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ساعة الترشيد تنطلق من الشارقة الى دول الخليج

طرحت الحملة التى أطلقتها هيئة كهرباء ومياه الشارقة العديد
من األفكار والمبادرات التى حظيت بإقبال ودعم من كافة فئات
المجتمع اإلماراتي وأبرز هذه المبادرات ساعة الترشيد التى أطلقها
الهيئة بتوجيهات من صاحب السمو الوالد الشيخ الدكتور سلطان بن
محمد القاسمي حاكم الشارقة وبعد النجاح الذي حققته المبادرة
خالل العامين الماضيين في إمارة الشارقة والدولة جاءت توجيهات
سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس الهيئة بإطالق المبادره
على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لتعم الفائده ويتوطد
التعاون وتتضافر الجهود في الترويج لهذه المبادرة حتى تصل لجميع
دول العالم فطموحنا وآمالنا في دول المجلس واحدة وتوجه وفد
من الهيئة لزيارة الجهات المختصة بــدول الخليج التي استقبلته
بحفاوه وأعجاب بالمبادره من كافة الجهات وحققت الزياره نتائج
إيجابيه كبيره من خالل تبادل الخبرات والتعرف على التجارب المميزه
والناجحه وطالبت جميع الجهات بطرح المبادرة على اإلجتماع
القادم للجنة الترشيد الخاص باألمانه العامه لدول المجلس التعاون
الخليجي حتى تتبناها وتستفيد منها في الحفاظ على الطاقة وما
أجمل أن تتضافر الجهود ويشد الساعد على الساعد لنحقق آمالنا
ونسعى للحفاظ على أوطاننا.
يوم واحد .
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الليم  :خطة شاملة إلنارة كافة املناطق مبواصفات عاملية وتوفري

االستهالك
كشف أحدث تقرير لهيئة كهرباء ومياه
الشارقة أن أكرث من  70ألف عمود إنارة تضيئ
وتزين طرقات وشوارع إمارة الشارقة وفق أفضل
املواصفات العاملية حيث يوجد مبدينة الشارقة
 47700عمود إنارة مختلفة األشكال والتصاميم
ومبدينة خورفكان  5070عمود ومبدينة كلباء
 6000عمود ويف املنطقة الوسطى  11800عمود
إنارة مام ساهم يف التقليل من الحوادث املرورية
التي كانت تقع بسبب قلة اإلضاءة وتجميل
األحياء السكنية وساهمت بشكل فعال يف توفري
األمن واألمان لسائقي السيارات وللمشاة ودفع
عجلة التنمية املستدامة وتتم مراعاة التصميم
الجاميل يف أعمدة اإلنارة واملصابيح املستخدمة
يف اإلضاءة .وأوضح سعادة الدكتور املهندس
راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة
أن الهيئة تعمل عىل تنفيذ رؤى وتوجيهات
صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد
القاسمي إلنارة الطرق والشوارع يف كافة املناطق
مبواصفات وجودة عاملية ومراعاة الشكل الجامل
وتطبيق أحدث التقنيات املستخدمة يف هذا
املجال وتركيب مصابيح حديثة وموفرة للطاقة

( )LEDتوفر الطاقة مبعدل  50%عن مثيالتها
من املصابيح العادية.
وأكد أن الهيئة أعدت خطة شاملة ملرشوعات
اإلنارة يف مختلف املناطق واستبدال الكشافات
واملصابيح التقليدية بأخرى موفرة للطاقة بهدف
ترشيد االستهالك يف إنارة الشوارع بنسبة ،50%
وتم تنفيذ الخطة يف عدد من مناطق مدينة
الشارقة مناطق الياش وأم فنني والرمثاء والبديع
والشهباء والزبري وشارع الشارقة الذيد وشارع
السويحات الياش ،وحلوان والفلج ودسامن.
وأشار إىل أن الهيئة تطبق أحدث التكنولوجيا
يف مرشوعات اإلنارة حيث أنجزت مرشوع إنارة
شوارع منطقتي الصجعة والربايش مبصابيح تعمل
بالطاقة الشمسية واألضواء الكاشفة ،وتجاوز
عددها  300عمود إنارة وذلك بعد دراسة متأنية
استمرت ستة أشهر ،تم خاللها دراسة الجدوى
االقتصادية للمرشوع وكميات الطاقة ،وبعدها
تم التشغيل التجريبي للمرشوع ملدة أربعة
أشهر ،للتأكد من فوائده وجدواه االقتصادية
واملميزات التي يحققها ،وبعد التأكد من النتائج
اإليجابية نفذت الهيئة املرشوع وفقاً ألفضل

% 50

من

املواصفات العاملية من خالل استخدام أحدث ما
توصلت إليه التكنولوجيا من اللوحات الشمسية
والبطاريات الجافة الحافظة للطاقة ،بحيث ميكن
للبطاريات الحافظة للطاقة إنارة الطريق ملدة
أربعة أيام من دون الحاجة للطاقة الشمسية
يف حال وجود غيوم ،ما يحقق وفراً كبرياً يف
املرصوفات التشغيلية ،خصوصاً يف ما يتعلق منها
بكلفة استهالك اإلنارة الكهربائية التقليدية.
وكشف سعادة الدكتور املهندس راشد الليم
عن تنفيذ خطة شاملة ملرشوعات اإلنارة وفق
جدول زمني محدد بدأت منذ عامني وحققت
نتائج إيجابية كبرية يف عدد من الشعبيات
واملناطق املختلفة يف إمارة الشارقة حيث نفذت
الهيئة مرشوعات إلنارة الشوارع والطرقات يف
عدد من الشعبيات من خالل مرشوع إنارة
متكامل لعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية يف
عدد من الشعبيات يف منطقتي املدام ومليحة
وفق أفضل املواصفات الفنية العاملية وتم تنفيذ
وتشغيل مرشوع إنارة الخط الرابط بني شعبية
أخيرض وخضريه واملتقاطع مع طريق الشارقة
كلباء الرسيع يف منطقة مليحة بعدد 225عموداً
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ومتديد كابالت مبسافة  11ألف مرت وتم االنتهاء
من املرشوع بالكامل خالل فرتة زمنية مل تتجاوز
شهرين وتم تنفيذ وتشغيل مرشوع إنارة الشوارع
يف شعبيتي البحايص وابن حسن يف منطقة املدام
باستخدام مصابيح وكشافات موفره للطاقة تعمل
بنظام «لييد» والتي تبلغ عدد  75عموداً وتم
متديد كابالت مبسافة  4آالف و 250مرتاً ،وذلك
يف مدة زمنية مل تتجاوز شهر وتم تنفيذ مرشوع
إلنارة الجامعة القاسمية ومرشوع إلنارة جامعة
الشارقة فرع الذيد وفق أفضل املواصفات العاملية
وتم إنارة الشعبيات والطريق الدائري فيل املدام
وعدد من الشعبيات تضمنت شعبية الخوالد
وطوي فاطمة والبحايص وتركب  350عمود
إنارة يف الطريق الدائري ،تنفيذ املرحلة األوىل
من مرشوع تعديل الشبكة والخطوط الهوائية
كام تم إنارة شارع الساف مبدينة كلباء  ،وأنجزت
هيئة كهرباء ومياه الشارقة مرشوع إنارة متكامل
للطريق الواصل بني شعبية تاهل والطريق الرئييس
وفق أفضل املواصفات الفنية العاملية ،وتضمن
املرشوع تركيب قواعد وأعمدة ومحوالت الطاقة
وتشغيل اإلنارة بعدد 161عمودا ومتديد الكابالت

الرئيسية والفرعية مبسافة  7208مرتا وذلك خالل
فرتة مل تتجاوز شهر وإناره صناعية الذيد بعدد
 22عمودا ومتديد كابالت مبسافة  1300مرت ،
كام أنجزت هيئة كهرباء ومياه الشارقة مرشوع
إنارة متكام ًال للطرق يف مدينة الذيد والتي
شملت شعبية بن رشيد وسيف بن عمري ومصىل
العيد باملليحة وسوق الخرضة بالبطائح تضمن
تركيب قواعد وأعمدة ومحوالت الطاقة ومتديد
الكابالت الرئيسية والفرعية وتشغيل اإلنارة بعدد
87عموداً ،ومتديد كابالت مبسافة  3970مرتاً
وذلك خالل فرتة مل تتجاوز شهر.
وأشار إىل أن الهيئة تعتمد عىل تنفيذ اسرتاتيجية
متكاملة يف مرشوعات اإلنارة واستبدال الكشافات
واملصابيح التقليدية بأخرى موفرة للطاقة يف
عدد من مناطق الشارقة لتوفري الراحة واألمان
وأفضل الخدمات للمواطنني واملقيمني ومراعاة
الشكل اإلجاميل يف اختيار األعمدة والكشافات
والفوانيس املستخدمة وتوافقها مع سياسة
الهيئة يف توفري الطاقة والحفاظ عىل البيئة وذلك
بهدف توفري الطاقة املستخدمة يف إنارة الشوارع
بنسبة  50%تنفيذا السرتاتيجيات وأهداف وثيقة

الشارقة مدينة الرتشيد التي أعدتها الهيئة لضامن
تحقيق حلم الشارقة مدينة الرتشيد .وأوضح
أن خطة الهيئة تتضمن الرشاكة االسرتاتيجة مع
الرشكات املحلية والعاملية لتنفيذ مرشوعات
االنارة يف مختلف املناطق وذلك حرصاً من
الهيئة عىل تطبيق أفضل النظم العاملية يف مجال
إنارة الشوارع من خالل تركيب مصابيح حديثة
ومتطورة يف أعمدة اإلنارة بحيث تتناسب مع
حالة التطوير التي تشهدها إمارة الشارقة يف كافة
مناطقها مشرياً إىل أن مرشوعات إنارة الشوارع
والطرق مستمرة يف جميع املناطق بالشارقة وفق
خطة وجدول زمني محدد ومواصفات تتناسب
مع الطرق الرسيعة والشوارع الرئيسية والجانبية،
مشرياً إىل أن تنفيذ مرشوعات إنارة الشوارع يتم
تحت إرشاف كامل من الفرق املتخصصة بالهيئة
والتأكد من مطابقته ألفضل املواصفات العاملية.
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شهد سعادة الدكتور املهندس راشد الليم
رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة حفل توقيع
مركز الشارقة لالستثامر عقداً مع رشكة سكان
للمقاوالت اإللكرتوميكانيكية بقيمة  126.5مليون
درهم إمارايت ،وذلك للبدء يف تركيب محطة توزيع
الطاقة الكهربائية جهد  132كيلوفولت الخاصة
مبرشوع مركز الشارقة لالستثامر الكائن يف منطقة
العرقوب بالشارقة ،والذي يقام عىل مساحة
إجاملية تصل لحوايل  32مليون قدم مربعة يف
منطقة حيوية عىل مقربة من مطار الشارقة
الدويل .ومبوجب العقد ستقوم رشكة سكان
للمقاوالت برتكيب محطة الطاقة الكهربائية
من نوع سيمينز يف موقع مرشوع مركز الشارقة
لالستثامر بطاقة  180ميغا واط وربطها مبحطة
الحمرية للطاقة ،عىل أن تستغرق أعامل الرتكيب
واالنجاز نحو  20شهراً.
وتم توقيع العقد خالل حفل أقامه املركز بهذه
املناسبة يف فندق شرياتون بالشارقة ،وذلك تحت
رعاية وحضور سعادة الدكتور راشد الليم ،رئيس
هيئة كهرباء ومياه الشارقة .حيث وقع العقد
السيد صالح الرسيع ،رئيس مجلس إدارة مركز
الشارقة لالستثامر ،والسيد جورج خليل عزيز،
الرشيك واملدير التنفيذي لرشكة سكان للمقاوالت
اإللكرتوميكانيكية ،بحضور العديد من مدراء
ومسؤويل الدوائر الحكومية إىل جانب نخبة من
الشخصيات ورجال األعامل يف إمارة الشارقة
وحشد من ممثيل وسائل اإلعالم .واستهل الحفل

بكلمة للسيد صالح الرسيع ،رئيس مجلس إدارة
مركز الشارقة لالستثامر عرب فيها سعادته بالتوقيع
عىل هذا العقد مع رشكة سكان للمقاوالت
اإللكرتوميكانيكية ،قائ ًال إن هذا العقد يعد
مبثابة مرحلة جديدة يف سري العلميات اإلنشائية
يف هذا املرشوع الرائد الذي سيمثل من خالل
ما يتضمنه من منشآت ومرافق خدمية متطورة
إضافة جديدة لنوعية املشاريع االستثامرية
الشاملة واملتكاملة يف إمارة الشارقة ،مبا يسهم
يف تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور
سلطان بن محمد القاسمي ،عضو املجلس األعىل
حاكم إمارة الشارقة الهادفة إىل تعزيز مكانة
الشارقة باعتبارها بيئة أعامل متميزة جاذبة
لالستثامرات الصناعية والتجارية تتوفر فيها كافة
الخدمات والتسهيالت التي لها مردوداً إيجابياً
عىل املستثمرين فيها.
كام تخلل الحفل أيضاً عرض عن مرشوع مركز
الشارقة لالستثامر ،قدمه السيد أحمد الغامدي،
املستشار يف مركز الشارقة لالستثامر ،أكد فيه أن
املرشوع الذي يقع عىل طريق اإلمارات بالقرب
من مطار الشارقة الدويل وميناء الحمرية ،ميتاز
بكونه متعدد األغراض واالستخدامات ،إذ يضم
مجمعات صناعية وتجارية وسكنية .كام يقدم
للمستثمرين العديد من الخدمات االستثامرية
واللوجستية التي تضيف بعداً اقتصادياً جديداً
إلمارة الشارقة .ويخدم مرشوع مركز الشارقة
لالستثامر قطاع األعامل يف إمارة الشارقة ،حيث

سيساهم يف استقطاب املستثمرين إلقامة
مرشوعات مبتكرة يتوفر فيها مجاالت وآفاق
جديدة للعمل االقتصادي ،وذلك من خالل توفري
كافة التسهيالت والحوافز والخدمات التي من
شأنها استدامة التطور االقتصادي الذي تشهده
الشارقة بشكل خاص والدولة بشكل عام.وقدم
السيد جورج خليل عرضاً خاصاً حول املحطة قيد
الرتكيب جاء فيه أن غالبية أجزاء املحطة هي من
انتاج رشكة سيمينز األملانية ،وستقوم بتوليد طاقة
كهربائية لكامل املرشوع ومرافقه بقدرة تصل
إىل  180ميغا واط ،وستستغرق أعامل الرتكيب
واالنجاز فرتة  20شهراً ،ومن املتوقع انجاز املحطة
يف نهاية العام  .2017وتعتمد املحطة أعىل معايري
الكفاءة التشغيلية ،وسيتم ربطها مبحطة الحمرية
ضمن الشبكة الرئيسية لكهرباء الشارقة.
ويف ختام الحفل قام السيد صالح الرسيع
وأعضاء مجلس إدارة مركز الشارقة لالستثامر
بتكريم سعادة الدكتور املهندس راشد الليم،
رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة ،وسعادة
املهندس صالح بن بطي ،رئيس دائرة التخطيط
واملساحة ،واالستاذ سامي فرحات ،مدير عام بنك
االستثامر ،واملهندس بهاء النحوي ،املدير العام
لرشكة هندسة الدرويش اإلمارات ،عىل دعمهم
الكبري والالمحدود يف تحقيق هذا اإلنجاز الكبري
الذي يؤسس لنقلة نوعية يف طبيعة املشاريع
االستثامرية املتكاملة يف إمارة الشارقة.
انتهى،

بهدف اإلطالع عىل أفضل املامرسات والسياسات
التي تتبعها هيئة كهرباء ومياه الشارقة زار معايل
سهيل محمد فرج فارس املزروعي وزير الطاقة
مركز التحكم واملراقبة (سكادا) التابع للهيئة ،وكان
يف استقباله لدى وصوله إىل مقر املركز مبنطقة
النارصية بالشارقة ،سعادة الدكتور املهندس راشد
الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة ،ومديرو
اإلدارات واملسؤولون بالهيئة.
واستعرض سعادة الدكتور املهندس راشد
الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة خالل
الزيارة عدد من املرشوعات التطويرية التي
نفذتها الهيئة بتوجيهات من صاحب السمو
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو
املجلس األعىل حاكم الشارقة وضمن أهم هذه
املرشوعات ،مرشوع تطوير أنظمة التحكم
ومراقبة الشبكات واملحطات الكهربائية وفق
أفضل املواصفات العاملية من خالل غرفة تحكم
تضم واحدة من أكرب شاشات العرض عىل مستوى
الرشق األوسط صنعتها رشكة ميتسوبييش

اليابانية ونظام ( )OSIاالمرييك النظمة التحكم
كام تم ترقية نظام التحكم وتوسعة شبكة
األلياف البرصية واالتصاالت واالنتهاء من ربط
جميع محطات اإلنتاج والتوزيع بالنظام الجديد
مبركز التحكم واملراقبة وتطبيق نظام التحكم
الذيك عن بعد يف وحدات اإلنتاج وذلك بهدف
تطوير مجاالت العمل وتقديم أفضل الخدمات
لسكان إمارة الشارقة  .وأوضح أن تطوير أنظمة
التحكم والرقابة وتوسعة شبكة األلياف البرصية
والتحكم الذيك عن بعد وربط محطات اإلنتاج
والتوزيع مبركز التحكم تضمنت متديد كايبالت
جديدة وتوفري أجهزة اتصاالت متطورة إلتاحة
إمكانية مراقبة املحطات بشكل كامل عن طريق
الكامريات والتواصل مع العاملني داخل املحطات
ملواجهة أية ظروف طارئة والتشغيل األمثل
للمحطات والحفاظ عىل استقرار وثبات الشبكات
الكهربائية يف مختلف مناطق مدينة الشارقة.
وشاهد معايل سهيل محمد فرج فارس

املزروعي وزير الطاقة والوفد املرافق له عرضا
فنيا قدمه املهندس عثامن رسور املاس مدير
إدارة مركز التحكم واملراقبة عرب شاشة الكرتونية
ضخمة لكافة تشغيالت الهيئة وخطوط ومغذيات
محطات نقل وتوزيع الكهرباء وشبكات االتصال
واملراقبة والتحكم .كام استمع إىل رشح واف
عن الربامج والتطبيقات الذكية وأنظمة التحكم
عن بعد واملستخدمة لضامن استقرارية النظام
الكهربايئ بإمارة الشارقة.
ومثن وزير الطاقة جهود هيئة كهرباء ومياه
الشارقة ومرشوعاتها التطويرية والتي أنجزتها
الهيئة بفضل املتابعة املستمرة والدعم الذي
يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان
بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم
الشارقة ،ملرشوعات تطوير مجاالت العمل  ،ما
كان له األثر الكبري يف تحقيق اإلنجازات الحالية
وإحداث طفرة نوعية يف تنفيذ املرشوعات بجودة
وكفاءة ومواصفات عاملية.
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كهرباء الشارقة
أخـــــبار و أنـشـطـــة

تحصل عىل شهادات االيزو
يف تطبيق نظام الجودة املتكامل

حصلت هيئة كهرباء ومياه الشارقة عىل
شهادات املطابقة ملواصفات اآليزو ،9001
 27001 ،50001 ،18001 ،14001وذلك بعد
اتخاذ كافة اإلجراءات الخاصة بتطبيق نظام
الجودة املتكامل ( )IMSوالحصول  ،وذلك
بالتعاون مع الهيئة الربيطانية للمواصفات
بهدف تطوير منظومة العمل اإلداري
والجودة الشاملة ونظام إدارة أمن املعلومات
واإلجراءات الداخلية والبيئة والصحة والسالمة
وتحسني مستوى رضا املشرتكني ،إضافة إىل
تطوير أهداف وسياسة إدارة وترشيد استهالك
الطاقة طبقاً ألفضل املواصفات العاملية مبا
يؤدي إىل تقديم أكرب قيمة مضافة لكافة
سكان إمارة الشارقة من مواطنني ومقيمني.
وأوضح سعادة الدكتور املهندس راشد الليم
رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن حصول
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الهيئة عىل شهادات االيزو الخاصة بنظام
الجودة املتكامل يؤكد أن الهيئة تسري يف
الطريق الصحيح نحو تطبيق أفضل املامرسات
العاملية يف مجاالت عملها وذلك بفضل الدعم
واملتابعة املستمرة من صاحب السمو الشيخ
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو
املجلس األعىل حاكم الشارقة.
وأشار إىل أن الهيئة حرصت عىل تطبيق
نظام الجودة املتكامل ( )IMSباعتبار ذلك
مؤرشاً ودلي ًال واضحاً عىل التزامها باتباع
املامرسات واملعايري العاملية والسليمة يف
مجال إدارة الجودة وعىل جميع مستوياتها
واتباع مجموعة متكاملة من أحدث األنظمة
التكنولوجية يف العامل لضامن الجودة والحرص
عىل تنسيق الجهود والتعاون الوثيق مع
الجهات الحكومية وغري الحكومية والجامعات

ومراكز البحث العلمي وجميع الرشكاء
املعنيني سعياً لتقديم أفضل الخدمات لسكان
إمارة الشارقة.
وأكد محمد عبدالله مدير إدارة التميز
بهيئة كهرباء ومياه الشارقة أنه تم التنسيق مع
املعهد الربيطاين للمواصفات لتنظيم الدورات
التدريبية للموظفني من خالل برنامج محدد
واتخاذ الالزم نحو إجراءات املطابقة بحيث
تم االنتهاء منها ومنح الهيئة شهادات املطابقة
خالل وقت قيايس مل يتجاوز  6أشهر ،مشرياً
إىل أن حصول الهيئة عىل شهادات املطابقة
يعترب برهان عىل سياسة الجودة الشاملة التي
تنتهجها الهيئة يف عملها ،والذي يظهر جلياً يف
آلية العمل وإدارة املشاريع والربامج يف كافة
مجاالت عمل الهيئة.

كهرباء الشارقة تدشن
قاعة سلطان لالجتامعات
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دشنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة يف
مقرها الرئيس قاعة سلطان لالجتامعات
والتي تتضمن أحدث أجهزة العرض واسرتاحة
الستقبال كبار الضيوف والزائرين ،كام تضم
مجموعة متميزة لصور صاحب السمو الشيخ
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو
املجلس األعىل حاكم الشارقة خالل مسرية
سموه الحافلة باإلنجازات وتم تجهيز القاعة
وتأسيسها وفق أفضل املواصفات العاملية
واستخدام مواد صديقة للبيئة ومرشدة
لالستهالك.
وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد الليم
رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن افتتاح
قاعة سلطان يأيت ضمن جهود الهيئة الحثيثة
يف طريقها نحو العاملية معتمدة عىل الفكر
املستنري وتطوير الذات والتي تعترب األسس
الرئيسية للتقدم موضحاً أن الهيئة تعمل
من خالل مجموعة من املحاور الرئيسية
عىل تنفيذ توجيهات صاحب السمو حاكم
الشارقة لتحقيق التميز واإلبداع يف كافة
املجاالت .وأشار أن توفري املكان املناسب
لالجتامعات وفق أفضل املواصفات يساهم
يف تفجري الطاقات وتحقيق أفضل النتائج من
االجتامعات وتطوير مجاالت العمل .
وأكدت فاطمة محمد عىل رئيسة قسم
اإلعالنات بالهيئة واملرشفة عىل تجهيز قاعة
سلطان أن فريق عمل متكامل من الكفاءات
ضم عمر محمد موىس مدير مكتب سعادة
رئيس الهيئة وخولة الفردان رئيسة قسم
مجلة انوار وخلود عرب رئيسة قسم التصميم
ومنى الربدان رئيسة قسم اإلبداع وميساء
محمد املقرب رئيس قسم التحفيز وشيخة
دمياس رئيس شعبة الفعاليات واملعارض
شاركوا يف تجهيز القاعة وتم توفري كافة
التجهيزات الالزمة وتنفيذ الديكورات وفق
رؤية واضحة قامئة عىل االلتزام بالرتاث األصيل

والحداثة ومواكبة للتطور يف دقة وتوازن من
حيث األجهزة واإلضاءة املناسبة وتوفري كافة
االحتياجات الالزمة لعقد االجتامعات وذلك
يف إطار رؤية واسرتاتيجية الهيئة يف جميع

القطاعات ولذلك كان هناك حرص عىل أن
تكون هذه القاعة تجسيدا للروح املبدعة
واملستقبل املرشق.
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باعتبارها
أخـــــبار و أنـشـطـــة

الهيئات

منوذج
يف

العربية

ألفضل
مجال

التنمية املستدامة
كهرباء
وفد من
لبحث

7

الشارقة

التعاون

تستقبل

جامعات بريطانية
يف

مجاالت

البحث العلمي

زار وفد من  7جامعات بريطانية صباح
أمس «األحد»  ،هيئة كهرباء ومياه الشارقة
باعتبارها منوذج ألفضل الهيئات يف املنطقة يف
مجال التنمية املستدامة والحفاظ عىل البيئة
وتم اختيارها لتدريس تجربتها يف مجال
التنمية املستدامة يف الجامعات الربيطانية كام
تم خالل الزيارة تبادل اآلراء حول عمل برامج
ومشاريع بحثية مشرتكة واستعراض خطة
الهيئة االسرتاتيجية لدعم االبتكار بالتعاون
مع الجامعات ومراكز األبحاث بطريقة مميزة
ومتجددة من خالل تطبيق أفضل املامرسات
العاملية .استقبل الوفد سعادة الدكتور
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املهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه
الشارقة مبقر الهيئة الرئيس وأطلعه عىل
تجارب الهيئة ومبادراتها املختلفة يف مجاالت
التنمية املستدامة وتطوير الكوادر البرشية.
واستعرض أمام الوفد دور الهيئة ورؤيتها
ورسالتها لتحقيق التنمية املستدامة وجهود
الهيئة يف تطبيق مبادئ حفظ مصادر الطاقة
وحصولها عىل شهادة االيزو ( ) 50001ISO
كأول هيئة كهرباء ومياه عربية تتبنى هذه
التوصيات وتطبقها  ،والنتائج االيجابية التي
حققتها الهيئة يف مجال تخفيض االستهالك
بنسبة كبرية يف مختلف القطاعات السكنية
والتجارية والصناعية .وأوضح سعادة الدكتور
املهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه
الشارقة أن هذه الزيارة تأيت تتويجاً لجهود
الهيئة يف دعم البحث العلمي وتطبيق
أحدث األبحاث والدراسات لتطوير مجاالت
العمل وتعزيز العمل املشرتك واملساهمة يف
تنمية املجتمع وتأسيس رشاكات إسرتاتيجية
تساعد يف تحقيق التنمية املستدامة وتطوير
شبكات توزيع الكهرباء واملاء والغاز وترشيد
استهالك الطاقة ،وتنفيذ دراسات يف مجاالت
الطاقة املتجددة والبديلة وذلك بتوجيهات
ودعم كامل من صاحب السمو الشيخ الدكتور
سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس

األعىل حاكم الشارقة  .وأكد حرص الهيئة
عىل تبني األفكار الجديدة ودراستها بدقة
واالستفادة منها .
كام تسعى إىل توحيد الجهود والتعاون مع
املؤسسات الحكومية والتعليمية ذات الصلة
يف سبيل تحسني الخدمات واالهتامم بالقضايا
الحيوية يف املجتمع وخاصة ما يتعلق برتشيد
استهالك الطاقة واملياه يف سبيل املحافظة عىل
املوارد الطبيعية وتحقيق التنمية املستدامة.
وأعرب الربوفيسور محمد عارف املتخصص
يف البيئة والتنمية املستدامة بجامعة سالفورد
مانشسرت الربيطانية عن تقديره للهيئة وما
وصلت إليه من تقدم وحرصها عىل عقد
عالقات تعاون مع كربى الجامعات وأضاف
أن تدريس تجربة الهيئة يف مجموعة من
الجامعات الربيطانية املرموقة يعد مؤرشاً عىل
حرص الهيئة عىل عقد رشاكات علمية وتطوير
مجاالت العمل وأشاد باملستوى املتميز للهيئة
واالنجازات التي حققتها ومبادراتها يف الحفاظ
عىل البيئة  .واستعرض عدد من ممثيل
الجامعات الربيطانية خالل اللقاء اقرتاحاتهم
للتعاون مع الهيئة عن طريق عقد رشاكات ىف
مجال أبحاث ودراسات الطاقة وإدارة املياه
والطاقة املتجددة والبيئة.
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توصيل
شبكات املياه املحالة لعدد من الشعبيات
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تعمل هيئة كهرباء ومياه الشارقة عىل
توفري أفضل الخدمات لجميع سكان إمارة
الشارقة وتوفري املياه املحالة عىل مدار اليوم
بجودة عالية لسكان الشعبيات ،ويف هذا
اإلطار نسقت هيئة كهرباء ومياه الشارقة
مع الهيئة االتحادية للكهرباء واملياه لتوصيل
الخطوط الرئيسية الخاصة بالهيئة االتحادية
للكهرباء واملياه وإنجاز شبكة لتوزيع املياه
املحالة يف شعبيات املعايش وطوي فاطمة
والخوالد والبحايص وذلك ضمن املبادرات
الكرمية لصاحب السمو رئيس الدولة بتوفري
الخدمات واملرافق لكافة املناطق.
وتم إخطار السكان يف شعبيات املعايش
وطوي فاطمة والخوالد والبحايص مبراجعة
الهيئة االتحادية الستكامل اجراءات توصيل
املياه للمنازل حيث تعمل الهيئة االتحادية
حالياً عىل نقل توصيالت املستهلكني إىل
الشبكات الجديدة ليتم تغذيتهم باملياه
املحالة ،بدالً من استخدامهم مياه اآلبار
الجوفية  ،واالستغناء متاماً عن صهاريج املياه
التي كانت تو ّزع يف هذه املناطق الشعبية.
وستقيض الشبكات التي تم تنفيذها يف
الشعبيات األربعة عىل املشكلة التي كان

يعاين منها سكان هذه الشعبيات من ضعف
امدادات املياه وملوحتها خاصة يف فصل
الصيف الذي تزداد فيه نسبة االستهالك
 .وتؤكد هيئة كهرباء ومياه الشارقة انها
نفذت دراسات مستفيضة بالتعاون مع
الهيئة االتحادية للكهرباء واملياه باحتياجات
الشعبيات يف كافة مناطق إماة الشارقة من
املياه وتم إعداد خطة شاملة يتم تنفيذها
عىل مراحل لتوصيل الخطوط الرئيسية
وانجاز شبكات توزيع املياه املحالة يف مختلف
الشعبيات لتخدم مساكن املواطنني واملنشآت
الحكومية والتجارية يف املنطقة.

