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مبادرات متميزة لمواجهة التحديات
نجحت هيئة كهرباء ومياه الشارقة يف التعامل مع أزمة كورونا واالستمرار يف تقديم
الخدمات يف كل الظروف بجودة وكفاءة عالية والتخفيف من أعبائها من خالل إطالق عدد من
املبادرات التي ساهمت يف تخفيف تداعيات األزمة وبالرغم من تأثر العديد من القطاعات بهذه
األزمة والتوقف عن تقديم الخدمات للجمهور استمرت هيئة كهرباء ومياه الشارقة يف عملها باعتامد
إجراءات استمرارية تقييم الخدمات  ،ووضع خطة عمل فعالة للتواصل مع املتعاملني ،وتوعيتهم
بالتغيريات واإلجراءات التي تطرأ عىل تقديم الخدمات واإلرشاف عىل تنفيذها ،والتنسيق مع
الجهات األخرى ذات العالقة وفقاً للتطورات عىل املستوى الوطني ،وتطوير الحلول للسيناريوهات
املستقبلية وتعزيز جاهزية الخدمات الذكية لتمكني املتعاملني من إنجاز معامالتهم عن بعد ،مبا
يضمن سالمتهم ،ويحافظ عىل صحتهم وصحة املجتمع عموماً ،وساهم يف دعم الجهود ملواجهة
تحديات انتشار فريوس كورونا املستجد (كوفيد  ،)19والحد من آثاره عىل كل القطاعات.
وتضمنت املبادرات التي أطلقتها الهيئة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان
بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة وساهمت يف مواجهة التحديات التي فرضتها
األزمة خالل املرحلة املاضية مبادرات اإلتصال واإلعالم ونرش الوعي لنرش اإليجابية وإلقاء الضوء
عىل جهود الجهات الحكومية واملتخصصة لتخفيف األثار املرتتبة عن أزمة كورونا ونرش الطأمنينة
بني الجمهور عىل استمرار عمل الخدمات بكفاءة ومبادرة تواصل مع رئيس الهيئة من خالل املوقع
االليكرتوين وتعزيز الروح املعنوية لدى املوظفني الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد يف مقر
العمل ،كام شملت مبادرات لدعم القطاعات االقتصادية املختلفة تضمنت تخفيض  10%من قيمة
االستهالك ملدة  3أشهر وتركيب قطع وادوات الرتشيد مجاناً والكشف عىل الترسبات مجانأ وتقييم
كفاءة املباين مجاناً وتوفري الكايبالت واملعدات األصلية بجودة عالية وأسعار تنافسية من خالل
القسم التجاري وتقسيط رسوم توصيل الخدمات وتخفيض  50%من قيمة التأمني الخاص مبرشوعات
رواد وتخفيض  50%من قيمة التأمني الخاص مبرشوعات املرأة بهدف متكينها اقتصاديا ،كام تم
تفعيل عدد من مبادرات املسئولية املجتمعية مثل مبادرة نور حياتهم بالتعاون مع جمعية الشارقة
الخريية لتسديد الفواتري عن املتعرثين واألرس ااملحتاجة واملتعففة ومبادرة دفع البالء بالتعاون مع
جمعية الشارقة الخريية ملساعدة املحتاجني خالل األزمة والتشجيع عىل التطوع لخدمة املجتمع
خاصة خالل هذه األزمة واعداد برامج تدريبية فنية متخصصة عن بعد لتدريب الطالب والطالبات
ودعم البحث العلمي بالتعاون مع جامعتي الشارقة وأمريكية الشارقة وخصم  25%ملواطني الدولة
حاميل بطاقة الشؤون واالشخاص من ذوي االعاقة وتوفري  30ألف جالون مياه يوميا لتعقيم الشوارع
وإعفاء الفنادق واملنشآت املخصصة للحجر الصحي من فواتري استهالك الكهرباء واملياه والغاز.
وكان وراء إطالق وتنفيذ هذه املبادرات والحفاظ عىل استمرارية الخدمات مجموعة
متميزة من الكوادر البرشية التي تم تأهيلها وإعدادها وفق أفضل املواصفات العاملية للعمل يف
كافة الظروف ومواجهة التحديات والذين يستحقون كل الشكر والتقدير عىل جهودهم وإخالصهم
يف العمل.
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ك ّرمت الجمعية األوروبية لألعامل
ومقرها اململكة املتحدة  ،سعادة الدكتور
املهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء
ومياه الشارقة  ،تقديراً لجهوده املتميزة
يف مجال القيادة اإلدارية النموذجية
وتطبيق املعايري الدولية للتميز يف الجودة
واالنجازات املستدامة ودعم الربامج
املجتمعية حيث تم اختياره واحداً من
أفضل الرؤساء التنفيذيني لعام  2020وذلك
لدوره القيادي يف وضع اسرتاتيجيات عمل
طموحة وجديدة للرشاكة الدولية وحلول
مبتكرة لتجاوز التحديات والتكيف مع
الظروف االقتصادية.
جاء ذلك خالل االحتفال الذي
نظمته عن بعد الجمعية األوربية لألعامل
لالحتفاء بإنجازات القادة يف مجال األعامل
والجودة واإلدارة من أكرث من  54دولة
حول العامل من اململكة املتحدة وخارجها.
وأعرب سعادة الدكتور املهندس
راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه
الشارقة عن سعادته بتكريم جمعية
األعامل األوربية واختياره واحداً من
أفضل الرؤساء التنفيذيني لعام ،2020
والذي اعتربه تكرمياً لجهود إمارة الشارقة
والدولة وعرفانا بالدور القيادي املتميز
يف تحقيق التنمية املستدامة وفق أعىل
املعايري العاملية املتبعة يف هذا املجال،
مشرياً إىل أهمية تضافر الجهود الدولية

لتحقيق التنمية املستدامة وإعداد الكوادر
القيادية يف كافة املجاالت وأهمها مجاالت
الطاقة واملياه .واكد ان دعم ومساندة
وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور
سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس
األعىل حاكم الشارقة كان لها أثر كبري يف
تحقيق التميز والجودة وساهمت يف تطوير
واستحداث وإطالق الكثري من املبادرات
يف مجال املحافظة عىل البيئة وتحقيق
التنمية املستدامة وإطالق الربامج القيادية
والرشاكات االسرتاتيجية ليس عىل املستوى
املحيل فقط ولكن أيضا عىل املستوى
الدويل.
وأضاف إن هيئة كهرباء ومياه الشارقة

حققت انجازات عىل الساحة املحلية
واإلقليمية والدولية تعكس مدى االهتامم
وااللتزام مبسئوليتها املجتمعية ودورها
يف تنفيذ أهداف األمم املتحدة للتنمية
املستدامة ،ودعم وتشجيع األعامل
واملبادرات الفردية والجامعية الوطنية
املتميزة التي من شأنها املساهمة يف تحقيق
استدامة املوارد الطبيعية والطاقة ،وتحفيز
األفراد واملؤسسات عىل التميز يف البحث
واالبتكار الذي يوفر حلوال لقضايا املجتمع
ويساهم يف ترسيخ مفهوم استدامة التنمية
وإبراز جهود املؤسسات امللتزمة باملعايري
البيئية واملساهمة يف نرش الثقافة والوعي
بني أفراد املجتمع.

كهرباء الشارقة تنظم أسبوع االستراتيجيات لمراجعة وتطوير اآلداء
أطلقت هيئة كهرباء ومياه
الشارقة اليوم «األحد» أسبوع االسرتاتيجيات
بهدف إجراء التحليالت الالزمة للموقف
االسرتاتيجي والوضع التنافيس واتخاذ
القرارات اإلدارية لتطوير اآلداء بعد انحسار
جائحة انتشار فريوس كورونا وعودة العمل
يف كافة القطاعات ووضع معايري أداء
للربط بني رؤية الهيئة ورسالتها وبني الواقع
التطبيقي لهذه الرؤية والرسالة يف ظل
املتغريات التي فرضتها الظروف الراهنة من
خالل مهامت وأنشطة اإلدارات التنفيذية
وكذلك تحديد عدد من معايري االداء
املختلفة املمكن استخدامها كمؤرشات
نجاح وذلك من خالل التعاون بني كافة
االدارات وفرق العمل ملراجعة وتقييم
اسرتاتيجية الهيئة املتكاملة واإلجراءات
الوقائية والتحول الذيك يف تقديم الخدمات،
وإستمرت فعاليات أسبوع االسرتاتيجيات

بالهيئة مبشاركة سعادة الدكتور املهندس
راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه
الشارقة من الساعة  7صباحاً وحتى الساعة
 7مسا ًء طوال أيام األسبوع .
وشارك يف االجتامعات وورش
العمل الخاصة بأسبوع االسرتاتيجيات أكرث
من  35إدارة وفريق عمل وعدد من ممثيل
القطاعات الصناعية والتجارية والسكنية
وسيتم يف ختام فعاليات األسبوع اإلعالن
عن مالمح االسرتاتيجة الجديدة يف كافة
القطاعات.
وأكد سعادة الدكتور املهندس
راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة
ان الهيئة عملت خالل هذا األسبوع عىل
مراجعة اسرتاتيجيات كافة مجاالت العمل
سواء املتعلقة بالكوادر البرشية أو تطوير
خدمات الكهرباء واملياه والغاز من ناحية
اإلنتاج والتوزيع والشبكات أو تحقيق رضا

