت  كفاءة  ورفع  الطاقة  أهمية  ترسيخ  

هذه  لنرش  واملسؤولني  العاملني  وتوعية 

قسم  عرب  الريايض  الشارقة  مجلس  و  الثقافة 

عملية  عىل  وقف  الرياضية  املنشآت  متابعة  

التطوير ورفع الكفاءة بنادي الشارقة للفروسية 

والسباق  من أجل تحسني كفاءة اإلستخدام من 

أجل تعزيز الجانب السلويك  والتوعوي وتوفري 

نرش  يعد   حيث  واملياه  للكهرباء  اإلستهالك 

ثقافة الرتشيد للكهرباء واملياه يف أندية اإلمارة 

ناحية رضورية ملا متتكله من موارد وإمكانيات 

عليها  الحفاظ  األهمية  ومرافق مام يجعل من 

هذه  مثل  وتشجيع  منها  القصوى  واإلستفادة 

وتحقيق  مثالية  بيئة  نحو  إنطالقا  املبادرات 

املجلس  عليها  يعمل  التي  املرجوة  األهداف 

متاشيا مع الخطة االسرتاتيجية وتشجيع األندية 

يف  تصب  التي  الرتشيد  ثقافة  مع  التعامل  عىل 

ألهداف  تدعيام  وتشكل  عام  بشكل  صالحها 

املجلس يف هذه الناحية.
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الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  أعلنت   

خطوة  يف  الهيئة،  شباب  مجلس  تأسيس  عن 

الرشيدة  القيادة  توجهات  مع  تنسجم  مهمة، 

املشاركة  من  الشباب  فئة  متكني  إىل  الرامية 

األدوات  وإكسابهم  بفاعلية،  التنمية  مسرية  يف 

الالزمة لتطوير مهاراتهم وإعداد كوادر قيادية، 

وتوفري  القرارات  إتخاذ  يف  الشباب  ومشاركة 

التي  اإلنجازات  ملواصلة  تحفيزية  عمل  بيئة 

تشهدها الهيئة  يف مختلف املجاالت.

املهندس  الدكتور  سعادة  وأكد   

الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم  راشد 

مجلس  وأهداف  رسالة  استمدت  الهيئة  أن 

السمو  لصاحب  الثاقبة  الرؤية  من  الشباب، 

الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو 

املجلس األعىل حاكم الشارقة، ودعا إىل استلهام 

التجارب  واستخالص  والنجاح  العمل  مقومات 

سموه  يوجه  ما  دامئاً  التي  القيم  منظومة  من 

والعطاء  التعاون  قيم  وخاصة  بها،  بالتمسك 

والبذل، وما يصاحبها من العزمية واإلرادة، إىل 

التي  اإليجابية  املفاهيم  بجميع  األخذ  جانب 

يبثها ويغرسها سموه يف نفوس الشباب. 

املهمة،  الخطوة  هذه  أن  إىل  وأشار   

الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  ثقة  تعكس 

وقياداتها يف كفاءة الشباب، وقدرته عىل تحقيق 

األهداف املرجوة، واستعرض الخطوط الرئيسية 

مع  وناقش  الشباب  مبجلس  العمل  لخطة 

 25 مدار  اسرتاتيجية عىل  إعداد خطة  األعضاء 

عام يتم خاللها تحديد أهداف واضحة ومحددة 

الشباب،  مستقبل  عليه  يكون  أن  يجب  ملا 

بهدف توفير بيئة عمل 
تحفيزية لمواصلة 

اإلنجازات
مجلس شباب كهرباء 

الشارقة يبحث إعداد 
خطة لتطوير المهارات 
وإعداد الكوادر القيادية

ومجموعة  يكتسبها  أن  ينبغي  التي  واألدوات 

املبادرات التي سيبدأ املجلس تنفيذها. 

وأكد  أن الشباب املواطن، أثبت كفاءة وقدرة 

عالية ونجاحات يف شتى مجاالت العمل الفنية 

الشارقة،  ومياه  كهرباء  هيئة  وأن  واإلدارية، 

التي  خربتها  لها  مواطنة  شبابية  بطاقات  تزخر 

اكتسبتها يف وقت قيايس، ولها رؤيتها التطويرية 

أن  كام  عليها،  يعتمد  أن  ميكن  التي  املميزة، 

مع  للتعامل  يؤهلها  الذي  املتقدم،  فكرها  لها 

القضايا الشبابية. من جانبها أوضحت  مختلف 

والسالمة  الصحة  مكتب  رئيس  الكاظم  فاطمة 

والبيئة ورئيس مجلس الشباب أن املجلس يضم 

مجموعة مختارة من نخبة الشباب املواطن يف 

جميع  وأن  التخصصات  مختلف  ومن  الهيئة، 

املجلس  ملبادرات  داعمة  ستكون  اإلدارات، 

 ، الشباب  مهارات  تطوير  تستهدف  التي   ،

الوعي  تنمية  إىل  الرامية  مبادراته  جانب  إىل 

التي  والتحديات  القضايا  بأهم  الشباب  لدى 

تواجههم.

 4 عقد  املجلس  أن  إىل  وأشارت   

شباب  مجلس  مهام  لتحديد  نقاشية  حلقات 

تهدف  التي  والربامج  الخطط  إعداد  الهيئة، يف 

الشباب  وإمكانات  قدرات  من  االستفادة  إىل 

تحقيق  يف  يسهم  مبا  الهيئة،  يف  العاملني 

والتواصل   ، واملياه  الطاقة  قطاع  اسرتاتيجيات 

باملؤسسات  الشباب  مجالس  مع  والتعاون 

أفضل  عىل  واالطالع   ، املختلفة  والجهات 

املامرسات املحلية واإلقليمية والعاملية يف مجال 

واتخاذ  وحرصها،  الشباب  قطاع  دور  تفعيل 

طبيعة  مع  منها  يتوافق  ما  اختيار  نحو  الالزم 

املبادرات  تنفيذ  عىل  واإلرشاف  الهيئة،  عمل 

والربامج الخاصة بالشباب يف الهيئة، إىل جانب 

رصد جميع التحديات التي تعيق عمل املجلس 

ودراستها، واقرتاح الحلول املناسبة واملبتكرة .
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الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  نظمت   

مجاالت  يف  االستثامر  حول  حوارية  جلسة 

املؤهلة  البرشية  الكوادر  توفري  وأهمية  الطاقة 

معرض  يف  مشاركتها  ضمن  االستدامة  لتحقيق 

»ويتيكس«  والبيئة  والطاقة  املياه  تكنولوجيا 

بحضور  العاملي  التجاري  ديب  مركز  يف   ،2019

رئيس  الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة 

وزارة  وكيل  بيالتونني  بيرتي  وسعادة  الهيئة 

فنلندا وعدد  بدولة  والتوظيف  اإلقنصاد  شئون 

الجلسة  خالل  وتم  بالوزارة  املسئولني  من 

استعراض الفرص االستثامرية يف مجاالت الطاقة 

بإمارة الشارقة ضمن خطة هيئة كهرباء ومياه 

الخاصة  ومرشوعاتها  االسرتاتيجية  الشارقة 

وتحسني  املشرتكني  وخدمة  الطاقة  بتدقيق 

عىل  والحفاظ  االستهالك  وترشيد  املياه  جودة 

والتحديات  التطورات  استعراض  تم  كام  البيئة 

التعاون  وفرص  الطاقة  مجاالت  يف  العاملية 

املشرتك.