فيصل الرسكال

أكد سعادة الدكتور املهندس راشد الليم
رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة
تعتزم تنفيذ أول محطة لشحن السيارات
الكهربائية وتزويد أسطول مركباتها بعدد
من السيارات الكهربائية للمساهمة يف توفري
وسائل نقل صديقة للبيئة يف إمارة الشارقة.
جاء ذلك خالل استقبال سعادة الدكتور
املهندس راشد الليم  ،للسيد رافيل جارتون
مدير عام رشكة رينو الفرنسية لالطالع عىل
أفضل التجارب العاملية يف تصنيع املركبات
الكهربائية والتي تعد من أفضل املركبات
الصديقة للبيئة حيث سجلت نسبة االنبعاثات

بسيارات

الكربونية بها  0%وتعتزم الهيئة استخدامها
لتطوير خدمات الهيئة إلسعاد الناس.
وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد الليم رئيس
هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن تنفيذ مرشوع
أول محطة لشحن السيارات الكهربائية يف
إمارة الشارقة يأيت تنفيذاً لتوجيهات صاحب
السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد
القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة
باتخاذ كافة اإلجراءات التي تضمن الحفاظ
عىل البيئة وإسعاد الناس ،كام يأيت متاشياً
مع رؤية وتطلعات الهيئة يف استدامة املوارد
الطبيعية وتحقيقاً السرتاتيجية وأهداف وثيقة
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كهرباء الشارقة
مركباتها
أسطول
تزويد
تعتزم
كهربائية وإنشاء أول محطة شحن باإلمارة

الشارقة مدينة الرتشيد.
وأوضح أن ضم السيارات الكهربائية الجديدة
ألسطول الهيئة ومحطة الشحن يأيت ضمن
خطة الهيئة والتي تشمل إيجاد بنية تحتية
لدعم عمل السيارات الكهربائية يف إمارة
الشارقة ،عرب البدء يف بناء محطات شحن عىل
مستوى مدينة الشارقة لتشجيع السكان عىل
استخدام السيارات الكهربائية .واطلع سعادة
الدكتور املهندس راشد الليم خالل اللقاء عىل
التجربة الرائدة لرشكة رينو لتصنيع املركبات
الكهربائية الصديقة للبيئة والدراسات
التي نفذتها إدارة املواصالت وأعضاء فريق
سيوا األخرض لتنفيذ محطة الشحن  ،حيث
استعرضت رشكة رينو ثالث مناذج عملية
ملركبات تم تصنيعها لتواكب متطلبات
الرشكات واملؤسسات والهيئات الكربى.
وأكد املهندس حسني القضاه مدير إدارة
املواصالت بالهيئة أن الهيئة تحرص بشكل
دائم عىل تحديث أسطول مركباتها وفق
أحدث األنظمة الصديقة للبيئة ،وتقليل
أثر االنبعاثات الكربونية فيها .وأشار إىل أن
أسطول مركبات الهيئة يضم  600مركبة تعمل
منها  350مركبة بالغاز الطبيعي  ،وتحقق
وفراً بنسبة  30يف املئة عىل أقل تقدير يف
استهالك الوقود ،وتخفيض80%من ملوثات
الهواء الضارة مام يعزز البصمة الكربونيه
للهيئة
ومن جهته أعرب رافيل جارتون مدير
عام رشكة رينو الفرنسية عن استعداد الرشكة
التام للتعاون مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة
وتزويدها بأحدث الطرازات الجديدة الذي
تقدمها الرشكة والتي تحقق وفراً يتجاوز 40
يف املئة يف قيمة استهالك الوقود ،إذ ما قورنت
تكلفة البنزين بكلفة شحن الكهرباء ،كام توفر
 50يف املئة من تكلفة الصيانة  ،ويرتاوح العمر
االفرتايض للبطاريات الكهربائية التي تعتمد
عليها بني  8إىل  10سنوات ،كام أنها قابلة
إلعادة التدوير.

15
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تحت شعار نحو طلبة مبتكرون
كهرباء الشارقة تطلق
الشارقة واألمريكية
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أطلقت هيئة كهرباء ومياه الشارقة برنامج
وخطة عمل لدعم وتشجيع ورعاية الطالب
والطالبات املتميزين واملبتكرين يف جامعة
الشارقة وأمريكية الشارقة تحت شعار « نحو
طلبة مبتكرون» من خالل إلقاء الضوء عىل
مبادارتهم الخاصة باألفكار اإلبداعية يف مجال
البحث العلمي خاصة يف مجال الطاقة واملياه
ومساعدة الطلبة عىل تطبيقها.
وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد الليم
رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن هذا
الربنامج واملبادرة تأيت يف إطار توجيهات
صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن
محمد القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم
الشارقة بدعم الطالب والطالبات وتشجيعهم
عىل البحث العلمي وتطبيق أحدث األبحاث
والدراسات لتطوير مجاالت العمل كام يأيت
هذا الربنامج تفعي ًال لالتفاقية التي وقعتها
الهيئة مع الجامعتني لتعزيز العمل املشرتك
واملساهمة يف تنمية املجتمع وتأسيس
رشاكة إسرتاتيجية تساعد يف تحقيق التنمية
املستدامة ،من خالل التنسيق والتعاون إلعداد
البحوث والدراسات العلمية يف مجاالت:

برنامج

لرعاية

ودعم

البحث

كفاءة الطاقة ،البيئة ،مصادر املياه والتحلية،
تطوير شبكات توزيع الكهرباء واملاء والغاز،
التطوير اإلداري واملايل ،ترشيد استهالك
الطاقة ،الطاقة املتجددة والبديلة  .وأكد
سعادة الدكتور املهندس راشد الليم أن الهيئة
تسعى إىل الريادة يف مجال توفري خدمات
الغاز والكهرباء واملياه يف إمارة الشارقة  ،و
تحقيق رضا العمالء من خالل تقديم خدمات
الكهرباء واملياه والغاز الطبيعي باستخدام
أحدث التقنيات وبأفضل املعايري العاملية يف
الجودة والسالمة وبإرشاف كوادر ماهرة .
كام تسعى إىل توحيد الجهود و التعاون مع
املؤسسات الحكومية والتعليمية ذات الصلة
يف سبيل تحسني الخدمات واالهتامم بالقضايا
الحيوية يف املجتمع وخاصة ما يتعلق برتشيد
استهالك الطاقة واملياه يف سبيل املحافظة عىل
املوارد الطبيعية وتحقيق التنمية املستدامة.
وأشاد باملستوى املتميز لطالب وطالبات
جامعة الشارقة وأمريكية الشارقة وما توفره
الجامعتان للطالب والطالبات من بيئة علمية
قادرة عىل إرساء تقاليد راسخة للبحث العلمي
يف مختلف حقول املعرفة ،ولعب دور رئيس

العلمي

يف

جامعتي

يف تطوير املجتمع.
وأشار إىل أن برنامج نحو طلبة مبتكرون
الذي أطلقته الهيئة يهدف لتشجيع الطلبة
عىل البحث العلمي وتحفيز غريزة االطالع
واالكتشاف لديهم ،وأن هذا التوجه سيعزز
من مهارات الطالب والطالبات ويدعمهم
الستكامل مرشوعاتهم العلمية وسيكون له
تأثري كبري عىل تطوير مجاالت العمل يف مجال
الطاقة واملياه باالعتامد عىل أحدث األبحاث
العلمية وسد الفجوة بني املامرسة العملية
والدراسة األكادميية .
وأشار املهندس عصام املال مدير إدارة
املياه وقائد فريق البحث العلمي بالهيئة ان
الربنامج كرم عدد من الطلبة والطالبات الذين
تقدموا بأبحاث ودراسات مبتكرة يف مجال
الطاقة واملياه ومنها دراسات لتحسني جودة
املياه ودراسات أخرى ملعالجة املياه الناتجة
من استخراج البرتول للحفاظ عىل البيئة
ودراسات خاصة بالكشف عن ترسبات املياه
والحفاظ عليها من الهدر .واوضح ان الهيئة
تحرص عىل تبني األفكار الجديدة ودراستها
بدقة واالستفادة منه يف تطوير مجاالت العمل.
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يف كلمته أمام القمة
العاملية للمياه
الدكتور املهندس راشد
الليم يستعرض املرشوعات
االبتكارية لكهرباء الشارقة
يف مجال املياه وجهود
الهيئة يف ترشيد االستهالك
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والحفاظ عىل البيئة

18

أكد سعادة الدكتور املهندس راشد الليم
رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة يف كلمته
أمام القمة العاملية للمياه التي عقدت يف
أبوظبي  ،واستضافتها مصدر بحضور أكرث
من  800مشارك من الخرباء واملتخصصني يف
مجاالت املياه ،أن الدراسات التي نفذتها هيئة
كهرباء ومياه الشارقة أكدت أن االستخدام
األمثل للطاقة واملياه وإتباع سلوكيات
ومامرسات الرتشيد الصحيحة يؤدي لتخفيض
االستهالك بنسبة ال تقل عن . % 30
واستعرض يف كلمته التطورات واملرشوعات
االبتكارية للهيئة لتحقيق التنمية املستدامة
يف مجال املياه والتي تضمنت إنشاء وتشغيل
أول نظام تخزين جويف( )ASRيف منطقة ذات
طبقات غري محصورة ،بغرض توفري إحتياطيات
إسرتاتيجية من إمدادات املياه يف الطبقات
الجوفية واإلستفادة من هذه املياه املخزنة
خالل فرتة إرتفاع معدالت الطلب عىل املياه
أو أي ظروف طارئة وخاصة يف فرتات الذروة
ويف أحوال حوادث التلوث البحري بالقرب من
محطات تحلية املياه ومرشوع أخر إلبتكار
جهاز لكشف الترسبات الداخلية الغري مرئية
يف املنازل واملنشآت للحفاظ عىل املياه والبيئة
وأكد أن الهيئة تتبنى بدعم ومتابعة من
صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن
محمد القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم
الشارقة خطة اسرتاتيجية لدعم االبتكار يف

مجال املياه بالتاون مع الجامعات ومراكز
األبحاث مبا يخدم االجندة الوطنية 2021
بطريقة مميزة ومتجددة ومبتكره من خالل
تطبيق أفضل املامرسات واالبتكارات واالعتامد
عىل الدراسات واألبحاث العلمية املتخصصة.
وأشار يف كلمته إىل أن هيئة كهرباء ومياه
الشارقة تتطلع بدعم ومتابعة من صاحب
السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد
القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة
إىل تحقيق التنمية املستدامة وسعياً لتحقيق
هذا الهدف بدأت الهيئة ،يف تطبيق مبادئ
حفظ مصادر الطاقة التي تكفل بها مكتب
األمم املتحدة لتطوير الربامج الصناعية والتي
تبنتها منظمة املقاييس العاملية تحت مسمى
(  ) 50001ISOوبذلك تكون الهيئة أول هيئة
كهرباء ومياه عربية تتبنى هذه التوصيات
وتطبقها كام أطلقت الهيئة حملة للتوعية
بأهمية ترشيد االستهالك واالستخدام األمثل
للطاقة واملياه تحت شعار « بالرتشيد الكل
مستفيد حققت نتائج ايجابية يف تخفيض
االستهالك بنسبة كبرية يف مختلف القطاعات
السكنية والتجارية» كام أنشأت الهيئة إدارة
الرتشيد لتتوىل مهام التثقيف والتوعية واتخاذ
كافة اإلجراءات الالزمة لرتشيد االستهالك .
وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد الليم أن
الهيئة تطبق أحدث املواصفات الفنية العاملية
يف إنتاج وتوزيع املياه حيث تعتمد عىل

شبكة رقمية كام تعتمد عىل برنامج محاكاة
ومنذجة للشبكة بهدف الوصول إىل أفضل
املعايري واملواصفات العاملية وتحرص الهيئة
عىل استخدام مواد صديقة للبيئة تحافظ عىل
جودة املياه يف تنفيذ خطوط شبكات املياه
كام يتم إتباع أفضل املواصفات الفنية العاملية
يف ضخ املياه بأدىن ضغط ممكن حتى يتم
التحكم يف الترسبات واملحافظة عىل املياه .
وأشار إىل أن الهيئة حققت طفرة كبرية
يف مجاالت عملها يف مجال املياه حيث متتد
شبكات املياه ألكرث من  3000كيلومرت يف
الشارقة ويبلغ اإلنتاج  110ماليني جالون يومياً
يف إمارة الشارقة  ،كام تم االنتهاء من شبكات
املياه يف مناطق الرحامنية والسيوح وأصبحت
جاهزة يف جميع مناطق الرحامنية من املنطقة
األوىل حتى املنطقة العارشة .وأكد أن الهيئة
تنتج املياه بأفضل املواصفات العاملية حيث
يبلغ متوسط مجموع نسبة األمالح الذائبة
يف املياه  500ميل جرام لكل لرت.
وأشار إىل رضورة تكاتف الجهود وتبادل
الخربات بني املعنيني بالقطاع املايئ يف الدولة
ودول مجلس التعاون واملنطقة والعامل من
أجل البحث يف الفرص والتحديات القامئة
واملتوقعة ،وترسيع العمل لوضع اسرتاتيجيات
جديدة واعتامد تقنيات مبتكرة تساهم يف
تحقيق املن املايئ واالستدامة.

بحضور ممثيل  75رشكة محلية وعاملية

للتعريف بالخطط واملرشوعات املستقبلية
نظمت هيئة كهرباء ومياه الشارقة ملتقى
الرشكاء األول بفندق راديسون بلو يف الشارقة
بحضور ممثيل  75رشكة محلية وعاملية وعدد
من ممثيل املجالس االقتصادية منها مجلس
األعامل االيطايل والسويرسي بهدف دعم
العالقات االسرتاتيجية والتعاون يف تنفيذ
رؤية واسرتاتيجية الهيئة املستقبلية وتم
خالل امللتقى استعراض املشاريع والخطط
املستقبلية يف مجاالت الكهرباء واملياه والغاز
الطبيعي ورؤية واسرتاتيجية الهيئة واملبادئ
األساسية للهيئة والتطور التقني الذي تشهده.
وأوضح سعادة الدكتور املهندس راشد
الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة ،أن
هذا امللتقى يأيت ضمن خطة الهيئة لتفعيل
التعاون مع الرشكات املحلية والعاملية من
خالل عقد سلسلة من امللتقيات واالجتامعات
واملؤمترات التي تركز بشكل أسايس عىل عدد
من املحاور أهمها التعريف بالهيئة وخطط
التطوير واملرشوعات وتوضيح رؤية الهيئة
واسرتاتيجيتها وأهدافها وتبادل اآلراء وإتاحة

فرصة للنقاش املفتوح بني الطرفني.
وأشار إىل أن أعامل امللتقى األول للرشكاء
االسرتاتيجيني الذي نظمته الهيئة سيساهم يف
تحديد عدد من التوصيات للتطوير وتزويد
الرشكاء باملعلومات والبيانات الرضورية
التي تتعلق باملرشوعات والخطط املستقبلية
والعمل بشكل فعال عىل التأثري يف السياسات
ذات الصلة مبرشوعات الطاقة واملياه.
وتضمنت جلسات امللتقى استعراض 5
ورقات عمل األوىل قدمها سعادة الدكتور
املهندس راشد الليم عن االسرتاتيجية العامة
لهيئة كهرباء ومياه الشارقة وخطة التطوير
التي بدأت تنفيذها يف مختلف املجاالت
وتبسيط العمليات اإلدارية من خالل تسهيل
اإلجراءات وانجازها يف مكان واحد وتسهيل
اإلجراءات اإللكرتونية مام يساعد عىل زيادة
القدرة التنافسية للهيئة  ،كام استعرض أفضل
املامرسات يف مجال الدراسات املتخصصة
واملتأنية لجميع املرشوعات بحيث تحقق
العائد اإلقتصادي منها  ،بينام استعرضت
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كهرباء الشارقة تنظم ملتقى الرشكاء االس رتاتيجيني

املهندسة مي الليم مدير إدارة تطوير املشاريع
الخطط املستقبلية للهيئة واملشاريع الطموحة
التي تتضمنها الخطة بهدف تقديم أفضل
الخدمات لسكان إمارة الشارقة وأشارت إىل
التطور الذي شهدته الهيئة بفضل الرشاكات
الناجحة مع عدد من الرشكات العاملية واملحلية
مام ساهم يف انجاز املرشوعات يف وقت قيايس
وبأقل تكلفة ونوهت بأن إنجاز محطة توزيع
جهد  33كيلوفوات كان يستغرق حوايل عامني
وبعد التطوير أصبح ال يتجاوز انجازها شهر
ونصف.
واستعرضت بثينة املناعي مدير التسويق
بالهيئة يف ورقة العمل التي قدمتها ،الخطة
التسويقية للهيئة ورؤيتها لعام  2020وخارطة
الطريقة التي أعدتها ملستقبل أكرث ارشاقاً والتي
تعتمد عىل عدد من املبادرات الطموحة التي
بدأت الهيئة يف تنفيذها لتطوير املرشوعات
والتوعية باالستخدام األمثل للطاقة مام
ساهم يف حصول الهيئة عىل شهادات االيزو
 50001الخاصة بالحفاظ عىل مصادر الطاقة
واستعرضت سيدة كنزويل مبكتب األبحاث
والتطوير املبادئ الخمسة عرش التي وضعتها
الهيئة كمنهج عمل يلتزم به املوظفون لتقديم
أفضل الخدمات للمشرتكني بينام تناولت
أمنة حميد الزري رئيس قسم تخطيط املوارد
البرشية جهود الهيئة يف تطوير الكوار البرشية
والتوطني وإعادة الهيكلة واملبادرات التي
أطلقتها لتحفيز املوظفني واستقطاب أفضل
الكفاءات للعمل بالهيئة.
واستعرض سيد توصيف الرحمن املستشار
الفني بإدارة تقنية املعلومات يف كلمته خالل
امللتقى بالربامج الحديثة التي تستخدمها
الهيئة يف مجاالت عملها والتي تضمن الدقة
والرسعة يف إنجاز املعامالت املختلفة .وأشاد
ممثلو الرشكات املشاركني يف فعاليات امللتقى
باملستوى املتميز لهيئة كهرباء ومياه الشارقة
وخطط التطوير والرؤية االسرتاتيجية التي تم
استعراضها وأكدوا حرصهم عىل تفعيل التعاون
والرشاكة االسرتاتيجية مع الهيئة واملساهمة يف
النهضة والتطوير الشامل الذي تشهده الهيئة
يف مجاالت عملها.
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يف زيارة شملت دول
مجلس التعاون الخليجي
وفد كهرباء الشارقة يروج
لساعة الرتشيد ويبحث
تبادل الخ ربات يف مجال
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الطاقة وإدارة األحامل

20

زار وفد من هيئة كهرباء ومياه الشارقة
دول مجلس التعاون الخليجي الكويت وقطر
والبحني وسلطنة عامن بهدف تبادل الخربات
يف مجال الطاقة وإدارة األحامل يف أوقات
الذروة وأهمية ترشيد االستهالك والخطط
اإلعالمية والرتويجية لنرش السلوكيات
واألساليب الخاصة باإلستخدام األمثل للطاقة
واملياه والرتويج ألهمية تضافر الجهود لنرش
أهداف وآليات تنفيذ مبادرة ساعة الرتشيد
التي اطلقتها الهيئة بتوجيهات صاحب السمو
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة لتكون
 1/7كل عام اعتبارا من الساعة  2.30ظهراً
حتى  3.30بهدف تنمية الوعي لدى املسئولني
بالهيئات واملؤسسات وقادة املجتمع واألفراد
بأهمية الطاقة واملياه وأساليب االستخدام
األمثل لها وتعزيز التحرك الجامعي ملواجهة
ظاهرة االحتباس الحراري من خالل ترشيد
استهالك الطاقة واستخدام املوارد الطبيعية
بطريقة أكرث وعياً.
وتم خالل الزيارة استعراض أهداف وآليات
تنفيذ مبادرة ساعة الرتشيد والنتائج اإليجابية

الكبرية التي حققتها عىل مستوى إمارة الشارقة
ودولة اإلمارات خالل العامني املاضيني ،كام
تم استعراض املرشوعات التطويرية والخطط
االسرتاتيجية للهيئة ملواجهة الحاالت الطارئة
وإدارة األحامل خاصة يف أوقات الذروة  .وأكد
سعادة الدكتور املهندس راشد الليم رئيس
هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن جولة الوفد
يف دول مجلس التعاون الخليجي أمثرت عن
نتائج ايجابية كبرية من خالل التعرف عىل
التجارب املختلفة التي تطبقها هذه الجهات
والتعاون من أجل تطوير الخدمات وإسعاد

املشرتكني  .وأشار إىل أن اسرتاتيجية الهيئة
ورؤيتها لعام  2020تهدف ألن تكون يف موقع
الريادة يف مجاالت عملها عىل مستوى العامل
وذلك من خالل تطوير كافة إجراءات ونظم
العمل بالتعاون مع الجهات املختصة وكافة
الرشكات املحلية والخليجية والعربية والعاملية
وتنفيذ وتطبيق الدراسات املتخصصة واملبتكرة
بالتعاون مع الجامعات ومراكز األبحاث.
وأشار إىل أن الهيئة مستمرة يف إطالق
املبادرات املبتكرة وستوفر كافة اإلمكانات
الالزمة لتنفيذ االسرتاتجية الخاصة مببادرة

الجهات املختصة بدول
الخليج تشيد مببادرة ساعة
الرتشيد وترحب باملشاركة
وتبني آليات تنفيذها
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ساعة الرتشيد وتحقيق حلم الشارقة مدينة
الرتشيد العاملية وتفعيل املبادرة عىل املستوى
الخليجي والعريب والعاملي.
ضم الوفد الزائر من هيئة كهرباء ومياه
الشارقة املهندس عثامن رسور املاس مدير
إدارة مركز التحكم ورئيس الوفد ،وراشد
املرزوقي مساعد مدير إدارة الرتشيد وجالل
مريس رئيس قسم اإلعالم وعمر الخطيب رئيس
قسم اإلنتاج اإلعالمي وأحمد املحضار رئيس
قسم الدعم الفني بإدارة الرتشيد .واستعرض
املهندس عثامن رسور املاس مدير إدارة مركز
التحكم ورئيس الوفد الزائر خالل اللقاءات
التي عقدت مع الجهات املختصة بدول
مجلس التعاون الخليجي خطط واسرتاتيجية
الهيئة الخاصة بإدارة األحامل خالل أوقات
الذروة وقد عرض عن املرشوع الذي نفذته
الهيئة لتطوير مركز التحكم ومراقبة الشبكات
واملحطات وتزويده بأكرب شاشة عرض من
رشكة ميتسوبييش العاملية يف منطقة الرشق
األوسط تنفذها رشكة املستجد للتقنية نظرا
للدور الحيوي الذي يؤديه املركز يف تحقيق
الثبات واالستقرار للشبكات الكهربائية حيث
يعد «العني الساهرة» عىل متابعة األحامل
الكهربائية والطوارئ من خالل املراقبة
والسيطرة الكلية لألنظمة واملحطات طوال
اليوم لضامن تشغيل املحطات بدرجة عالية
من الكفاءة واألمان وتحقيق االستقرار والثبات
للشبكات الكهربائية وتحرص الهيئة عىل توفري
كافة اإلمكانات الالزمة لتطوير املركز وتوفري
أفضل التكنولوجيا لضامن تشغيله بكفاءة
وجودة عالية.
وأكد أن الوفد قدم تقرير شامل عن

نتائج الزيارة لسعادة الدكتور املهندس راشد
الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة
متضمن كافة اإلجراءات والتجارب التي تم
اإلطالع عليها والنقاط التي تم االتفاق عىل
تفعيل التعاون بشأنها مع كافة الجهات التي
متت زيارتها حتى يتم دراسة كافة الجوانب
وتنفيذها .واستعرض راشد املرزوقي مساعد
مدير إدارة الرتشيد خالل اللقاءات الفعاليات
والربامج التي اطلقتها الهيئة تنفيذاً ملبادرة
ساعة الرتشيد التي وجه بإطالقها صاحب
السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد
القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة
لتكون  1/7من كل عام اعتبارا من الساعة
 2.30ظهراً حتى  3.30للفت االنتباه إىل
أهمية ترشيد االستهالك وتوجيه رسالة لقادة
وشعوب العامل بأهمية هذه القضية الحيوية.