املشرتكني ووسائل التواصل املناسبة مع
املشرتكني وتطوير كافة إجراءات العمل
الخاصة بالخطة التنفيذية وخارطة الطريق
السرتاتيجية الطاقة ،وذلك لضامن امليض
قدماً يف تطبيق أسسها ومعايريها.
وأشار إىل أن تحقيق النجاح
السرتاتيجية الهيئة الجديدة يعتمد عىل
عدة عوامل أبرزها الدعم الالمحدود من
صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان
بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل
حاكم الشارقة للهيئة لتمكينها من تحقيق
أهدافها ،إىل جانب الديناميكية اإلدارية
التي تنتهجها الهيئة وقدرتها عىل بلورة
رؤية واضحة للنتائج املتوقعة ،واعتامدها
عىل مناذج وأطر العمل الفكرية املبسطة،
وخطط إدارة التغيري والتطوير ،وسياسة
االتصال الدائم بني فرق العمل والهيكل
اإلداري بشكل عام وبني الجامهري.
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بعد انحسار الجائحة وعودة العمل في كافة القطاعات
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مراكز خدمة المشتركين بكهرباء الشارقة
تبدأ في العودة الستقبال المتعاملين
بدأت هيئة كهرباء ومياه الشارقة
منذ يف فتح أبواب مراكز خدمة املشرتكني
 ،الستئناف العمل والبدء باستقبال
املتعاملني مع اإللتزام بكافة اإلجراءات
الوقائية واإلحرتازية لضامن سالمة املوظفني
واملتعاملني ملنع انتشار فريوس كورونا
املستجد( كوفيد  ، ،)19مبا يتاميش مع
أفضل املامرسات واملعايري العاملية .
وأكد سعادة الدكتور املهندس
راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه
الشارقة أن الهيئة اتخذت كافة اإلجراءات
لتهيئة أماكن العمل لالستقبال اآلمن
للموظفني واملتعاملني ،ورفع الوعي وتنظيم
دورات تدريب ّية وورش عمل لرفع مستوى
وعي املوظفني حول اإلجراءات االحرتازية
املطلوبة وتطبيقها بشكل سليم ،باإلضافة

ملتابعة القرارات والتعاميم الصادرة من
الجهات املختصة حول التعامل مع أية
مستجدات بخصوص الجائحة واالستمرار
بعقد االجتامعات عن بعد باستخدام
التقنيات الحديثة ،وإعادة ترتيب املقاعد
يف قاعات االنتظار ومراكز خدمة املشرتكني
لضامن تطبيق التباعد االجتامعي وإجراء
فحص الحرارة والتأكد من عدم إصابة أي
من املوظفني أو املتعاملني.
وأشار إىل أن الهيئة تحرص
عىل توفري كافة أدوات الوقاية والحامية
للموظفني يف كافة املواقع مبا يضمن
سالمتهم وكذلك توفر نرشات توعوية
للموظفني واملتعاملني باإلجراءات الوقائية
الالزمة إتباعها واتخاذ كافة اإلجراءات
الوقائية باملواقع .

وأوضح أن جميع االجراءات التي تتخذ
داخل مواقع الهيئة واملشاريع تأيت تطبيقا
لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور
سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس
األعىل حاكم الشارقة والتي تتضمن اتخاذ
مجموعة من التدابري االحرتازية ،يف مواقع
العمل الداخلية والخارجية واتخاذ كافة
اإلجراءات التي تضمن الحفاظ عىل صحة
وسالمة العاملني واملتعاملني .
وأشار إىل أن الهيئة وفرت عدد كبري
من الخدمات للمشرتكني عرب الوسائل
االلكرتونية والذكية مثل اعتامد املخططات
واستالم شهادات براءة الذمة وطلب قفل
الحساب وطلب تعديل متديدات الغاز
الطبيعي وطلب تحويل الطباخات للعمل
بالغاز الطبيعي من خالل الواتس أب عىل

الرقم  0565113262واستالم شهادة عدم
املامنعة للهدم أو الصيانه عرب االمييل
noc_ngd@sewa.gov.aeووفرت خدمة
الواتس آب بجانب مركز االتصال للتواصل
مع الجامهري عىل مدار  24ساعة وغريها
من الخدمات الذكية  ،وطالب املتعاملني
برضورة االستفادة من القنوات االلكرتونية
 ،والخدمات الذكية التي تقدمها الهيئة
كخيار أسايس ،وتقليص الزيارات الشخصية
للمراكز قدر اإلمكان.
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ومن جانبه أكد حسني عسكر نائب مدير
إدارة خدمة املشرتكني أن اإلجراءات
االحرتازية التي اتخذتها الهيئة يف مراكز
خدمة املشرتكني التي يبلغ عددها  8مراكز
رئيسية يف مختلف مناطق إمارة الشارقة
قبل استئناف العمل بها تضمنت التأكيد
عىل التنظيف والتعقيم املستمر لجميع
األماكن يف مقر العمل واستخدام كاممات
الوجه ،وأنه ُيعد أمراً إلزامياً ،ويجب
ارتداؤها دامئا ،سواء من جانب املوظفني أو
املتعاملني واتباع قواعد التباعد االجتامعي
عرب ترك مسافة كافية بني األشخاص،
ورضورة قراءة امللصقات التي وضعتها
الهيئة يف كافة مراكز الخدمات واتباع
التعليامت بشأن أساليب الوقاية والحفاظ
عىل السالمة.
كام تضمنت االلتزام باإلبالغ عن حاالت
اإلصابة أو حاالت االشتباه سواء من
املوظفني أو املتعاملني  ،مشرياً إىل أن
املوظف الذي يشعر بأعراض اإلصابة
بالفريوس مثل (الحمى ،السعال ،ضيق
يف التنفس ،آالم يف الجسم ،صداع) يلتزم
بالبقاء بالبيت ،وإذا شعر بأي أعراض خالل
وجوده يف مقر العمل رضورة إبالغ املسؤول
املبارش وفريق املوارد البرشية ،وزيارة
الطبيب والحصول عىل العالج الالزم وعدم
الذهاب إىل العمل إال بعد الحصول عىل

ترصيح بالعمل ،واإلفصاح عن مخالطة أي
من حاالت اإلصابة املؤكدة بفريوس كورونا
وتقديم الوثائق الطبية ذات الصلة.
وشدد عىل رضوة عدم استخدام أجهزة
وأدوات العمل الخاصة باملوظفني اآلخرين،
واستخدام معقامت اليدين ،وبعد استخدام
األجهزة املشرتكة كالطابعات وما شابهها،
والتأكد من التخلص من كاممات الوجه
املستخدمة يف الصناديق املخصصة لهذا
الغرض.
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زيادة نسبة االستفسارات الواردة عن الخدمات االلكترونية
مركز االتصال بكهرباء الشارقة يستقبل أكثر من  68ألف
مكالمة خالل  5أشهر
كشفت أحدث إحصائية لهيئة
كهرباء ومياه الشارقة أن مركز االتصال
التابع للهيئة استقبل أكرث من  68ألف
مكاملة خالل الفرتة من بداية العام الجاري
حتى نهاية شهر مايو  2020لالستفسار
عن الخدمات التي تقدمها الهيئة اليكرتونياً
واإلجراءات الخاصة بتوصيل الخدمات
وتقديم املقرتحات والبالغات وذلك مقابل
 55,879مكاملة خالل نفس الفرتة من العام
املايض.
وأكد سعادة الدكتور املهندس
راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه
الشارقة أن الهيئة تسعى باستمرار لتطوير
وسائل للتواصل مع املشرتكني والتعرف عىل
متطلباتهم وتلبيتها وذلك تنفيذاً لتوجيهات
صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن

محمد القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم
الشارقة برضورة فتح قنوات اتصال مستمرة
وعىل مدار الساعة مع املشرتكني.
وأشار إىل أن مركز االتصال
بالهيئة يعترب ركيزة أساسية يف التواصل
مع املشرتكني وتعمل الهيئة باستمرار عىل
تطويره وفق أفضل املواصفات العاملية
واستخدام التقنيات الحديثة حيث تم
استقبال  11262استفسار ومالحظة يف
الخمسة أشهر األوىل من العام الحايل من
خالل خدمة التواصل عرب الواتس أب عىل
الخط الساخن ( ) 800sewa – 8007392
والتي وفرتها الهيئة للتيسري عىل املشرتكني
وتوفري أفضل الخدمات لهم كام تعمل
الهيئة عىل تطوير العمليات التشغيلية
والفنية ،ومراقبة الشبكة الكهربائية وتوفري

مستلزمات التشغيل والصيانة وإجراء جميع
املناورات الفنية الالزمة لذلك ،باإلضافة إىل
مراجعة وتنفيذ برامج الصيانة وتطوير
وتحسني الشبكة الكهربائية والتعامل مع
بعض الحاالت الطارئة بأرسع وقت ممكن .
وأوضح أن نسبة االستفسارات الواردة
ملركز االتصال خالل الخمسة أشهر األوىل
من العام الحايل زادت لتصل إىل أكرث من
 68ألف استفسار ومالحظة مقابل 55,879
مكاملة خالل نفس الفرتة من العام املايض
وذلك بسبب الظروف االستثنائية لجائحة
انتشار فريوس كورونا والتي تم تحويل
كثري من الخدمات التي تقدمها الهيئة
للمشرتكني إىل خدمات اليكرتونية مام زاد
من االستفسارات عن كيفية استخدام هذه
الطرق الحديثة .
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وكشف مدير إدارة مركز االتصال يف
هيئة كهرباء ومياه الشارقة رشيف األحمد
أن املركزيستقبل متوسط حوايل  550مكاملة
يومياً تتنوع ما بني املقرتحات والشكاوي
واالستفسارات وتحديث البيانات ،مشرياً
إىل أن اسرتاتيجية مركز االتصال بالهيئة
تعتمد عىل التحول يف استخدام التقنيات
الحديثة وتشجيع املشرتكني عىل االستفادة
من التحول االلكرتوين يف الخدمات التي
تقدمها الهيئة وتوفري األجهزة واملعدات
الالزمة وفق أفضل املامرسات العاملية
مشرياً إىل أن تحويل نظام استقبال
املكاملات إىل نظام الكرتوين بحيث يستقبل
الشكاوي واملقرتحات ويحولها مبارشة إىل
الجهة املعنية إلصالح العطل أو التعامل
مع املقرتحات ساهم بشكل كبري يف رسعة
االستجابة  ،كام تحرص الهيئة عىل تنمية
مهارات العاملني يف مركز االتصال من خالل
تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية
املتخصصة باإلضافة إىل عدد من األفكار
املبتكرة التي تم تنفيذها حتى يكون مركز
االتصال بعد تنفيذ خطة التطوير منوذج
فريد ومتميز يف خدمة املشرتكني يف أرسع
وقت وبأفضل جودة ممكنة وساهمت
جهود الهيئة يف تطوير مركز االتصال
يف تخفيض زمن االستجابة والرد عىل
استفسارات املتصلني،
وأكد أن النظام االلكرتوين يسمح
باملتابعة الدقيقة لنظام العمل باملركز و
تسجيل جميع املكاملات الواردة إليه لضامن
جودة أداء املوظفني و مستوى تقدميهم
للخدمات للمشرتكني الكرام  .وأضاف ان
ذروة االتصاالت التي ترد إىل املركز ترتفع
يف الصيف وموسم األمطار بنسبة 40%
وتنخفض يف الشتاء .
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تعزيزا للشراكة
االستراتيجية وإنجاز
المعامالت بسرعة وكفاءة
كهرباء وبلدية الشارقة
توقعان أول مذكرة تفاهم
رقمية للربط االلكتروني
لخدمات عقود اإليجار