املهندس  الدكتور  سعادة  وأوضح   

الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم  راشد 

الخربات  تنمية  الحوارية استهدفت  الجلسة  أن 

يشهدها  التي  والتطورات  الطاقة  قضايا  حول 

خارطة  ووضع  التحديات  ملواجهة  القطاع 

واالستثامر  والتمويل  الطاقة  ملستقبل  طريق 

واالستشارات وغري ذلك من القطاعات التي تؤثر 

الكبري  التطور  ضوء  يف   ، الطاقة  بقطاع  وتتأثر 

الصعيدين  عىل  الطاقة  صناعة  تشهده  الذي 

اإلقليمي والعاملي. وأكد أن املشاركة يف املعرض 

بالبيئة  االهتامم  عىل  الهيئة  حرص  تعكس 

املياه  وتوفري  الطبيعية  املوارد  عىل  واملحافظة 

التقنيات  أحدث  باعتامد  للمتعاملني  املعبأة 

إمارة  املمكنة لسكان  الخدمات  وتقديم أفضل 

فعالة  بطريقة  الخليج  ودول  والدولة  الشارقة 

وآمنة وصديقة للبيئة.

وأشار إىل أن الهيئة تسعى من خالل   

عىل  وتعمل  تتبناها  التي  البيئية  املبادرات 

البيئة  بأهمية  الوعي  معدل  رفع  إىل  تطبيقها 

بني موظفيها وجامهريها عن طريق املشاركة يف 

املعارض واملؤمترات التي تهتم بالشؤون البيئية 

طوال  املستمرة  الرتشيدية  الحمالت  وتنظيم 

العام. وأضاف أن معرض ويتكس يشكل منصة 

وأحدث  املواضيع  أهم  ومناقشة  لعرض  مثالية 

املياه  أهمها  عدة  مجاالت  يف  املستجدات 

املستدامة  والتنمية  البيئية  واإلدارة  والطاقة 

والشبكات  واملياه  للكهرباء  األمثل  واالستخدام 

وحلول إدارة الطاقة واستخدام الطاقة املتجددة 

يشكل املعرض املكان املناسب للرشكات لعرض 

املستخدمة  والحلول  التقنيات  أحدث  وتقديم 

يف توفري الكهرباء واملاء.

مدير  املناعي  بثينة  وأوضحت   

التسويق والهوية املؤسسية بالهيئة أن 6 إدارت 

شاركت  يف فعاليات معرض ويتكس هذا العام  

تشمل إدارات تدقيق الطاقة وخدمة املشرتكني 

وسيتم  والتسويق  املياه  ومخترب  واملياه  وزالل 

املبتكرة  واألفكار  املبادرات  من  عدد  عرض 

التي تم تطبيقها وسيتم اإلعالن عن التطور يف 

منتجات مصنع مياه زالل وأبرز خطط التطوير 

املياه  جودة  بتحسني  الخاصة  واملبادرات 

املعبأة والحفاظ عىل البيئة واملبادرات الخاصة 

الترسبات  وإدارة  للمياه  الجويف  بالتخزين 

ومبادرات تعزيز جودة املياه وتطوير الشبكات 

من خالل اجهزة تنظيم ضغط املياه يف الشبكات 

لسكان  الهيئة  وفرتها  التي  املبتكرة  والخدمات 

إمارة الشارقة .

وأكدت املهندسة خلود النابودة مدير   

املختصني  مع  الخربات  تبادل  أن  املياه  مخترب 

القرار  وصناع  واملستثمرين  الحلول  ومزودي 

والخاص  العام  القطاعني  من  واملستهلكني 

والكهرباء  املياه  قطاعات  يف  واملتخصصني 

والغاز  والنفط  البيئية  والتقنيات  والطاقة 

املعلومات  وتوفري  املعرفة  زيادة  يف  يساهم 

االسرتاتيجة  الخطط  إلعداد  الالزمة  والبيانات 

عمل  فريق  أن  إىل  وأشارت  للتطوير  الالزمة 

مبنصة  تواجد  عالية  بكفاءة  ومؤهل  متميز 

الهيئة للرد عىل االستفسارات وتعريف الزائرين 

تجربة  وخاصة  املختلفة  االدارات  بخدمات 

مخترب املياه يف نرش الوعي بني الجمهور بإهميه 

املباين  يف  املياه  خزانات  نظافة  عىل  الحفاظ 

منطلق  من  والصناعية  والتجارية  السكنيه 

الحفاظ عىل جودة املياه، كام نهدف من خالل 

رشكات  من  عدد  أكرب  إستقطاب  إىل  املشاركه 

تنظيف الخزانات  املباين.

ضمن مشاركتها في 
معرض ويتكس

كهرباء الشارقة تنظم 
جلسة حوارية حول 

االستثمار في مجاالت 
الطاقة بالتعاون مع وزارة 

االقتصاد الفنلندية





الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  كثفت   

يف  واإلرساف  املياه  هدر  من  للحد  جهودها 

خالل  من  عليها،  والحفاظ  الكهرباء  استخدام 

 28 يف  التفتيشية  الحمالت  من  عدد  تنظيم 

 108 عدد   خاللها  رصدت  سكنية  منطقة 

حاالت لهدر املياه و 199 حالة لسوء استخدام 

وتوزيع  إخطارات  تسليمهم   وتم  الكهرباء 

العام  بداية  منذ  وذلك  عليهم  التوعية  كتيبات 

الحايل وحتى شهر يوليو الجاري .

املهندس  الدكتور  سعادة  وأوضح    

الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم  راشد 

يف  مستمرة  والتوعوية  التفتيشية  الحمالت  أن 

كافة املناطق بإمارة الشارقة حتى القضاء نهائياً 

عىل هدر املياه واإلرساف يف استخدام الكهرباء 

وغرس  االستهالكية  والعادات  األمناط  وتغيري 

سلوكيات ترشيد االستهالك ، مؤكداً عىل رضورة 

الحيوية  املوارد  هذه  عىل  باملحافظة  االلتزام 

رضورية،  غري  ألغراض  املياه  هدر  وتجنب 

غسيل  يف  املياه  خراطيم  استخدام  مثل  وذلك 

السيارات ومرافق املباين ورش الطرق وساحات 

الري  ألغراض  الرشب  مياه  واستخدام  املنازل 

لشبكات  الالزمة  الصيانة  أعامل  تنفيذ  وعدم 

املهدورة  املياه  أن  إىل  مشرياً  الداخلية  املياه 

أعباء  وتزيد  الفاتورة  قيمة  من  ترفع  والفاقدة 

إضافية عىل املستهلكني.