وقدم املسئولون بالجهات التي زارها الوفد
عرض موجز حول أهم املرشوعات التطويرية
الخاصة بالطاقة واملياه وجهود التوعية
والتثقيف بأهمية ترشيد استهالك الطاقة
واملياه.
وأشادوا بجهود هيئة كهرباء ومياه الشارقة
يف مجال الحمالت التوعوية باإلستخدم األمثل
للطاقة واملياه والحفاظ عليها ومبادرة ساعة
الرتشيد املبتكرة التي اطلقتها الهيئة بتوجيهات
صاحب السمو حاكم الشارقة ،وأكدوا حرصهم
عىل تفعيل التعاون مع هيئة كهرباء ومياه
الشارقة وتبني أهداف وآليات تنفيذ ساعة
الرتشيد لنرش الوعي بني كافة فئات ورشائح
املجتمع بدول مجلس التعاون الخليجي.
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يف كلمته أمام مؤمتر «من الطاقة إىل السحابة»
الدكتور راشد الليم يستعرض رؤية ومبادرات كهرباء الشارقة
الذكية
استعرض سعادة الدكتور املهندس راشد
الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة يف
ورقة العمل التي قدمها أمام مؤمتر ومعرض
«من الطاقة إىل السحابة» الذي عقد
يف قاعة الشيخ راشد يف مركز ديب الدويل
للمؤمترات واملعارض أحدث املبادرات
واملرشوعات الصديقة للبيئة واملوفرة
للطاقة وأفضل الحلول املتطورة واملامرسات
يف قطاع الطاقة وجهود الهيئة املستمرة يف
هذا املجال ،كام استعرض رؤية الهيئة لعام
 2020والتي تهدف لتقديم أفضل الخدمات
وتحقيق التنمية املستدامة.
شهد فعاليات املؤمتر الذي تنظمه رشكة
شنايدر إلكرتيك ،سعادة الدكتور املهندس
راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه
الشارقة ،سعادة سعيد محمد الطاير العضو
املنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء
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ومياه ،وسعادة وسام لوتاه املدير التنفيذي
ملؤسسة حكومة ديب الذكية ،والسيد مجدي
عابد القنصل العام الفرنيس يف ديب وأكرث
من  200من كبار الشخصيات واملسؤولني
التنفيذيني وصناع القرار .وأوضح سعادة
الدكتور املهندس راشد الليم يف كلمته أمام
املؤمتر أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة تعمل
عىل توفري بيئة مستدامة للبنية التحتية
متاشيا مع الرؤية والتوجيهات السامية
لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان
بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل
حاكم الشارقة والخاصة بالتأكيد عىل
أهمية تبني السياسات والربامج الهادفة
إىل تطبيق معايري االستدامة والرتشيد يف
استهالك الطاقة واستثامر الطاقة املتجددة
يف مسرية النمو والتطور الذي تشهدها
إمارة الشارقة ،واعتامد أعىل معايري

االستدامة الدولية يف مختلف املرشوعات
التي تنفذها الهيئة ،وذلك بالشكل الذي
يعزز من جودة الحياة لسكان اإلمارة
واملساهمة يف تحقيق بيئة اقتصادية
مستدامة متكن من تنويع مصادر الطاقة
وترشيد االستهالك والحفاظ عىل املوارد
الطبيعية .وأشار إىل أن الهيئة متيض قدما
من خالل خطة اسرتاتيجة واضحة وشاملة
لرتشيد استهالك الطاقة بنسبة ال تقل عن
 30%خالل املرحلة املقبلة واالعتامد عىل
التكنولوجيا املتقدمة والتطبيقات الذكية
لتحقيق التنمية املستدامة.
وأكد يف كلمته أن الهيئة حققت إنجازات
مشهودة يف هذا اإلطار من خالل تطبيق
مبادئ حفظ مصادر الطاقة التي تكفل
بها مكتب األمم املتحدة لتطوير الربامج
الصناعية والتي تبنتها منظمة املقاييس

العاملية تحت مسمى ( ) 50001ISO
والتي تبنتها الهيئة وطبقتها كأول هيئة
كهرباء ومياه عربية تتبنى هذه التوصيات
وتطبقها كام تم تنفيذ العديد من مشاريع
استبدال اإلنارة القدمية والتقليدية باإلنارة
املعتمدة عىل نظام ( )LEDوالطاقة
الشمسية يف العديد من املشاريع واعتامد
أنظمة إضاءة حديثة أقل استهالكا للطاقة
بنسبة  % 55وأكرث فعالية يف إنارة الشوارع
والجسور واملرافق العامة.
وأشار إىل أن الهيئة أصبح لديها فرق
مؤهلة لتقديم االستشارات الفنية يف مجال
ترشيد استهالك الطاقة واملياه واستخدام
التنطبيقات الذكية يف املباين لكافة الجهات
من خالل نخبة من املتخصصني والفنيني
الذين تم تدريبهم مبستويات عاملية
بالتعاون مع كربيات الرشكات.
وأكد أن الهيئة تسعى إىل الريادة والصدارة
يف األعامل والخدمات التي تقدمها إىل رشائح

املجتمع املختلفة ،وهي تعي جيدا أن ذلك
لن يتحقق إال من خالل األفكار واإلقرتاحات
املبتكرة سواء من املوظفني أو الجامهري
مبختلف فئاتهم مشرياً إىل أن الهيئة أطلقت
مبادرة تحت شعار (فكريت لـ سيوا) التي
تهدف الستقبال أفكار ومقرتحات الجامهري
للمساهمة يف تحسني بيئة العمل وتطوير
الخدمات املقدمة  ،وتشجيع اإلبداع
واالبتكار ومشاركة الجامهري يف عملية
اتخاذ القرار بشأن التطويرات والتحسينات
الخاصة مبجاالت عمل الهيئة كام أطلقت
الهيئة مبادرة الرتشيد الذيك التي تعتمد
عىل محاكاة للمنازل واملباين الذكية من
خالل تصميم مبنى ذيك مرشد للطاقة
واملياه يتم خالله التحكم يف جميع أجهزة
اإلضاءة واملكيفات وغريها من األجهزة
الكهربائية عن بعد باستخدام التطبيقات
الذكية كام أن هناك شاشة كبرية توضح
كميات االستهالك وقيمتها لتوعية رشائح

املجتمع بفوائد البيوت الذكية يف الحفاظ
عىل الطاقة وترشيد االستهالك من الناحية
اإلقتصادية واإلجتامعية .وأوضح أن إطالق
هذه املبادرات يشكل حافزا إيجابيا
للميض قدماً يف تسخري أحدث التطبيقات
التكنولوجية واملفاهيم العرصية املتطابقة
مع متطلبات االستدامة وترشيد استهالك
الطاقة لتحقيق رؤية حكومة الشارقة
واسرتاتيجيتها املستدامة.
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تكريم سعادة الدكتور راشد الليم من قبل رشكة شنايدر العاملية
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كهرباء الشارقة تبحث خطة الصيانة ورفع كفاءة الشبكة

24
24

الكهربائية مع رشكة تيكو العاملية
أكد سعادة الدكتور املهندس راشد الليم رئيس
هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة بدأت تنفيذ
خطة شاملة لصيانة محطات وشبكات التوزيع
تعتمد عىل استخدام أفضل املعدات واملستلزمات
وقطع الغيار األصلية وذلك بالتعاون مع كربيات
الرشكات العاملية واملحلية املتخصة وذلك بهدف
رفع كفاءة الشبكات واملحطات بنسبة تصل إىل
 . 50%جاء ذلك خالل استقبال سعادته لوفد من
رشكة تيكو العاملية للكهرباء واملعدات ضم ماجور
داندا املدير اإلقليمي للرشكة وطارق نجيب خان
مدير املبيعات مبنطقة الرشق األوسط وبحث
معهم سبل تفعيل التعاون والرشاكة االسرتاتيجية
لتنفيذ خطة الصيانة لشبكات التوزيع من خالل
توفري الوصالت الكهربائية ومستلزمات لحام
الكايبالت وفق أفضل املواصفات العاملية للحفاظ
عىل كفاءة الشبكة الكهربائية واستمرارية تشغيلها
بجودة عالية .
ويف بداية اللقاء رحب سعادة الدكتور املهندس
راشد الليم بالوفد واستعرض جهود الهيئة يف
تطوير شبكات التوزيع ومرشوعاتها املستقبلية
ورؤيتها لعام  2020لتحقيق التنمية املستدامة

ورفع كفاءة التشغيل وحرصها عىل التعاون مع
أفضل الرشكات العاملية لتطوير الخدمات يف كافة
مجاالت عمل الهيئة.
وأكد أن الهيئة بدأت تنفيذ خطة تطوير
شاملة لشبكات الكهرباء يف مختلف املناطق
بإمارة الشارقة تستهدف استبدال الكابالت القدمية
ووضع أخرى حديثة وفق أفضل املواصفات العاملية
وتخفيض الفاقد من الشبكات بنسبة ال تقل عن
 50املائة وذلك بالتعاون والرشاكة االسرتاتيجية مع
عدد من الرشكات العاملية واملحلية  .وأوضح أن
الهيئة تعمل عىل تنفيذ توجيهات صاحب السمو
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو
املجلس األعىل حاكم الشارقة برضورة تطوير
شبكات الكهرباء يف مختلف املناطق والحفاظ عىل
ثبات واستقرار التيار يف مختلف املناطق وتقديم
الخدمات مبستويات عاملية واالهتامم بتطوير
مهارات الكوادر البرشية ودعم برامج التدريب
املختلفة.
وأشار إىل أن الهيئة ستشهد خالل املرحلة املقبلة
طفرة يف مجاالت الشبكات والعدادات الذكية
بالشارقة من خالل تشييد بنية الكابالت التحتية

املطلوبة وتطبيق حلول هندسة الشبكات وتطوير
مركز التحكم استنادا إىل أحدث نظم املعلومات
الجغرافية للمساعدة عىل تخطيط وتصميم
وصيانة البنية التحتية بكفاءة ودعم مجاالت
العمل يف املناطق املختلفة .ومن جانبه أوضح
ماجور داندا املدير اإلقليمي للرشكة أن الرشكة
تعتمد عىل أحدث التقنيات واآلالت ولديها القدرة
عىل توفري معدات كهربائية ووصالت كايبالت ذات
كفاءة عالية وبأسعار تنافسية مشجعة وفرتات
توريد اقل بكثري من املنافسني حيث تعتمد عىل
إجراءات مشددة لرقابة الجودة والتكنولوجيا.
وأشاد بالتطور الذي تشهده هيئة كهرباء ومياه
الشارقة يف كافة املجاالت  ،مؤكدا حرص الرشكة
عىل إبرام وتفعيل التعاون والرشاكة االسرتاتيجية
مع الهيئة مبا يحقق فائدة للطرفني من حيث توفري
منتجات عالية الجودة والدعم الفني يف الوقت
املناسب ووفرة املخزون وضامن تزويد مرشوعات
الهيئة بوصالت كابالت ومستلزمات لحام وفقا
ألعىل معايري الجودة العاملية.

كهرباء

الشارقة

تتوج

للرتشيد

توعية األطفال وابتكار تطبيقات وألعاب الكرتونية
تساعد األطفال عىل تعلم أساليب وسلوكيات
الرتشيد بطريقة جذابة وتشكيل جامعات لرتشيد
االستهالك يف املدارس وتنظيم محارضات توعية
لطالب املدارس والجامعات وتنظيم فعاليات
ومسابقات يف مراكز الناشئة والتعاون مع املؤلفني
واألدباء والشعراء واملؤسسات الثقافية يف املجتمع
لتأليف قصص قصرية وإنتاج أفالم كرتونية
ومرسحيات تناسب الفئة العمرية املستهدفة.
وأشارت املهندسة غادة جمعة سامل مدير إدارة
الرتشيد إىل أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة نفذت
برنامج تدريبي لتأهيل سفراء الرتشيد ووضعت
رشوط محددة الختيارهم تتضمن قدرتهم عىل
االبداع واالبتكار ومتتعهم بالخيال الواسع لتوعية
الطالب والطالبات بأهمية الرتشيد ونرش ثقافة
الرتشيد بني الطلبة من خالل الوسائل املختلفة
وتعريف الطلبة مبراحل إنتاج الطاقة وتحلية
املياه وأفضل الوسائل واملامرسات لتقليل استهالك
الطاقة واملياه واملساعدة يف خفض فاتورة الكهرباء
واملياه باملدرسة واملنزل وذلك فس سن مبكرة
وتستقبل الهيئة ابداعات األطفال عرب موقعها
االليكرتوين والتي تتضمن رسومات وأفكار ترشيدية
مبتكرة.
وأوضح راشد املرزوقي مساعد مدير إدارة
الرتشيد رئيس قسم التوعية والتثقيف بالهيئة
أن مبادرة سفراء الرتشيد انطلقت خالل العام

الدرايس الحايل بتوجيهات من سعادة الدكتور
املهندس راشد الليم رئيس الهيئة وحققت نجاحاً
ملحوظاً وتم تطوير الفكرة وزيادة عدد املشاركني
لتصل إىل  250طالب وطالبة وسيتبعها عدة مراحل
لتشكيل وتأهيل جامعات لرتشيد االستهالك يف
جميع مدارس الشارقة مؤكداً أن املنطقة التعليمية
بالشارقة رشيك أسايس واسرتاتيجي للهيئة يف
حملة ترشيد استهالك الطاقة واملياه وقدم الشكر
للمنطقة التعليمية وجميع الجهات املشاركة يف
الحملة واملنظمني واملحارضين الذين يبذلون
جهوداً مكثفة لتواصل الحملة نجاحها ويتم تطوير
فعالياتها .وأشار إىل أن ترشيد استخدام الطاقة
واملياه يؤثر عىل البيئة ،وعىل حياتنا ،إضافة إىل
تأثريه عىل حياة األجيال القادمة .وهناك العديد
من األمور التي تسعى الهيئة لتحقيقها لتصحيح
املفاهيم واملامرسات الخاطئة يف بعض املؤسسات
والجهات بالشارقة التي تؤدي إىل زيادة معدالت
االستهالك من املياه والكهرباء والغاز استخدامها
بطريقة أكرث وعياً  ،موضحاً أن سفراء وجامعات
الرتشيد بعد تأهيلهم يؤدون دور مهم داخل
املدارس من خالل حث الطلبة وتوجيههم نحو
مفهوم ترشيد استهالك الكهرباء واملياه مبختلف
الوسائل التي تبعث روح النشاط يف نفوسهم
وتستهدف الطالب والطالبات يف مختلف املراحل
الدراسية.
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توجت هيئة كهرباء ومياه الشارقة عدد 250
من أطفال الفئة العمرية  7 5-سنوات كسفراء
للرتشيد يتعاونون مع الهيئة يف غرس سلوكيات
الرتشيد الصحيحة لدى األطفال منذ الصغر ونرش
روح التنافس عىل تطبيق أفضل املامرسات يف
هذا املجال من خالل زيارات للحضانات واملدارس
والتفاعل مع أقرانهم .وأكد سعادة الدكتور
املهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه
الشارقة أن الهيئة تواصل جهودها لتعزيز مشاركة
األطفال وطالب املدارس يف قضايا حامية البيئة
وغرس ثقافة ترشيد استهالك الطاقة واملياه لديهم
منذ الصغر باعتبارهم أجيال املستقبل الذين
يعتمد عليهم املجتمع يف استمرار مسرية النهضة
واالزدهار وحرصت الهيئة أن تتضمن وثيقة
الشارقة مدينة الرتشيد التي أعدتها الهيئة عدد من
الربامج املتخصصة التي تناسب هذه الفئة العمرية
بحيث تعمل عىل اكسابهم مهارات جديدة يف
أجواء تجمع بني املتعة والفائدة يف آن معاً ،
حيث أطلقت الهيئة مبادرة تحت شعار «سفراء
الرتشيد» التي تستهدف اختيار عدد من أطفال
الفئة العمرية من  7 5-سنوات وتتويجهم سفراء
للرتشيد يتعاونون مع الهيئة يف غرس سلوكيات
الرتشيد الصحيحة لدى األطفال منذ الصغر ونرش
روح التنافس عىل تطبيق أفضل املامرسات من
خالل زيارات للحضانات واملدارس وتفعيل دور
الشخصيات الكرتونية قطورة وكهروب وشعلول يف

250

طف ًال

سف راء
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تقري راً لدعمه لساعة الرتشيد وجهوده يف الحد من االحتباس الح راري
كهرباء الشارقة تكرم وزير البيئة والتغري املناخي
الختياره الشخصية املتميزة لشهر الرتشيد
كرمت هيئة كهرباء ومياه الشارقة معايل
الدكتور ثاين بن احمد الزيودي وزير التغري
املناخي والبيئة الختياره الشخصية املتميزة
عن شهر يوليو الذي اطلقت عليه الهيئة شهر
الرتشيد وذلك تقديراً لجهوده املتميزة يف دعم
مبادرة ساعة الرتشيد التي اطلقتها الهيئة
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور
سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس
االعىل حاكم الشارقة وتقديرا لجهوده يف
مجال الحفاظ عىل البيئة والحد من االحتباس
الحراري وتحقيق التنمية املستدامة  ونرش
الوعي باهمية االستخدام األمثل للطاقة واملياه.
وأوضح سعادة الدكتور املهندس راشد الليم
رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن دعم
معايل وزير التغري املناخي والبيئة وعدد من
الوزرراء ورؤساء ومدراء الجهات الحكومية
والخلصة ورموز املجتمع عىل مستوى الدولة
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ملبادرة ساعة الرتشيد وتوقيعهم عىل وثيقة
الرتشيد ساهم يف نرش املبادرة وتحقيق أهدافها
والتعريف بآليات تنفيذها .وأشار إىل الدور
الفعال ملعايل وزير التغري املناخي والبيئة يف
اعداد الترشيعات واإلسرتاتيجيات وتبني
اسرتاتيجيات ترشيد االستهالك يف كافة مناطق
الدولة وحرصه عىل التعاون والتنسيق مع
مختلف الجهات الحكومية والخاصة املعنية
بخفض االنبعاثات الكربونية وتطبيق أفضل
وسائل وسلوكيات الرتشيد وتحقيق التنمية
املستدامة ورفاهية املجتمع وتقدمه الحضاري.
وأكد أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة تحرص
عىل تفعيل التعاون املشرتك مع وزارة التغري
املناخي والبيئة للمساهمة يف إعداد دراسات
متخصصة ونظم تشجع عىل االستخدام االمثل
للطاقة واملياه وإعداد الترشيعات والقوانني
التي تحافظ عىل حقوق األجيال القادمة يف

املوارد الحيوية والحفاظ عىل البيئة ومواكبة
الجهود العاملية يف الحد من االحتباس الحراري
والتغري املناخي وقال سعادة الدكتور املهندس
راشد الليم إن الهيئة تطبق أحدث املواصفات
الفنية العاملية يف إنتاج وتوزيع الطاقة وتحرص
عىل استخدام مواد صديقة للبيئة يف مجاالت
عملها بهدف الوصول إىل أفضل املعايري
واملواصفات العاملية وتخفيض االستهالك
واالنبعاثات الكربونية مشريا إىل أنه تم خالل
ساعة الرتشيد توفري  ١٧ميجاوات وما يعادل
توفري  408ميجاوات يف اليوم الواحد وتخفيض
 244طنا انبعاثات كربونية.
وأشار إىل أن النجاح الذي حققته مبادرة
ساعة الرتشيد عىل مستوى إمارة الشارقة
والدولة شجع عىل نرش الفكرة عىل مستوى
دول الخليج العريب وسيتم العام القادم الرتويج
للمبادرة عىل مستوى الوطن العريب وبعدها
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عىل مستوى العامل .
ونوه إىل أن الهيئة أطلقت العديد من املبادرات
التي تهدف لتطوير مرشوعات الطاقة يف إمارة
الشارقة ونرش التوعية بأهمية اإلستخدام
األمثل وتعترب مبادرة ساعة الرتشيد مبا تضمنته
من أهداف واسرتاتيجيات ومبادئ منهجا
وخطة عمل تسعى من خاللها لتحقيق التنمية
املستدامة بالتعاون مع مختلف الوزارات
واملؤسسات العلمية والهيئات والدوائر املحلية
واالتحادية ولفت انتباه رموز املجتمع والقادة
والسياسيني وكافة فئات ورشائح املجتمع
بخطورة اإلرساف يف استخدام الطاقة واملياه
وخاصة يف أوقات الذرة  .من جانبه أشاد معايل
الدكتور ثاين بن احمد الزيودي وزير التغري
املناخي والبيئة باملبادرات التي تطلقها الهيئة
يف مجال التوعية بالحفاظ عىل البيئة وتخفيض
نسبة االستهالك واشاد بالتطور الذي تشهده
الهيئة وميثل نقلة نوعية يف الخدمات التي

تقدمها للمشرتكني ومثن التعاون املستمر بني
الوزارة والهيئة مام سيساهم يف إعداد دراسات
متخصصة ونظم لتطوير مرشوعات تحافظ
عىل البيئة وتحد من االنبعاثات الكربونيه
وإعداد الترشيعات والقوانني التي تحافظ عىل
حقوق األجيال القادمة يف املوارد الحيوية.
وأثنى معاليه عىل جهود الهيئة يف مجال إعداد
حمالت التوعية بأهمية االستخدام األمثل
للطاقة واملياه خاصة ساعة الرتشيد ووثيقة
الشارقة مدينة الرتشيد وما تضمنته من أهداف
واسرتاتيجيات ومبادئ وضعتها الهيئة بهدف
تحقيق التنمية املستدامة مبستويات عاملية
معتمدة عىل اسرتاتيجية واضحة وأفكار مبتكرة
لتحقيق التميز والريادة.
وأشار إىل أهمية تضافر الجهود وتطوير
اآلليات والربامج املختلفة التي ترتقي بأداء
العمل وتحقيق اإلنجازات التي تسهم يف
ترجمة رؤية اإلمارات  2021الهادفة إىل تحقيق

التنمية املستدامة وتعزيز دورها الريادي عىل
مستوى العامل.
وأوضح أن الطاقة واملياه تعتربان ركيزة
أساسية لتحقيق االنجازات والتطور يف شتى
املجاالت لذلك البد من االستخدام األمثل لهذه
املوارد الحيوية وتحمل املسئولية للحفاظ عىل
حقوق األجيال القادمة يف هذه املوارد ..وأكد
إعتزازه بتكريم هيئة كهرباء ومياه الشارقة له
واختياره الشخصية املتميزة عن شهر الرتشيد.
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14

مبادرة وبرنامج ساهمت يف ترويج ساعة الرتشيد عىل
مستوى الدولة

كهرباء الشارقة تعلن توفري 17
يعادل  408ميجا وات يف اليوم وتخفيض  244طن من
ميجا خالل ساعة ما

االنبعاثات الكربونية
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أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن توفري
 17ميجاوات خالل ساعة الرتشيد ما يعادل يف
اليوم الواحد توفري  408ميجاوات وتخفيض 244
طن انبعاثات كربونية ولو استمر الرتشيد بهذا
املعدل خالل عام كامل فإن تكلفة كميات الطاقة
املوفرة تكفي إلنشاء محطة إنتاج تضم  4وحدات
توليد تبلغ تكلفتها  500مليون درهم .
واشار سعادة الدكتور املهندس راشد الليم رئيس
هيئة كهرباء ومياه الشارقة اىل ان ساعة الرتشيد
التي اطلقتها الهيئة بتوجيهات صاحب السمو
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو
املجلس األعىل حاكم الشارقة حققت هذا العام
هدفها من خالل تنمية الوعي لدى املسئولني
بالهيئات واملؤسسات وقادة املجتمع واألفراد
بأهمية الطاقة واملياه وأساليب االستخدام األمثل
لها وتعزيز قدراته التحرك الجامعي ملواجهة ظاهرة
االحتباس الحراري من خالل ترشيد استهالك الطاقة
واستخدام املوارد الطبيعية بطريقة أكرث وعياً.
وأوضح أن تفاعل الدوائر الحكومية والرشكات
الخاصة واملنشآت السياحة وأفراد املجتمع مع
املبادرة من خالل إغالق األجهزة الغري رضورية
وإجراء أعامل الصيانة والرتويج للمبادرة ساهم
يف تحقيق نتائج إيجابية كبرية .وأكد أن الهيئة
تستهدف أن تصل نسبة ترشيد استهالك الطاقة
يف إمارة الشارقة خالل السنوات القادمة إىل
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 ،30%مشرياً إىل ان االحتفاالت بساعة الرتشيد
التي أطلقتها الهيئة بتوجيهات من صاحب السمو
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو
املجلس األعىل حاكم الشارقة لتكون الخطوة األوىل
نحو تحقيق حلم الشارقة مدينة الرتشيد عىل
مستوى املنطقة والعامل تعترب رمز ودعوة للجميع
عىل املستوى املحيل واالقليمي والعاملي لاللتزام
مببادئ االستخدام األمثل للطاقة واملياه وتخفيض
االنبعاثات الكربونية.
وأشار إىل أن الهيئة أطلقت هذا العام 14
برنامج ومبادرة مختلفة للرتويج لساعة الرتشيد
تستهدف كافة فئات وقطاعات املجتمع تتضمن
مبادرة رايات ساعة الرتشيد من خالل عمل
لوحات أعالنية وتوزيعها عىل الشوارع والفواتري
واالكياس ومبادرة خطوات بعيدة للرتويج للفكرة
خارج امارة الشارقة يف الدولة واملنطقة ومبادرة
رواد الطاقة بالتعاون مع الجمعية النسائية
بالشارقة والتي تهدف لتثقيف وتوعية ربات
املنازل ومبادرة ومضات ساعة الرتشيد من خالل
بث مجموعة من الرسائل التوعوية عرب وسائل
االعالم للتعرف باملبادرة وأهم االجراءات التي
يجب تنفيذها للمشاركة يف هذه ساعة ومبادرة
تجوال لساعة الرتشيد من خالل الزيارات امليدانية
وتوزيع مطويات ونصائح توعوية لهم ومبادرة
مصانعنا مرشدة من خالل التوقيع عىل تعهد

باملشاركة يف ساعة الرتشيد واتباع السلوكيات
واتخاذ إجراءات تخفيض االستهالك خاصة يف
املنشآت واملصانع ذات االستهالك الكثيف للطاقة
ومبادرة منابر الرتشيد من خالل الرتويج للمبادرة
عرب مساجد امارة الشارقة وتعريفهم بساعة
الرتشيد ونرش ثقافة الرتشيد فيها من خالل خواطر
بعد الصاله ومحارضات لعامل النظافة باالضافة
اىل مطبوعات ونرشات توزع عىل املصلني ومعرض
مصغر للتعريف بأساليب الرتشيد وكذلك الرتويج
للمبادرة يف املراكز التجارية معا ً لساعة الرتشيد
ووبرنامج إلعداد قادة الرتشيد من خالل اختيار
منسقني من مختلف الجهات وتدريبهم وإعدادهم
للرتويج لسلوكيات الرتشيد الصحيحة ومبادرة
قوافل الرتشيد والتي تجوب مختلف املكناطق
داخل الدولة للرتويج لساعة الرتشيد .
وأكد أن الهيئة مستمرة يف تنفيذ فعاليات املبادرة
طوال العام وستوفر كافة اإلمكانات الالزمة
لتنفيذ االسرتاتجية الخاصة باملبادرة لتكون بداية
الطريق نحو تحقيق حلم الشارقة مدينة الرتشيد
العاملية حيث حققت الشارقة انجازات يف مجاالت
عديدة وأصبحت مدينة الثقافة العربية واإلسالمية
ومدينة الطفل والشارقة مدينة صحية وبالعمل
الجاد وتضافر الجهود ستصبح مدينة الرتشيد
العاملية خالل املرحلة املقبلة وناشد جميع الفئات

ورشائح املجتمع بذل مزيد من الجهود واالستمرار
يف تطبيق مامرسات وسلوكيات الرتشيد طوال العام
لتحقيق هذا الحلم.
ومثن حرص الهيئات والدوائر واملؤسسات
وقادة املجتمع واألفراد عىل املشاركة يف مبادرة
ساعة الرتشيد وتقدم بالشكر لكافة الجهات
الحكومية والرشكات الخاصة واملنشآت السياحية
واملراكز التجارية واألفراد عىل تفاعلهم مع املبادرة
وتوقيعهم عىل وثيقة االنضامم لساعة الرتشيد.
وأوضح أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة تبذل
جهوداً كبرية لتوفري طاقة نظيفة تتسم باالستمرارية
وتخدم معطيات البيئة حيث أن رضوريات
املستقبل تستدعي ذلك،باإلضافة إىل جهودها يف
مجال التوعية بأهمية ترشيد استهالك الكهرباء
واملياه والغاز والتي أصبح لزاماً أن ُتستغل هذه
الطاقات االستغالل األمثل حتى ال تعاين األجيال
القادمة من جراء االستنزاف الذي يؤثر عىل هذه
املوارد الحيوية وعىل البيئة وصحة اإلنسان  ،مشرياً
إىل أن الهيئة تضع ضمن أولوياتها الحفاظ عىل
البيئة يف جميع املرشوعات التي تنفذها.
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كهرباء الشارقة تطلق قوافل التوعية يف املساجد والجهات الحكومية للتعريف
بساعة الرتشيد
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أطلقت هيئة كهرباء ومياه الشارقة قوافل الرتشيد
لتجوب والدوائر والهيئات الحكومية ومساجد
الشارقة خالل شهر رمضان للتوعية بأهمية ساعة
الرتشيد التي أطلقتها الهيئة بتوجيهات من صاحب
السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة لتكون أول
يوليو من كل عام من الساعة  2,30حتى 3,30
ظهراً وهي الساعة التي يزداد فيها الطلب عىل
التيار الكهربايئ وتصل األحامل إىل الذروة وذلك
بهدف التوعية بأهمية االستخدام األمثل للطاقة
وتخفيض االنبعاثات الكربونية من خالل إغالق
األجهزة الغري رضورية واالهتامم بالصيانة الدورية.
وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد الليم رئيس

هيئة كهرباء ومياه الشارقة أنه تم وضع خطة
طموحة لنرش الفكرة عىل مستوى إمارة الشارقة
ثم ننطلق عىل مستوى الدولة واملنطقة والعامل
إلحداث تغيري يف املفاهيم الخاصة باستخدامات
الطاقة وتحقيق أفضل النتائج يف مجال ترشيد
االستهالك واالستخدام األمثل للطاقة واملياه.
وأشار إىل أن قوافل الرتشيد بدأت يف تنفيذ
جوالت ميدانية بالدوائر والجهات الحكومية
لتوعية رؤساء ومدراء الجهات الحكومية املسئولني
واملوظفني واطالعهم عىل وثيقة الرتشيد وتوقيعهم
عىل االلتزام باملشاركة يف املبادرة  ،كام تنفذ جوالت
ميدانية يف املساجد لتوعية املصلني وتعريفهم
باهداف وآليات تنفيذ مبادرة ساعة الرتشيد.