12

وقعت هيئة كهرباء ومياه
الشارقة أول مذكرة تفاهم رقمية عىل
مستوى اإلمارة مع بلدية الشارقة بشان
الربط اإللكرتوين بينهام يف مجال عقود
اإليجار سوا ًء الجديدة أو التجديد وبراءة
الذمة تهدف إىل تبادل البيانات والوثائق
وإنجاز املعامالت ذات االهتامم املشرتك
برسعة وبطريقة سهلة و مبسطة وتكون
انعكاساً للرقي والتحرض الذي تشهده إمارة
الشارقة وتعزيزاً للرشاكة املؤسسية ،وإرساء
دعائم التعاون االسرتاتيجي املشرتك بشكل
فعال ،ما يسهم يف االستفادة القصوى من
الكفاءات اإلدارية والتقنية املتاحة لكل
طرف ،وتقديم أفضل خدمة للمتعاملني
واملجتمع .
وقع املذكرة عن الهيئة سعادة
الدكتور املهندس راشد الليم رئيس
هيئة كهرباء ومياه الشارقة ومن جانب
البلدية وقع سعادة ثابت سامل الطريفي
مدير عام بلدية الشارقة وشهد التوقيع
سعادة الشيخ فاهم بن سلطان بن خالد
القاسمي رئيس دائرة العالقات الحكومية
ورئيس لجنة التحول الرقمي بالشارقة
وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد الليم
رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن هذا
التعاون االسرتاتيجي بني الهيئة وبلدية
الشارقة يرتجم الحرص عىل تطوير آليات
العمل ومواكبة التطور التقني يف الخدمات

املقدمة للمواطنني واملقيمني من أجل
االرتقاء بها ،يف ظل التوجيهات السامية
لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن
محمد القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم
الشارقة ،برضورة التعاون بني كافة الجهات
الحكومية لتقديم خدمات مشرتكة وتسهيل
تبادل املعلومات مبا يخدم صناعة القرار .
وأوضح أن الهيئة مستمرة يف
منهجيتها للتحول الكامل نحو املنظومة
اإللكرتونية والذكية يف تقديم خدماتها،
مشرياً إىل أن توقيع املذكرة يهدف إىل
اتخاذ إجراءات الربط اإللكرتوين بني
الطرفني بالرسعة القصوى لتحقيق التكامل
وزيادة أوارص التنسيق والتعاون إلنجاز
املعامالت املشرتكة بجودة وكفاءة عالية
وأشار إىل أن التنسيق بني الطرفني يسهم
يف االرتقاء بالخدمات إىل أفضل املستويات
 ،مبا يلبي احتياجات املتعاملني وتطلعاتهم،
من خالل تنسيق الجهود وتبادل الخربات،

وتسهيل اإلجراءات واإلرساع بإنجازها ،من
خالل نظام الكرتوين موحد بني الطرفني،
يسهل حصول املتعاملني عىل املوافقات
دون الحاجة للتنقل بني الجهات الحكومية،
مبا يعزز تحقيق املصلحة العامة  ،ويحقق
التنمية املستدامة.
ومن جانبه قال الشيخ فاهم
القاسمي ،رئيس دائرة العالقات الحكومية
يف الشارقة ،رئيس اللجنة العليا للتحول
الرقمي يف الشارقة« :تعكس مذكرة التفاهم
حرص مؤسسات اإلمارة وهيئاتها الحكومية
عىل تطوير مستوى خدماتها املقدمة
لألفراد ،عرب تحويلها إىل النمط اإللكرتوين
الذي يسهل اإلجراءات ويقلص الوقت
ويحد من هدر املوارد» .وأضاف الشيخ
فاهم القاسمي« :حققت إمارة الشارقة
منجزات كبرية واكتسبت اعتامدات عاملية
مختلفة عىل أكرث من صعيد ،ومن خالل
استمرار التعاون بني مختلف مؤسساتها،

سنشهد يف املستقبل القريب املزيد من
هذه املنجزات التي تليق بإمارتنا وهويتها
وثقافتها ،ويسهم هذا النوع من الجهود
يف تسهيل التعامالت والعقود التي ترسخ
مكانة الشارقة كوجهة جاذبة للسكن
واألعامل واالستثامر محلياً وعاملياً ،وتعزز
صورتها ومسريتها الحضارية ومكتسباتها
االقتصادية واالجتامعية».
وتوجه الشيخ فاهم القاسمي
بالشكر لهيئة كهرباء ومياه الشارقة وبلدية
مدينة الشارقة عىل دعمهام لعملية التحول
الرقمي يف إمارة الشارقة وسعيهام نحو
االرتقاء بجودة حياة كافة أفراد مجتمع
اإلمارة.

االتفاقية تجسد التعاون الرقمي
لمختلف الجهات في اإلمارة
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أكد سعادة ثابت الطريفي مدير
عام بلدية مدينة الشارقة أن هذه االتفاقية
تعترب أول اتفاقية رقمية ،حيث تجسد
التعاون الوثيق بني البلدية وهيئة كهرباء
ومياه الشارقة وجميع الدوائر الحكومية
األخرى لتعزيز منظومة التحول الرقمي
تنفيذاً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة ،ومتابعة
سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان
القاسمي ويل العهد نائب حاكم الشارقة
ورئيس املجلس التنفيذي إلمارة الشارقة،
ولتحقيق االستدامة يف توفري الخدمات
لجميع القاطنني والزوار يف اإلمارة الباسمة
وفق أرقى املستويات وبجودة عالية تحت
مظلة حكومة الشارقة خصوصاً الرقمية.
وأوضح الطريفي أن هذه االتفاقية تعزز
من الربط بني البلدية والهيئة وتسهل
من اإلجراءات خصوصاً فيام يخص تنظيم
العقود اإليجارية ،وهو ما يساهم يف تقديم
الخدمة بالدقة والرسعة الالزمة ويسهل
عىل جمهور املتعاملني ،مشرياً إىل البلدية
قطعت شوطاً كبرياً يف التحول الرقمي عىل
مستوى الخدمات التي تقدمها ،خصوصاً يف

ظل جائحة كورونا التي استغلتها إلطالق
خدمات جديدة تتامىش مع الظروف التي
فرضتها الظروف الحالية ،بهدف االستمرار
يف تقديم الخدمة وعدم تعطيل مصالح
الناس.
ومبوجب هذه املذكرة تقوم هيئة
كهرباء ومياه الشارقة بالتدقيق عىل املعاملة
والتأكد من استيفائها لجميع االشرتاطات
املطلوبة وإرسال رسالة نصية للمشرتك
متضمنة رقم الحساب ومبلغ التأمني مع
إفادة الطرف الثاين برقم الحساب القديم
والجديد باإلضافة إىل رقم املعاملة يف
حال املوافقة عليها وإرسال رسالة نصية
للمشرتك متضمنة سبب الرفض واإلجراءات
والبيانات املطلوب استيفاؤها يف حال عدم
املوافقة عىل املعاملة.
ومبوجب مذكرة الفاهم ستقوم البلدية
بتوفري خدمة االستفسار عن رقم براءة
الذمة لديه وذلك بواسطة الخدمة
اإللكرتونية الخاصة بالطرف األول وذلك
للتدقيق عىل صحة املعطيات عند التقديم
عىل الخدمة إلكرتونياً وإرسال رسالة نصية
للمشرتك وإفادة الهيئة برقم عقد اإليجار
الخاص باملشرتك ورقم الطلب ليتم توصيل
الخدمات يف حال املوافقة عىل املعاملة
وإرسال رسالة نصية متضمنة سبب الرفض
واإلجراءات باإلضافة إىل البيانات املطلوب
استيفاؤها يف حال عدم املوافقة عىل
املعاملة.