تنفذها  شاملة  خطة  هناك  أن  وأكد   

الهيئة لتوعية املشرتكني بأهمية ترشيد استهالك 

الداخلية  التمديدات  مراجعة  ورضورة  املياه 

كافة  الهيئة  وتوفر  الدورية  الصيانة  وإجراء 

كافة  لتوعية  الخطة  لتنفيذ  الالزمة  اإلمكانات 

املياه  عىل  الحفاظ  بأهمية  املجتمع  رشائح 

وتوزيع  املحارضات  إلقاء  تتضمن  والكهرباء 

املختلفة  األماكن  يف  وامللصقات  الكتيبات 

مؤسسات  وكافة  اإلعالم  وسائل  مع  والتعاون 

أسفرت عن رصد 108 حاالت هدر و119 سوء استخدام 

كهرباء الشارقة تنظم حمالت تفتيشية في 28 منطقة 
سكنية للحفاظ على المياه وتصحيح السلوكيات 

الخاطئة

املجتمع مشرياً إىل أنه رغم إدراك أفراد املجتمع 

الحفاظ  الرضوري  ومن  الحياة  أساس  املاء  بأن 

املبذولة  الجهود  جميع  رغم  وكذلك  عليها، 

التي تحث عىل  التوعوية  الحمالت  عن طريق 

األفراد  بعض  أن  إال  املياه،  استهالك  الرتشيد يف 

املياه  استنزاف  يف  تتسبب  سلوكيات  ميارسون 

وهدرها، هنا يربز دور مفتيش قسم الرتشيد يف 

رصد السلوكيات الخاطئة يف استخدام املياه من 

خالل قيامهم بزيارات ميدانية مفاجئة لجميع 

املناطق يف إمارة الشارقة.

قسم  رئيس  املحضار  أحمد  وأكد   

التي  التفتيشية  الحمالت  أن  الفني  الدعم 

الذين  املفتشني  من  نخبة  تضم  الهيئة  تنظمها 

املواصفات  أفضل  وفق  وتدريبهم  تأهيلهم  تم 

للتعامل مع حاالت الهدر واإلرساف يف استخدام 

الصحيحة  الطرق  وتوضيح  واملياه  الطاقة 

ان  إىل  مشرياً  املوارد  لهذه  األمثل  لالستخدام 

الهدف من هذه الحمالت هو توعية املشرتكني 

عىل  والعمل  خاطئة  سلوكيات  أية  ومتابعة 

األول  النصف  خالل  الرتكيز  وتم  تصحيحها 

لتوعية  السكنية  املناطق  الحايل عىل  العام  من 

بينهم  الرتشيد  ثقافة  ونرش  والعائالت  األرس 

وسيتم خالل األشهر القادمة الرتكيز عىل املباين 

التجارية والصناعية  .
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راشد  املهندس  الدكتور  بحث سعادة   

الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة مع وفد 

قرن  ربع  ملؤسسة  التابعة  الناشئة  مراكز  من 

لصناعة القادة واملبتكرين سبل تفعيل التعاون 

واالستفادة  والرتشيد  الطاقة  كفاءة  مجاالت  يف 

املامرسات  أفضل  الستقطاب  الهيئة  جهود  من 

والحلول والتكنولوجيا يف هذا املجال من خالل 

تأهيل  إلعادة  مشرتك  مرشوع  تنفيذ  دراسة 

وتطوير مراكز الناشئة يف كل من منطقة واسط 

وخورفكان وكلباء وتقييم مبانيها وتطبيق نظم 

مرافق  يف  االستهالك  وترشيد  الطاقة  كفاءة 

لتنمية  مشرتكة  توعية  برامج  وإعداد  املراكز 

تنفيذاً   وذلك  املجال  هذا  يف  الشباب  مهارات 

لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور 

املجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان 

الجهود  تكاتف  برضورة  الشارقة  حاكم  األعىل 

والتعاون بني مختلف مؤسسات املجتمع.

الناشئة  مراكز  من  وفد  زيارة  خالل  ذلك  جاء 

برئاسة عمر املدفع مدير إدارة الدعم املؤسيس 

ملقر هيئة كهرباء ومياه الشارقة.

راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأكد   

أن  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم 

يف  الطاقة  كفاءة  لرفع  جهودها  تواصل  الهيئة 

كافة املباين الحكومية والخدمية وتطبيق النظم 

مشاركة  وتعزيز  االستهالك  ترشيد  يف  الحديثة 

الناشئة والشباب يف قضايا حامية البيئة وغرس 

لديهم  واملياه  الطاقة  استهالك  ترشيد  ثقافة 

باعتبارهم أجيال املستقبل الذين يعتمد عليهم 

واالزدهار  النهضة  مسرية  استمرار  يف  املجتمع 

الربامج  من  عدد  إعداد  عىل  الهيئة  وحرصت 

العمرية  الفئة  هذه  تناسب  التي  املتخصصة 

بحيث تعمل عىل اكسابهم مهارات جديدة يف 

أجواء تجمع بني املتعة والفائدة وغرس سلوكيات 

التنافس  روح  ونرش  لديهم  الصحيحة  الرتشيد 

عىل تطبيق أفضل املامرسات من خالل زيارات 

الكرتونية  وألعاب  تطبيقات  وابتكار  ميدانية 

وسلوكيات  أساليب  تعلم  عىل  تساعدهم 

محارضات  وتنظيم  جذابة  بطريقة  الرتشيد 

مع  بالتعاون  ومسابقات  وفعاليات  توعية 

املؤلفني واألدباء والشعراء واملؤسسات الثقافية 

تناسب الفئة العمرية املستهدفة وذلك لضامن 

يخدم  مبا  الشباب  لطاقات  األفضل  االستثامر 

املجتمع والوطن.

توجيه  يف  الناشئة  مراكز  بدور  وأشاد   

املهمة  القضية  بهذه  الوعي  وتنمية  املجتمع 

للمؤسسات  االجتامعية  املسئولية  منطلق  من 

أفراد  لدى  الوعي  تنمية  يف  دورها  واستثامر 

والتي  الطرق  أنسب  إتباع  بأهمية  املجتمع 

الطاقة  استهالك  معدالت  خفض  يف  تساعد 

االحتباس  ظاهرة  تقليل  يف  املساهمة  وبالتايل 

البيئي.  وأوضح عمر املدفع  الحراري والتلوث 

أن  الناشئة  مبراكز  املؤسيس  الدعم  إدارة  مدير 

مراكز الناشئة تعمل عىل االستفادة من الطرق 

واتخاذ   ، للطاقة  املوفرة  املتطورة  والتقنيات 

يف  تساهم  التي  والتنظيمية  الفنية  اإلجراءات 

ومرافقها  املراكز  مباين  يف  الطاقة  كفاءة  رفع 

تكون  ألن  ونسعى  الطاقة  استهالك  وترشيد 

الطاقة  كفاءة  يف  به  يحتذى  منوذج  املراكز 

والتوعية برتشيد االستهالك، كام نتطلع إىل وضع 

برنامج مشرتك ممستمر طوال العام لنرش ثقافة 

الرتشيد بني فئة الشباب يف كافة املراكز بإمارة 

الشارقة.