وأوضح أن الهيئة وفرت كافة االمكانات الالزمة
لتنفيذ املبادرة وفقاً ألفضل املامرسات العاملية يف
هذا املجال حتى تسهم املبادرة يف ترسيخ مكانة
إمارة الشارقة الحضارية وريادتها يف الحفاظ عىل
البيئة  ،مشرياً إىل ان املبادرة تسعى لتوجيه رسالة
لقادة املجتمع والسياسيني ومراكز اتخاذ القرار
واملدارس وربات املنازل وكافة الفئات برضورة
تضافر الجهود وذلك انطالقاً من رؤية وتوجيهات
صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد
القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة
برضورة تعزيز التعاون والتواصل بني كافة الدوائر
والهيئات واملؤسسات يف إمارة الشارقة لتحقيق
التنمية املستدامة وتنمية الوعي بقضايا املجتمع
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الحيوية والرتكيز عىل نرش ثقافة ترشيد استهالك
الكهرباء واملياه وجعلها سلوك يومي ميارسه سكان
إمارة الشارقة للحفاظ عىل نعمتي املاء والكهرباء،
حيث أن الكهرباء واملياه تعتربان عامد الحياة ،وال
تستطيع أي مجتمعات االستغناء عنهام يف ظل
االحتياج اليومي لهام كمطلبني أساسيني للنمو
واالستقرار والحياة الطبيعية ..وتوافرهام يعني
وجود حضارة وحياة ومنو وتقدم واستدامة.
وأوضح أن الهيئة تعترب أول هيئة كهرباء ومياه
عربية تتبنى وتطبق مبادئ حفظ مصادر الطاقة
التي تكفل بها مكتب األمم املتحدة لتطوير
الربامج الصناعية والتي تبنتها منظمة املقاييس
العاملية تحت مسمى ايزو .50001
وأشار إىل أن الطلب عىل الكهرباء واملاء يزداد
سنوياً مبعدالت عالية  ،مام يتطلب استثامرات
سنوية كبرية ملجابهة النمو املضطرد يف االستهالك
ويسهم ترشيد االستهالك وحسن إدارة الطلب عىل
الطاقة يف تحسني استغالل املوارد ورفع كفاءة
استخدام الطاقة ،وكذلك تخفيض تكاليفها لكل من
املشرتكني والهيئة.
وأوضح أن الهيئة نفذت دراسة استقصائية
حول معدالت استهالك الطاقة خالل خمس
سنوات وبينت الدراسة أن أعىل معدل لالستهالك
يكون يف أول يوليو وذلك تزامناً مع ارتفاع
درجات الحرارة وخاصة عندما يتوافق مع شهر
رمضان املبارك حيث تزداد األحامل عىل محطات
وشبكات الكهرباء مام يساهم يف زيادة تكاليف
اإلنتاج واستهالك الوقود لهذا جاء إطالق مبادرة

ساعة الرتشيد لتكون يف أول يوليو من كل عام من
الساعة  2.30حتى  3.30عرصاً ،وهي أكرث الساعات
التي يزيد فيها االستهالك وذلك للفت النظر ورفع
الوعي بخطر اإلستهالك الزائد وتأثريه عىل شبكات
الكهرباء والبيئة والتغري املناخي .
وأكد أن الهيئة ستعمل عىل ان تحقق املبادرة
أهدافها من خالل انطالقها من الشارقة ثم نرش
الفكرة عىل املستوى املحيل واالقليمي والعاملي
وتسعى املبادرة لتوعية الناس بأهمية ترشيد
استهالك الطاقة واالستخدام األمثل لها خاصة
خالل ساعات الذروة التي تزيد فيها األحامل
عىل الشبكة الكهربائية مام يساهم يف الحفاظ
عىل البيئة وتخفيض كميات االنبعاثات الكربونية
وتهدف املبادرة إىل املساهمة يف تخفيض استهالك
الطاقة خالل ساعات الذروة بنسبة ال تقل عن
 30%مام يساهم يف استقرار الشبكة الكهربائية
وتخفيض قيمة فواتري االستهالك عىل املشرتكني.
وحول آليات تنفيذ املبادرة التي تم تحديدها
وبدأت الهيئة يف تنفيذها أوضح أنه تم تحديد
ساعة الذروة لتكون يف األول من يوليو كل عام
من الساعة  2.30حتى  3.30عرصاً  ،وذلك لرفع
الوعي بخطر اإلستهالك الزائد وتأثريه عىل شبكات
الكهرباء والبيئة والتغري املناخي ومخاطبة جميع
الرشكات واملصانع والهيئات والدوائر الحكومية
ومالك املنازل باطفاء جميع األجهزة الغري رضورية
خالل ساعة الذروة وإطفاء اإلضاءة واالعتامد عىل
اإلضاءة الطبيعية ومراجعة صيانة جميع األجهزة
الكهربائية والرتكيز عىل نرش الوعي بأهمية صيانة

أجهزة التكييف واختيار األجهزة املوفرة للطاقة
يف املباين الجديدة ورضورة مراعاة ضبط درجة
حرارة التكييف عىل  24درجة مئوية يف املكان
وخاصة يف فرتة الذروة وإغالق أجهزة التكيييف
عند مغادرة املكان وتنظيم محارضات توعية
ملكاتب االستشارات الهندسية ومكاتب العقارات
بأهمية استخدام األجهزة املوفرة والصيانة الدورية
لألجهزة وتصميم شعار موحد ثابت ملبادرة ساعة
الرتشيد وإعداد مؤرش األحامل من خالل إعالنات
مضيئة يف بعض امليادين واملواقع الحيوية بحيث
يوضح كميات األحامل يف األوقات املختلفة وبث
رسائل عرب وسائل اإلعالم املختلفة ومناشدة الناس
بتخفيض الطاقة وعدم تشغيل األجهزة املنزلية غري
الرضورية يف وقت الذروة ،مثل املكواة الكهربائية،
وغسالة املالبس ،وغسالة األطباق ،وسخان املياه
الكهربايئ ،والفرن الكهربايئ وغريها من األجهزة،
مام يؤدي إىل توفري االستهالك وتحسني كفاءة
الشبكات ،وتوفري الوقود املستخدم يف إنتاج الطاقة
الكهربائية ،واملحافظة عىل املوارد الطبيعية،
وتقليل االنبعاثات امللوثة للبيئة .كام تتضمن
آليات تنفيذ مبادرة ساعة الرتشيد بث رسائل
نصية للمشرتكني توضح كميات األحامل وتحثهم
عىل التفاعل مع املبادرة واملشاركة يف املعارض
واملؤمترات بالتعاون مع الجهات الحكومية
ومصنعي األجهزة املوفرة للطاقة ورشكات الصيانة
للتوعية بأهمية االستخدام األمثل للطاقة ورضورة
استخدام األجهزة املوفرة والصيانة الدورية .
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ودورهم املؤثر يف
توفري الطاقة
كهرباء الشارقة
تنظم ملتقى العامل
الرتشيدي األول

نظمت هيئة كهرباء ومياه الشارقة بالتعاون
مع بلدية مدينة الشارقة ملتقى العامل
الرتشيدي األول يف حديقة الرولة وذلك تزامنا
مع االحتفاالت باليوم العاملي للعامل وتم خالل
املهرجان تقديم محارضة باللغة االوردية حول
أسس وأساليب االستخدام األمثل للطاقة واملياه
كام تم توزيع مطبوعات توعية عىل املشاركني
يف املهرجان والذين زاد عددهم عن ألف عامل
كام شاركت يف فعاليات املهرجان إدارة الطب
الوقايئ من خالل إجراء الفحوصات الطبية
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املجانية للمشاركني وتم تنظيم مسابقات
وفقرات ترفيهية للعامل وشارك مصنع مياه
زالل من خالل استعراض التكنولوجيا الحديثة
املستخدمة يف إنتاج املياه واملبادرات التي
يقدمها املصنع للعامل لتطوير مهارتهم
وتحقيق الرضا الوظيفي لهم .
واوضح سعادة الدكتور املهندس راشد الليم
رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة تويل
فئة العامل أهمية خاصة وتقدر جهودهم التي
يبذلونها يف كافة املجاالت ويف جميع االوقات

والظروف املناخية املختلفة لتقديم الخدمات
بكفاءة ومواصفات عاملية مشريا إىل أن الهيئة
أطلقت أكرث من  ٢٥مبادرة لتطوير الخدمات
ومهارات العاملني ومن اهمها مبادرة عاملنا
فلنسعدهم والتي تقدم العديد من الخدمات
للعامل يف الهيئة .
وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد الليم
رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة
باتت منوذجا يحتذي به يف االهتامم بقطاع
العامل والتأكيد عىل حقوقهم وتعزيز الثقة
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بينهم وبني اإلدارة العليا  ،إضافة إىل االطالع عىل
متابعة اهتامماتهم ودعم ثقافتهم ومعرفتهم
وتوعيتهم يف كافة املجاالت.
وأضاف أن الهيئة تحرص عىل رعاية فئة
العامل ،ومتكينها ،للميض قدما مع كافة
رشائح املجتمع ،لتحقيق أرقى مناذج الرشاكة
التكاملية ،انطالقا من الوعي التام بأهمية دور
العامل يف بناء األمم وتطويرها وتحقيق تنميتها
املستدامة.
وأشار إىل أن فئة العامل عليهم مسئولية
كبرية يف مجال ترشيد استهالك الطاقة واملياه
والهيئة أعدت برامج متخصصة لتوعية هذه
الفئة بأفضل أساليب وسلوكيات الحفاظ عىل
الطاقة واملياه ومن جانبها أشارت املهندسة
غادة جمعة سامل مدير إدارة الرتشيد بالهيئة
إىل أن تنظيم مهرجان العامل الرتشيدي األول
بحديقة ميدان الرولة يهدف الستقطاب
أكرب عدد من العامل للمشاركة يف فعاليات
املهرجان والتعرف عىل جهود الهيئة يف مجال
إنتاج وتوزيع الطاقة واملياه وبرامج الرتشيد
املختلفة .وأكدت أن الهيئة تنظم برامج
للتوعية برتشيد استهالك الطاقة واملياه تناسب

كافة رشائح املجتمع والفئات العمرية وحققت
حملة الرتشيد التي أطلقتها الهيئة تحت شعار
بالرشيد الكل مستفيد نتائج إيجابية ونسعى
لتخفيض االستهالك بنسبة ال تقل عن  ٣٠يف
املئة خالل املرحلة املقبلة.
وأعرب العامل املشاركون يف فعاليات ملتقى
العامل الرتشيدي األول عن شكرهم وسعادتهم
بهذه الفعاليات واالهتامم الذي يحظون به،

مؤكدين أن التسهيالت والرعاية واملبادرات
التي تقدمها الهيئة  ،تعكس مدى التطور
واالزدهار والصورة املرشقة التي وصلت اليها
الهيئة .
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بهدف تأمني أنظمة املعلومات وتعزيز الخدمات
كهرباء الشارقة توقع اتفاقية مع رشكة ديل العاملية الستبدال أجهزة الحاسب اآليل
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وتوفري أحدث التقنيات

34

وقعت هيئة كهرباء ومياه الشارقة اتفاقية
مع رشكة ديل العاملية بهدف تفعيل الرشاكة
االسرتاتيجية بني الجانبني من خالل ابتكار
وتطوير التقنيات والخدمات لحامية الشبكات
وتعزيز وتحسني خدمات الطاقة واملياه يف
اإلمارة وتقييم واستبدال جميع أجهزة الحاسب
اآليل القدمية بالهيئة بأحدث األجهزة واستخدام
تقنيات إعادة التدوير يف كافة األجهزة وقطع
الغيار بهدف الحفاظ عىل البيئة وذلك يف
إطار اسرتاتيجية الهيئة يف التوجه نحو التنمية
املستدامة وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب
السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد
القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة.
وقع االتفاقية سعادة الدكتور املهندس راشد
الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة
ووانجلس لوجوسكوس مدير املبيعات االقليمي
لرشكة ديل يف دول الخليج ومنطقة الرشق
األوسط وأفريقيا ومسعود بن حافظ املدير
التنفيذي لرشكة مفتاح املعلومات التكنولوجية.
وأوضح سعادة الدكتور املهندس راشد الليم
رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة ان االعتامد
عىل التقنية الحديثة يف مختلف مجاالت

العمل واالستفادة من األنظمة املتطورة
لحامية الشبكات واألخذ بالحلول املبتكرة
تنطلق من مبادئ و أهداف ورؤية الهيئة لعام
 2020يف الحفاظ عىل البيئة وتحقيق التنمية
املستدامة وتطبيق أفضل املعايري التنافسية يف
كافة مجاالت العمل بالهيئة  .وأشار إىل أن
الهيئة تعمل باستمرار عىل تحديث وتطوير
األنظمة والنهوض ببنيتها التحتية وتتطلع أن
يساهم ذلك يف أداء عملها بأفضل معايري الدقة
والكفاءة.
وأشار إىل أن اإلتفاقية تضمنت وضع
خطط وبرامج بالتعاون مع رشكة ديل لتنمية
وتطوير مهارات الكوارد البرشية وإعادة تأهيل
العاملني يف مجال تقنية املعلومات من أجل
تزويدهم باملعرفة الكافية حول طرق التعامل
مع هذه التقنيات املتطورة من خالل برامج
نوعية ومشاركتهم يف هذه الدورات التدريبية
سواء داخل الدولة أو خارجها .وأوضح ان هذا
التعاون مع رشكة ديل يؤكد استمرار الجهود
الرامية لتطوير مجاالت العمل ومواكبة
التوسع والتطور الحضاري الذي تشهده إمارة
الشارقة وتساعد هذه الخطوة الجديدة عىل

تحليل وتخزين كمية كبرية من البيانات وهو
أمر مهم لضامن استمرارية التطوير وسنتمكن
بفضل خربة الرشكة وحلولها املتكاملة من
امتالك األدوات الالزمة لدعم مرشوعات الهيئة
املختلفة.
من جانبه أوضح مسعود بن حافظ نائب
الرئيس التنفيذي لرشكة مفتاح للمعلومات
التكنولوجية أنه سيتم تزويد الهيئة بأحدث
األجهزة والتقنيات والربامج املعتمدة عاملياً
من رشكة ديل مشرياً إىل أن خطوات التطوير
التي تتخذها هيئة كهرباء ومياه الشارقة
تعكس األهمية التي توليها إمارة الشارقة
لقطاع الطاقة حيث ان توفري أجهزة وأنظمة
وتطبيقات حديثة وتطبيق الحلول والتقنيات
املبتكرة سيكون له نتائج إيجابية مؤثرة
وبعيدة املدى عىل أنشطة ومرشوعات الهيئة.
وأكد أن الرشكة تحرص عىل تفعيل التعاون مع
هيئة كهرباء ومياه الشارقة وستوفر األجهزة
والربمجيات الالزمة للحلول املصممة خصيصا
لتلبية احتياجات الهيئة وحامية الشبكات .
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ضمن برنامج التدريب الصيفي
كهرباء الشارقة تستقبل
الطالب ذوي االحتياجات الخاصة
لتطوير مهاراتهم ودمجهم يف

أخـــــبار و أنـشـطـــة

املجتمع
املتدربون  ..استفدنا من
امكانات الهيئة واكتسبنا
مهارات متعددة ومعلومات
عن الطاقة واملياه واج راءات
العمل

36

استقبلت هيئة كهرباء ومياه الشارقة عدد
من الطالب ذوي االحتياجات الخاصة املنتسبني
ملدينة الخدمات اإلنسانية وذلك ضمن برنامج
التدريب الصيفي الذي تنظمه الهيئة خالل
شهر يوليو الجاري ويهدف إىل تزويد املتدربني
باملهارات العملية املكملة للدراسات النظرية
وتطوير قدراتهم من واقع بيئة العمل وصقل
حصيلتهم العلمية بالخربة وفق برنامج تدريبي
متطور ومتخصص يتناسب مع احتياجاتهم،
مبا يخدم مسرية التنمية املستدامة يف إمارة
الشارقة والدولة .
وأوضح سعادة الدكتور املهندس راشد الليم
رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن اتجاه
الهيئة نحو تدريب ذوي االحتياجات الخاصة
ضمن برامج التدريب الصيفي يأيت يف إطار
حرص الهيئة عىل دمج هذه الفئة يف املجتمع

واالستفادة منها مبا يتناسب مع قدراتهم واملهام
التي ميكن أن يؤدوها يف مواقع العمل وذلك
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور
سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس
األعىل حاكم الشارقة برضورة االهتامم بذوي
االحتياجات الخاصة وتنمية مهاراتهم وقدراتهم
ودمجهم يف املجتمع  .وأكد أن استقبال الهيئة
لهذه املجموعة من الطلبة املتدربني يأيت يف إطار
مسؤوليتها املجتمعية ومساهمتها الفاعلة يف
املجتمع وحرصها عىل تأهيل وتدريب الكوادر
املواطنة لخلق جيل متميز قادر عىل مواكبة
متطلبات التنمية الشاملة الحالية واملستقبلية .
ويف لقاء مفتوح مع الطالب والطالبات ،دعت
موزة مطر العقرويب رئيسة قسم التدريب
بالهيئة املتدربني إىل تحقيق االستفادة القصوى
من هذه الفرصة التي تتيحها لهم الهيئة مبا
متتلكه من خربات فنية وإدارية وانجازات
تحققت عىل مدى عقود طويلة ،حيث أن للهيئة
دور ريادي يف عملية البناء والتنمية وإرساء
البنية التحتية بالشارقة من خالل مرشوعاتها
املتعددة يف كافة إنحاء إمارة الشارقة .
وأشارت إىل أهمية وجود التدريب
والتطبيقات العملية وامليدانية للمواد التي
تدرس نظرياً ملا لذلك من اثر ايجايب ينعكس
عىل الطالب حيث أن التطبيقات العملية
وامليدانية تكسب الطالب والطالبات املهارات
الالزمة إلقتحام ميدان العمل بعد التخرج بكل
جدارة واقتدار وتجعلهم قادرين عىل التكيف
مع الواقع منوهة إىل أن الفوج األول من
املتدربني هذا العام يضم عدد  15طالبأ وطالبة
ويساعدهم الربنامج التدريبي عىل تحديد

هدفهم الوظيفي بعد التخرج حيث يكون عند
التخرج أكرث قدرة عىل فهم متطلبات النجاح
يف مهنته ومعرفة القدرات واإلمكانات ومواطن
الضعف والقوة الذاتية من خالل املواجهة
الفعلية للحياة العملية.
وأوضحت أن الهيئة حرصت عىل أن تتضمن
برامج التدريب والتطبيق العميل وامليداين التي
تقدمها للطالب والطالبات عىل موضوعات
تحقق للطالب إيجابيات وفوائد كثرية حيث
تعمل عىل صقل مهارة الطالب ومتنحهم الثقة
بالنفس وتكسبهم الخربات الالزمة ،ومتكنهم
من أداء عملهم بإتقان يف املستقبل وذلك من
خالل ترسيخ مفاهيم العمل الجاد واملميز
وإرساء املفاهيم الوظيفية الداعمة للمتدربني
والتي من شأنها أن ترتقي مبستويات األداء
يف مختلف القطاعات  ،كام أن الهيئة تحقق
استفادة من تدريب الطالب من خالل األفكار
املبتكرة التي يقدمونها لتطوير العمل خالل
فرتة التدريب واألبحاث التي يقدمونها .
وأشارت إىل أن تدريب ذوي االحتياجات
الخاصة يتم وفق برنامج محدد يساعدهم عىل
التفاعل وااليجابية واكتساب مهارات التعامل
مع نوعيات مختلفة من الناس واالندماج مع
فئات املجتمع واكتساب مهارات كثرية مثل
الدقة والرسعة يف انجاز .وأوضح عالء الدين
عثامن أحد املتدربني من ذوي االجتياجات
الخاصة املنتسبني ملدينة الخدمات االنسانية أن
هيئة كهرباء ومياه الشارقة لديها خربة كبرية
ومتكنت خالل فرتة التدريب بالرغم من قرصها
من التعرف عىل معلومات مفيدة يف مجال
الطاقة واملياه وغجراءات العمل  ،كام أنني
استفدت من العمل مع فريق كل منا يكمل
اآلخر النجاز العمل املطلوب واكتسب خربات
كبرية من خالل االندماج يف بيئة عمل حقيقية
والتفاعل وااليجابية واكتساب مهارات التعامل
مع نوعيات مختلفة من الناس واكتساب
مهارات كثرية مثل الدقة والرسعة يف انجاز
العمل وطالب بأن تكون فرتة التدريب الصيفي
أطول حتى تتحقق استفادة أكرب.

بهدف الحفاظ عىل
البيئة والحد من التغري
املناخي
كهرباء الشارقة
وجمعية اإلمارات
للحياة الفطرية تبحثان
تعزيز التعاون لتنفيذ

اس رتاتيجية 2020
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بحثت هيئة كهرباء ومياه الشارقة مع
«جمعية اإلمارات للحياة الفطرية تعزيز
التعاون املشرتك وتبادل الخربات يف القضايا
املتعلقة بتغري املناخ وترشيد استهالك الطاقة
واالستخدام األمثل للموارد الطبيعية  ،وبرامج
التوعية التي تسعى لتحقيق التنمية املستدامة.
جاء ذلك خالل استقبال سعادة الدكتور
املهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه
الشارقة باملقر الرئيس للهيئة ،إليدا تيليش،
املدير العام لجمعية اإلمارات للحياة الفطرية.
وتم خالل االجتامع استعراض أهداف وآليات
التعاون والتنسيق لتنفيذ اسرتاتيجية 2020
التي وضعتها الجمعية بالتعاون مع الصندوق
العاملي لصون الطبيعة كخارطة طريق واضحة
وطموحة للحفاظ عىل البيئة والبصمة البيئية،
وسبل التعاون لتحقيق هذه االسرتاتيجية من
خالل تبادل الخربات بني الهيئة والجمعية
وتنظيم ورش عمل يف إدارة الطاقة واالستدامة
والبصمة البيئية ،عالوة عىل استكشاف فرص
العمل لتطوير الحمالت الرتويجية والنشاطات
والدراسات الفنية ألغراض التعاون وتحقيق
التنمية املستدامة .وأشاد سعادة الدكتور
املهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه

الشارقة بدور جمعية اإلمارات للحياة الفطرية
يف الحفاظ عىل البيئة وحامية التنوع األحيايئ
يف دولة اإلمارات ومساهمتها الفعالة يف رفع
مستوى الوعي بالبصمة البيئية.
وأكد أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة أطلقت
العديد من املبادرات التي تدعم تحقيق رؤيتها
يف تحقيق التنمية املستدامة وتعزيز الوعي
البيئي وحامية املوارد الطبيعية وخفض البصمة
الكربونية من خالل حملة مكثفة ومستمرة
لتوعية كافة فئات املجتمع بأسس ومعايري
ترشيد استهالك الطاقة واملياه حيث تستهدف
الهيئة ترشيد االستهالك بنسبة ال تقل عن 30%
مشرياً إىل أن الهيئة أول هيئة كهرباء ومياه
عربية تتبنى وتطبق معايري الرتشيد الخاصة
مببادئ االيزو . 50001
وأشار إىل أن الهيئة تحرص عىل التعاون
وتضافر الجهود مع كافة الجهات والتضامن
مع املبادرات العاملية لحث األفراد واملؤسسات
والدوائر لتعزيز التحرك الجامعي بأهمية
الوعي حول ظاهرة االحتباس الحراري وترشيد
استهالك الطاقة واستخدام املوارد الطبيعية
بطريقة أكرث وعياً .وأكد ان الهيئة ترحب
بالتعاون مع «جمعية اإلمارات للحياة الفطرية

لتفيذ اسرتاتيجية  2020التي وضعتها الجمعية
بالتعاون مع الصندوق العاملي لصون الطبيعة»
من خالل دعم الجهود املشرتكة التي تركز
عىل أهمية دور الرتشيد واملحافظة عىل البيئة
من أجل خلق مستقبل مستدام لنا وألجيالنا
القادمة.
من جانبها ،أكدت إيدا تيليش حرص جمعية
اإلمارات للحياة الفطرية عىل التعاون مع
هيئة كهرباء ومياه الشارقة إليجاد حلول
علمية للتصدي للتغري املناخي وحامية التنوع
اإلحيايئ وقيادة التغيري اإليجايب نحو الحفاظ
عىل بيئتنا الطبيعية يف دولة اإلمارات وتبادل
الخربات واالستفادة من املبادرات املبتكرة التي
أطلقتها الهيئة يف مجال ترشيد استهالك الطاقة
واالستخدام األمثل للموارد الطبيعية .وأثنت
عىل خدمات هيئة كهرباء ومياه الشارقة التي
توفرها للجمهور واملجتمع مبستوى عاملي ،
وبدور الهيئة يف نرش الوعي بأهمية ترشيد
استهالك الكهرباء واملياه للحفاظ عىل البيئة
واملوارد الطبيعية.
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خالل حفالت أشهر املياه
والعامل والرحمة
كهرباء الشارقة تتوج
لفائزين بجائزة أفضل صورة
عن اإلخالص يف العمل
وتحتفي باملتميزين
واملبدعني
اختيار رئيس دائرة الشؤون
االسالمية الشخصية
املتميزة لشهر الرحمة
أخـــــبار و أنـشـطـــة