وفيام يخص «العقود الورقية « والتي
يقصد بها عدم قيام املشرتك باستخدام
النظام اإللكرتوين بل يقوم برشاء نسخة
العقد وتعبئة بياناتها ومن ثم يتم البدء
بإجراءات تصديق العقد أي استكامل
الخطوات عرب الربط يف املرحلة الثانية ومن
خالل التفاقية يتم تبادل البيانات الخاصة
بعقود اإليجار الجديدة أو املجددة من
خالل النظام املعمول بها لدى الجهتني
(الربامج املستخدمة) بحيث تقوم هيئة
كهرباء ومياه الشارقة بإفادة الطرف
الثاين بالبيانات مثل «اسم املشرتك من
خالل هويته– رقم الهاتف املحمول – رقم
الحساب القديم والجديد – رقم العقار».
وتقوم البلدية مبوافاة الهيئة «برقم العقد –
اسم املشرتك – اسم املؤجر – أرقام الهواتف
– رقم العقار – رمز املنطقة – تاريخ بداية
ونهاية العقد – حالة التصديق».
أما فيام يخص براءة الذمة والتي يقصد بها
شهادة إخالء الطرف أي تصفية املستحقات،
يلتزم الطرفان مبوجب التفاقية بتبادل
البيانات الخاصة بإنهاء العالقة اإليجارية
(إقفال الحساب) من خالل النظام وفق
التايل :تقوم البلدية بإفادة الهيئة بالبيانات
التالية «رقم شهادة براءة الذمة – اسم
املستأجر – رقم الحساب – تاريخ انتهاء
العقد»ثم تقوم الهيئة بتحديد موعد قطع
الخدمة عن املستأجر.
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للعام الثالث على
التوالي كهرباء
الشارقة تفوز
بالمركز األول في
جائزة اإلمارات إلدارة
النفايات وإعادة
التدوير
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فازت هيئة كهرباء ومياه الشارقة
باملركز األول عىل مستوى دولة اإلمارات
للعام الثالث عىل التوايل يف جائزة إدارة
النفايات وإعادة التدوير فئة املؤسسات
والتي تنظمها سنوياً مجموعة عمل
اإلمارات للبيئ ة �EEG: Emirates En
 vironmental Groupإلنجازها تجميع
وإعادة تدوير عدد  2588من عبوات
األحبار وذلك خالل أول احتفال عىل
اإلطالق عن بعد تم تنظيمه مبناسبة يوم
البيئة العاملي برعاية سعادة .م .الشيخ سامل
بن سلطان بن صقر القاسمي عضو املجلس
التنفيذي لحكومة رأس الخيمة ورئيس
دائرة الطريان املدين عضو رشف يف .EEG
وذلك ضمن اسرتاتيجية الهيئة والتي تضع
يف مقدمة أولوياتها الحفاظ عىل البيئة
وتحقيق التنمية املستدامة.
وأكد سعادة الدكتور املهندس
راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه
الشارقة ،أن فوز الهيئة بهذه الجائزة
يف ظل الظروف الحالية يؤكد اهتاممها
بالبيئة وحرصها عىل إطالق املبادرات

املختلفة التي تساهم يف رفع مستوى
الوعي الثقايف واملعريف بني أفراد املجتمع
بأهمية ترشيد استهالك الطاقة والحفاظ
عىل البيئة وتراعي الجوانب البيئية يف كافة
املرشوعات التي تنفذها .وأشار إىل أن
حامية البيئة ،واجب عىل كل إنسان ،مؤكداً
أن املجتمعات املتقدمة هي التي تحافظ
عيل بيئتها ،وتحميها من أي تلوث أو أذى،
ألنها جزء منها ،وقال إن فوز الهيئة بهذه
الجائزة يؤكد نجاح الهيئة يف تأصيل ثقافة
الحفاظ عىل البيئة بني املوظفني بصورة
خاصة ويف املجتمع بصورة عامة،
وأضاف أن الهيئة تتبنى أفكاراً
إبداعية يف كافة مجاالت عملها ملا لها من
عظيم األثر عىل البيئة وعىل صحة األجيال
وأوضحت املهندسة فاطمة عىل أصغر
رئيس قسم البنية التحتية أن هيئة كهرباء
ومياه الشارقة حصلت عىل هذه الجائزة
بعد منافسة كبرية مع عدد من الجهات
املشاركة عن حملة إعادة تدوير األحبار
التي نظمها املكتب التنفيذي لتقنية
املعلومات خالل عام  2019م حيث شارك

يف الجائزة  400جهة حكومية وخاصة
يف مختلف فئات الجائزة والتي تضمنت
حمالت إدارة النفايات وإعادة التدوير عىل
مستوى دولة اإلمارات مبا يف ذلك جمع
الورق والبالستيك والعلب األلومنيوم والحرب
والهواتف املحمولة والقوارير الزجاجية.
وأشارت إىل أن حملة إعادة تدوير األحبار
التي نظمها املكتب التنفيذي لتقنية
املعلومات بهيئة كهرباء ومياه الشارقة
ساهمت يف تجميع عدد  2588من عبوات
األحبار إلعادة تدويرها وقد تصدرت الهيئة
عىل منافسيها بهذا الرقم والذي أهلها
للفوز للعام الثالث عىل التوايل .ومن
جانبها أشادت حبيبة املرعيش عضو مؤسس
ورئيس مجموعة عمل اإلمارات للبيئة
باإلنجاز الذي حققته هيئة كهرباء ومياه
الشارقة لفوزها بالجائزة للعام الثالث عىل
التوايل مام يعكس اهتامم الهيئة بالجوانب
البيئية ويعكس حرصها عىل االلتزام
باملسئولية املجتمعية .

توصيل الكهرباء لعدد  135ملحق
سكني في الشارقة خالل  15يوم

التوصيل والتي شملت مراجعه املكتب
التجاري أو التواصل عن طريق واتساب
رقم  065021576أو عن طريق الربيد
اإللكرتوين commercial@sewa.gov.ae
ساهم يف زيادة أعداد الطلبات الواردة
للمكتب التجاري الذي تعامل معها بجدية
وكفاءة.
وأضافت أن املستندات املطلوبة
لتوصيل الكهرباء للمالحق القامئة تتضمن
صورة من بطاقة الهوية وصورة من خارطة
االرض وصورة من سند امللكية وصورة من
املخطط (الكرويك) من البلدية .
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أنجزت هيئة كهرباء ومياه
الشارقة توصيل وتشغيل التيار الكهربايئ
لعدد  135ملحق سكني يف مدينة الشارقة
خالل  15يوم فقط وذلك بعد اإلعالن عن
تطوير إجراءات توصيل الكهرباء للمالحق
السكنية اإلضافية القامئة ليتم إنجازها
خالل  24ساعة من تقديم الطلب إىل
املكتب التجاري يف حالة استيفاء كافة
اجراءات األمن والسالمة وذلك حرصاً من
الهيئة عىل تقديم أفضل الخدمات لسكان
إمارة الشارقة والتيسري عليهم.
وأوضح سعادة الدكتور املهندس
راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة
أن الهيئة تحرص عىل تطوير اجراءاتها
وتقديم أفضل الخدمات للمشرتكني بجوة
وكفاءة عالية وتعمل عىل تنفيذ توجيهات
صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن
محمد القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم
الشارقة برضورة اتخاذ كافة اإلجراءات
لتطوير الخدمات وضامن أمن وسالمة
سكان إمارة الشارقة.
وأشار إىل أن اإلضافات العشوائية
يف األحياء السكنية والتي يتم بناؤها دون

الرجوع للجهات الرسمية ،واملتعارضة مع
اشرتاطات وأنظمة البناء تؤدي إىل زيادة
األحامل يف املباين من خالل تشغيل معدات
وأجهزة يف املنازل تستهك كميات إضافية
من الكهرباء دون الرجوع إىل الهيئة لتحديد
الحمولة املناسبة لهذه األجهزة ،وشدد عىل
رضورة التواصل مع الهيئة قبل تنفيذ أية
إضافات وتجنب التوصيالت الكهربائية
العشوائية التي متثل خطورة كبرية عىل
السكان الفتقادها عنارص االمان والسالمة
يف التوصيالت  .وأكد أن الهيئة مستمرة يف
الحمالت التوعوية والتفتيشية التي تهدف
إىل الحامية وتوفري األمن والسالمة والتثقيف
والتوعية بأهمية تصحيح األوضاع لتفادي
أية أخطار أوحدوث حرائق وأرضار كارثية
وما يرتتب عىل ذلك من آثار سلبية عىل
األفراد واملمتلكات العامة والخاصة.
وأشارت أمنه الزري مدير املكتب
التجاري إىل أنه تم توصيل وتشغيل التيار
الكهربايئ لجميع الطلبات التي تلقاها
املكتب التجاري وفق أفضل املواصفات
التي تحقق األمن والسالمة .وأوضحت
أن توفري عدد من القنوات لتقديم طلب
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فحص  3000عينه في مختبر جودة المياه

في كهرباء الشارقة خالل 4

أكدت أحدث إحصائية لهيئة
كهرباء ومياه الشارقة إرتفاع عدد عينات
املياه التي تم فحصها يف مخترب إدارة
محطات املياه والتحليه ليصل إلــــى
 3000عينة مياه من مطلع العام الحايل
وحتي نهاية شهر أبريل  2020بينام تم
خالل عام  2019فحص  ٨٤٢٠عينه مياه
يف مخترب جودة املياه وذلك يف إطار حرص
الهيئة عىل توفري مياه الرشب للمشرتكني
بجوده عاليه تتطابق مع معايري منظمة
الصحه العامليه .
وأكد سعادة الدكتور املهندس
راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه
الشارقة أن الهيئة تسخر إمكانياتها الفنيه

16

أشهر

والتشغيليه لتزويد املشرتكني دامئا مبياه
رشب ذات جوده عاليه ومبعايري توافق
منظمة الصحه العامليه ،كام تحرص الهيئه
دامئا عىل مواكبة التقدم العلمي يف فحص
املياه  ،للحصول عىل مياه ذات جودة عاليه
.
وأوضح أن مخترب إدارة محطات
املياه والتحليه هو أحدى مختربات الهيئة
الفنية حيث يوجد بالهيئه  7مختربات فنية
ملراقبة جودة املياه والحفاظ عليها من
بداية التحليه وحتي وصولها للمشرتكني
من خالل شبكة يزيد طولها عن 3500
كم واملختربات مزودة بأحدث األجهزة
والكوادر البرشية املؤهلة ملتابعة فحص