كهرباء الشارقة ومراكز الناشئة 
تبحثان التعاون لتطوير منظومة كفاءة الطاقة وتوعية الشباب
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ومياه  كهرباء  هيئة  استعرضت   

كفاءة  مجال  يف  التطورات  أحدث  الشارقة 

يف  حققتها  التي  البيئية  واالنجازات  الطاقة  

ترشيد  مجال  يف  وجهودها  االستدامة  مجال 

الخدمات  تقديم  يف  الذيك  والتحول  االستهالك 

فعاليات  يف  مشاركتها  وذلك خالل  للمشرتكني  

الذي  والعرشين  الرابع  العاملي  الطاقة  مؤمتر 

يعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة 

الله،  حفظه  الدولة،  رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن 

يف مركز أبوظبي الوطني للمعارض خالل الفرتة 

من 9 إىل 12 سبتمرب 2019. 

من  الول  اليوم  فعاليات  وحرض   

الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  املؤمتر 

وفريق  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس 

حيث  بالهيئة  املختلفة  اإلدارات  من  متخصص 

إحدى  املتخصصة  املعارض  يف  املشاركة  تعترب 

االسرتاتيجيات املهمة التي وضعتها الهيئة ضمن 

رؤيتها األساسية. وأكد سعادة الدكتور املهندس 

الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم  راشد 

أن الهيئة تعمل عىل توفري بيئة مستدامة للبنية 

التحتية متاشيا مع الرؤية والتوجيهات السامية 

بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  لصاحب 

حاكم  األعىل  املجلس  عضو  القاسمي  محمد 

تبني  أهمية  عىل  بالتأكيد  والخاصة  الشارقة  

معايري  تطبيق  إىل  الهادفة  والربامج  السياسات 

االستدامة والرتشيد يف استهالك الطاقة واستثامر 

الطاقة املتجددة يف مسرية النمو والتطور الذي 

معايري  أعىل  واعتامد  الشارقة،  إمارة  تشهدها 

التي  الدولية يف مختلف املرشوعات  االستدامة 

من  يعزز  الذي  بالشكل  وذلك  الهيئة،  تنفذها 

يف  واملساهمة  اإلمارة  لسكان  الحياة  جودة 

تحقيق بيئة اقتصادية مستدامة متكن من تنويع 

مصادر الطاقة وترشيد االستهالك والحفاظ عىل 

املوارد الطبيعية. 

ضمن مشاركتها  في مؤتمر 
الطاقة العالمي بأبوظبي 

 كهرباء الشارقة تستعرض 
جهودها في مجال التنمية 

المستدامة 

الهيئة متيض  قدما من  أن  إىل  وأشار   

وشاملة  واضحة  اسرتاتيجة  خطة  تنفيذ  خالل 

عن  تقل  ال  بنسبة  الطاقة  استهالك  لرتشيد 

املتقدمة  التكنولوجيا  عىل  واالعتامد   30%

ايجابية  نتائج  وحققت  الذكية  والتطبيقات 

كبرية يف مجاالت التنمية املستدامة. وأوضح أن 

تبادل  استهدفت  املؤمتر  فعاليات  يف  املشاركة 

اإلقليميني  الطاقة  قطاع  رواد  مع  الخربات 

لتقديم حلول عملية  التوصل  والدوليني بهدف 

الذكية  الحلول  وتنفيذ  لتوفريالطاقة  وتقنية 

عىل  والحفاظ  التكنولوجي  التفوق  وضامن 

مهمة  منصة  املؤمتر يعترب  أن  وأكد  البيئة.  

ويساهم  املستجدات  أحدث  مع  للتفاعل 

التطّورات  حول  املعلومات  أحدث  توفري  يف 

لرسم  واالبتكار  الطاقة  مجال  يف  التكنولوجية 

الطاقة  مالمح مستقبل أفضل ومزدهر لصناعة 

وتجسيد   ، املطلوب  الحقيقي  التغيري  وإحداث 

أجل  من  »الطاقة  يف  واملتمثل  املؤمتر  شعار 

االزدهار«.وأشارت بثينة املناعي مدير التسويق 

كادر  توفري  تم  أنه  للهيئة  التنفيذي  باملكتب 

الهيئة  موظفي  من  عالية  بكفاءة  متخصص 

رشح  وتقديم  الزائرين  استفسارات  عىل  للرد 

ألنشطة وفعاليات الهيئة والهدف من املشاركة 

يف املؤمتر واملعرض  املصاحب له.
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استقبلت  هيئة  كهرباء  ومياه الشارقة   

  SGB-SMIT رشكات  مجموعة  من   وفداً 

والتي  املحوالت  صناعة  يف  املتخصصة  العاملية 

يف  رشكات  وتضم  بأملانيا   الرئييس  مقرها  يقع 

عدد من الدول تشمل أملانيا والواليات املتحدة 

األمريكية وماليزيا وهولندا ورومانيا وجمهورية 

التشيك والهند والصني وجنوب إفريقيا وفرنسا 

التعاون  سبل  وبحث  الخربات  تبادل  ،  بهدف  

وكفاءة  الكهرباء  شبكات  تطوير  مجال  يف 

الطاقة وتحقيق االستدامة  والتعرف عىل أفضل 

املستخدمة  الحلول  وأحدث  املتبعة  املامرسات 

يف مجال االبتكار والحلول الذكية  . واطلع الوفد 

خالل الزيارة عىل اسرتاتيجية العمل املتبعة يف 

الهيئة  واملبادرات املبتكرة، التي تعكس جهود 

الطاقة  إدارة  يف  الذيك  التحول  قيادة  يف  الهيئة 

العاملية،  مكانتها  وتعزيز  اإلجراءات  وتيسري 

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 ، مؤكداً حرص الهيئة عىل تبادل الخربات 

يف  واملؤسسات  الجهات  كافة  مع  والتجارب 

حققت  الهيئة  أن  إىل  مشرياً  والعامل،  املنطقة 

املعايري  أفضل  تطبيق  خالل  من  عاملية  سمعة 

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 

الهادفة  اسرتاتيجيتها  من  وانطالقاً  الحكومية، 

ألعىل  وفقاً  املؤسيس  التميز  أسس  ترسيخ  إىل 

كهرباء الشارقة تبحث مع 
وفد من مجموعة شركات 

عالمية تطوير الشبكات 
وكفاءة الطاقة

لتكون  الهيئة  مكانة  وتعزيز  العاملية  املعايري 

ضمن أفضل الجهات العاملية وأكرثها كفاءة يف 

املجال الخدمي.