ومدير عام بلدية الشارقة
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عن شهر املياه

أكد سعادة الدكتور املهندس راشد الليم
رئيس هيئة وكهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة
تنفذ خطة لرتشيد استهالك املياه بنسبة ال
تقل عن  % 30وسيشهد العام الحايل عدد
من املبادرات والفعاليات التي تساهم يف
تحقيق هذا الهدف بالتعاون مع مختلف
الجهات الحكومية والخاصة ومراكز األبحاث
والجامعات حيث تحرص الهيئة عىل تدعيم
دورها البارز يف خدمة املجتمع والقضايا
الحيوية من خالل تنظيم الفعاليات واألنشطة
التي ترتقى مبستوى الخدمات لتستمر مسرية
التقدم الحضاري والثقايف واإلجتامعي الذي
تشهده اإلمارة بقيادة صاحب السمو الشيخ
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو
املجلس األعىل حاكم الشارقة ( حفظه الله) .
جاء ذلك خالل احتفال هيئة كهرباء
ومياه الشارقة بكوكبة جديدة من الرشكاء
االسرتاتيجيني واملتميزين واملبدعني يف إدارات
الهيئة املختلفة خالل شهر مارس الذي أطلقت

عليه الهيئة شهر املياه التي تعترب أساس الحياة
وعصب التنمية املستدامة ،وذلك تزامناً مع
االحتفال باليوم العاملي للمياه الذي يوافق
 22آذار/مارس من كل عام .وأشار سعادة
الدكتور املهندس راشد الليم إىل أنه تم خالل
االحتفال اختيار سعادة رياض بن عيالن مدير
عام بلدية الشارقة شخصية الشهر وذلك
لدوره ومساهامته يف مجال التنمية املستدامة

والتوعية برتشيد االستهالك واالعتامد عىل املياه
الرمادية وإعادة تدوير املياه يف مرشوعات
الزراعة وري الحدائق ،كام تم تكريم
عبدالرحمن النومان ضمن مبادرة رجال يف
ذاكرة الهيئة ملا قدمه من عطاء وإخالص يف
العمل خالل فرتة خدمته وتسلم درع التكريم
ابنه عبدالعزيز عبدالرحمن النومان .وأوضح أن
الهيئة نظمت خالل شهر املياه مجموعة من

الفعاليات وأطلقت عدد من املبادرات لتعزيز
املوارد املائية والحفاظ عليها لبناء املستقبل
املرشق الذي تتطلع إليه يف طريقها نحو التميز
والوصول ألفضل املستويات العاملية باإلعتامد
عىل االبتكار واالبداع حيث أطلقت مبادرة
تحت شعار «هي الحياة فالتهدرها» للتوعية
بأهمية املياه وطرق وأساليب الرتشيد السليمة
وذلك تزامناً مع اليوم العاملي للمياه والذي
يوافق  22مارس من كل عام ،وتم توزيع عدد
كبري من القطع واألدوات املرشدة عىل املوظفني
واملراجعني يف املقر الرئييس للهيئة ومقر
بلدية مدينة الشارقة ونظمت معرض وعدد
من األنشطة واملسابقات استهدفت املوظفني
واالستشاريني واملقاولني وتضمنت الفعاليات
معرض للصور وركن الدارة الرتشيد ومصنع
مياه زالل ومحارضات توعوية عن اهميه املياه
ورضوره الرتشيد ،كام تم توزيع عدد كبري من
امللصقات التي تدعو إىل ترشيد استهالك املياه.
وتضمن االحتفال تكريم فئة العامل والبائعني شهر العامل
ضمن مبادرة الجنود املجهولني ويف إطار حرص أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن الفائزين
الهيئة عىل دعم البحث العلمي وتشجيع بجائزة أفضل صورة تعرب عن التفاين واإلخالص
الطالب والطالبات عىل االبتكار يف مجاالت
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الطاقة واملياه تم تكريم كل من رشا الصالح
وشهد نائل نزال وشادي كميل حاميت من
الجامعه األمريكية لتقدميهم فكره مبتكره يف
مجال بحثي يف مجال املياه ،كام تم تكريم
العاملني والبائعني ضمن فئة الجنود املجهولني
املجهولني وتكريم املثابرين وهم الزمالء
الحاصلني عىل مؤهالت عليا أثناء الخدمة
وتشجيعا للموظفني األكرث إلتزاماً بأوقات
الدوام واألكرث إنتاجية وإنجاز ملهام عملهم
خالل ساعات الدوام الرسمي أو خارجها تم
تكريم مدراء الوقت وضمن فئة رواد سيوا
تم تكريم الزمالء املتقاعدين مبرسوم أمريي
وبالغي السن القانونية والذين تفانوا وأخلصوا
يف العمل طوال مدة خدماتهم يف الهيئة.
استهدفت فعاليات الهيئة خالل شهر املياه
إلقاء الضوء عىل أهمية املياه والجهود الكبرية
التي تبذلها الهيئة لتوفري إمدادات املياه يف
إمارة الشارقة وتحقيق التنمية املستدامة.

يف العمل كام كرمت فريق الرحمة بالهيئة
لفوزه باملركز األول يف مبادرة تحدي  96ساعة
التي أطلقتها دائرة التسجيل العقاري ملساعدة
األرس املتعففة من خالل تجديد منازلهم
وكرمت فريق سفراء اإلمارات التطوعي الذي
شارك يف احتفاالت الهيئة بالعامل خالل شهر
أبريل الذي أطلقت عليه الهيئة شهر العامل،
كام تم اختيار الدكتور كورادو سوماريفا العضو
املنتدب لرشكة أي ال اف لالستشارات الهنسية
ورئيس إدارة تحلية املياه يف الرشكة شخصية
الشهر وذلك ملساهامته يف تطوير وحدات
التحلية التي تعمل بنظام التناضح العكيس.
جاء ذلك خالل الحفل الشهري الذي تنظمه
الهيئه لتكريم الرشكاء االسرتاتيجيني وعدد من
املوظفني البارزين يف مواقعهم املهنية ممن
أثبتوا جدارة ومتيزاً والقيادات التي ساهمت يف
تطوير مسرية العمل بالهيئة حيث تم تكريم
سعيد سامل سيفان ضمن فئة رجال يف ذاكرة
الهيئة كأحد املتميزين الذين كانت لهم بصامت
مؤثرة يف الهيئة ،كام تم تكريم القيادة العامة
لرشطة الشارقة ضمن الرشكاء االسرتاتيجيني
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أخـــــبار و أنـشـطـــة
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للهيئة يف مجال ترشيد استهالك الطاقة وتم
تكريم عدد من طالب الجامعات بالشارقة
ضمن مبادرة نحو طلبة مبتكرون وتم تكريم
العاملني بإدارة الصيانة اللوجستية ضمن فئة
الجندي املجهول وتم تكريم عدد من رواد سيوا
الذين انتهت مدة خدمتهم بالهيئة وضمن فئة
أنا مبدع تم تكريم عبدالقادر العبيديل لتنفيذه
مرشوع قاعدة بيانات ذكية ملحطات جهد
 33كيلوفولت كام كرمت غلوم محمد حسن
ملشاركته يف األعامل التطوعية وتقديرا لدورهم
باملشاركة يف تنظيم رحلة ترفيهية ملوظفي
الهيئة مبناسبة يوم العامل العاملي تم تكريم
سعادة خالد عبيد القصري مدير عام منتزة
الجزيرة وسعادة مروة الشاميس مديرة جزيرة
النور.
وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد الليم
رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة ،أن الهيئة
بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور
سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل
حاكم الشارقة تويل العاملني بها اهتامم كبري
من خالل تطوير مهاراتهم وتوفري بيئة العمل

املناسبة وفق أفضل املعايري العاملية  ،مشرياً
إىل أن الهيئة تنفذ دراسات شاملة ومستمرة
ملتابعة كافة احتياجات ومستلزمات العامل
وتوفريها مثل املالبس املناسبة للعمل والقبعات
والصديريات والقفازات وصناديق االسعافات
األولية واملظالت وغريها من املستلزمات التي
توفر أفضل بيئة للعمل وفق املعايري العاملية.
وأكد أن الهيئة لديها حالياً كوادر برشية
ذات كفاءة عالية تم تدريبها وصقلها من
خالل لقاءات ،ومؤمترات يف مختلف املجاالت
إلكسابهم الخربة الالزمة ،التي تؤهلهم ،لتوىل
الوظائف اإلرشافية ومن ثم القيادية.
وأوضح السيد سعيد القصري مدير إدارة
املوارد البرشية أن الفائزين بجائزة أفضل
صورة تعربعن التفاين واإلخالص يف العمل
هم املهندس عصام املال مدير إدارة املياه يف
املركز األول وضياء الدين عبدالله خري من
إدارة املواصالت يف املركز الثاين وكوال سيكاران
سانكار يف املركز الثالث وأشار إىل أن الجائزة
تهدف لتكريم العامل واالحتفاء بهم تقديرأ
لجهودهم املبذولة يف املرشوعات الخدمية

وتفانيهم يف أداء مهامهم  ،وتأكيداً للدور الذي
يجسده العامل ،باعتباره رشيكا مهام يف مسرية
التنمية .وأشار إىل أن الهيئة نظمت مسابقة
تحدي العامل خالل شهر أبريل لتعزيز روح
املنافسة بني العامل وفاز عامل إدارة املياه
وإدارة الصيانة اللوجستية يف املسابقة وتشجي ًعا
للموظفني األكرث التزا ًما بأوقات الدوام واألكرث
إنتاجية وإنجا ًزا ملهام عملهم خالل ساعات
الدوام الرسمي أو خارجها تم تكريم عدد من
املوظفني يف إطار مبادرة مدراء الوقت.

شهر الرحمة

واختتمت هيئة كهرباء ومياه الشارقة برنامجها
اإلجتامعي لشهر رمضان هذا العام بتكريم
الجهات واملؤسسات واملتطوعني كافة الذين
شاركوا يف تنظيم أنشطة وفعاليات الهيئة
خالل شهر رمضان والتي تضمنت توزيع الجفري
الرمضاين وأكرث من  2,500وجبة إفطار عىل
املوظفني وسائقي املركبات واألرس املتعففة
تأكيداً اللتزام الهيئة مببدأ املسؤولية املجتمعية
تجاه املجتمع وتسديد فواتري االستهالك عىل
املتعرثين بالتعاون مع جمعية الشارقة الخريية
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من خالل مبادرة نور حياتهم وتوصيل التيار
الكهربايئ لعدد  110خيمة رمضانية يف مختلف
مناطق إمارة الشارقة  ،وتنظيم عدد من
محارضات التوعية وتوزيع  600,000سعة 330
ملم عبوة مياه من منتجات مصنع زالل التابع
للهيئة عىل قاطني إمارة الشارقة باإلضافة إىل
عدد من الفعاليات املتميزة
وأوضح سعادة الدكتور املهندس راشد الليم
رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أنه تم
خالل االحتفال اختيار الشيخ صقر بن محمد
القاسمي رئيس دائرة الشؤون االسالمية
بالشارقة شخصية شهر الرحمة الذي اطلقته
الهيئة عىل شهر يونيو وتسلم درع التكريم
عبدالكريم الحوسني مدير إدارة رعاية
املساجد وذلك تقديراً لجهوده املتميزة ودوره
يف نرش الوعي الديني والثقايف والتشجيع عىل
االلتزام باملسئولية املجتمعية وتعاونه املستمر
مع الهيئة يف كافة الفعاليات خاصة فيام يتعلق
بنرش الوعي برتشيد استهالك الطاقة واملياه ،
كام تم تكريم أحمد عبدالله قسوم النقبي
ضمن مبادرة رجال يف ذاكرة الهيئة ملا قدمه

من عطاء وإخالص يف العمل خالل فرتة خدمته
يف الهيئة التي امتدت ألكرث من  35عام.
وأوضح سعيد القصري مدير إدارة املوارد البرشية
أن االحتفال تضمن تكريم فئة الكهربائيني
بالصيانة الطارئة ضمن مبادرة الجنود املجهولني
ويف إطار حرص الهيئة عىل دعم البحث العلمي
وتشجيع الطالب والطالبات عىل االبتكار تم
تكريم الطالب ملهم سودان وهامم الرفاعي
من جامعة الشارقة عىل مرشوعهم البحثي
الخاص بإدارة الطاقة الذكية باملنازل  ،وتكريم
املثابرين وهم الزمالء الحاصلني عىل مؤهالت
عليا أثناء الخدمة وتشجيعا للموظفني األكرث
إلتزاماً بأوقات الدوام واألكرث إنتاجية وإنجاز
ملهام عملهم خالل ساعات الدوام الرسمي أو
خارجها تم تكريم مدراء الوقت وضمن فئة
رواد سيوا تم تكريم الزمالء املتقاعدين مبرسوم
أمريي وبالغي السن القانونية والذين تفانوا
وأخلصوا يف العمل طوال مدة خدماتهم يف
الهيئة.
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تعزيزا لخططها االس رتاتيجية بزيادة نسبة التوطني
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كهرباء الشارقة تنظم مقابالت توظيف للمواطنني الباحثني عن عمل
نظمت هيئة كهرباء ومياه الشارقة يوم
الستقبال املواطنني الراغبني يف التوظيف
واملسجلني بقاعدة بيانات دائرة املوارد
البرشية وذلك تعزيزاً لخططها الرامية لتوطني
الوظائف تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة بالعمل
عىل متكني املواطنني من أداء دورهم الحيوي يف
مسرية التنمية االقتصادية باإلمارة.
وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد الليم
رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة
تلتزم بتوفري املزيد من الفرص لتعزيز مشاركة
الكوادر الوطنية يف سوق العمل  ،انطالقاً من
مسئوليتها املجتمعية ،وتأكيداً عىل دورها
الفاعل يف االقتصاد والتنمية املستدامة.
وأوضح أن الهيئة تحرص عىل وضع الخطط
االسرتاتيجية التي تعتمد عىل استقطاب
الكفاءات املتميزة وتأهيل املواطنني وتدريبهم
وفق أفضل املواصفات وتنمية روح اإلبداع
واالبتكار لتطوير األداء وتحقيق اإلنجازات ،من

أجل مواكبة التطور واالزدهار الذي تشهده
إمارة الشارقة والدولة مشرياً إىل أن نسبة
التوطني يف الوظائف القيادية بالهيئة بلغت
أكرث من  90%ونطمح إىل رفع نسبة التوطني
يف املجاالت الفنية بالهيئة خالل املرحلة املقبلة
لتصل إىل  70%حيث توفر الهيئة بيئة عمل
جاذبة ومتميزة للفنيني يف كافة التخصصات.
وأوضح أن املجال مفتوح أمام جميع املواطنني
لاللتحاق بالعمل يف املجاالت التي تحتاجها
الهيئة وخاصة الفنية منها بحكم طبيعة عمل
الهيئة الفنية ،رشيطة أن تتوفر فيهم الرشوط
الالزمة واملهارات الحديثة يف العمل حيث
تهدف الهيئة الستقطاب الكوادر البرشية
املؤهلة مبواصفات عاملية.
وأشار السيد سعيد القصري مدير إدارة املوارد
البرشية بالهيئة إىل أن الوظائف التي أتاحتها
الهيئة شملت مهندسني تخصصات كهرباء
وميكانيكا وبيئة وهندسة الطاقة وفنيني يف
مجاالت الكهرباء واملياه والغاز الطبيعي
وتم إجراء مقابالت لعدد  20من املواطنني

خالل يوم واحد يف املرحلة األوىل ،الفتاً إىل أن
الشواغر املطروحة استهدفت الذكور واإلناث
وتطلبت مؤهالت علمية تناسب التخصص
وإتقان اللغة اإلنجليزية كتابة ومحادثة يف
بعض التخصصات ،واملهارات القيادية والقدرة
عىل االبداع واالبتكار والتواصل مع اآلخرين،
واالستعداد للعمل بنظام الورديات يف عدد من
التخصصات.
وأكد أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع دائرة
املوارد البرشية يف الشارقة لتحقيق أهدافها يف
توظيف املزيد من املواطنني حيثتسعى الهيئة
الستقطاب أفضل الكفاءات البرشية للعمل بها
برشط أن تكون مؤهلة لتقديم أفكار وإقرتاحات
مبتكرة لتطوير مجاالت العمل ضمن املسرية
التي بدأت الهيئة يف تنفيذها لتقديم الخدمات
مبواصفات عاملية  ،مشرياً إىل أن دائرة املوارد
البرشية بالشارقة هي الجهة املختصة بإجراء
املقابالت وتنظيم طلبات التوظيف يف الجهات
الحكومية.

كهرباء الشارقة
تبحث تطوير الخدمات
االلكرتونية والذكية
مع رشكة هواوي
الصينية
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بحث سعادة الدكتور املهندس راشد
الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة
مع وفد من رشكة هواوي الصينية العاملة
يف مجال توفري حلول تقنية املعلومات
واالتصاالت ضم ريان لبيب مدير تطوير
األعامل للمدن والحكومات الذكية بالرشق
األوسط ووليام مدير العمليات التسويقية
بالرشكة ،سبل التعاون لتطبيق أحدث
تكنولوجيا يف مجال حلول الخاليا الضوئية
الذكية وتطوير الخدمات االلكرتونية
والذكية ،مبا يتامىش مع اسرتاتيجة الهيئة
ورؤيتها لعام  2020والتي تويل حيزاً واسعاً
لقضية االستدامة والتحول للخدمات الذكية
 .وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد الليم
رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أنه تم
خالل اللقاء تبادل اآلراء والخربات وتعزيز
التعاون لتفعيل أحدث املستجدات وأفضل
املامرسات يف مجال توفري أفضل الحلول
املتقدمة للشبكات والخدمات الذكية وأمن
املعلومات .
وأوضح ان الهيئة تسعي لتطوير الخدمات
من خالل الحلول الذكية األكرث تطورا
انسجاما مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي

عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة بتحقيق
التميز واالبداع يف تقديم الخدمات لسكان
إمارة الشارقة مبا يحقق الرفاهية والسعادة
لهم .
وأشار إىل أن الهيئة ستشهد خالل
املرحلة املقبلة طفرة يف مجال تطبيق
منظومة الشبكات والعدادات الذكية من
خالل تشييد البنية التحتية املطلوبة وتطبيق
حلول هندسة الشبكات وتطوير مركز
التحكم استنادا إىل أحدث نظم املعلومات
الجغرافية واملساهمة بدور فعال يف تحقيق
نقلة نوعية من حيث الخدمات املقدمة
للمشرتكني ورفع كفاءة إنتاج الطاقة بنسبة
تصل إىل  50يف املائة وتخفيض تكلفة
التشغيل يف محطات التوليد وتقليل نسبة
الفاقد من شبكات الكهرباء  .واستعرض
الليم مع الوفد اسرتاتيجية الهيئة ودورها
الفعال يف تعزيز التنمية املستدامة يف إمارة
الشارقة وخططها املستقبلية والدراسات
واألبحاث التي تعتزم تنفيذها يف مجاالت
الطاقة والطاقة املتجددة والتي تعتمد
عىل تطبيق الحلول االلكرتونية والتحول
للخدمات الذكية خالل املرحلة املقبلة.
واستمع سعادة الدكتور املهندس راشد الليم

من ريان لبيب إىل الخدمات التكنولوجية
التي تقدمها هواوي من منتجات وحلول
وخدمات استشارية تصمم خصيصا يف مجال
الشبكات واالتصاالت وتقنية املعلومات
مع االلتزام بتوفري مجموعة واسعة عالية
الكفاءة من الحلول والخدمات يف مجال
تقنية املعلومات واالتصاالت املوجهة
للهيئات واملؤسسات من مختلف الفئات
واألحجام ،باإلضافة إىل العمل عىل مواجهة
التحديات الناجمة عن التحوالت يف قطاع
تقنية املعلومات واالتصاالت وبناء نظام
بيئي يتواكب مع تطور املجتمع .
واستعرض الوفد الصيني الخدمات التي
تقدمها رشكة هواوي وحلولها يف الخاليا
الكهروضوئية الذكية ،وتشغيل الشبكات
الذكية ،والحوسبة السحابية ،والبيانات
الكبرية والجهود الحثيثة لقيادة مسرية
تطوير التقنيات املبتكرة القادرة عىل توفري
أعىل معايري األمن  ،والتي تتخطى كافة
املعايري التقليدية مشرياً إىل أن الرشكة يرسها
التعاون مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة يف
مسريتها التطويرية.
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كهرباء الشارقة تحتفي بيوم زايد

أنـشـطـــة
تــر وشــيــد
أخـــــبار

للعمل اإلنساين
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مبساعدة األرس املتعففة وإسعاد
العامل
احتفت هيئة كهرباء ومياه الشارقة بـ”يوم زايد
للعمل اإلنساين”  ،إحياءاً لذكراه ،وتقديراً لدوره
وأياديه البيضاء عىل اإلنسانية من خالل مجموعة
متميزة من الفعاليات لتعريف العاملني والجامهري
حول أبرز األقوال املأثورة واملبادئ السامية التي
رسخها املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
طيب الله ثراه ،من خالل مجموعة من املطبوعات
وتوزيع إسطوانة مدمجة (  ) C.Dبالقرآن الكريم
باإلضافة إىل تفعيل املبادرات اإلنسانية من خالل
توزيع كوبونات وجبات إفطار الصائم عىل العامل
ومساعدة األرس املتعففة املتعرثين يف سداد فواتري
االستهالك بالتعاون مع جمعية الشارقة الخريية
باإلضافة إىل عدد من الفعاليات إلسعاد العامل.
وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد الليم رئيس
هيئة كهرباء ومياه الشارقة أنه يف يوم زايد للعمل
اإلنساين  ،تأيت كلامت صاحب السمو الشيخ الدكتور
سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل
حاكم الشارقة والتي خاطب فيها األباء واألمهات
قائ ًال ايتهااالم..ايها االب..امسك القلم واجلس
ابنائك من حولك واكتب...هذا ماكان يحبه زايد

وهذا ماكان اليحبه
زايد ونجمع تلك
االوراق وال نضعها
عىل الرفوف وال
نتغنى بها عىل
الدفوف وامنا نضعها يف الصدور ونضعها يف مقدمة
الدستور بهذا الوفاء نكون قد اوفينا الرجل حقه
 ،وبهذا نجعل سريته عمل يطبق ونهج يحتذى
يف املبادرة والعطاء ، ،فقد ظل املغفور له الشيخ
زايد رائداً يف مجال األعامل الخريية واإلنسانية،
حتى بنى دولة قوامها التامسك والتالحم وشعارها
الوطن الواحد والبيت الواحد واألرسة الواحدة،
وسعى نحو االرتقاء بحياة البرش كافة.
وأكد أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة بتوجيهات
من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن
محمد القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم
الشارقة تحرص عىل اتباع نهج زايد يف العطاء
اإلنساين واملسئولية املجتمعية من خالل عدد
من املبادرات اإلنسانية ملساعدة اآلخرين واآلرس
املتعففة مثل مبادرات نور حياتهم وعاملنا

فلنسعدهم وغريها من املبادرات املجتمعية
واإلنسانية.وتحتفي هذا العام بيوم زايد اإلنساين
من خالل عدد من الفعاليات املتميزة التي تحث
عىل اتباع نهجه ومسريته .وأكد أن صور العطاء
تتواىل من أرض زايد الخري لإلنسانية قاطبة،
فذاك نهج خطه زايد ،و«هذا ما كان يحبه زايد»،
وسيظل أبناء اإلمارات ومن فيها أوفياء إلرث زايد
الذي نترضع لله أن يتغمده برحمته ،ويبارك لنا يف
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة
وإخوانه أصحاب السمو أعضاء املجلس األعىل
حكام اإلمارات.