املياه ،والتأكد من جودتها وعذوبتها يف كافة
مناطق إمارة الشارقة عىل مدار الساعة.
وأكد أن الهيئة تسخر كل اإلمكانات الالزمة
لتقديم أفضل الخدمات ومبستويات عاملية
ملواطني وقاطني اإلمارة ،وتطبق 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.
وأوضح أن الهيئة مستمرة يف
تطوير أداء املخترب ورفع كفاءته سعيا نحو
توفري كافة متطلبات ورشوط نظام إدارة
الجودة لتأهيل املخترب ملعايري االعتامد

أنـــوار -السنة  - 23العدد 144

الدويل وتحديث نظام إدارة معلومات
املخترب مبا يساهم يف تفعيل آليات متابعة
العمل وحفظ البيانات الخاصة بنتائج
التحاليل وإرسال املعلومات لجميع الجهات
املختصة يف الوقت املحدد عن طريق الربيد
االلكرتوين مع عمل كافة اإلحصائيات
املطلوبة لالستفادة منها يف متابعة جودة
املياه مبدينة الشارقة .
وأكدت املهندسة خلود النابوده
مدير قسم جودة املياه أن الهيئة تواكب
التطور الحضاري والتوسع العمراين إلمارة
الشارقة بشكل مستمر لذا تم زيادة عدد
مواقع فحص العينات يف شبكة مدينة
الشارقة  56باإلضافة إىل فحص عينات
دورية من املحطات املنتجه للمياه ومن
اآلبار ومن خطوط التوزيع والنقل وعينات
مراقبة نظافه الخزانات يف املباين و عينات
الفحوصات الدوريه للمراكز الصحيه
وغريها من املرافق الحيوية وذلك بهدف
مراقبة جودة املياه يف الشبكه بشكل
مستمر وتشمل مواقع فحص العينات
مناطق  ،أم فنني  ،الزبري  ،الرحامنيه 1

،الرحامنيه ، 7السيوح ، 2النوف ، 4منطقة
املزيرعه و مبني هيئة اإلمارات للهويه يف
منطقة الرحامنيه .
وأشارت إىل أن مهام املخترب
تتمثل يف مراقبة جودة املياه يف شبكة
مدينة الشارقه وفحص عينات املياه بجميع
مصادرها كمياه التحليه يف خطوط النقل
والتوزيع ومالحظات املشرتكني عن جودة
املياه وفحص مياه حقول اآلبار بشكل
دوري .
وأضافت أن مخترب إدارة محطات
املياه والتحليه يتعاون مع الجمهور يف زيارة
املواقع وأخذ العينات وفحصها من قبل فني
املخترب للتأكد من جودتها كام يتعاون مع
الدوائر الحكوميه والرشكات عند الحاجه
لفحص جودة املياه  ،كتعاون املخترب مع
املرا كز الصحيه التابعه ألمارة الشارقة يف
فحص العينات بشكل دوري للتأكد من أنها
ضمن مواصفات منظمة الصحه العامليه .
كام نوهت أن هناك قنوات متعدده
لتسهيل وصول أية مالحظات عن جودة
املياه للمخترب وهي كالتايل اإلتصال املبارش

عىل املخترب عرب الربيد االلكرتوين ،التواصل
مع مركز اإلتصال التابع للهيئه  991او من
خالل الخط الساخن التابع لبلدية الشارقه
حيث يتم تحويل جميع الشكاوى املتعلقه
باملياه للمخترب .
وتناشد الهيئة الجمهور والرشكات
والجهات املعنيه برضورة التواصل مع
مخترب محطات املياه والتحليه يف حالة
وجود أية مالحظات تتعلق بجودة املياه
ليتم إرسال فنني مختصني ألخذ العينات
املطلوبه وفحصها واتخاذ كافة اإلجراءات
الالزمة .
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بطول يتجاوز  216كم

كهرباء الشارقة تكشف
عن المشروعات التطويرية
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لشبكات المياه
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كشفت هيئة كهرباء ومياه الشارقة
عن تنفيذ عدد من املشاريع التطويرية
لشبكات التوزيع يف مناطق الشارقة املختلفة
تتجاوز اطوالها  216كم  ،لضامن توصيل
خدمة املياه لجميع املشرتكني ومواكبة
التوسعات الجديدة ،وباستخدام أنابيب
مطابقة ألحدث املواصفات العاملية التي
تحافظ عىل البيئة و ترتاوح أقطار خطوط
التوزيع ما بني  100و  300ملم .وأوضح
سعادة الدكتور املهندس راشد الليم رئيس
هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة تواصل
جهودها لتعزيز وتقوية شبكات نقل وتوزيع
املياه يف كافة مناطق إمارة الشارقة  ،مشرياً
إىل أن مرشوعات شبكات املياه الجديدة
تأيت ضمن خطط الهيئة ومرشوعاتها لتوفري
إمدادات املياه يف إمارة الشارقة وتحقيق
التنمية املستدامة.
وأشار إىل أن هيئة كهرباء ومياه
الشارقة شهدت تطورا يف كل قطاعات
عملها وذلك بالتزامن مع الطفرة االقتصادية
والصناعية والحضارية الهائلة التي تشهدها
إمارة الشارقة بفضل متابعة وتوجيهات
صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن
محمد القاسمي عضو امللجس األعىل حاكم
الشارقة ،فقد متكنت الهيئة من تنفيذ
توسعات ومشاريع تطويرية طموحة ملواكبة
مسرية التنمية الشاملة يف مجاالت البنى
التحتية والطفرة االنشائية التي تشهدها
إمارة الشارقة .وأكد أن الهيئة تقوم بتنفيذ
هذه املشاريع الكبرية يف متديدات املياه
لتواكب التمدد العمراين يف كافة املناطق
مشرياً إىل أنه تم الرتكيز عىل انجاز الشبكات
يف ضاحية السيوح تعتربمن أهم املناطق
السكنية يف إمارة الشارقة وتشتمل عىل 20

منطقة  ،تحتوي كل منها عىل ما يقارب 800
قطعة أرض  ،باإلضافة إىل مشاريع إسكانية
ضخمة تنفذ من قبل برامج اإلسكان
املحلية واإلتحادية كام تم التخطيط لتنفيذ
شبكات املياه يف عدد من املناطق األخرى
مثل الصجعة الصناعية والفالح وحويش
والتوسعات يف الرحامنية وبدأ العمل يف
تطوير شبكة املياه يف الصناعية العارشة
ومنطقة الحمرية غرب .
و أوضح املهندس عصام املال مدير
إدارة املياه أن املرشوعات التي أنجزتها
الهيئة تضمنت االنتهاء من مرشوع متديد
شبكة خطوط توزيع املياه يف منطقة
السيوح ( )16بطول إجاميل  8500مرتاً
وإنجاز متديد شبكة املياه ملنطقة السيوح
 13و بطول إجاميل  24000مرت  ،كام تم
االنتهاء من استكامل متديد شبكة املياه
ملنطقة السيوح  2وبطول إجاميل  8000مرت
 ،وجاري العمل يف مرشوع متديد شبكة مياه
ملنطقة السيوح  10بطول  24000مرت و
نسبة االنجاز  44%كام يتم العمل يف مرشوع
متديد شبكة مياه ملنطقة السيوح  11بطول
 24000مرت و نسبة االنجاز  10%وجاري

العمل يف مرشوع استكامل شبكة املياه يف
منطقة الصجعة الصناعية بطول إجاميل
 50000مرت وبلغت نسبة اإلنجاز  35%وتم
االنتهاء من مرشوع متديد شبكة مياه ملنطقة
الفالح (معسكر الفالح سابقا) بطول 14000
مرت ونسبة االنجاز  100%وجاري العمل يف
مرشوع متديد شبكة مياه ملنطقة الصجعة
 S2 , S3بطول  14500مرت و نسبة االنجاز
 97%وجاري العمل يف مرشوع متديد شبكة
مياه ملنطقة حويش املرحلة الثالثة بطول
 18000مرت و نسبة االنجاز  77%وجاري
العمل يف مرشوع استكامل متديد شبكة مياه
ملناطق الرحامنية  10 ،9 ، 8 ، 7بطول أجاميل
 31000مرت و بلغت نسبة االنجاز 15%
وبدأ العمل يف تطوير شبكة مياه املنطقة
الصناعية العارشة ومنطقة الحمرية غرب
وأضاف أن الهيئة تعمل عىل تنفيذ
خزان املياه االسرتاتيجي بسعة مليون
جالون ومحطة الضخ بسعة  13.2مليون
جالون يوميا مبنطقة الزبريمام يسهم يف
توفري كميات أكرب من املياه ضمن خطة
الهيئة .