واكد أن الهيئة تحرص عىل تعزيز أطر تعاونها 

واإلقليمية  املحلية  الجهات  مختلف  مع 

وريادة  صدارة  تحقيق  يف  لإلسهام  والعاملية 

إمارة الشارقة يف جميع املجاالت، وتويل الهيئة 

وتوفري  الكهرباء  شبكات  بتطوير  كبرياً  اهتامماً 

الالزمة  واملعدات  والكابالت  املحوالت  أفضل 

ملسرية التطوير .

للهيئة  األساسية  املهمة  أن  إىل  وأشار   

تتمثل يف توفري إمدادات مستمرة وذات كفاءة 

والغاز  واملياه  الكهرباء  من  عالية  وجودة 

الطبيعي للمواطنني واملقيمني يف إمارة الشارقة 

وتنمية الوعي باالستخدام املثل للطاقة واملياه، 

الخدمية يف  املؤسسات  أفضل  إحدى  باعتبارها 

العامل، وتعمل الهيئة دامئاً عىل تطوير عملياتها 

جميع  يف  العاملية  التقنيات  أحدث  تبني  عرب 

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.

الخطط  من  عدد  واستعرض   

مجاالت  يف  التطويرية  واملبادرات  واملشاريع 

الطاقة والطاقة املتجددة  ومن جانبه استعرض 

ملجموعة  اإلداري  املدير  أنرتويجر  أندريس 

رشكات SGB MY Sdn  مباليزيا مجاالت عمل 

توفرها مشرياً  التي  واملنتجات  وتاريخ  املجوعة 

من  أصبحت   SGB-SMIT مجموعة  أن   إىل 

املحوالت  تصنيع  العاملية  يف  الرشكات  كربيات 

املتوسطة الحجم  وميتد تاريخها ألكرث من 100 

عام يف تطوير وتصميم املحوالت الالزمة لتطوير 

شبكات الكهرباء يف جميع أنحاء العامل بقدرات 

الرشكة عىل تدريب  وجودة عاملية كام تحرص 

للتحسني  السعي  عىل  وتشجيعهم  املوظفني 

وتوفري  اإلنتاجية  كفاءة  زيادة  املستمربهدف 

الوقت، دون تأثري سلبي عىل مستوى الجودة. 

كهرباء  هيئة  الوفد،  شكر  الزيارة،  ختام  ويف 

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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لهيئة  التابع  االتصال  مركز  استقبل   

ألف   122,500 من  أكرث  الشارقة  ومياه  كهرباء 

الجاري  العام  بداية  من  الفرتة  خالل  مكاملة 

لالستفسار   2019 سبتمرب  شهر  نهاية  حتى 

واإلجراءات  الهيئة  تقدمها  التي  الخدمات  عن 

املقرتحات  وتقديم  الخدمات  بتوصيل  الخاصة 

والبالغات. وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد 

أن  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم 

املشرتكني  مع  للتواصل  باستمرار  تسعى  الهيئة 

والتعرف عىل متطلباتهم وتلبيتها وذلك تنفيذاً 

الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  لتوجيهات 

املجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان 

األعىل حاكم الشارقة برضورة فتح قنوات اتصال 

مستمرة وعىل مدار الساعة مع املشرتكني

بالهيئة  االتصال  مركز  أن  إىل  وأشار   

املشرتكني   مع  التواصل  يف  أساسية  ركيزة  يعترب 

وفق  تطويره  عىل  باستمرار  الهيئة  وتعمل 

خدمة  توفري  وتم  العاملية  املواصفات  أفضل 

عرب  التواصل  خالل  من  االتصال  مبركز  جديدة 

 800sewa – ( الواتس أب عىل الخط الساخن

8007392 ( وذلك اعتباراً من شهر سبتمر 2019  

الخدمات  أفضل  وتوفري  املشرتكني  عىل  للتيسري 

العمليات  تطوير  عىل  الهيئة  تعمل  كام  لهم 

الكهربائية  الشبكة  ومراقبة  والفنية،  التشغيلية 

للتقليل  والصيانة  التشغيل  مستلزمات  وتوفري 

جميع  إجراء  خالل  من  ومنعها  األعطال  من 

إىل  باإلضافة  لذلك،  الالزمة  الفنية  املناورات 

مراجعة وتنفيذ برامج الصيانة وتطوير وتحسني 

الشبكة الكهربائية والتعامل مع بعض الحاالت 

وقت  بأرسع  الكهربايئ  التيار  النقطاع  الطارئة 

ممكن .

مجال  يف  الهيئة  جهود  أن  وأوضح   

االستهالك  ترشيد  بأهمية  والتثقيف  التوعية 

والتي  واملياه  للطاقة  األمثل  واالستخدام 

املجتمع   وقطاعات  فئات  كافة  استهدفت 

خاصة  االستهالك  تخفيض  إجراءات  واتخاذ 

الكثيف  االستهالك  ذات  واملصانع  املنشآت  يف 

للطاقة ساهمت بشكل كبري يف ثبات واستقرار 

الشبكات وانخفاض الشكاوى الواردة للهيئة عرب 

إدارة مركز  . وكشف مدير  االتصال 991  مركز 

االتصال يف هيئة كهرباء ومياه الشارقة رشيف 

 455 حوايل  متوسط  املركزيستقبل  أن  األحمد 

مكاملة يومياً تتنوع ما بني املقرتحات والشكاوي 

واالستفسارات وتحديث البيانات، مشرياً إىل أن 

لتطوير  شاملة  خطة  تنفيذ  يف  مستمرة  الهيئة 

مركز االتصال وتوفري األجهزة واملعدات الالزمة 

دراسة  بعد  العاملية  املامرسات  أفضل  وفق 

متأنية وتم تحويل نظام استقبال املكاملات إىل 

واملقرتحات  الشكاوي  يستقبل  الكرتوين  نظام 

إلصالح  املعنية  الجهة  إىل  مبارشة  ويحولها 

تحرص  كام  املقرتحات  مع  التعامل  أو  العطل 

مركز  يف  العاملني  مهارات  تنمية  عىل  الهيئة 

من  لعدد  زيارات  تنظيم  خالل  من  االتصال 

عىل  والتعرف  الخربات  لتبادل  االتصال  مراكز 

الجهات  التي تقدمها مختلف  الخدمات  أفضل 

للمتعاملني عرب مراكز االتصال باإلضافة إىل عدد 

حتى  تنفيذها  تم  التي  املبتكرة  األفكار  من 

التطوير  خطة  تنفيذ  بعد  االتصال  مركز  يكون 

منوذج فريد ومتميز يف خدمة املشرتكني يف أرسع 

جهود  وساهمت  ممكنة  جودة  وبأفضل  وقت 

الهيئة يف تطوير مركز االتصال يف تخفيض زمن 

االستجابة والرد عىل استفسارات املتصلني،مشرياً 

العمل  نظام  باستمرار  تتابع  الهيئة  أن  إىل 

الواردة  املكاملات  جميع  تسجيل  ويتم  باملركز 

مستوى  و  املوظفني  أداء  جودة  لضامن  إليه 

والذين  للمشرتكينالكرام،  للخدمات  تقدميهم 

من  ملجموعة  اجتيازهم  بعد  اختيارهم  يتم 

االختبارات التي تؤهلهم للعمل يف هذا املوقع 

املهم.