لضامن دقة الق راءة والتعرف
عىل الفاقد واإلضافات
العشوائية
كهرباء الشارقة تبدأ

تركيب  5000عداد ذيك

يف املرشوعات الصناعية
والتجارية الكبرية
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بدأت هيئة كهرباء ومياه الشارقة تركيب
 5000عداد ذيك يف املرشوعات الصناعية والتجارية
الكبرية يف مدينة الشارقة وذلك ضمن خطة الهيئة
واسرتاتيجيتها لعام  2020والتي تهدف لتطبيق
منظومة العدادات الذكية مام يسهم بشكل كبري
يف ضامن الدقة يف قراءات العدادات والتعرف
عىل كميات االستهالك الفعلية من الكهرباء ضامن
تحقيق الفائدة للهيئة واملشرتكني .وأضح سعادة
الدكتور املهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء
ومياه الشارقة أن الخطة االسرتاتيجية للهيئة لعام
 2020تهدف الستبدال العدادات القدمية بعدادات
ذكية للمصانع واملراكز التجارية واملباين السكنية
الكبرية  ،حيث أن تطبيق منظومة العدادات
الذكية يسهم بشكل كبري يف ضامن الدقة يف قراءات
العدادات والتعرف عىل كميات االستهالك الفعلية
من الكهرباء ،مشرياً إىل أن الهيئة تعتمد عىل
الدراسات املتخصصة واملتأنية عند تطبيق أي نظام
جديد لضامن تحقيق الفائدة للهيئة واملشرتكني.
وأكد أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة نفذت
دراسة ميدانية شاملة بالتعاون مع عدد من
الرشكات املحلية والعاملية قبل البدء يف تطبيق
منظومة العدادات الذكية يف مناطق إمارة الشارقة،
حيث تم تركيب أكرث من  8000عداد ذيك يف مدينة
الشارقة يف عدة مناطق منها مويلح والشويهني
واملنطقة الحرة بالحمرية وتم إعداد الربامج
والتطبيقات الخاصة بقراءة العدادات ومتابعتها

وأوضح أن الهيئة اتخذت عدد من الخطوات الجادة
لتطوير مجاالت عملها بتوجيهات ودعم كامل من
صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد
القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة من
خالل تبني عدد من السياسات والربامج وتطبيق
التقنيات الحديثة والسعي لتعزيز الوسائل
والسبل والخطوات الكفيلة بتحقيق تقدم يف قطاع
الكهرباء لتلبية الطلب املتزايد والعمل عىل تطوير
هذا القطاع الحيوي واملحافظة عليه من أجل
تحقيق املزيد من اإلنجازات لخدمة مسرية التقدم
والتنمية يف إمارة الشارقة.
وأكد أن الهيئة تويل اهتامماً كبرياً بتحقيق
التنمية املستدامة من خالل حفظ وترشيد استخدام
الطاقة كهدف اسرتاتيجي تعمل الهيئة بالتعاون
مع جميع الجهات عىل وضع املبادرات التي تضمن
تحقيقه وتحرص عىل بناء الشبكات الذكية ورفع
الكفاءة التشغيلية ملحطات التوليد حتى تصبح
الشارقة مدينة الرتشيد العاملية ،مشرياً إىل أن
الهيئة تعتمد عىل الدراسات املتأنية بالتعاون مع
كربيات الرشكات املحلية والعاملية ومراكز األبحاث
والجامعات إليجاد الحلول املبتكرة للتحديات التي
تواجه قطاع الطاقة الكهربائية وتساهم يف التقليل
من االنبعاثات الكربونية وحامية البيئة كخيار
اسرتاتيجي ملستقبل أجيالنا .وأوضح املهندس
يارس عيىس أحمد الشريي مدير مكتب العدادات
بالهيئة أن العدادات الذكية الجديدة التي وفرتها

الهيئة صناعة سويرسية وتعترب من أفضل األنواع
العاملية وتم إجراء الفحوصات عىل العدادات يف
املصانع املنتجة كام تم فحصها بالكامل يف مخترب
الهيئة الخاص بفحص العدادات والذي يشمل
أجهزة متطورة ،مشرياً إىل أن العدادات الجديدة
ترتاوح بني  200أمبري حتى  2500أمبري حسب
األحامل الكهربائية للمرشوعات الكبرية .
وأكد أن الخطة االسرتاتيجية تتضمن تركيب
عدادات ذكية يف محطات التوزيع جهد  11كيلو
فولت يف عدد من مناطق مدينة الشارقة وسيتم
البدء برتكيبها يف مناطق الشهباء والرمثاء والرماقية
واملناطق الصاعية ومقارنتها بقراءات عدادات
املشرتكني يف هذه املناطق ،كام تم تركيب عدد من
العدادات الذكية يف محطات جهد  33كيلو فولت
للتعرف عىل كميات الكهرباء املوزعة يف كل منطقة
والفاقد من الشبكات واإلضافات العشوائية التي
تتم دون إخطار الهيئة .وأضاف أنه سيتم تركيب
العدادات الذكية يف املرشوعات الجديدة بإلضافة
إىل استبدال العدادات القدمية يف املناطق املختلفة
بعدادات ذكية وسيتم تطبيق املنظومة عىل عدة
مراحل.
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أخـــــبار و أنـشـطـــة

خالل ندوة وورش عمل عىل مدار يومني
كهرباء الشارقة تناقش تنفيذ محطات توزيع ذكية وتحويل
الشبكات للعمل اليكرتوني اً

أكد سعادة الدكتور املهندس راشد الليم
رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة
أعدت خطة اسرتاتيجية لتطوير الخدمات
وتنفيذ محطات رقمية ذكية وتحويل شبكات
التوزيع للعمل اليكرتونياً من خالل تطبيق
الحلول املبتكرة األكرث تطورا يف مجال إدارة
الطاقة بالتعاون مع كربيات الرشكات العاملية
واملحلية وذلك انسجاما مع رؤية وتوجيهات
صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن
محمد القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم
الشارقة بتحقيق التميز واالبداع يف تقديم
الخدمات لسكان إمارة الشارقة مبا يحقق
الرفاهية والسعادة لهم.
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جاء ذلك خالل إفتتاح الندوة وورش العمل التي
نظمتها هيئة كهرباء ومياه الشارقة بالتعاون
مع رشكة اي يب يب العاملية عىل مدار يومني
بفندق راديسون بلو وتم خاللها طرح عدد من
الربامج الحديثة يف مجاالت إدارة الطاقة وعدد
من املوضوعات واملرشوعات املستقبلية وطرق
تنفيذها وفق أفضل املواصفات العاملية.
وأوضح سعادة الدكتور املهندس راشد
الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن
هذه الندوة وورش العمل التي نظمتها الهيئة
بالتعاون مع رشكة « أي يب يب « العاملية تهدف
لتعزيز التعاون املشرتك ورفع كفاءة العاملني
بالهيئة وتنمية قدراتهم املهنية واملعرفية حول

أحدث الربامج التكنولوجية يف إطار سعي
الهيئة نحو التميز وتحقيق الريادة يف مجاالت
عملها السيام يف مجال تطبيق منظومة املحطات
والشبكات والعدادات الذكية والحفاظ عىل
البيئة حيث تعترب رشكة « أي يب يب « من
الرشكات الرائدة عامليا يف هذه املجال  .وأشار
إىل أن الهيئة ستشهد خالل املرحلة املقبلة
طفرة يف مجال إدارة الطاقة وتطبيق منظومة
الشبكات والعدادات الذكية من خالل تشييد
البنية التحتية املطلوبة وتطبيق حلول هندسة
الشبكات وتطوير مركز التحكم استنادا إىل
أحدث نظم املعلومات الجغرافية واملساهمة
بدور فعال يف تحقيق نقلة نوعية من حيث

ورشة العمل تستعرض دور
الهيئة يف تعزيز التنمية
املستدامة
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الخدمات املقدمة للمشرتكني ورفع كفاءة إنتاج
الطاقة بنسبة تصل إىل  50يف املائة وتخفيض
تكلفة التشغيل يف محطات التوليد وتقليل
نسبة الفاقد من شبكات الكهرباء حتى يصل
إىل النسبة العاملية وهي  3يف املائة .
وأكد ان الهيئة بذلت جهوداً كبرية خالل
الفرتة املاضية لتحقيق التنمية املستدامة من
خالل تطبيق مبادئ حفظ مصادر الطاقة
وتوجت جهودها بالحصول عىل شهادة االيزو
(  ) 50001ISOكأول هيئة كهرباء ومياه
عربية تتبنى هذه التوصيات وتطبقها  ،والنتائج
االيجابية التي حققتها الهيئة يف مجال تخفيض
االستهالك بنسبة كبرية يف مختلف القطاعات
السكنية والتجارية والصناعية .وأوضح أن
تطبيق منظومة الشبكات والعدادات الذكية
بإمارة الشارقة يعد إحدى االسرتاتيجيات

الشاملة التي وضعتها الهيئة ضمن وثيقة
الشارقة مدينة الرتشيد ملواجهة عملية
زيادة االستهالك وارتفاع األحامل  ..كام أنها
ستقىض عىل مشكالت قارئ العداد واملحصل
وطباعة الفواتري وتحصيلها ألن القراءة لكل
املشرتكني ستكون مرتبطة بالشبكة  ..مشريا
إىل أن الهيئة تسعى لتنفيذ مرشوعات البنية
التحتية لشبكات األنظمة الذكية بعد دراسات
مستفيضة مع عدد من كربيات الرشكات العاملية
واملحلية املتخصصة لضامن الجودة والكفاءة..
مشريا إىل أن الشبكات الذكية تتطلب تطوير
العديد من األجهزة ىف كافة مكونات الشبكة
الذكية تشمل التوليد والنقل والتوزيع والحامية
والتحكم وكذلك األجهزة التى ينبغي توافرها
لدى املستهلك ليحدد اختياراته ومنط استهالكه
حيث أن استخدام الشبكات الذكية ميكن

أن يعمل عىل توفري حوايل  50يف املائة من
الطاقة الكهربائية .من جانبه أوضح الدكتور
يوسف املرزوقي نائب رئيس رشكة اي يب يب
للعالقات االسرتاتيجية والحكومية ان الرشكة
لديها مجموعة من الربامج والحلول املتقدمة
التي ستساهم يف تسهيل وتطوير الخدمات
اإللكرتونية والذكية بهيئة كهرباء ومياه الشارقة
و ذلك من خالل العمل عىل تأسيس بنية تحتية
فعالة ومتوازنة تعزز مسرية الحلول الذكية
وتبني الخدمات الذكية وتبسيط اإلجراءات
وتقديم خدماتها ملتعامليها بكفاءة وجودة
عالية املستوى.
وأشار إىل أن املوضوعات التي طرحتها
الندوة وورش العمل عىل مدار يومني تتضمن
العديد من املوضوعات والربامج الحديثة التي
ستساهم يف رفع كفاءة املوظفني وقدرتهم
عىل مواكبة التكنولوجيا الحديثة التي
تسعى هيئة كهرباء ومياه الشارقة لتطبيقها
يف مجاالت عملها وتضمنت ورش العمل
اسرتاض السرتاتيجية الهيئة ودورها الفعال
يف تعزيز التنمية املستدامة يف إمارة الشارقة
وخططها املستقبلية والدراسات واألبحاث التي
تعتزم تنفيذها يف مجاالت الطاقة والطاقة
املتجددة خالل املرحلة املقبلة وبرامج إدارة
وتوزيع الطاقة املتقدمة واملحطات الرقمية
الذكية وتحويل شبكات التوزيع بالشارقة
للعمل اتوماتيكياً وتطوير شبكة االتصاالت
والربطالسلكية والالسلكية بني وحدات االنتاج
ومحطات التوزيع ومركز التحكم .
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التزام اً باملسئولية املجتمعية :
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كهرباء الشارقة تعلن توصيل التيار الكهربايئ لعدد  110خيمة رمضانية هذا العام

أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة أنه
تم توصيل التيار الكهربايئ لجميع الخيام
الرمضانية التابعة لجمعية الشارقة الخريية
باإلضافة إىل عدد من خيام األفراد املنترشة
يف األحياء السكنية يف إمارة الشارقة وجمعية
الهالل األحمر اإلماراتية والتي تجاوز عددها
 110خيمة رمضانية  ،ووفرت الهيئة كايبالت
لهذه الخيام من أجود أنواع الكايبالت وأكرثها
أماناً وذلك ضمن التجمعات الرمضانية الذي
يشهدها الشهر الكريم.
وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد الليم
رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن إجراءات
توصيل التيار الكهربايئ للخيام الرمضانية
لجمعية الشارقة الخريية تتم بدون أية رسوم،
وذلك يف إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو
املجلس األعىل حاكم الشارقة برضورة اإللتزام
باملسئولية املجتمعية وتضافر الجهود لدعم
الجمعيات الخريية وفئات املجتمع واتباع
اإلجراءات املطلوبة التي من شأنها تأمني

متطلبات السالمة واألمان ملرتادي هذه الخيام.
وأشار إىل أن الهيئة تجاوبت مع متطلبات
املجتمع يف ما يختص بتوصيل التيار الكهربايئ
للخيام الرمضانية يف كافة مناطق إمارة الشارقة
والتي أصبحت سمة بارزة من سامت املجتمع
واملعربة عن روح التكاتف والتكافل االجتامعي
وأوضح ان الهيئة تحرص عىل التأكد من االلتزام
باالشرتاطات التي تسهم يف الحفاظ عىل سالمة
وأرواح املواطنني واملقيمني ،والتوعية برضورة
تطبيق افضل املعايري واإلجراءات املتبعة
وقواعد األمن والسالمة لجعل مواقع الخيام
امنة كام استهدفت الهيئة مرتادي الخيام
الرمضانية من خالل تنفيذ الحمالت التوعية
واإلرشادية للتوعية باالستخدام األمثل للطاقة
واملياه.
وأشار يوسف عبدالرحمن مدير مكتب
النارصية أن الهيئة وفرت كايبالت للخيام
الرمضانية الخاصة بالجمعيات الخريية بأقطار
مختلفة ترتاوح بني  25ميل  120 ،ميل حسب
حجم الخيمة واملستلزمات املوجودة بها من

إضاءة وأجهزة تكييف حيث بلغ عدد الخيام
التي أقامتها الجمعية وتم توصيل التيار
الكهربايئ لها  32خيمة رمضانية يف مختلف
مناطق إمارة الشارقة  ،كام تم توصيل التيار
الكهربايئ للخيم التي أقامتها جمعية الهالل
األحمر الخريية يف الشارقة وعدد من الخيام
الرمضانية التي أقامها األفراد يف مناطق الشارقة
املختلفة برسوم رمزية والتي بلغ عددها هذا
العام  78خيمة  ،كام تم توصيل التيار الكهربايئ
لعدد من األماكن املخصصة لألنشطة الرياضية
يف إمارة الشارقة إلقامة الدورات واملسابقات
خالل الشهر الكريم .وأشار طالل عبدالله
مدير مكتب الصناعية للصيانة الكهربائية إىل
أن الهيئة تحرص عىل تلبية الطلبات لتوصيل
التيار الكهربايئ للخيام الرمضانية يف كافة
مناطق إمارة الشارقة لتعزيز مبادئ التكافل
اإلجتامعي ومتاشياً مع املبدأ الرابع عرش من
مبادئ الهيئة والخاص بالعمل مع الرشكاء
لتقديم أفضل الخدمات لسكان إمارة الشارقة.
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سيف العبيديل

كهرباء الشارقة تنجز صيانة  160محطة جهد 33

أنجزت هيئة كهرباء ومياه الشارقة أعامل
الصيانة الدورية بعدد  160محطة توزيع
للكهرباء جهد  33يف مختلف أنحاء إمارة
الشارقة كام أنجزت برنامج مكثف للصيانة
الوقائية لتمديدات شبكة الكهرباء واملحوالت
يف مختلف مناطق إمارة الشارقة تضمنت
مناطق النهدة والخالدية واملمزر والغبيبة
والشهباء وسمنان واملجاز والنارصية واملناطق
الصناعية من األوىل حتى السادسة وذلك يف
إطار االستعدادات املبكرة ملوسم الصيف
وشملت الصيانة  2825محطة توزيع 6.6
كيلوفولت ومحول كهربايئ يف املناطق املختلفة
.
وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد الليم
رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة بأن الهيئة
تعمل بكامل طاقتها لتنفيذ توجيهات صاحب
السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد
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القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة
لتطوير شبكات الكهرباء يف جميع مناطق إمارة
الشارقة وتحقيق االستقرار والثبات يف الشبكة
وتوفري الخدمات بأحدث املواصفات العاملية
ومراجعة التمديدات وإجراء أعامل الصيانة
واملتابعة املستمرة لجميع املحطات والشبكات.
وأوضح أن الهيئة أعدت برامج محددة
ألعامل الصيانة الدورية والوقائية التي تتم
يف أشهر الشتاء حيث تقل نسبة األحامل
وتبدأ أعامل الصيانة الدورية يف شهر أكتوبر
وتنتهي يف شهر أبريل وتشمل صيانة محطات
ومحوالت التوزيع املنترشة يف مختلف مناطق
إمارة الشارقة وتويل الهيئة أهمية كبرية ألعامل
الصيانة الدورية والوقائية وتوفري قطع الغيار
األصلية وضامن جودتها للحفاظ عىل األجهزة
واملعدات واملحطات وضامن كفاءتها.
وكشف سعادة الدكتور املهندس راشد الليم

 ،أن أعامل الصيانة للخطوط والوصالت
واملحوالت الكهربائية التي نفذتها الهيئة يف
مدينة الشارقة  ،اشتملت عىل تجديد وتغيري
عدد من الوصالت والكابالت واستبدال عدد
من املحوالت بأخرى جديدة وذلك يف عدد
من املناطق القدمية التي كانت تعاين من كرثة
األعطال خالل الفرتة املاضية.
وأكد أن الهيئة تتابع عرب فرق التفتيش اإلضافات
العشوائية التي ترض بالشبكة الكهربائية ،وتبذل
جهودا كبرية ملواجهة أية ظروف طارئة ،وتعمل
عىل توفري اإلمكانيات ،واختيار أفضل الكفاءات
الفنية وتدريبها وتأهيلها ،للعمل يف أقسام
الصيانة وتراعي أعىل نظم األمان والجودة يف
العمل ملواجهة أية ظروف طارئة .وأشار إىل
أن الهيئة تسعى لتطوير العمليات التشغيلية
والفنية ،التي تعمل عىل مراقبة الشبكة
الكهربائية ملدينة الشارقة وتوفري مستلزمات

يوسف عبدالرحمن
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التشغيل والصيانة للتقليل من األعطال ومنعها
من خالل إجراء جميع املناورات الفنية الالزمة
لذلك ،باإلضافة إىل مراجعة وتنفيذ برامج
الصيانة وتطوير وتحسني الشبكة الكهربائية
والتعامل مع بعض الحاالت الطارئة النقطاع
التيار الكهربايئ بأرسع وقت ممكن .
وأكد أن كافة أعامل اإلحالل والتجديد
والصيانة والتعديالت تعتمد عىل الفنيني
واملهندسني بأقسام الصيانة بالهيئة مشرياً
إىل أن تطبيق مفاهيم الصيانة الحديثة التي
تشمل الصيانة الوقائية والصيانة التصحيحية
تضمن كفاءة تشغيلية عالية مع أعىل درجات
السالمة للعاملني وبأقل التكاليف.
وأوضح أحمد الهنيامي مدير مكتب
التمديدات والصيانة الكهربائية أن املناطق
التي تم االنتهاء من إجراء الصيانة الوقائية لها
ومراجعة خطوط ومتديدات شبكة الكهرباء
وتغيري عدد من املحوالت بها تضمنت مناطق
النهدة والخالدية واملمزر والغبيبة والشهباء
وسمنان واملجاز واملناطق الصناعية من األوىل
حتى السادسة وتم مراجعة وصيانة 2000
محطة ومحول كهربايئ يف هذه املناطق مشرياً
إىل أن أهداف الصيانة الوقائية هي املحافظة
عىل املعدات وتساعد عىل زيادة العمر

االفرتايض للوحدات وزيادة اإلنتاج وتحسني
الكفاءة وتقليل نسبة حدوث األعطال والهيئة
تحرص عىل توفري قطع الغيار والعاملة الفنية
املدربة إلجراء عمليات الصيانة.
وأشار يوسف عبدالرحمن مدير مكتب
النارصية للصيانة ومعالجة األعطال إىل أنه تم
إجراء صيانة شاملة لعدد  490محطة ومحول
يف منطقة النارصية واملناطق السكنية القدمية
املجاورة لها وفحص كامل لعدد  135محطة
ومحول وصيانة إجرائية لعدد  200محطة
ومحول يف املنطقة موضحاً أن الهيئة تستقبل
أية مالحظات أو اقرتاحات من املشرتكني ويتم
تلبية متطلباتهم وتقوم الفرق الفنية بجوالت
يف مختلف املناطق ملتابعة أعامل الصيانة
وتقييم أوضاع خطوط ومحوالت الكهرباء
وإجراء الصيانة الفورية لها.
وأكد سيف أحمد العبيديل رئيس قسم صيانة
محطات جهد  33كيلووات أنه تم صيانة جميع
محطات التوزيع جهد  33كيلووات والتي يبلغ
عددها  160محطة يف مختلف أنحاء إمارة
الشارقة مام سيساهم يف تحقيق االستقرار
والثبات للشبكات الكهرباء وتقديم الخدمات
بأفضل املواصفات

أحمد الهنيامي
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بهدف تقديم أفضل الخدمات
للمشرتكني
وفد من كهرباء الشارقة
يزور دائرة األرايض واألمالك
بعجامن لالطالع عىل
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املشرتكني
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زار وفد من هيئة كهرباء ومياه الشارقة
برئاسة حامد طاهر الحاج مدير إدارة متابعة
املشرتكني ،دائرة األرايض واالمالك بعجامن
لإلطالع عىل تجربتهم الخاصة بحصول مركز
خدمة املتعاملني عىل تصنيف  5نجوم وتبادل
الخربات والتجارب الناجحة لتطوير العمل
وذلك بتوجيهات من سعادة الدكتور املهندس
راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة
واستنادا اىل عدد من املبادئ التي وضعتها
الهيئة كخارطة طريق لتقديم أفضل الخدمات
للمشرتكني واستقبل حارب العرياين مدير عام
دائرة األرايض واألمالك يف عجامن الوفد الزائر
وأبدى لهم استعداد الدائرة للتعاون الالمحدود
مع الهيئة للحصول عىل الخربات الالزمة
للحصول عىل تصنيف الخمس نجوم مؤكداً أن
جميع الدوائر املحلية واالتحادية عىل مختلف
مستوياتها واتجاهاتها هي لبنات يف بناء ضخم
و رصح عمالق نفتخر به جميعا وهو دولة
اإلمارات
ضم الوفد حامد الحاج مدير إدارة متابعة
خدمات املشرتكني وحسني عسكر مساعد مدير
اإلدارة وطارق سامل املزروع رئيس قسم مراكز
خدمات املشرتكني وجمعه سامل املطوع رئيس
قسم التفتيش وخالد ذياب املفتش اإلداري
يف إدارة املتابعة .وأكد السيد حامد الحاج أن
الزيارة تهدف إىل االستفادة من تراكم الخربات
الناجحة يف مجال مراكز الخمس نجوم الذي
كان لدائرة األرايض و األمالك يف عجامن
السبق يف الحصول عليها ،عىل مستوى اإلمارات
الشاملية مشرياً إىل أن هيئة كهرباء ومياه
الشارقة تحرص عىل تقديم أفضل الخدمات

املتميزة والحصول عىل رضا املشرتكني من خالل
االطالع عىل أفضل أساليب الخدمة وتطبيقها.
وأشار إىل أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة تنفذ
حالياً خطة متكاملة لتطوير وتحديث مراكز
خدمة املشرتكني بجميع املناطق ملواكبة التطور
الحضاري والعمراين الذي تشهده إمارة الشارقة
وتقديم أفضل الخدمات مبواصفات عاملية
حيث أشارت أحدث االحصائيات إىل أن عدد
املشرتكني بلغ أكرث من  450ألف مشرتك نهاية
عام .2015
وأوضح أن خطة تطوير مراكز خدمة املشرتكني
التابعة للهيئة تأيت يف إطار حرص الهيئة عىل
توفري الخدمات الحديثة للمشرتكني يف خدمات
الكهرباء واملاء والغاز الطبيعي والسعي لتيسري
الوقت والجهد عليهم و تقديم أفضل الخدمات
لهم وإنهاء اإلجراءات من خالل موظف ونوه
أنه يتم حاليا تقديم خدمات جديدة للمشرتكني
الذين تواصلوا مع الهيئة لتحديث بياناتهم مثل
نظام الرسائل القصرية عرب الهواتف املحمولة

إرسال وارسال فواتري االستهالك الشهرية عرب
الربيد االلكرتوين واستحداث طرق جديدة لدفع
مستحقات استهالك الخدمات عرب الوسائل
التكنولوجية ويف مراكز التسوق والجمعيات
التعاونية باإلضافة إىل بعض املواقع الحيوية
للتسهيل عىل املشرتكني يف عملية دفع
املستحقات .وقدمت سعاد سامل الزعايب مدير
مكتب التخطيط االسرتاتيجي والتميز املؤسيس
بدائرة األمالك واألرايض بعجامن رشح وايف عن
تجربة الخمس نجوم والتحديات التي واجهتهم
خالل هذه الفرتة وبخاصة عدم وجود مرجعية
سابقة يستطيعون االستفادة منها مام تطلب
مزيد من الجهد.
وتقدم الوفد بالشكر لسعادة حارب العرياين
مدير الدائرة وملوظفي الدائرة عىل حسن
االستقبال والتنظيم وملا بذلوه من جهود جبارة
لإلرتقاء يف العمل وتقديم الخدمات؛ مام
أهلهم ليكونوا يف مقدمة الدوائر الحكومية
التي تحصل عىل تصنيف الخمس نجوم عىل
مستوى الدولة
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ELECTROMECHANICAL
CONT. CO.LLC

We are a UAE based EPC electrical contracting and trading
company known for our integrated products and services
tailor made for the utilities, airport, construction and
manufacturing industries etc. Sound Domain knowledge,
customer driven approach to business and process strictly
conforming to global quality practises have catapulted us
to No. 1 position in a short span of time, since our
inception.
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Today our vey name stands for attributes as diverse as the
range of services and products. We are into exemplaray
acumen steeped in ethical business practises, committed
work force, a passion for bringing the best to the
customers and the ability to execute the project of any
magnitude.
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That explains the notable expansion of our customer base
and the sharp rise in our turn-over. Whats more, we are on
the list of electrical contractors and suppliers accredited to
the Federal Electricity and Water Authority. Sharjah
Electricity & Water Authority Dubai Electricity & Water
Authority, Abu Dhabi Electricity & Water Authority, and
various other reputed organizations in the U.A.E.

EPC Electrical Contracting for supply, Installation of Substation equipments & Power cables from low voltage
up to 220kV. We are Stockiest & Supplier of Transformers, Switchgear, HV & LV material including Cables &
OHL. We Expertise in Substation, Transformers, Switchgear, Cables, OHL, FOC/SCADA & Telecom equipments

U.A.E Office:
Oman Office:
P.O. Box 31599, Sharjah, U.A.E
P.O. Box 1554, PC 133, Muscat, Sultanate of Oman
Tel: +971 6 5422773 | Fax: +971 6 5422986
Tel: +968 24120270 | Fax: +968 24120272
Email: sales@scanelectromechanical.com | www.scanelectromechanical.com

أخـــــبار و أنـشـطـــة

كهرباء ورشطة
الشارقة توزعان
الجفري الرمضاين
عىل السائقني واألرس
املتعففة
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وزع فريق الرحمة بهيئة كهرباء ومياه الشارقة
بالتعاون مع القيادة العامة لرشطة الشارقة
وجبات إفطار الصامئني والجفري الرمضاين عىل
سائقي املركبات والجامهري وذلك ضمن عدد
من املبادرات التي أطلقتها الهيئة إلحياء ذكرى
املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل
نهيان طيب الله ثراه ملساعدة املحتاجني األرس
املتعففة يف عدد من األحياء السكنية بإمارة
الشارقة.
وأوضح حسني عسكر مساعد مدير إدارة
املتابعة بالهيئة أن أكرث من  20متطوعاً من
املوزظفينم واألطفال شاركوا يف توزيع «الوجبات
والجفري الرمضاين السائقني واألرس املتعففة
وأشاد بتعاون عدد من املتطوعني خاصة
من األطفال للمشاركة يف املبادرات التطوعية

وتوزيع املري الرمضاين عىل املستهدفني.
وأشار إىل انه تم توزيع أكرث من  100جفري
رمضاين عىل السائقني واألرس املتعففة موضحاً
أن الهيئة تهدف من املبادرة إىل املشاركة يف
الجهود اإلنسانية لرفع معاناة األرس املتعففة،
وتعزيز الدور االجتامعي واإلنساين يف توفري
الدعم املادي والعيني لتلك األرس .وأكد أن
هيئة كهرباء ومياه الشارقة بتوجيهات من
صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن
محمد القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم
الشارقة تحرص عىل اتباع نهج زايد يف العطاء
اإلنساين واملسئولية املجتمعية من خالل عدد

من املبادرات اإلنسانية ملساعدة اآلخرين
واآلرس املتعففة مثل مبادرات نور حياتهم
وعاملنا فلنسعدهم وغريها من املبادرات
املجتمعية واإلنسانية.واحتفت هذا العام بيوم
زايد اإلنساين من خالل عدد من الفعاليات
املتميزة التي تحث عىل اتباع نهجه ومسريته.