بالتعاون مع المسرعات الحكومية
كهرباء الشارقة تتجاوز التحدي
وتنجز توصيل الخدمات خالل ساعات في أربعة مناطق
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أكد سعادة الدكتور املهندس
راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه
الشارقة يف كلمته خالل االحتفال بتكريم
الدفعة السادسة من املرسعات الحكومية
أن الهيئة تعمل وفق توجيهات مبارشة
من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان
بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل
حاكم الشارقة بأن يكون اإلنسان محور
التنمية وتحت هذا الشعار تم تشكيل
فريق عمل للعمل مع املرسعات الحكومية
وحقق الفريق إنجاز كبري خالل  100يوم
يف الوصول لتوصيل الخدمات يف أربعة
مناطق بالشارقة خالل  3ساعات فقط
من فتح طلب التوصيل الدائم وذلك بعد
ان كانت تستغرق أكرث من ثالثة أشهر
وتشمل املناطق تالل واملنطقة الحرة ملطار
الشارقة واملنطقة الحرة بالحمرية ومويلح
التجارية  .شارك يف فعاليات اإلحتفال
معايل عهود بنت خلفان الرومي وزيرة
دولة للتطوير الحكومي واملستقبل واللواء
الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل
نهيان ومعايل عبد الرحمن بن محمد
العويس وزير الصحة ووقاية املجتمع
ووزير الدولة لشؤون املجلس الوطني
االتحادي ومعايل الدكتور عبدالله بلحيف
النعيمي وزير التغري املناخي والبيئة ومعايل
حصة بنت عيىس بوحميد وزيرة تنمية
املجتمع وسعادة الفريق سيف عبدالله
الشعفار وكيل وزارة الداخلية وسعادة
الدكتور املهندس راشد عبيد الليم رئيس

هيئة كهرباء ومياه الشارقة وسعادة عبد
الله نارص لوتاه مديرعام الهيئة االتحادية
للتنافسية واإلحصاء.
وأشار إىل أن الهيئة ستستمر يف
العمل مع مبادرة املرسعات الحكومية
يف مرحلة االستدامة من خالل االعتامد
عىل املنصات اإللكرتونية والذكية والعمل
عن بعد لوضع مزيد من الحلول املبتكرة
ملواجهة التحديات وتحقيق التنمية
املستدامة  .وأضاف أن الهيئة تسعى إىل
تحقيق الريادة والتميز يف مجاالت عملها ،
ومتتلك إماكانيات ودعم من صاحب السمو
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة يؤهلها
لتحقيق التقدم والتطور والتنمية يف
كافة مجاالت عملها ،وتطوير آليات عمل
مستقبلية وفق رؤية طموحة ،تعتمد عىل
االبتكار والرشاكة وتركز فيه عىل تحقيق
أفضل النتائج حيث تم تطوير توصيل
الخدمات للمالحق السكنية خالل  24ساعة
فقط بعد أن كان يستغرق أكرث من  6أشهر
ومن خالل إجراءات معقدة تم تبسيطها
ليتم إنجازها خالل  24ساعة.
وأشاد بالنتائج التي تحققت من
خالل تضافر الجهود مع مبادرة املرسعات
الحكومية وعدد من الجهات املختلفة ومثن
تعاون الرشكاء االسرتاتيجيني الذين قدموا
تسهيالات وتيسريات بلتجاوز التحدي وهم
بلدية الشارقة وهيئة املنطقة الحرة وتالل
واملنطقة الحرة بالحمرية.

وأوضح أن الهيئة تعمل عىل
تقديم أفضل الخدمات  ،لتسهيل حياة
الناس وتحقيق سعادتهم ،من خالل العمل
كفريق واحد عايل الكفاءة واإلنتاجية،
يتبنى االبتكار وتحقيق اإلنجازات التي
تتخطى املستهدفات والتطلعات ،من
خالل توفري خدمات متكاملة ،تخترص
الوقت والجهد ،وتلبي االحتياجات بأعىل
درجات الفعالية ومواكبة التحول الرقمي
يف إنجاز املعامالت .وأشار محمد عبدالله
مدير إدارة التميز إىل أن تحدي تحسني
خدمات توصيل الكهرباء واملياه والغاز من
خالل خفض مدة توصيل الكهرباء للمباين
الجديدة يف املناطق األربعة بإمارة الشارقة
لتصل إىل  3ساعات بدال من تجاوزها ثالثة
أشهر تم بالتعاون مع كافة إدارات الهيئة
وعدد من الجهات األخرى.
وأكد أن الهيئة وفرت كافة
االمكانات الالزمة لنجاح التحدي وتحقيق
أهدافه خالل املدة الزمنية املحددة
وسيكون هذا االنجاز اضافة ملا تقدمه
الهيئة من خدمات لسكان إمارة الشارقة
وسيعمل عىل جذب االستثامرات وزيادة
القدرة التنافسية لهذه املناطق.
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في مختلف التخصصات
الفنية كهرباء الشارقة
تختتم برامج تدريب عن
بعد لعدد  50طالب وطالبة
من جامعات الدولة
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اختتمت هيئة كهرباء ومياه
الشارقة برنامج التدريب عن بعد لعدد
 50من طالب وطالبات جامعة الشارقة
وكليات التقنيه ومعهد أبو ظبي للتعليم
والتدريب املهني تخصصات ميكانيكا
وكهرباء وطاقه جديدة ومتجدده وهندسه
صناعية لتدريبهم عىل أحدث نظم العمل
الفنية واإلدارية وتشغيل محطات إنتاج
توزيع الكهرباء وتحلية املياه وتأهيلهم
لسوق العمل حيث سيتم تقسيم الطالب
والطالبات إىل مجموعات وتجاوزت مدة
الربنامج  240ساعه وذلك يف إطار التواصل
املستمر بني هيئة كهرباء ومياه الشارقة
واملؤسسات والهيئات التعليمية .
وأكد سعادة الدكتور املهندس
راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه
الشارقة أن الهيئة تعمل بتوجيهات من
صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن
محمد القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم
الشارقة عىل تنفيذ ودعم برامج تدريب
الطلبة والطالبات وتضع جميع إمكانياتها
ومرشوعاتها يف خدمة تدريبهم للمساهمة يف
توفري الكفاءات واملهارات الفنية املتخصصة
والكوادر البرشية الالزمة للعمل يف الهيئة
ويف جميع الهيئات واملؤسسات والدوائر
والرشكات الخاصة مشرياً إىل أن التدريب

عن بعد سيتضمن عدد من التطبيقات
والربامج التي تحايك الواقع والتي تسمح
للطالب والطالبات باالطالع عىل أنظمة
العمل اإلدارية والفنية والتشغيل واملحوالت
واملعدات املوجودة يف املشاريع املختلفة.
وأوضح املهندس محمد عبدالفتاح
خري الله رئيس قسم التدريب الفني
أن الربنامج التدريبي للطلبة والطالبات
تم تنفيذه بطريقة مبتكرة وباستخدام
التكنولوجيا املتقدمة ملحاكاة الواقع
وتضمن اعداد ابحاث وتقارير فنيه تم
احتسابها ضمن ساعات التدريب وشملت
محاور الربنامج التدريبي موضوعات فنية
حول محطات التوليد البخارية والغازية
واملركبة والتحلية ونظام التحكم واملراقبة
ووحدات محطات املحوالت املساعدة
وانتاج وتوزيع املياه والشبكات الكهربائيه
ورشح تفصييل عن محطات اإلنتاج والتوزيع
واملعدات الكهربائية املوجودة بداخلها
وأنواع املحوالت الكهربائية ومفاتيح الجهد
العايل وطريقة عملها ،باإلضافة إىل أنواع
أجهزة الوقاية املختلفة وطريقة عملها
وأجهزة التحكم واإلنذار املتطورة املوجودة
باملحطات .وسيتم تدريب الطالب عىل
أحدث التطورات التقنية املوجود باملحطات

من خالل نظام التحكم عن بعد بواسطة
مركز التحكم وتتضمن الربامج التدريبية
للطلبة والطالبات تحليل األنظمة الكهربائية
 ،حامية الشبكات  ،هندسة التوزيع وفحص
املحوالت باإلضافة إىل عدد من املحاور
اإلدارية والتعريف بالنظم والقوانني
واللوائح املنظمة لسري العمل مبادئ
ومتطلبات خدمة املتعاملني املثالية واألسس
واملهارات الالزمة ملوظف خدمة املتعاملني
الفعال باإلضافة إىل مجموعة من املحاور
املهمة التي تركز عىل عنارص تطوير خدمة
املشرتكني من خالل تنمية املهارات األساسية
للطالب والطالبات بأسلوب عميل وتطبيقي
والعمل كفريق والتعامل مع مختلف فئات
الجامهري وفق أساليب ومنهج علمي مام
يؤهل الطالب والطالبات للعمل يف مختلف
الجهات الحكومية والخاصة.
ومن جانبهم تقدم الطلبة والطالبات
ومسئويل التدريب يف مختلف الجامعات
بالشكر لهيئة كهرباء ومياه الشارقة عىل
تنفيذ هذا الربنامج املتميز وتوفريها كافة
اإلمكانات لهم للتدريب بالرغم من الظروف
الحالية وأشادوا باملبادرات املبتكرة لرعاية
الكوادر البرشية.

م .أحمد بني ياس
نائب مدير إدارة نقل الطاقة

م .حمد الطنيجي
مدير إدارة نقل الطاقة

من أجل رؤية أفضل لمستقبل الشبكات
كهرباء الشارقة تنضم لعضوية المنظمة العالمية لنظم الطاقة
الكهربائية «سيجري»
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حصلت هيئة كهرباء ومياه
الشارقة عىل عضوية املنظمة العاملية
لنظم الطاقة الكهربائية «سيجري » والتي
تأسست عام  1921يف العاصمة الفرنسية
باريس وتهتم بشئون الطاقة من انتاج
ونقل وتوزيع وستساهم العضوية يف تعزيز
املشاركة وتبادل املعرفة بني املتخصصني يف
أنظمة الطاقة عىل مستوى العامل لتمكني
توفري الكهرباء املستدامة للجميع وتطوير
املواصفات واملقاييس وإجراء أبحاث
ودراسات واملشاركة يف مؤمترات ملناقشة
التحديات الفنية واالسرتاتيجية التي تواجه
قطاع الطاقة وأمناط تصاميم املحطات
الحديثة.
وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد
الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن
االنضامم لعضوية منظمة سيجري العاملية
سيتيح االستفادة من األبحاث والدراسات
املتخصصة يف مجاالت الطاقة مام يسهم
يف تطوير رؤية أفضل ملستقبل الشبكات
وإدراك أشمل للتحديات واالستفادة من
تجارب الدول األخرى يف شتى املجاالت
لتحقيق التنمية املستدامة وتقديم أفضل
الخدمات للمشرتكني .وأوضح أن الهيئة تعمل