من  نخبة  يضم  املركز  أن  وأوضح   

بنظام  يعملون  الذين  املؤهلني  املوظفني 

الورديات، والذين يتم اختيارهم بعد اجتيازهم 

للعمل  تؤهلهم  التي  االختبارات  من  ملجموعة 

عىل  املركز  ويعمل  املهم،  املوقع  هذا  يف 

وتسجيل  متابعة  ويتم  يومياً  ساعة   24 مدار 

جودة  لضامن  إليه  الواردة  املكاملات  جميع 

للخدمات  تقدميهم  ومستوى  املوظفني  أداء 

تطوير  يف  الهيئة  جهود  وساهمت  للمشرتكني 

مركز االتصال يف تخفيض زمن االستجابة والرد 

عىل املتصلني. وأشار إىل أن أية استفسارات ترد 

إىل مركز االتصال يتم التعامل معها بكل جدية 

الصوتية  التسجيالت  مراجعة  يتم  حيث  وحزم 

للمكاملات للتأكد من حسن تقديم الخدمات.

وأضاف  ان ذروة االتصاالت التي ترد إىل املركز 

الصيف وموسم األمطار بنسبة 40%  ترتفع يف 

وتنخفض يف الشتاء . وأكد أن الهيئة تحرص عىل 

عىل  والعمل  لعمالئها  الخدمات  أفضل  تقديم 

جميع  عن  الالزمة  املعلومات  وتوفري  راحتهم 

الخدمات التي تقدمها يف أرسع وقت وبأفضل 

طريقة ممكنة.

مركز االتصال بكهرباء 

الشارقة يستقبل 122 ألف 

مكالمة خالل 9 أشهر
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راشد  املهندس  الدكتور  بحث سعادة   

مع  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم 

تاي  برئاسة  الكورية  تاهيان  رشكة  من  وفد 

سيك كواك النائب األول لرئيس الرشكة وهيوان 

التعاون  فرص  الرشكة  عام  مدير  جانج  شول 

واملعدات  الكايبالت  أنواع  وتوفريأجود  املشرتك 

شبكات  منظومة  تطوير  يف  لالستمرار  الالزمة 

الشارقة  إمارة  مناطق  كافة  يف  والتوزيع  النقل 

وإجراء الدراسات واألبحاث يف قطاعات الطاقة 

التي  واملشاريع  والخطط  البيئة،  والحفاظ عىل 

والخطة  االسرتاتيجية  الهيئة  خطة  تتضمنها 

خالل  وذلك  البرشية  الكوادر  لتدريب  الفنية 

للمقر  الكورية  تاهيان  رشكة  من  وفد  زيارة 

الرئييس للهيئة. 

راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأكد   

أن  الشارقة،  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم 

السمو  صاحب  بتوجيهات  مستمرة  الهيئة 

القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ 

حفظه  الشارقة،  حاكم  األعىل  املجلس  عضو 

والجهات  الرشكات  جميع  مع  التعاون  يف  الله 

والتقدم  التطور  مسرية  الستكامل  واملؤسسات 

كهرباء الشارقة تبحث مع وفد كوري التعاون في تطوير شبكات النقل والتوزيع

تحديات  ملواجهة  صلبة  تحتية  بنية  وتوفري 

املستقبل وتحقيق التنمية املستدامة واستكامل 

لشبكات  الشاملة  التطوير  خطة  تنفيذ 

الشارقة  بإمارة  املناطق  مختلف  يف  الكهرباء 

القدمية  الكايبالت  استبدال  تستهدف  والتي 

العاملية،  املواصفات  بأخرى حديثة وفق أفضل 

تقل  ال  بنسبة  الشبكات  من  الفاقد  وتخفيض 

نتائج  الهيئة حققت  أن  إىل  ، مشرياً  عن 50% 

ايجابية يف  مجاالت تطوير الشبكات ، من خالل 

تشييد بنية الكابالت التحتية املطلوبة وتطبيق 

حلول هندسة الشبكات وتطوير مركز التحكم، 

الجغرافية  املعلومات  نظم  أحدث  إىل  استنادا 

يف  االنقطاعات  نسبة  تخفيض  يف  ساهم  مام 

كفاة املناطق خالل الصيف املايض بنسبة كبرية.

الهيئة  اسرتاتيجية  محاور  من  عدد  واستعرض 

يف  الهيئة  وجهود  املستقبلية  واملرشوعات 

واستبدال  التوزيع  شبكات  تطوير  مجاالت 

الكايبالت القدمية يف كافة مناطق إمارة الشارقة 

وفق أفضل املواصفات العاملية.

وأكد حرص الهيئة عىل إبرام وتفعيل   

مبا  الرشكة  مع  اإلسرتاتيجية  والرشاكة  التعاون 

يحقق فائدة للطرفني من حيث توفري منتجات 

الفني  والدعم  األسعار  وبأفضل  الجودة  عالية 

وضامن تزويد مرشوعات الهيئة بالكابالت وفقا 

ألعىل معايري الجودة والتنافسية العاملية.  ومن 

األول  النائب  كواك  سيك  تاي  استعرض  جانبه 

الرشكة  تجربة  الكورية  تاهيان  رشكة  لرئيس 

وعمليات  والحامية  الجودة  نظام  تطبيق  يف 

واألجهزة  املنتج  جودة  من  والتأكد  الفحص 

تصنيع  يف  الرشكة  تستخدمها  التي  واملعدات 

منتجات تنافس عىل املستوى العاملي.

مجال  يف  الهيئة  مببادرات  وأشاد   

مثالية  عمل  بيئة  وتوفري  الشبكات  تطوير 

ملوظفيها واالهتامم بالتنمية املستدامة يف كافة 

مجاالت عملها. وأشار إىل أهمية تبادل الخربات 

بني الرشكة وهيئة كهرباء ومياه الشارقة حيث 

مع  وتتفاعل  املبادرة  تأخذ  دامئاً  الهيئة  أن 

لألجيال  اإلستفادة  لتحقيق  العاملية  التطورات 

الدكتور  لسعادة  بالشكر  وتقدم  القادمة 

حسن  عىل  الهيئة  رئيس  الليم  راشد  املهندس 

االستقبال والحرص عىل تفعيل التعاون .
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ومياه  كهرباء  هيئة   حرص  إطار  يف   

راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  بقياده  الشارقه 

التواصل   جسور  مد  عيل  الهيئة  رئيس  الليم 

االمارات  بدوله  الجامعات  كل  مع  والتعاون 

طالب   70 الهيئة  استضافت  املتحده،  العربيه 

وطالبة من كلية الهندسة قسم الطاقة الجديدة 

مبحطة  لتدريبهم  الشارقة،  بجامعة  واملتجددة 

الجديد  التطويري  املرشوع  موقع  وزيارة  اللية 

لزيادة الطاقة املولدة مبا يعادل 1026 ميجاوات.