استعداداً لتوصيل الخدمات للمناطق الجديدة
كهرباء الشارقة تعلن عن االنتهاء من تركيب محطة
الرحامنية لضخ الغاز الطبيعي سبتمرب املقبل

املهندسة آمنة بن هده

مزايا شبكة الغاز الطبيعي يف مختلف مناطق
اإلمارة الشارقةوتضمنت املرشوعات ،استبدال
السخانات الكهربائية بأخرى مركزية تعمل
بالغاز الطبيعي يف حوايل  95يف املائة من
الفنادق يف مدينة الشارقة واملصنفه بخمس
وأربعة نجوم بجانب تنفيذ مرشوع توصيل
غالية مركزية تعمل بالغاز الطبيعي يف برج
تجاري مكون من  25طابقا بعد عمل الدراسة
الالزمة بهدف االستغناء متاما عن استخدام
السخانات التي تعمل بالكهرباء مام يساهم
يف توفري الطاقة وترشيد االستهالك والحفاظ
عىل البيئة .كام نفذت مرشوع توصيل غالية
مركزية تعمل بكفاءة عالية بالغاز الطبيعي يف
املستشفى التعليمي التابع لجامعة الشارقة
وتم استبدال جميع السخانات الكهربائية مام
أدى إىل توفري جزء كبري من الطاقة .وأشارت
إىل أن الهيئة تعمل عىل تدريب وتأهيل الفنيني
بإدارة توزيع الغاز الطبيعي ألداء مهاهم بجودة
وأمان تام ،كام وفرت لهم أجهزة كمبيوتر لوحية
ملتابعة الطلبات وإنجازها يف أرسع وقت ،كام
تم متديد ساعات العمل بقسم توصيل الغاز
الطبيعي لألجهزة املنزلية ليكون من الساعة
السابعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساء
طوال أيام األسبوع للتيسري عىل املشرتكني.
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أعلنت إدارة الغاز الطبيعي بهيئة كهرباء
ومياه الشارقة انه سيتم االنتهاء من تركيب
محطة الرحامنية لضخ الغاز الطبيعي الجديدة
خالل شهر سبتمرب املقبل متهيداً لتشغيلها
وتوصيل الخدمات للمناطق الجديدة كالسيوح
والرحامنية .وأوضح سعادة الدكتور املهندس
راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة
أن خطة الهيئة تهدف إىل وصول الغاز الطبيعي
إىل جميع املناطق بالشارقة ويف هذا اإلطار يتم
عمل دراسات مستمرة إلنشاء محطات وتنفيذ
متديدات مبدينة الشارقة وذلك لتوفري خدمات
الغاز الطبيعي لجميع املناطق والتوسعات
باملدينة.
وأشار إىل أنه تم إنجاز مرشوع التحول
اإللكرتوين الستقبال طلبات وتنفيذ إجراءات
توصيل الغاز الطبيعي لألجهزة املنزلية وتوفري
أجهزة كمبيوتر لوحية للفنيني ملتابعة الطلبات،
وذلك بهدف تيسري اإلجراءات واتباع أفضل
النظم وتوفري الوقت والجهد عىل املشرتكني.
وأوضح أن الهيئة تعمل عىل االستفادة من
التطبيقات التكنولوجية الحديثة لتقديم
الخدمات لسكان إمارة الشارقة وفق أفضل
املعايري العاملية ،وذلك تنفيذاً للرؤية الحكيمة
والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو
املجلس األعىل حاكم الشارقة ،برضورة االهتامم
مبرشوعات البنية األساسية وتوفري مقومات
الحياة الكرمية للسكان يف جميع مناطق اإلمارة
وتشجيع استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل
للمحافظة عىل البيئة وتقديم أفضل الخدمات
لسكان إمارة الشارقة.
وأشار إىل أن عدد املشرتكني يف خدمات
الغاز الطبيعي بإمارة الشارقة تجاوز 250
ألف مشرتك ،وأن الهيئة مستمرة يف التوسعات

لشبكة الغاز الطبيعي يف املناطق الجديدة
مبدينة الشارقة واملنطقة الرشقية وأشار إىل
حرص الهيئة عىل تشجيع سكان الشارقة عىل
استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل لالستفادة
من الفوائد املتعددة التي يحققها مقارنة
باستخدام الغاز املسال « االسطوانات « حيث
يساهم يف الحفاظ عىل البيئة ومتوافر طوال
ساعات اليوم ويحقق األمان والسالمة  ..مشريا
إىل أن الهيئة تطبق أرقى وأدق املواصفات
ومعايري الجودة واألمان يف متديدات الشبكة
إضافة إىل أسعاره التنافسية مقارنة باستخدام
األسطوانات.
وأكد أن مرشوع الغاز الطبيعي يف إمارة
الشارقة حقق نجاحا كبريا وتواصل الهيئة إعداد
وتنفذ الخطط االسرتاتيجية لتطويره حيث
يستفيد منه حاليا حوايل  250ألف مشرتك
يف املناطق التجارية والسكنية والصناعية وأن
شبكة متديدات الغاز باملدينة بلغت أكرث من
 2000كيلو مرت إضافة إىل تنفيذ متديدات
الغاز يف خورفكان بطول  80كيلومرتا وتنفيذ
متديدات الغاز الطبيعي مبدينة كلباء بطول
 110كيلومرتات ..مؤكدا حرص الهيئة عىل تيسري
اإلجراءات الالزمة لتوصيل الغاز الطبيعي  .من
جانبها أوضحت املهندسة آمنة بن هده مدير
إدارة توزيع الغاز الطبيعي أن اإلدارة تحرص
عىل تحقيق أعىل معدالت الجودة الجودة
والدقة والرسعة يف جميع األمور التي تخص
الغاز الطبيعي وتقديم الخدمات مبواصفات
عاملية وتم اسرتجاع أعامل تحويل أجهزة الطبخ
يف املنازل للعمل بالغاز الطبيعي مبعرفة الفنيني
بالهيئة حيث تم تنفيذ  20155طلب منذ بداية
عام  2016حتى شهر يونيو .
وأنجزت هيئة كهرباء ومياه الشارقة عددا
من املرشوعات لتوسيع مجاالت االستفادة من
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تنفيذ  %70من شبكة
الغاز الطبيعي يف
املناطق الصناعية
بالشارقة واكتامل
الشبكة يف عدد من
املناطق السكنية
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الجديدة
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أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن
االنتهاء من شبكة الغاز الطبيعي بنسبة 70%
يف املناطق الصناعية من  1حتى وإكتامل
أعامل توسعة شبكة الغاز الطبيعي ومتديدات
خطوط أنابيب خدمة الغاز الطببيعي يف
عدد من املناطق السكنية الجديدة يف مدينة
الشارقة وهي مناطق النوف  1حتى النوف 4
والقراين 5 ،4، 3‘1وجاري العمل يف  2وجرينة
 1ويف عدد من املناطق التجارية حيث تم
تنفيذ التمديدات يف مناطق القليعة والفشت
وتم تنفيذ التمديدات وذلك التاحة الفرصة
لسكان هذه املناطق لالستفادة من من الخدمة
الحيوية التي تعد األوىل من نوعها يف هذه
املناطق.
وأوضح الدكتور املهندس راشد الليم
رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن التوسع
يف االستفادة من مرشوع الغاز الطبيعي
واستخداماته يف مجاالت مختلفة يأيت يف إطار
الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب
السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد
القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة
برضورة االهتامم مبرشوعات البنية األساسية
وتوفري مقومات الحياة الكرمية للسكان يف

جميع مناطق اإلمارة وتشجيع استخدام الغاز
الطبيعي كوقود بديل للمحافظة عىل البيئة
والتيسري عىل سكان اإلمارة وتقديم أفضل
الخدمات لهم .وأشار إىل أن الهيئة انتهت
من تنفيذ متديدات الغاز الطبيعي يف عدد من
املرشوعات التطويرية حيث تم االنتهاء من
املرحلة األوىل والثانية مبرشوع الزاهية وجاري
العمل يف املرحلة الثالثة ويجري العمل حالياً
يف تصميامت شبكة مرشوعات تالل االمارات
وواحة الصجعة والشموس.
وأكد بأن مرشوع الغاز الطبيعي الحيوي
بإمارة الشارقة يعكس التزام الهيئة باملحافظة
عىل البيئة وتشجيع سكان الشارقة عىل
استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل لالستفادة
من الفوائد املتعددة التي يحققها مقارنة
باستخدام الغاز املسال « االسطوانات « حيث
يساهم يف الحفاظ عىل البيئة ومتوافر طوال
ساعات اليوم ويحقق األمان والسالمة ،مشرياً
إىل أن الهيئة تطبق أرقى وأدق املواصفات
ومعايري الجودة واألمان يف متديدات الشبكة
إضافة إىل أسعاره التنافسية مقارنة باستخدام
األسطوانات .ومن جهة أخرى أعلنت املهندسة
آمنة بن هده مدير إدارة توزيع الغاز الطبيعي

بأن االدارة قد أكملت كل الرتتيبات الالزمة
لتمكني املشرتكني يف هذه املناطق الجديدة من
االستفادة من الخدمة الجديدة .
وأوضحت بان املشرتكني ميكنهم اآلن الرشوع
يف اتخاذ االجراءات الالزمة لتوصيل خدمة
الغاز الطبيعي إىل مساكنهم حسب االجراءات
املتبعة لدى الهيئة وذلك عن طريق مراجعة
مركز املتابعة املعني التابع للهيئة .واضافت
بأن فرق العمل التابعة إلدارة الغاز الطبيعي
تعمل اآلن يف كل مدن االمارة لضامن وصول
هذه الخدمة الحيوية إىل كل مشرتك وتحقيق
االستفادة القصوى من مزايا الغاز الطبيعي
وذلك يف اطار توجيهات صاحب السمو الشيخ
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو
املجلس األعىل حاكم الشارقة برضورة توفري كل
مقومات الحياة الكرمية للمواطنني واملقيمني يف
جميع أرجاء اإلمارة.

التواصل املبارش مع رئيس الهيئة وخدمات جديدة
لكهرباء الشارقة عرب بوابتها االلكرتونية
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دشنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة خدمات
جديدة عىل بوابتها اإللتكرونية أبرزها تحت
شعار « تواصل مع رئيس الهيئة» وتتيح هذه
الخدمة الجديدة التواصل املبارش والفعال
مع سعادة رئيس الهيئة لتقديم املقرتحات
واملالحظات والشكاوى حول مجاالت عمل
الهيئة سواء من الجامهري أو العاملني وذلك
تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة برضورة
متابعة الجامهري والتفاعل معهم واالستجابة
ملتطلباتهم وتقديم أفضل الخدمات لهم.
وأوضح سعادة الدكتور املهندس راشد الليم
رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة
تعمل عىل تبني السياسات والربامج الهادفة
إىل تطبيق معايري االستدامة واستخدام أحدث
التكنولوجيا بالشكل الذي يعزز من جودة
الحياة لسكان اإلمارة وضامن استمرار مسرية
النمو والتطور  .وأكد أن الهيئة تسعى إىل
الريادة والصدارة يف األعامل والخدمات التي
تقدمها إىل رشائح املجتمع املختلفة ،وهي
تعي جيدا أن ذلك لن يتحقق إال من خالل
األفكار واإلقرتاحات املبتكرة سواء من املوظفني

أو الجامهري مبختلف فئاتهم واالستجابة
ملتطلباتهم ،مشرياً إىل أن الخدمة الجديدة التي
دشنتها الهيئة تهدف الستقبال أفكار ومقرتحات
وشكاوى الجامهري للمساهمة يف تحسني بيئة
العمل وتطوير الخدمات املقدمة  ،وتشجيع
اإلبداع واالبتكار ومشاركة الجامهري يف عملية
اتخاذ القرار بشأن التطويرات والتحسينات
الخاصة مبجاالت عمل الهيئة.
وأشار إىل أن الهيئة أطلقت باق ًة متنوعة
من وسائل االتصال اإللكرتونية تشمل عدداً
من الخدمات النوعية  ،بهدف تسهيل
وترسيع عملية التواصل مع املشرتكني من
خالل استحداث وتطوير ودعم جميع قنوات
االتصال اإللكرتوين مع كل فئات املجتمع توفرياً ميكنكم التواصل مع رئيس الهيئة عرب املوقع
للجهد والوقت مثل إطالق حسابات جديدة االلكرتوين
عىل وسائل التواصل االجتامعي االنستجرام www.sewa.gov.ae
والفيسبوك واليوتوب وغريها والبوابة
االلكرتونية للهيئة ونظام الستقبال املقرتحات
تحت شعار «فكريت لسيوا» وتطبيقات عىل
الهواتف الذكية ومركز االتصال عرب الرقم املوحد
 .991وتتضمن خدمات البوابة اإللكرتونية
للهيئة مجموعة من الخدمات للتيسري عىل
الجامهري تتيح لهم االطالع عىل متطلبات
واشرتاطات توصيل خدمات الكهرباء واملياه
والغاز الطبيعي ،وتوفر البوابة خدمة استعراض
الفواتري ،وحساب متوسط االستهالك السنوي
وتحليل فواتري االستهالك بطريقة تفاعلية
مبتكرة ،إضافة إىل خدمة االشرتاك بالخدمات
التي تتيح التسجيل بخدمة رسائل الجوال
القصرية ( )SMSوالفاتورة اإللكرتونية وتسمح
هذه الخدمات للمشرتك استالم إشعارات
الفواتري ومواعيد السداد والرسائل اإلرشادية
والتوعوية واإلشعارات باإلضافة إىل خدمات
ترشيد استهالك الطاقة واملياه ،وخدمات مصنع
مياه زالل وخدمات املنح الدراسية.

57
57

قد سجل التاريخ شخصيات بصامتها سطور ندرس مالمحها اليوم وقد
رسد املؤرخني بانهم شخصيات فذة مميزة ببعد تاريخي حادق وهانحن
امام شخصية بتاريخنا املعارص يسجل بصفحات املجد حروف المعة يف
تشكيل شخصيته وتفكريه املتفرد وهو صاحب السمو الشيخ الدكتور
سلطان بن محمد القاسمي
نعم انا فرد من رعاياه املحبني املعجبني بحكمته وبعد نظره لالحداث
نرى الشارقة مرشقة بنور العلم والجامعات العاملية واملؤسسات املتنوعة
التي تصب يف خدمة املواطن ومامييز هذه الشخصية انه والد الجميع
محتوي كل رعاياه بصدر رحب حنون متابع لكل االوجاع ويأمر بحلول
فورية مبارشة لتضميدها فتح عدة قنوات ملالمسة الواقع بنفسه كمربة
والخط املبارش والزيارات للمناطق وامن املساكن واهتم بالصحة وتوفري
الوظائف بل اسس لجنة معالجة الديون وزع ارايض لتعني املواطن
مبعيشته صناعية منها وتجارية وافعاله تحتاج لكتب تغطيها واالجمل
نصائحه املستمرة للشعب تعكس تواضعه وكانه يعيش يف كل بيت كلامته
تتحدث عن وقائع نعيشها ويوميات منر بها حاكم حينام تصافحه تشعر
بامان وهيبته يشهد بها الزمان نحن امام شخصية نالت من منبع العلم
الكثري وترجمها بكتب مثينة بفحواها فهي مناهج تدرس يف تأسيس قادة
يعتمد عليهم عرب العصور
حفظك الله والدنا ومعلمنا وحاكمنا سلطان فحرويف نقطة يف بحر
مزاياك وافعالك البسك الله ثوب الصحة والعافية .
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NEWS & ACTIVITIES

“Communicate with the Chairman” and new
smart services feature SEWA E- Portal

19
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Sharjah Electricity & Water
Authority launched several new
smart services through its e-portal
within its vision to meet customer
needs, to enhance customer
services, and to improve quality
of services in line with farsighted
vision of His Highness Sheikh Dr.
Sultan bin Mohammed Al Qasimi,
the Supreme Council Member &
Ruler of Sharjah. The new e-portal
reflects SEWA's continuous efforts
to achieve excellence across various
fields. It also supports SEWA's
efforts and commitment to provide
easily-accessible services, which
are available on the smart devices
preferred by its customers. SEWA
e-portal features a new icon on titled
“COMMUNICATE WITH THE
CHAIRMAN” introduced to enable
the customers to Communicate with
H.E the Chairman to quickly resolve
any complaints and issues raised by
the customers, effectively attend all
complaints made by the Customers
and improve the performance and
solve all customers’ issues as early
as possible..

H.E Dr. Rashid Al Leem the
Chairman of Sharjah Electricity
& Water Authority noted that
SEWA strives to adopt purposeful
programs that enable SEWA to
apply the standards of sustainability
and employ the state of the art
technologies to enhance the quality
of life in the Emirate of Sharjah and
support the development process.
He added that the e-portal is part
of the on-going efforts made to
develop and upgrade the services
rendered to our valued customers.
This site reflects SEWA's constant
strive to communicate effectively
and easily with its customers and
to provide convenient e- services
and up-to-date information. SEWA
always adopts the most up-to-date
solutions and technical systems and
utilizes them for the benefit of its
customers. Through the e-Services
Portal, SEWA customers will be
able to avail different services and
smart applications. SEWA strives to
demonstrate consistently excellent
functional, operational and financial
performance, while maintaining

strong commitment to providing
significant and lasting contribution
to social and economic development
Sustainable
Development
and
commitment in everything is one
of the goals which SEWA believes
strongly in. The Chairman noted that
SEWA has recently launched several
e-services and communication
channels within major interactive
features to facilitate and enhance the
communication with the customers
and provide them with convenient
services> New accounts were
launched at the social networking
such as Instagram, Facebook and
YouTube in addition to an on-line
suggestion system titled “My Ideas
to SEWA”, smart phone applications
and call center through 991.

.

like to urge the concerned parties
to cooperate and work together in
order to enhance to enhance the
march of our prosperity and welfare
and make further achievement to
meet the aspirations of the citizens
as well as the residents of our
homeland.
As part of its efforts to promote
the smart technologies, SEWA
has established several support
teams comprising of qualified
and experienced engineering
and technical employees to
render technical consultation and
support services in field of power
conservations and introduction of
state-of-the-art technologies and
smart applications in new buildings.
The team members were provided
with training and qualification
with leading global companies. Dr
Rashid Al Leem also briefed the
conference audience about simple
smart initiatives made by SEWA

to promote the public awareness
about the power conservation
and encourage the public to join
the SEWA’s drive towards the
sustainability and excellence. In
this regard, an initiative titled “ My
Idea to SEWA) has been recently
launched to enable the public to
contribute to the development
of SEWA’ works and operations.
Simulation project of smart
buildings and homes was also
developed to promote the culture
of green smart buildings.
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explained that In line with its policy
focusing on integrated strategy
focusing on the implementation
of energy efficiency and reduction
of energy consumption and
comparative recent studies of
consumption trends, SEWA has
set a conservation target of 30%
reduction in the consumption of
power and water in the Emirate
of Sharjah. Within its drive for
excellence and high quality, SEWA
has initiated the application of the
principles on the maintenance of
the energy resources declared by
the UN Industrial Development
Program Organization which
adopted by the International
Standardization
Organization
under ISO 50001 certification.
SEWA is considered as the first
Arab Electricity and Water
Authority that adopted and applied
the principles of Energy Resources
Maintenance which have achieved
objective results. SEWA would
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Addressing the
Schneider Electric’s
4th ‘Power to the
Cloud’ Conference:
Dr. Rashid Al Leem
highlights SEWA’s
2020 Vision and
Smart Initiatives

17
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In his speech before Schneider
Electric’s 4th ‘Power to the Cloud’
Conference took place in the
Sheikh Rashid Hall, at the Dubai
International Convention and
Exhibition Centre, H.E Dr Rashid
Al Leem, the Chairman of Sharjah
Electricity and Water Authority
highlighted SEWA 2020 Vision and
the smart strategic initiatives made
by SEWA in collaboration with
several strategic partners to use
the most advanced technologies in
field of power production and water
desalination to enhance the power
efficiency and the sustainable
development. That comes in line
with the visionary directives of
His Highness Sheikh Dr. Sultan
bin Mohammed Al Qasimi, the
Supreme Council Member and
Ruler of Sharjah who attaches
great attention to issues of water
and power and closely follows
all relevant updates to ensure the
provision of world-class and high

quality services to the citizens
and residents of the Emirate of
Sharjah HE Saeed Mohammed
Al Tayer, MD & CEO of Dubai
Electricity and Water Authority
(DEWA), HE Wesam Lootah,
CEO of Smart Dubai Government,
HE Majdi Abed, the French
Consul General in Dubai, Frédéric
Abbal, Executive Vice President
of Energy business at Schneider
Electric, Benoit Dubarle, Regional
President of GCC at Schneider
Electric and over 200 VIPs, CEOs,
and decision-makers took part in
the event organized by Schneider
Electric.
The address made by H.E
Dr. Eng. Rashid Al Leem also
highlights the consistent efforts
and creative initiatives made by
SEWA at the fields of power and
water conservation and adoption
of the modern practices at the
fields of Sustainable development

and environment. The chairman
announced before the forum that
SEWA has successfully managed
to adopt an ambitious strategy to
develop the power and water sector
not to meet the growing demand
for power and water but to ensure
the reliable and efficient supply
of the power and water by using
the most advanced technologies.
He described the event as an
appropriate opportunity which
should be grasped to enhance the
power efficiency and sustainable
development in the region,
exchange points of view and
coordinate our efforts in the next
stage. He indicated that Sharjah
Electricity & Water Authority has
managed to make great strides
under an ambitious strategic
power conservation with full
dependence on smart applications
and technologies to achieve the
sustainability and transformation
to renewable energy resources. He

the Gulf Cooperation Council
lauded the development witnessed
by all these countries in the field
of energy, water and renewable
energy management and the SEWA
delegation and the UAE which
leads the way in this area through
innovative projects and their
implementation.
He explained
that SEWA is making great efforts
to provide clean energy which
was proved by continuous data
on the environment where future
necessities are taken into account.
This is in addition to its efforts in
raising awareness on the importance
of rationalization of electricity,
water and gas consumption and
the optimal usage so as not to
make the next generation suffer as

a result of attrition affecting these
vital resources, the environment
and human health. Dr. Al Leem
also pointed out that Sewa will
make it a priority to preserve the
environment in all the projects
implemented by the body and stick
to the 17/, one-hour rationalization
each year as a pioneering initiative.
The Delegation was comprised of
Eng. Othaman Suror Al Mass, the
Manager of SEWA Control Center,
as the head of the delegation, Mr.
Rashid Al Marzougi the Assistant
Manager of the Conservation
Department, Mr. Jalal Mursi,
the Head of Media Section, Mr.
Omar AL Khatib, the Head of the
Media Production Section and Mr.
Ahmen Al Mihdar, the Head of the

The delegation submitted a
comprehensive report about the
results of its visit to AGCC states
to H.E Dr Rashid Al Leem, the
Chairman of Sharjah Electricity
& Water Authority and the
experiments and information
shared with their counterparts
in AGCC states. Mr. Rashid Al
Marzougi the Assistant Manager
of the Conservation Department
briefed the officials at AGCC
states the conservation programs
launched as part of One Saving
Hour which was launched as per
the directives of His Highness
Sheikh Dr. Sultan bin Mohamed
Al Qasimi, the Supreme Council
Member and Ruler of Sharjah to
raise the public awareness about
the importance of conservation of
power and water and promote a
general message to the leader and
peoples of the world about this
vital issue.
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Technical Support Section at the
Conservation Department.
In their meeting with their
counterparts at AGCC states,
Eng. Othaman Suror Al Mass, the
Manager of SEWA Control Center
and the head of the delegation
highlighted the initiatives made
by SEWA to develop its load
management systems to cope pace
with any emergencies during the
peak times and on installation of
new smart system of controlling
and monitoring the power grids
and generation stations at the
latest international standards and
technologies. The system’s control
room equipped with sophisticated
electronics and technological
devices including one of the largest
screen in the Middle East made by
Mitsubishi.
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SEWA delegation
tours the AGCC
states to promote
the One Peak Hour
initiative and share
experiences in energy
management

NEWS & ACTIVITIES

The AGCC energy authorities laud
the One Saving Hour and express
their interest to adopt the Initiative

15
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A delegation from Sharjah
Electricity & Water Authority
visited Kuwait, Qatar, Bahrain
and Oman with the aim of
exchanging the experiments in
the fields of Energy and load
management at peak times and
bilateral cooperation and mural
coordination to raise the public
awareness about the rational use of
electricity and water. The tour was
also aiming at promoting the One
Saving Hour Initiative which was
launched as per instruction of His
Highness Sheikh Dr. Sultan bin
Mohamed Al Qasimi, the Supreme
Council Member and Ruler of
Sharjah on July 1 each year from
02:30 pm to 03:30 to promote
the conservation culture and raise
the awareness of the community
about rational use of electricity
and reduction of carbon emissions.
The necessary arrangements
have been made to ensure the
contribution
of
individuals,
businesses,
government
departments,
companies
To
highlight our committing to a
sustainable lifestyle beyond the
hour by turning off the lights and

unnecessary home appliances for
one hour to assure the importance
of preserving natural resources and
protecting the environment. The
Delegation entered into fruitful
discussions with the concerned
authorities about the mechanisms
and aims of the One Saving
Hour Drive as well as the results
achieved through the drive during
the last two years in the Emirate
of Sharjah and UAE as general.
The delegation also highlighted
the development projects recently

initiated by SEWA to address the
emergent cases and manage the
power loads during the peak hours.
The discussions with the officials
at AGCC also covered the ways
of cooperation and exchange of
expertise to ensure the best services
to subscribers and application of
advanced technology in energy and
water production and preservation
of the environment. H.E Dr Rashid
Al Leem, the Chairman of Sharjah
Electricity & Water Authority said
that the competent authorities of

citizens as well as the residents of
our homeland.
The Chairman pointed out that it
is the policy of SEW to provide its
employees with an environment
that encourages self-development
and transfer of knowledge and
experiences through providing
different privileges to employees
who continue their studies while
on the job. He affirmed SEWA’s
keenness to support scientific and
career development of its staff
in order to be able to achieve
excellence and develop its
customer service. This will help
realize its objective of building
a service entity that focuses on
achieving targets and promoting
customer service while providing
internal services based on
outstanding performance.
On other hand, Prof. Mohammed
Aref, the Environment &
Sustainability Specialist at the
University Salford – Manchester
– UK praised the consistent

commitment of SEWA to enter
into strategic partnerships with
the leading global universities and
institutions to support its drive for
excellence and sustainability. He
added that the selection of Sharjah
Electricity and Water Authority
as of the of the sustainability
models to studied by the UK
Universities reflect the high level
of achievements made SEWA and
its pioneering in meeting customer
satisfaction
and
promoting
Sharjah’s
vision
through
delivery of electricity and water
services at a world-class level of
reliability, efficiency, safety and
environment. During the meeting
several representatives of UK
universities presented their views
in respect of the possible means
to enhance strategic partnerships
with their universities in the
fields of conducting studies and
researches on the energy, water
resources, the renewable energies
and the environment
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of energy consumption and
comparative recent studies of
consumption trends, SEWA has
set a conservation target of 30%
reduction in the consumption
of power and water in the
Emirate of Sharjah. Within its
drive for excellence and high
quality, SEWA has initiated the
application of the principles on
the maintenance of the energy
resources declared by the UN
Industrial Development Program
Organization which adopted by
the International Standardization
Organization under ISO 50001
certification. SEWA is considered
as the first Arab Electricity and
Water Authority that adopted and
applied the principles of Energy
Resources Maintenance which
have achieved objective results.
SEWA would like to urge the
concerned parties to cooperate
and work together in order to
enhance to enhance the march
of our prosperity and welfare
and make further achievement
to meet the aspirations of the
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Dr. AL Leem briefs a UK delegation representing 7 Universities
about SEW initiatives in the fields of sustainability and
environment

A UK delegation representing
seven leading universities paid a
visit yesterday morning (Sunday)
to Sharjah Electricity & Water
Authority as one of the leading
world class organizations selected
by the UK universities as best
sustainability and environment
models to be taught at several
UK universities. The aim of the
UK delegation visit to SEWA is
to exchange of views about of
the possibilities of initiating joint
researches programs and projects
on sustainability about become
acquainted with SEWA’s vision
to become world class sustainable
organization and its strategy of
transformation to the state-ofthe-art smart technologies and

applications.
H.E Dr. Rashid Al Leem, the
Chairman Sharjah Electricity
& Water Authority welcome
the representative of the 7 UK
universities in his office at SEWA
Head office and briefed them about
SEWA initiatives and programs
to support its drive towards the
sustainable development.
He told the delegation
that SEWA has been always
pioneering in meeting customer
satisfaction
and
promoting
Sharjah’s vision through delivery
of electricity and water services at
a world-class level of reliability,
efficiency, safety and environment

by a competent workforce and
effective partnerships to support
resources sustainability in line
with the farsighted instructions of
His Highness Sheikh Dr. Sultan
bin Mohammed Al Qasimi, the
Supreme Council Member and
the Ruler of Sharjah. He indicated
that Sharjah Electricity & Water
Authority has managed to make
great strides under an ambitious
strategic power conservation
with full dependence on smart
applications and technologies
to achieve the sustainability and
transformation to renewable
energy resources. He explained
that In line with its policy
focusing on the implementation
of energy efficiency and reduction

The forum addressed 5 working
papers presented by H.E Dr. Eng.
Rashid Al Leem about the General
Strategy of Sharjah Electricity &
water Authority, its SEWA Future
Development Plan covering the
various activities and operation
of SEWA, simplification of
procedures, introduction of smart
one-stop services and application to
achieve the customers’ satisfaction
and enhance SEWA competitive
capabilities.
Eng. MayAl Leem, the Manager of the
Projects Development Department
briefed the forum about the vital
projects and expansions initiated by
SEWA to provide the residents of the
Emirate of Sharjah with high quality
services. Eng. May Al leem praised
the role of SEWA’s local and global
partners in the achievements that it
has made. “Thanks to such strategic
partnerships, SEWA has managed
to execute large projects in a record
of time. As instance SEWA today

completes the 33 KV distribution
project within a time scale of about
one and half month only instead of 2
years” said Eng. May.
On other hand, Mrs. Buthayna Al
Mana’ai, the Marketing Manager
at SEWA presented a work paper
on SEWA Marketing Plan and
2020 Vision. She pointed out the
ambitious Road Map prepared by
SEW for a brighter future covers
several initiatives recently launched
by SEWA on spreading the public
awareness about the rational and
ideal use of the energy. As the
result of such initiatives, SEWA
has been awarded the ISO 50001 on
maintenance of the energy resources.
On her part, the paper presented by
Mrs. Kanizul Fatima Syed Ghulam,
from the Research & Progress
Office covers the 15 Principles
adopted by SEWA to be adhered
to by SEWA employees as work
approach to provide better services
to the Customer. Mrs. Amna Humaid
Al Zari, the Head of HR Planning
Section displayed the endeavors
made by SEWA for development of
human resources, restructuring the
various aspects of SEWA activities,
launching the ambitious initiatives
to stimulate the staff and attract
qualified
persons
employment

with SEWA. Mr. Syed Touseef-urRahman, the technical Advisor at the
IT Department highlighted the smart
programs and software used by
SEWA which ensures precision and
speed in the completion of various
transactions
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comfortable living for the citizens
and residents of Sharjah Emirate.
SEWA is always looking forward to
building and establishing long-term
cooperative relationships with our
partners to for the benefit of both
parties.
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SEWA organizes the Strategic Partners Forum to reveal its future
expansions and projects

Sharjah Electricity & water
Authority organized SEWA Strategic
Partners Forum at Radisson Blue –
Sharjah. The event was attended by
75 representatives of leading local
and global companies as well as
several economic councils including
the Italian & Swiss Business
Councils. The main aim of the
forum is to strengthen the strategic
relationship between SEWA and its
partners and review the aspects of
collaboration and corporation under
SEWA future Strategy and 2020
Vision. The event was an opportunity
to brief the representatives of the
international and local companies
about the future plans and projects
to be implemented by SEWA in the
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fields of electricity, water and natural
gas in the Emirate of Sharjah and
the main principles of the strategic
vision adopted by SEWA for its drive
to become a world class sustainable
organization and its drive for high
quality and excellence certification
in the field of energy.
H.E Dr. Eng. Rashid Al Leem,
the Chairman of Sharjah Electricity
& Water Authority pointed out the
SEWA First Strategic Partners Forum
is part of SWEA’s commitment to
strengthen its cooperation and joint
work with the various categories
of the community for providing a
comfortable living for the citizens
and residents of Sharjah Emirate.