بالتعاون مع اللجنة اإلقليمية ألنظمة الطاقة
الكهربائية لدول مجلس التعاون الخليجي
(سيجري الخليج) واملنبثقة عن سيجري
العاملية عىل تبادل الخربات حول التجارب
السابقة ومناقشة ما يستجد من قضايا
والتعرف عىل آخر املستجدات والتطورات
يف مجال الطاقة الكهربائية وتبادل اآلراء
ووجهات النظر حيالها باإلضافة إىل رفع
درجة الكفاءة والتنافس يف مجال صناعة
الكهرباء بني مختلف القطاعات العاملة
واملتخصصة.
وأوضح املهندس حمد الطنيجي
مدير إدارة نقل الطاقة بالهيئة أن اللجنة
تهدف إىل تسهيل وتشجيع تبادل املعلومات
التقنية والفنية بني الدول األعضاء مبجلس
التعاون لدول الخليج العربية  ،كام تويل
اللجنة أهمية خاصة مبجاالت إنتاج الطاقة
الكهربائية ،وإنشاء وتشغيل محطات النقل
واملعدات التابعة لها ،وإنشاء وعزل وتشغيل
خطوط الضغط العايل ،وإدخال نظم الربط
الكهريب وتشغيلها وحاميتها ،وتسعى اللجنة
إىل تحقيق هذه األهداف بوسائل متعددة
منها إقامة الندوات واملؤمترات الدورية،
وتشجيع مناقشة عقبات التشغيل لنظم

الطاقة الكهربائية يف الدول األعضاء ،وإقامة
عالقات ومشاركات مع الهيئات ،واإلدارات،
وكل املعنيني بقطاع الطاقة الكهربائية
والتعاون مع الهيئات العاملية ذات العالقة
وتشجيع البحث العلمي محلياً وإقليمياً
وعاملياً.
وأضاف املهندس أحمد بني ياس
نائب مدير إدارة نقل الطاقة أن الهيئة
ستعمل عىل االستفادة من الدراسات
واألبحاث التي تنظمها منظمة سيجري   �CI
 GREوالتي تشمل ستة عرش لجنة دراسية يف
مجاالت اآلالت الكهربائية الدوارة واملحوالت
ومعدات الجهد العايل والكابالت املعزولة
والخطوط الكهربائية الهوائية واملحطات
الكهربائية الفرعية و  HVDCوإلكرتونيات
الطاقة و الحامية والوقاية وتطوير الشبكات
الكهربائية و تشغيل االنظمة الكهربائية
(النظام) والتحكم فيها واألداء البيئي
للنظام واألداء الفني لها وأسواق وتنظيامت
الكهرباء ونظم التوزيع وانتاج الطاقة و
املواد الخاصة بها وأساليب االختبار ونظم
املعلومات واالتصاالت الحديثة.
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كشفت هيئة كهرباء ومياه الشارقة
عن تنفيذ عدد  5مرشوعات تطويرية
اسرتاتيجة يف مجال خطوط نقل املياه
وزيادة طاقتها االستيعابية تشمل تنفيذ
مرشوع متديد خط مياه من منطقة (حمده)
إىل منطقة (البديع) بطول أجاميل ()55000
مرت وقطر  800ملم  ،وإنجاز مرشوع متديد
خط مياه قطر  800ملم ميتد من منطقة
واحة الصجعة الصناعية إىل منطقة الربايش
 ،بطول إجاميل بلغ  9000مرت  ،وجاري
العمل حالياً عىل تنفيذ مرشوع متديد خط
مياه رئييس قطر 600ملم من منطقة
السوق املركزي إىل شارع امللك فيصل بطول
(  ) 2473مرتاً وبنسبة إنجاز بلغت 80%
وتقوم الهيئة حالياً بتنفيذ مرشوع خط مياه
ناقل يف منطقة سمنان بقطر (1000ملم) و
بطول 1400مرت وبنسبة إنجاز  30%وبدأ
العمل يف تنفيذ خط من منطقة النهدة إىل
منطقة الصناعية  4بقطر  800ملم و بطول
 5200مرت.
وأوضح سعادة الدكتور املهندس
راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه
الشارقة أن الهيئة تسعى إىل تدعيم شبكات
نقل املياه ورفع كميات التدفق املايئ،
لتلبية النمو املتسارع عىل املياه يف مختلف
مناطق الشارقة ووضعت الهيئة اسرتاتيجية

الستدامة املياه  ،وتطوير الشبكات من خالل
تنفيذ توسعات ومشاريع تطويرية طموحة
ملواكبة مسرية التنمية الشاملة يف مجاالت
البنى التحتية والطفرة االنشائية واالقتصادية
والحضارية الكبرية التي تشهدها إمارة
الشارقة يقيادة صاحب السمو الشيخ
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو
امللجس األعىل حاكم الشارقة.
وأشار إىل أن محاور اسرتاتيجية
الهيئة تتضمن اإلدارة املتكاملة للموارد
املائية الطبيعية املحدودة ،وموارد املياه
غري التقليدية ،التي تشمل املياه املحالة
وإعادة استخدام مياه الرصف الصحي
املعالجة بشكل فعال ،والرتكيز عىل محور
إدارة الطلب عىل املياه  ،ومن خالل العمل
املشرتك مع جميع الرشكاء ومراقبة جودة
املياه وكفاءة اإلنتاج ومراقبة الشبكات
وايجاد حلول لكميات املياه الفاقدة والهدر
وتجنب تلوث املياه وتخزين املياه وتكثيف
جهود التوعية بأهمية االستخدام األمثل
للمياه وترشيد استهالكها.
وأوضح أن الهيئة تواصل جهودها
لتعزيز وتقوية شبكات نقل وتوزيع املياه يف
كافة مناطق إمارة الشارقة  ،مشرياً إىل أن
مرشوعات خطوط املياه الجديدة تأيت ضمن
خطط الهيئة ومرشوعاتها لتوفري إمدادات

املياه يف إمارة الشارقة وتحقيق التنمية
املستدامة ،موضحاً أن شبكات املياه متتد
ألكرث من  3500كيلومرت يف الشارقة ويبلغ
اإلنتاج  110ماليني جالون يومياً يف إمارة
الشارقة منها  90مليون جالون يف مدينة
الشارقة.
ومن جانبه أوضح املهندس
عصام املال مدير إدارة املياه أن الخطوط
الجديدة التي تنفذها الهيئة تتم وفق أفضل
املواصفات ويتم خاللها استخدام متديدات
مصنوعة من مادة الكاربون ستيل املعزول
حسب املواصفات العاملية ليتناسب مع
املتطلبات الصحية  ،ويعترب من أكرث األنابيب
املستخدمة قوة و صالبة و تحمل للضغوط
وأقل عرضة للتلف أو الكرس يف مجال نقل
املياه.
وأشار إىل أن مرشوع خط املياه
من منطقة (حمده) إىل منطقة (البديع)
بطول أجاميل ( )55000مرت وقطر  800ملم
سيعزز ويضمن تنوع مصادر املياه يف مدينة
الشارقة لضامن استمرارية الخدمة ومنع أي
قصور وتم تقسيم املرشوع إيل ثالثة مراحل
يجري العمل فيها معاً،لترسيع االنجاز و قد
بلغ متوسط نسبة اإلنجاز للمراحل الثالثة
حوايل . 30%

كهرباء الشارقة توفر محتوى تعليمي
ألكثر من  2000برنامج متخصص

وفرت هيئة كهرباء ومياه الشارقة
منصة ذكية جديدة للتدريب عن بعد
تتضمن محتوى تعليمي ملا يزيد عن
 2000برنامج تدريبي يتامىش مع احتياجات
التدريب و التعليم اإللكرتوين وذلك يف إطار
حرص الهيئة عىل تطوير مهارات موظفيها
وتوفري افضل الخدمات لهم يف ظل االزمة
الحالية “لجائحة كورونا” والتي تفرض عىل
الجميع التحول إىل التقنية واإلعتامد عىل
التدريب والتعلم عن بعد.
وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد
الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة
ان املنصة الذكية للتدريب ستساهم يف
ضامن استمرارية واستدامة التدريب
وتنمية مهارات املوظفني وتكامل الخدمات
التدريبية والتأهيلية لجميع العاملني بالهيئة
يف مختلف املجاالت التي تدعم نظام

الكفاءات وذلك استمرارا لنجاحات الهيئة يف
تطبيق منظومة العمل عن بعد.
وأشار إىل أن املنصة الذكية تتميز
بشموليتها وأنها متاحة لجميع املوظفني
عىل مدار  24ساعة مبا يعكس جهود الهيئة
لتطوير البنية التحتية والتحول الذيك يف
طرح املحتوى التدريبي الذي يتوافق مع
متطلبات التطوير .وأشار إىل أن املنصة متكن
املتدربني من االلتحاق بالدورات التدريبية
االفرتاضية دون تقيد بوقت أو مكان محدد
والتعرف عىل أفضل املامرسات إضافة اىل
أنها تحتوي عىل دليل للمواد التدريبية
ومجموعة من الخدمات اإللكرتونية.
وأوضح أن املنصة الجديدة تطرح
منظومة تفاعلية تدريبية عن بعد تقدم
من خاللها الربامج التدريبية املتميزة التي
تتيح للمستخدم سهولة الوصول لها طوال