الدكتور  الهيئة  رئيس  سعادة  وأوضح   

والطالبات  بالطلبة  لقاءه  خالل  الليم  راشد 

وتضع  الطلبة  تدريب  برامج  تدعم  الهيئة  أن 

جميع إمكانياتها ومرشوعاتها يف خدمة تدريب 

الكفاءات واملهارات  الطالل للمساهمة يف توير 

ويف  الهيئة  يف  للعمل  الالزمة  املتخصصة  الفنية 

مشرياً  والدوائر،  وملؤسسات  الهيئات  جميع 

مبرشوعات  والطالبات  الطالب  تدريب  أن  إىل 

مع  الهيئة  تعاون  إطار  يف  يأيت  املختلفة  الهيئة 

املؤسسات  وخاصة  املجتمع،  مؤسسات  جميع 

الخريجني  مبستوى  اإلرتقاء  بهدف  التعليمية 

التي  والفنية  الهندسية  التخصصات  يف  وخاصة 

تحتاجها الهيئة.

عىل  التعرف  إىل  الزيارة  وهدفت   

بحث  وعمل  التقليدية  الطاقة  توليد  آليات 

واملتجددة  الجديدة  الطاقة  ومقارنة  علمي 

الكيلووات  إنتاج  وتكلفة  الكفاءة  حيث  من 

بالطرق التقليدية من محطات التوليد البخارية 

املياه  تحلية  وآلية  العر  واحتساب  والغازية، 

بكافة الطرق املرجوه من نظام التناظح العكيس 

أو نظام التبخري الوميض متعدد املراحألو نظام 

ويتجاوز  املراحل،  املتعدد  بالتأثري  التحلية 

 58 إىل  التحليه  مياه  من  اللية  محطة  انتاجية 

مليون جالون يومياً مبا يساهم قرابة من 55 إىل 

للشارقة  الكليه  التحليه  مياه  إجاميل  %60 من 

من خالل وحدات التحليه بالنظم ملختلفة.

إطارتنفيذ  ويف  الزيارة  هامش  وعىل   

قام  ممكنه  صورة  بافضل  االهداف  وتحقيق 

وفنيا  إداريا  الزيارة  بدعم  الهيئة  مهندسو 

وارتداء  املهنية  والسالمة  األمن  آليات  وترتيب 

مهامت السالمه الشخصيه لكل الطلبة.

تدريب 70 من طلبة 
جامعة الشارقة بمحطة 

اللية للكهرباء
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نلتقي  و  الفخر  بساط  تفرش  إذ  اليوم  زاويتنا 

متتاز   التي   .. املخلصات  بناتنا  من  بواحدة 

العمل  لتطوير  املتجدد  طموحها  و  بإرادتها 

سجل  يف  اسمها  مدوناً  بإتقان  مهامتها  وتنفيذ 

العنارص املتميزة.ويف هذا الحوار نلتقي بــ

ساجوني  حوراء   / المهندسة 
مهندسه بإدارة املشاريع حاصله عىل بكالوريوس 

هندسة مدنية من جامعة االمريكية بالشارقة .   

كيف بدأ مشوارك العميل بالهيئة ؟

تعينت يف الهيئة يف تاريخ 28/02/2017 وبدأت 

العمل بتدريب يف جميع األقسام يف الهيئة ملدة 

املشاريع  قسم  تدريبي يف  تم  وبعدها  شهرين 

تخصيص  مع  متاشيا  وذلك  شهور  أربع  ملدة 

الهندسة املدنية .

بإدارة  تحققت  التي  االنجازات  أهم  هي  ما 

املشاريع مؤخراً ؟

ضمن الواجبات التي أرشفت عليها هي تشييد 

ومنطقة  الخان  مبنطقة  بالهيئة  خاص  مبنى 

للمتعاملني،  واستثامرها  تأجريها  بهدف  مويلح 

تطوير  مرشوع  يف  امليدانية  االعامل  ومراقبة 

وكذلك  الطاقة،  لتوليد  اللية  محطة  وتوسعة 

االرشاف عىل صيانه بعض مباين الهيئة املترضرة 

يف  توزيعه  قبل  املياه  ملعالجة  مخترب  وبناء 

منطقة الحمرية.

باالضافة اىل مراقبة ومتابعة كل أعامل الصيانه 

يف محطة اللية وتشمل ثالث أنواع من الصيانة 

.. الصيانة الروتينية والدورية .. وصيانة السنوية 

الشاملة ... واخرياً صيانة االعطال عند حدوثها.

ما هي أهم العوامل التي ساعدت عىل تحقيق 

االنجازات بإدارة املشاريع ؟

يف  املشاريع  إدارة  حققتها  التي  االنجازات 

مجاالت عملها متت من خالل تحفيز وتشجيع 

بروح  والعمل   ، الجدد  للموظفني  الهيئة  رئيس 

املشاريع  إدارة  تظم  حيت  والتعاون  الفريق 

يعملون  الذين  املتميزين  املوظفني  من  عدد 

عىل التخطيط والتنسيق املسبق للمرشوع منذ 

البداية املرشوع اىل يوم تسليم املرشوع.

 ما هي املرشوعات الحالية التي تنفذها إدارة 

املشاريع ؟

لتوليد  اللية  محطة  وتوسعة  تطوير  مرشوع 

الطاقة. تشييد مبنى خاص بالهيئة يف خورفكان 

بهدف تأجريها واستثامرها للمتعاملني.

متيز  يف  ساهمت  التي  االنجازات  هي  ما 

إدارتكم ؟

أهم انجازات إدارة املشاريع هي تشييد مبنى 

خاص بالهيئة مبنطقة الخان ومويلح وخورفكان.

ما هي خطط التطوير خالل املرحلة املقبلة ؟

القادمة  الفرتة  خالل  التطوير  خطط  تتضمن 

اللية كونها أهم محطة يف إمارة  صيانة محطة 

الشارقة.

ما هي هواياتك املفضلة التي متارسها يف أوقات 

الفراغ ؟

مامرسة  عليها  أحرص  التي  الهوايات  من 

السباحة والتسوق..
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الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  تشارك   