He stated that the Forum has come
up beneficial recommendations
and views which will help us learn
from their experience. The chairman
affirmed SEWA’s eagerness to
partner with major global and
local companies to improve the
work environment and enhance
the efficiency, reliability and
sustainability of SEWA services.
He expressed gratitude to SEWA
partners for contributing to highlight
the authority’s efforts in the march
towards the overall development
and sustainable development of the
projects carried out by SEWA. He
stressed the importance of the joint
effort between the various categories
of the community for providing a

He praised the ceaseless efforts
made by SEWA to partner with
global leading companies in
line with its vision to apply
the most advanced solutions
and technologies in fields of
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is also a part of SEWA plans excel
in its business sectors particularly
in respect with the development
of smart distributions solutions,
meters and grids and maintenance
of the environment which
constitute a major part of ABB’s
scope of works. The workshop also
emphasize SEWA’s commitment
to sustainability and excellence.
He announced that SEWA has
set a target to raise the efficiency
of the energy by 50%, reduce
the operation expenses at the
generating stations and the power
loss at the grids to the acceptable
global rate i.e 3%.
He noted that within its drive for
excellence and high quality, SEWA
has initiated the application of the
principles on the maintenance of
the energy resources declared by
the UN Industrial Development
Program Organization which
adopted by the International
Standardization
Organization
under ISO 50001 certification. On
other hand, Dr. Yousif Al Marzooqi,
the Senior Vice President at ABB
for the Government and strategic
relationships affirmed the eagerness
of ABB to provide SEWA with
smart applications and solutions
to upgrade and modernize its
distribution systems and grids and
strengthen its power infrastructure
to cover the requirements for
power.

power generation, distribution
and transmission and energy
management. He noted that the
subjects addressed by the 2days
workshop covered a wide range
programs designed to enhance the
efficiencies and abilities of SEWA
employees to enable them to
meet the challenges of the future.
The workshop reviewed SEWA’s
strategy and vision to achieve

the sustainable development in
the Emirate of Sharjah as well as
several researches and studies
to be conduct in the fields of the
alternative and renewable energies,
digital and smart substations
and grids, communications, wire
and wireless links between the
substations and the Control &
Monitoring Center.
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SEWA announces its plans to construct smart
substations and electronic distribution networks
His Excellence Dr. Rashid Al
Leem, the Chairman of Sharjah
Electricity & Water Authority
announced that SEWA has prepared
the necessary strategic plans to
develop its services and construct
state-of-the-art smart distribution
substations and transform its
present grids to electronically
operated systems in par with
most sophisticated technologies
and intelligent applications and
solutions. He pointed out that
the adoption of the strategic
plans which will be executed in
collaboration with leading local
and
international
companies
comes in line with SEWA efforts
to realize the farsighted vision of
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His Highness Sheikh Dr. Sultan
bin Mohammed Al Qasimi, the
Supreme Council Member and
Ruler of Sharjah and his highness’s
instructions to excel in servicing
the residents of Sharjah Emirate
and achieving their welfare and
prosperity.
The above announcement was
made by His Excellence Dr. Rashid
Al Leem, the Chairman of Sharjah
Electricity & Water Authority
while addressing the opening
ceremony the two –day work shop
organized by Sharjah Electricity &
Water Authority in collaboration
with ABB International at Radisson
Blu Hotel Sharjah. The workshop
addressed several new trends and

solutions in the fields of energy
management and transformation
to the intelligent distribution and
transmission grids to support the
Emirate’s power infrastructures.
His Excellence Dr. Rashid Al
Leem, the Chairman of Sharjah
Electricity & Water Authority
explained that the organization
of this workshop in collaboration
with ABB International aims
at strengthening our strategic
partnership with the leading
companies such as ABB, raising
the efficiency of SEWA employees,
developing their professional and
technical abilities and briefing
them about the latest solutions and
technologies of energy industry. It

SEWA acquires ISO
Certification in IMS
applications
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In line with its drive for high
quality and excellence, Sharjah
electricity & Water Authority has
successfully managed to complete
the requirements of the Integrated
Management Systems (IMS) and
acquire the certification of ISO 9001,
14001, 18001, 50001and 27001
in collaboration with the British
Standards Institution (BSI). That
comes in line with SEWA farsighted
vision to develop its administrative
practices and establish high quality
working systems, improve the
standards of environment, health and
security and achieve higher levels
of customer satisfaction. SEWA
is always committed to meet the
requirements of the customers to
their satisfaction and make use of
the on-going technological changes
to improve the services and enhance
the performance.
H.E Dr. Rashid Al Leem, the
Chairman of Sharjah electricity &
Water Authority noted that SEWA
certification to the latest ISO
standards indicates that we are going
on the right to achieve our aspirations
and goals in collaboration with the
world’s leading service organization
that produces standards across a
wide variety of industry sectors.
He added that certification to the
Integrated Management System
(IMS) reflect SEWA commitment
to its compliance to international
standards in internal management
systems managing its operations with
speed and efficiency, The Certificate
is an endorsement of SEWA’s efforts
to quality management. SEWA will
carry on combining and coordinating
its
efforts
with
government

and semi-government entities,
universities, research institutes to
provide the resident of the Emirate
with the highest quality services.
The Chairman announced the
highest ISO certification of quality
standards of IMS is a part of SEWA
commitment to implementing the
farsighted vision of His Highness
Sheikh Dr. Sultan bin Mohammed
Al Qasimi, the Supreme Council
Member and Ruler of Sharjah
who always stresses the necessity
of combining efforts to achieve
the strategic plan of sustainable
development through attracting the
most state-of-the-art technologies
and solutions and combining them
into its various electronic operation.
On his part Mr. Mohammed

Abdullah, the Manager of SEWA
Excellence Department indicated that
it was agreed with British Standards
Institution (BSI) to immediately
commence the necessary training
courses and workshops for SEWA
employees
to
complete
the
compliance certification within a
period of 6 months as maximum.
This certification will represent
SEWA’s commitment to provide
high quality competitive services
that meet customer requirements
and to achieve their satisfaction at all
times through the Implementation
and the improvement of high quality
standards while being committed to
the areas of environmental protection
and occupational health and safety.

70
08

NEWS & ACTIVITIES

On the sidelines of
ASIAWATER 2016:
SEWA Chairman
and Malaysian
Ministers of Energy
& Environment
discuss the bilateral
cooperation aspects
on sustainability and
environment
H,E Dr. Rashid Al Leem, the
Chairman of Sharjah Electricity
& Water Authority participated in
the ASIAWATER Expo & Forum
(ASIAWATER 2016) recently took
place at Kuala Lumpur, On the
sidelines of ASIAWATER 2016,
H,E Dr. Rashid Al Leem met Dr.
Maximus Johnity Ongkili, the
Malaysian Minister of Energy,
Green Technology and Water, Dr.
Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar,
, the Malaysian Minister of Naturak
Resources and Environment and
several heads of delegations taking
part in of ASIAWATER 2016. Dr.
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Al Leem held discussions with
the Malaysian officials and heads
of delegations covered the best
means to support the current drive
towards sustainable development,
maintenance of environment and
elimination of carbon dioxide
emissions as well as the development
of clean energy resources. The
Chairman of SEWA’s meetings
held in conjunction with the event
covered the communal international
efforts and initiatives made in the
fields of technology and science to
explore alternative energy resources
and enhance the sustainability and
protection of our environment
against the carbon emission.
The discussions also covered the
policies, regulations and clean
energy sources, with industry leaders
highlighting the need for policy
controls that support the use of
clean energy and sustainable green
technologies. Dr. Rashid Al Leem
stressed that, thanks to the unlimited
support of His Highness Dr. Sheikh
Sultan bin Mohammed Al Qasimi,
the Supreme Council Member and
Ruler of Sharjah, Sharjah Electricity
& Water Authority attaches
great importance to the scientific
researches and economic studies on
development of renewable energy
resources
H.E Dr. Eng. Rashid Al Leem stressed
the importance of cooperation on
regional and international levels
to meet the challenges of the everincreasing demand for power and
water, spread the conservation
culture among the communities of
the region and raise the awareness
about the ideal utilization of our vital
resources. He added that Sharjah
and UAE as general devote great
importance to the maintenance and
conservation of power, construction
of smart power grids, raising the
operation capabilities of the power
stations and conducting feasibilities
studies on the renewable energy to

eliminate any environmental hazards
due to carbon emissions. SEWA
Chairman called for exchanging
experiences and coordinating efforts
to find out innovative solutions
to meet the present challenges
facing the sector of the electrical
power and water desalination.
“Such vital forum will promote
the collaboration and cooperation
between the concerned ministries
and authorities in UAE to initiate
scientific researches and studies
on various development aspects
of power generation and water
desalination” H.E Dr. Eng. Al Leem
said. He highlighted the consistent
efforts and creative initiatives made
by SEWA at the fields of power and
water conservation and adoption
of the modern practices at the
fields of Sustainable development
and environment. He added that
ASIAWATER 2016 which witnessed
an active participation of experts and
leaders from all round the world,
will establish a clear vision about
the available opportunities and
challenges at the power and water
industry in future.
Dr. Rashid Al Leem who has authored
many acclaimed books, presented
copies of his recent publication
titled ““I am committed”, which
describes his vision and approach
in implementing the 17 global
goals for sustainable development
to Dr. Maximus Johnity Ongkili,
the Malaysian Minister of Energy,
Green Technology and Water, Dr.
Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar,
the Malaysian Minister of Naturak
Resources and Environment and
several heads of delegations taking
part in of ASIAWATER 2016.They
praised the pattern adopted by Dr.
Rashid Al Leem in highlighting the
17 Sustainable Development Goals
declared by the United Nations.

SEWA plans to
establish the first
electric vehicle
charging station
in the Emirate
and provide it
transport fleet
with electric
vehicles
commitment of Sharjah Government
to the environment, the public
health and safety of the society. The
project, which will boast the image
of Sharjah as a leading modern state,
has several economical, health and
environmental advantages. He added
that the project is also is an important
step ahead towards achieving the
objectives and aspiration to achieve
the sustainability and support
the strategies of the Declaration
of Sharjah City of Conservation
recently launched by SEWA. The
proposed project of construction of
electric vehicle charging station in
the Emirate of Sharjah and supply of
electric vehicles for SEWA transport
fleet is a part of SEWA endeavors to
establish a modern infrastructure for
introducing the electric cars in the
Emirate of Sharjah and encourage
the residents of Sharjah to use the
smart eco-friendly electric cars
for their environmental and health
advantages.
During the meeting with the
Renault Official, H.E Dr. Rashid
Al Leem was briefed about he
leading experiences of Renault in
manufacturing smart electric cars
to support the environment and
public health. The meeting also
reviewed the feasible studies made

by SEWA Transport Department
and SEWA Green Team in respect
of the construction of the first
electric charging station. Renault
delegation displayed three models
manufactured by Renault to meet the
requirement of the large corporations
and companies.
On other hand, Eng. Hussein
Kada, the Manager of SEWA
Transport Department stated that the
project reflects SEWA continuous
commitment to modernize its
transport flees in line with the
environment considerations and the
need to reduce the carbon emissions.
He added that out of SEWA transport
fleet comprising of 600 vehicles,
there are 350 CNG vehicles saving
30% of fuel and reducing 80% of
the carbon footprint. Mr. Rafael
Garton the GM of Renault France
affirmed the readiness of Renault to
cooperate with SEWA and supply
the most state-of-the-art models of
electric cars saving 30% of fuel as
compared to petrol cost and 50% of
maintenance expenses. The lifecycle
of the electric batteries which are not
recyclable is ranging between 8 -10
years
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H.E Dr. Rashid Al Leem, the
Chairman of Sharjah Electricity &
Water Authority (SEWA) announced
that SEWA is planning to construct
the first electric vehicle charging
station in the Emirate and provide
its transport fleet with electric
cars as part of SEWA eco-friendly
initiatives to enhance its image as
world class sustainable organization
and provide convenient environment
friendly transport means in the
Emirate of Sharjah. The above
announcement was made by the
Chairman of SEWA following his
meeting with Mr. Rafael Garton the
GM of Renault France in his office
at SEWA Headquarter to review the
latest developments in the industry
of the electric cars which release
0% carbon emissions in line with
strides made by SEWA to make use
of the environmental and health
advantages of such products.
He pointed out that the project of the
first electric vehicle charging station
in the Emirate of Sharjah comes in
line with the wise instructions made
by His Highness Sheikh Dr. Sultan
bin Mohammed Al Qasimi, member
of the Supreme Council and Ruler of
Sharjah to safeguard the environment
and use the most efficient cleanest
and safest fuel sources as per the
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70% of Gas
Networks to the
Industrial areas and
newly developed
residential areas
completed
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Sharjah Electricity & Water
Authority announced that as part
of its consistent strides to extend
the piped gas supply services
throughout the Emirate of Sharjah,
70& of the new gas networks
at the Industrial Areas (1--) was
completed. New Gas extensions
and cable constructions were also
completed to the newly developed
residential areas including Al Noof
areas (from No. 1 to No, 4) and Al
Quarain areas Nos. 1, 3, 4 and 5.
New gas extensions to commercial
areas covers Al Gulaya’ah and Al
Fisht areas. The residents at these
area may take advantage of this first
of its kind service which represent
an important turning point in the
development process and the march
for economic and social prosperity
in the Emirate of Sharjah,
HE Dr. Rashid Al Leem, the
Chairman of Sharjah Electricity
& Water Authority stated that the
execution of Piped Gas Project
comes in line with the farsighted
and visionary instructions of His
Highness Sheikh Dr. Sultan bin
Mohammed Al Qasimi, the Member
of the Supreme Council & Ruler
of Sharjah who devotes the great
attention to infrastructure projects
to provide both nationals and
residents of Sharjah with modern
living standards With the strides
made by SEWA to make use of the
natural gas as vital future strategic
energy and introduce the piped gas

supply throughout the Emirate of
Sharjah He announced that SEWA
has recently completed several
piped gas extensions to several
development projects including the
1st & 2nd phases of Zahiyah Project.
The work is presently in progress to
complete the gas network to the 3rd
phase of the project. Gas network
designs of other developments
including Emirates Sands, Saja’a &
Shomos Oasis are also in progress.
He pointed out that Sharjah Gas
Distribution Project is an important
turning point in the development
and prosperity march witnessed in
the Emirate of Sharjah and first of
its kind to be introduced in UAE
for domestic, commercial and
industrial purposes. The project has
opened new horizons in accelerating
the growth of utility infrastructure
industry in the Emirate of Sharjah
with aim of raising the living
standards of the people. In addition to
its economic advantages, the project
has made considerable contributions
in terms of safety, health and
environment
considerations
According to HE Dr. Rashid Al
Leem, the unprecedented success
achieved in the execution Sharjah
Piped Supply Projects as well as the
deep experiences gained by SEWA
staff in this field have promoted us
to extend to piped gas service to
all parts of the Emirate in order to
take advantage of its considerable
contributions in terms of health and

environment considerations, the
high levels of safety and security
standards as well as its economic
advantages He added that Sharjah
Gas Distribution Network has now
covered the industrial, residential
and commercial areas of Sharjah
city to initiate prosperity and modern
living standards for citizens and
residents.
On her part, Eng. Amna bin Hada,
the Manager of Gas Distribution
Department announced that all
necessary arrangements have been
made by the Gas Distribution
Department to enable the residents
to make use of the natural gas as
most efficient and cleanest energy.
According to her the residents of
the above area may approach the
relevant customer care centers to
proceed the necessary procedures
to activate piped gas supply to their
premises as per the prevailing rules
and regulations
According to Eng. Amna bin
Hada the teams of the Natural Gas
Department are working throughout
the Emirate of Sharjah to ensure that
all residents will make use of the
natural gas as vital future strategic
energy instead of LGP cylinders
as per the wise instructions of who
devotes great attention to provision
of the decent life facilities to the
citizens and residents of the Emirate

The campaign also included
methods to best use them and
strengthen collective action
to counter global warming
through energy conservation and
use of natural resources more
consciously. Several departments
and establishments cooperated
by shutting down non-essential
equipment
and
performing
maintenance work so that the
initiative was able to achieve
significant positive results, he
said.
H.H the Chairman added that
SEWA has come closer to its
aim of energy conservation in
Sharjah in the coming years to 30
per cent, indicating that the One
Hour rationalisation is the first
step towards realising the dream
to make Sharjah City become a
world symbol of rationalisation.
The goal is to be an example for
all local, regional and global level
of commitment to the principles
of optimal use of energy and water

and reducing carbon emissions.
He pointed out that Sewa this year
had launched 14 programmes and
various initiative to promote the
One Hour rationalisation targeting
all classes and sectors of society.
The One Saving Hour drive
covered lectures to the cleaners as
well as distribution of procedures
to publications and bulletins
to worshippers and conducting
exhibitions defining methods
of rationalisation as well as the
promotion of the initiative in
commercial centers.
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H.E Dr. Rashid Al Leem, the
Chairman of Sharjah Electricity
& Water Authority pointed
out that His Highness Sheikh
Dr. Sultan bin Mohamed Al
Qasimi, the Supreme Council
Member and Ruler of Sharjah
instructed Sharjah Electricity
& Water Authority (SEWA) to
launch an initiative titled (One
Saving Hour) on July 1 each
year. The time selected to mark
the Initiative in summer during
the highest peak hours each year
coincides with high demand for
power and water. The aim of
the One Saving Hour Initiative
is to promote the conservation
culture and raise the awareness
of the community about rational
use of electricity and reduction
of toxic emissions He said that
this year SEWA One Hour Save
campaign this year has achieved
its goal through the awareness
campaign among officials of
institutions, community leaders
and individuals on the importance
of energy and water.

Dr. Rashid Al Leem stressed that
SEWA is continuing to implement
the activities of the initiative
throughout the year and will
provide all necessary facilities to
implement the strategic initiative
to realize the dream of Sharjah
becoming a cosmopolitan city of
rationalisation
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One Saving Hour
Drive saves 17
MW and reduces
244 tons of carbon
emission the Peak
Hour
Sharjah Electricity and Water
Authority announced that 17
MW of electricity was saved and
244 tonnes of carbon dioxide e
emissions were reduced in its
One Saving Hour Drive held
from 1:30pm to 2:30pm on July
1. The power saved in this hour
is equivalent to 405KWH per
day in the event that the same
saving pattern is applied during
the whole year. The value of such
saved power is sufficient enough
to cover the construction costs of
a generation station comprising
of 4 generation units with AED
500 million.

Sharjah Electricity & Water
Authority
has
successfully
managed to install solar powered
street lights and floodlights in
Sajaa and Brashi areas. The
project covers the installation of
300 street lampposts of hi-tech
and efficient solar powered LED
lights and floodlights. The project
enhances the stability of power
grid and reducing the carbon
emissions in the area through
the use of environmentallyfriendly lights. Through the most
sophisticated Photovoltaic panels
and cells the solar powered street
lights, which store energy from
the sun throughout the day, will
automatically turn on at dusk with
standby power stored by batteries
run the system for 4 days without
the need of any solar arrays.
He announce that solar energy
projects executed by SEWA in
the emirate of Sharjah save about
50% of conventional power.That

reflects the eagerness of SEWA
to apply the most state-of-the-art
green sustainable technologies of
LEED street lighting throughout
the areas of Sharjah Emirate.
Dr. Al Leem revealed that
SWEA has been implementing a
comprehensive plan for executing
street lighting projects within 2
years schedule. The projects cover
installation of new street lampposts
and replacing conventional street
lights with energy-efficient lights at
several areas, towns, cities and lowcost- houses

ANWAR
- Yearو17أخـــــبار
- Vol. 128
أنـشـطـــة

He noted that the lighting
projects reflect the commitment
of SEWA to support the public
infrastructure in Sharjah as
part of its role in supporting the
comprehensive
development
process and contributing towards
the emirate’s targeted prosperity
and welfare. He noted that such
street lighting projects make
great contributions in minimizing
road traffic accidents, besides
providing safety and security for
the drivers and pedestrians as
well as enhancing the aesthetical
aspects of the emirate’s roads and
highways. The Chairman added
that the street lighting poles in
Sharjah are designed in accordance
with high international standards
and specifications, taking into
account the aesthetic design and
lighting requirements as per the
nature of each road or area.
He noted that as part of its drive
for sustainability and excellence,
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70, 000 lampposts illuminate and adorn the roads and
streets of Sharjah

Dr. Al Leem: “A comprehensive
Plan adopted to introduce smart
street light installations reducing
the power consumption by 50%”
According to recent report issued
by Sharjah Electricity & Water
Authority, the streets and roads
throughout the Emirate of Sharjah
are illuminated and adorned by
about 70,000 lampposts at the
highest global standards, out
of which 47,700 lampposts of
different sizes in Sharjah, 5,070
in Khorfakkan, 6,000 in Kalba
and 11,800 in the Central Zone.
The lighting projects embarked
by SEWA has contributed a great
deal in reducing traffic accidents,
which used to be caused by a
lack of visibility, and improving
security. The SEWA is very
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keen to have street lighting of
international standards by using
advanced lights and poles that
cope with the rapid growth being
witnessed in the emirate. It is a
part of SEWA commitment to
provide the customers with high
quality service as per the most
advanced international standards
and to enhance the civilized
modern image of Sharjah. H.E Dr.
Rashid Al Leem, the Chairman
of Sharjah Electricity and Water
Authority stated the SEWA is
currently working to implement
the visionary instructions of
His Highness Dr. Sultan bin
Mohammed Al Qasimi, the
Supreme Council Member of
Sharjah use the smart LED lights
which save about 50% of power
Sharjah
Electricity
and

Water Authority is replacing
conventional street lights with
energy-efficient lights in the
emirate to reduce electricity
consumption, maintenance costs
and environmental impact, Old
yellow street lights are being
replaced by white LED lights in
Sharjah, making roads safer and
brighter. Upon embarking such
project, great attention is devoted
to the highest security and safety
standards upon installation of
street lighting poles and provision
the regular maintenance for street
lighting installations at all roads
and areas
He pointed out that the street
lighting projects are being
executed in all part of the Emirate
of Sharjah in accordance with
a strategic plan and schedule.
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SEWA organizes the Strategic
Partners Forum to reveal its future
expansions and projects

15

SEWA delegation tours the
AGCC states to promote the One
Peak Hour initiative and share
experiences in energy management
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70,000 lampposts illuminate and
adorn the roads and streets of Sharjah

One Saving Hour Drive saves
17 MW and reduces 244 tons of
carbon emission the Peak Hour

SEWA plans to establish the first
electric vehicle charging station in the
Emirate and provide it transport fleet
with electric vehicles

08

SEWA acquires ISO Certification in IMS
applications

One Saving Hour from Sharjah to AGCC countries

As part of its Endeavour to boost the image of Sharjah as a city of
Conservation, Sharjah Electricity and Water Authority has launched
several innovative ideas and initiatives gained an overwhelming
response from the people. As per the visionary directives of His Highness
Sheikh Dr. Sultan bin Mohamed Al Qasimi, the Supreme Council Member and
Ruler of Sharjah, SEWA launched One Saving Hour Initiative is to promote the
conservation culture and raise the awareness of the community about rational
use of electricity and reduction of toxic emissions. In consideration of the
significant positive results achieved by the Initiative in drawing attention to the
importance of saving energy and water consumption in Emirate of Sharjah and
UAE as general during the last 2 years, HE Dr. Rashid Al Leem, the Chairman of
Sharjah Electricity & Water Authority instructed that the Initiative to be promoted
on the level on AGCC states in order to share its benefits and coordinate our
efforts to raise the principles and aims of the initiative on a global level. That
comes in line with our strong belief of the AGCCC unity. A delegation from
SEWA has recently toured the AGCC states to promote the initiative and share
views and experiences with the concerned authorities about the conservation
issue. The delegation received a warm welcome. The concerned entities lauded
the efforts of
SEWA especially in the field of rationalization of energy and water
consumption to achieve sustainable development. The tour has achieved positive
results in terms of the importance of adopting a joint work plan to promote the
aims of the initiative. It was also proposed that the Saving Hour Initiative to
discussed at the next meeting of the AGCC Conservation Committee in order to
be adopted by all AGCC states within their plans of power conservation, How
wonderful that the efforts to concerted in order to realize our hopes and strive to
maintain the natural resources of our homelands
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Peak Hour starts
advancing from
Sharjah to GCC
Countries