مبنصة يف جناح حكومة الشارقة مبعرض جايتكس 

خدمات   7 استعراض  خالل  من  العام  هذا 

املتعاملني  عىل  للتيسري  تفعيلها  تم  وتطبيقات 

تستعرض  كام  لهم  الخدمات  أفضل  وتقديم 

والخدمات  الذيك  التحول  يف  الهيئة  جهود 

وأحدث  للمشرتكني  وفرتها  التي  الجديدة 

املبادرات واملرشوعات الصديقة للبيئة واملوفرة 

واملامرسات  املتطورة  الحلول  وأفضل  للطاقة 

املهندس  الدكتور  وأكد سعادة  الطاقة  قطاع  يف 

الشارقة  الليم رئيس هيئة  كهرباء ومياه  راشد 

يف  الشارقة  حكومة  منصة  ضمن  املشاركة  أن 

لجميع  مضافة  قيمة  يععترب  جايتكس  معرض 

الجهات الحكومية حيث يتيح لهم فرصة تبادل 

والتطبيقات  املبادرات  عىل  والتعرف  الخربات 

الجديدة وتبادل البينات واملعلومات

الحكومة  لدائرة  املتميز  بالدور  وأشاد   

الشارقة  حكومة  جناح  تنظيم  يف  االلكرتونية 

الزائرين  تستقطب  وجذابة  حديثة  بتصميامت 

عىل  والتعرف  املشاركة  الجهات  مع  للتفاعل 

إىل  وأشار  الذيك  التحول  يف  املتميزة  تجاربها 

خدماتها  وتطوير  تحديث  تواصل  الهيئة  أن 

الكفاءة  مستوى  لرفع   ، والذكية  االلكرتونية 

الناس،  وراحة  سعادة  ولتحقيق  واالستخدام 

تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ 

عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور 

تحقيق  برضورة  الشارقة  حاكم  األعىل  املجلس 

للمشرتكني،  املقدمة  الخدمات  يف  نوعية  نقلة 

إمارة  يف  املستدامة  التنمية  مسرية  وتعزيز 

الشارقة ، واالرتقاء مبكانتها عىل مستوى العامل 

يف مجال االستدامة.

السويدي  مرة  أوضحت  جانبها  ومن   

أن  الذكية  الخدمات  إدارة  قسم   رئيس 

الخدمات والتطبيقات الجديدة التي تستعرضها 

الهيئة يف معرض جايتكس تشمل  تطبيق الهيئة 

التي  الخدمات  كافة  يوفر  الذي   SEWA الذيك

فواتريه  وعرض  حسابه  إدارة  من  املشرتك  تهم 

الشهرية باإلضافة إىل دفعها مبارشة. كام يزود 

املستخدم بإحصائيات استهالكه للخدماتوقد تم 

توفري خاصية االشعارات بالفواتري الشهرية عىل 

التطبيق كخدمة جديدة كام سيتم عرض خدمة 

الكربى:  بالرشكات  الخاصة  الحسابات  إدارة 

والدوائرة  الرشكات  حسابات  بإدارة  وتعنى 

واملحيل  االتحادي  املستوى  عىل  الحكومية 

التي  الجغرافية  املعلومات  نظم  بوابة  وخدمة 

وكهرباء  مياه  الهيئة من  بعرض خدمات  تعني 

احدث  باستخدام  املكانية  الخرائط  عىل  وغاز 

الواقع  وخدمة  الجغرافية  املعلومات  انظمة 

والتي  الجغرافية  املعلومات  لنظم  املعزز 

الخدمات  بنقاط  خاص  افرتايض  واقع  تعرض 

الطاقة  تدقيق  الهيئة وخدمة  قبل  املزودة من 

الكهربائية  املعدات  لكافة  الهيئة  توفرها  التي 

كخدمة مجانية للمشرتكني او الرشكات بالتعاون 

ومرشوع  بالطاقة  خاصة  عاملية  رشكات  مع 

خالله  من  يتم  والذي  املامنعة  عدم  شهادات 

عدم  شهادات  لتوفري  الكرتونية  واجهة  توفري 

إمارة  يف  والرشكات  املشاريع  إلداري  املامنعة 

، كام  املشاريع  لتنفيذ  التخطيط  الشارقة عند  

ايل  الذيك  العدادات  قارىء  تطبيق  عرض  يتم 

العدادات  لقاريئ  ورسيعة  سهلة  طريقة  يوفر 

أو  لإلخالء  رسيعة  خدمات  توفري  إىل  باإلضافة 

مبارشة مع  البيانات بصورة  تحديث  النقل مع 

أنظمة الهيئة .

7 خدمات وتطبيقات جديدة تستعرضها كهرباء الشارقة في معرض جايتكس
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التـسـامـح الوظـيـفـي

التسامح من سامت األخالق اإلسالمية واإلنسانية الرفيعة، فهو يتعلق بأحد أسس العالقات   

اإليجابية بني الناس، وأحد مقومات السلم املجتمعي وفيه معنى العفو والصفح والحلم، إىل جانب 

السهولة ولني الجانب، ونبذ الحقد والكراهية، وهو ال يتعلق بجانب دون جانب، وال بالفرد وحده، 

بل يتعدى ذلك ليشمل الكثري من جوانب الحياة، ويشمل الفرد والجامعة عىل حدٍّ سواء، فللتسامح 

مجاالته املتعددة، ويرتتب عليه آثاره الطيبة أيضاً.

حيث  اإلداري  الجانب  عىل  باشتامله  املؤسيس  العمل  سياق  يف  التسامح  مفهوم  يتميز   

تعامل  يتم  حيث  العمل،  مجتمع  يف  وتطبيقاتها  مفاهيمها  برسوخ  الوظيفي  التسامح  آثار  تتعد 

املوظفيني بروح إيجابية مع تحديات العمل اليومي، وبتجنب التفكري السلبي عن آلخرين خصوصاً 

للنظر إىل  عند مواجهة أوضاع غري متوقعة أو غري واضحة، والتسامح بهذا املفهوم يدفع املوظف 

األخطاء كفرصة للتحسني والتعلم، ومنطلق للتغيري واألبتكار.

إنه  إذ  العمل،  مجتمع  يف  وتطبيقاته  مفاهيمه  برسوخ  الوظيفي  التسامح  آثار  وتتعدد   

َخت قيم التسامح الوظيفيفي مؤسسة ما، كلام كرُثت آثارها اإليجابية يف بيئة العمل، وعىل  كلَّام ُرسِّ

أن هذه اآلثار تعد مبثابة الدالئل عىل تطبيق  العاملني فيها من إداريني ومنفذين لألعامل، مؤكداً 

التسامح الوظيفي يف مقر العمل، كام تدل عىل متكن املوظفني ِمن دمج قيم التَّسامح يف تعامالتهم 

اليومية. وميكننا تحديد هذه اآلثار اإليجابية يف نقاط أربع، هي السعادة الوظيفية، والرضا الوظيفي، 

والوالء الوظيفي، واإلبداع الوظيفي، حيث أن التسامح يف بيئة العمل ميهد ملستقبل مرشق للمؤسسة 

ويبرش بالتقدم والرقي للبلد كله.

بقلم : فاطمة محمد



التـسـامـح الوظـيـفـي

كهرباء  لهيئة  اإلحصايئ  التقرير  أكد   
ومياه الشارقة أن القطاع السكني استحوذ عىل 

النسبة األكرب يف أعداد املشرتكني بخدمات الغاز 

بلغت  بينام   87.34% بلغت  بنسبة  الطبيعي 

  12.36% التجاري  القطاع  من  املشرتكني  نسبة 

املشرتكني  نسبة  بلغت  بينام  الشارقة  إمارة  يف 

العام  نهاية  حتى   0.21 الحكومي  القطاع  من 

املايض وأشارت اإلحصائية إىل أن كميات الغاز 

بلغت  الشارقة  إمارة  يف  املتدفقة  الطبيعي 

815,116,156 مرت مكعب من الغاز الطبيعي. 
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