الوقت عن طريق البث املبارش واملشاركة
االفرتاضية حيث تم توفري محتوى تعليمي
جديد يتضمن تقديم برامج تدريبية عن
بعد يف العديد من املجاالت مثل إدارة
املشاريع ومهارات التواصل والتحفيز والذكاء
العاطفي و دورات  Excelوتصميم املواقع
وصنع القرار وحل املشكالت وتطوير الذات
ومهارات القيادة وتكنولوجيا املعلومات
واملوارد البرشية وغريها من الربامج الهادفة.
وأكد عىل رضورة استفادة رشيحة
كبرية من املوظفني من املنصة واملحتوى
التعليمي للربامج التدريبية لتعزيز مهاراتهم
ومسارات التقدم الوظيفي وجعل الهيئة
منوذجاً قادراً عىل تطبيق مبادرات بشكل
استثنايئ تصب يف مصلحة املوظفني
واملجتمع.
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عبر منصة ذكية للتدريب عن بعد
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لالستفادة من مميزاتها وتجنب األخطاء
كهرباء الشارقة تستبدل العدادات القديمة في منطقتي
الموافجة والرماقية بأخرى ذكية
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أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة
عن إنجاز استبدال العدادات امليكانيكة
القدمية يف منطقتي املوافجة والرماقية
وذلك استكامالً لخطة الهيئة بتحويل جميع
العدادات بإمارة الشارقة إىل عدادات ذكية
لالستفادة من مميزاتها وبهدف تقديم
أفضل الخدمات للمواطنني واملقيمني
حيث تم تركيب أكرث من  1300عداد يف
املنطقتني وسيتم اإلنتهاء من املرشوع خالل
شهر  ،كام تعمل الهيئة بجانب استبدال
العدادات القدمية باتخاذ كافة اإلجراءات
الالزمة لصيانة لوحات التوزيع لتوفري األمن
والسالمة لسكان إمارة الشارقة.
وأكد سعادة الدكتور املهندس

راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه
الشارقة أن اسرتاتجية الهيئة تتضمن التحول
الذيك يف الشبكات ومنظومة العدادات
الذكية لتقديم الخدمات ألكرث من 450
ألف مشرتك  ،وربطها بنظام القراءة عن
بعد بهدف توفري خدمة أفضل للمشرتكني
ودقة القراءة للعدادات وإجراءات حساب
الفاتورة وتقليل الفاقد وتوفري الطاقة،
مشرياً إىل انه تم تركيب أكرث من  165ألف
عداد ذيك يف مختلف مناطق إمارة الشارقة
حتى نهاية العام املايض .
وأشار إىل أن الهيئة مستمرة يف
تنفيذ خطة متكاملة لتغيري العدادات
القدمية يف املناطق املختلفة يف إمارة
الشارقة سواء املناطق السكنية أو التجارية
أوالصناعية ،منوهاً إىل أن استبدال العدادات
يف شبكتي املاء والكهرباء يتم وفق الجدول
الزمني الذي حددته الهيئة لالنتهاء من
عملية االستبدال وتطوير الخدمات ،حيث

أن العدادات الذكية تستطيع قراءة فواتري
املياه والكهرباء لحظيا ،وميكن للهيئة من
خاللها اكتشاف أسباب ارتفاع الفواتري لدى
املستهلكني ،والكشف عن الترسب يف شبكة
املياه ،واحتساب الكميات املهدرة من املاء
يومياً.
وأوضح سعادة الدكتور املهندس
راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه
الشارقة أن مرشوع العدادات الذكية
يهدف إىل تطبيق حلول شاملة عالية
االعتامد وقابلة للتطوير وتكون مالمئة
للشبكة ،وتحقيق املعايري القياسية عىل
جميع املستويات ،وتطبيق أفضل الحلول
التكنولوجية التي تناسب متطلبات الهيئة
واملشرتكني ،إضافة إىل تقييم الحلول التقنية
يف املرشوع التي تناسب البيئة والظروف
التشغيلية يف املنطقة ،وإعداد مواصفات
تفصيلية لتحقيق األهداف عىل املدى
القصري والطويل.
وأكد يارس الشريي مدير مكتب
العدادات الذكية أن العدادات الذكية
تحقق العديد من املزايا واالستفادة للطرفني
الهيئة واملشرتكني حيث تتميز مبساعدة
الهيئة يف الحصول عىل نتائج دقيقة،
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وتخفيض االعتامد عىل العنرص البرشي يف
قراءة العدادات وتاليف األخطاء البرشية عن
طريق القراءة عن بعد ،نتيجة ألن هذه
العدادات ال تتعرض لألعطال ،لعدم وجود
أجزاء ميكانيكية فيها ،ويعترب مرشوع تركيب
العدادات الذكيــة  ،كمرشوع منوذجي ،أحد
املرشوعات الطموحة.
وأوضح املهندس عمر عبدالرحيم
الزرعوين مسئول تنفيذ املرشوع مبنطقتي
املوافجة والرماقية أن الهيئة تعمل بالتوازي
مع هذا املرشوع عىل ربط العدادات الذكية
مع أحدث األنظمة العاملية «نظام البنية
التحتية املتطورة للعدادات الذكية» ،مبينا
أن الهيئة ماضية يف تقديم خدمات تفاعلية،
تسهل عىل املشرتكني الوقت والجهد ،ومتكنهم
من الدخول إىل حساباتهم عىل موقع الهيئة،
والتعرف إىل خدمات االستهالك واملبالغ
املستحقة للدفع لحظياً وسيتم االنتهاء من
استبدال العدادات القدمية يف منطقتي
املوافجة والرماقية خالل الشهر املقبل .
وأشار إىل أنه مع استبدال
العدادات القدمية بعدادات ذكية يتم إجراء
صيانة للوحات التوزيع القدمية ومخاطبة(
مالك العقار ،املكتب العقاري املختص
) إلتخاذ اإلجراءات الالزمة التي تتضمن
تركيب قواطع كهربائية وتعديل وضع لوحة
التوزيع والتمديدات الكهربائية الغري نظامية
وتعديل وضع األحامل الكهربائية اإلضافية
بالتنسيق مع قسم الدراسات مؤكداً أن هذه
التعديالت تتم عن طريق املكتب التجاري
يف الهيئة لضامن الجودة واألمن والسالمة.
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في أحدث دراسة لكهرباء الشارقة  % 16.7زيادة في معدالت

استهالك المياه القطاع السكني و % 13زيادة المياه الموزعة خالل
الربع األول من العام الحالي

أكدت أحدث دراسة نفذتها إدارة
الدراسات والبحوث بهيئة كهرباء ومياه
الشارقة ارتفاع استهالك املياه بالقطاع
السكني من بداية العام الحايل حتى نهاية
شهر أبريل  2020بنسبة بلغت  16.7%بينام
انخفضت يف القطاع الصناعي بنسبة 6.6%
وانخفضت يف القطاع التجاري بنسبة 4.2%
وبلغت نسبة االنخفاض يف القطاع الحكومي
بنسبة  % 2.7وذلك مقارنة بنفس الفرتة
من العام السابق  .وأشارت الدراسة إىل أن
كميات املياه املوزعة بإمارة الشارقة خالل
الربع األول من العام الحايل حققت زيادة
بنسبة  13%حيث بلغت  8مليارات و285
مليون جالون بينام كانت  7مليارات و319
مليون جالون خالل الربع األخري من عام
. 2019 26
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وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد
الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن
الزيادة امللحوظة يف استهالك املياه بالقطاع
السكني التي أكدتها اإلحصائية جاءت
لتلبية الطلب املتزايد عىل املياه نتيجة
االجراءات االحرتازية للوقاية من فريوس
كوفيد 19املستجد وبقاء عدد كبري من
سكان إمارة الشارقة يف بيوتهم ألوقات
طويلة التزاما مبواعيد التعقيم الوطني.
وأشار سعادة الدكتور املهندس
راشد الليم إىل أن الهيئة تبذل جهوداً
كبرية إلنتاج وتحلية املياه وتوزيعها عىل
املشرتكني كام تبذل جهوداً لتوعيتهم بأهمية
الحفاظ عىل املياه واستخدامها االستخدام
األمثل وأعدت الهيئة مجموعة من الربامج

والخطط لتوعية املشرتكني خاصة يف القطاع
السكني الذي يشهد زيادة يف كميات
االستهالك نتيجة التزام الجامهري بالبقاء يف
منازلهم وعدم النزول إال للظروف الطارئة
للوقاية من انتشار فريوس كورونا حيث تم
إطالق العديد من املبادرات ملتابعة ترشيد
االستهالك يف املناطق السكنية مثل الكشف
عن الترسبات وتركيب قطع وأدوات الرتشيد
التي توفر اكرث من  40%من وكذلك نرش
الوعي بأهمية اتباع سلوكيات الرتشيد يف
استخدام املياه .
وأشارت املهندسة ميادة الربدان
مدير إدارة الدراسات والبحوث إىل أن الهيئة
تعمل بالتعاون مع املؤسسات األكادميية
والجامعات املحلية والعاملية لتنفيذ
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الدراسات املتخصصة يف مجاالت عمل
الهيئة والتي تساعد عىل التخطيط السليم
واتخاذ القرارات املناسبة وتوفري البيانات
واملؤرشات اإلحصائية عام تم إنجازه يف
مجاالت وقطاعات عملها وإتاحتها للدارسني
والباحثني وتستخدم هذه املؤرشات يف
التخطيط للمرشوعات املستقبلية لتوفري
املتطلبات املتزايدة من الخدمات التي
تقدمها الهيئة ويف مقدمتها توفري املياه
النقية لكافة سكان اإلمارة.
وأكدت املهندسة ميادة الربدان أن
الهيئة حققت عدد من النتائج اإليجابية
من تطبيق الدراسات واألبحاث التي نفذتها
حيث متكنت من تحديد نسبة الفاقد من

املياه يف الشبكات بصورة أدق وأشمل
مام ساهم يف تحديد أماكن الترسبات يف
الشبكات بصورة دقيقة ويف أقل وقت
ممكن ،إضافة لتقييم حالة أنابيب املياه
وتحديد درجة كفاءتها وعمرها املتبقي ،مبا
يسهل إجراء أعامل الصيانة الالزمة لها قبل
وقوع الخلل واستبدال املتهالك منها بكفاءة
وأقل تكلفة.
وأوضحت أن الدراسات التي تم
انجازها ونرشها يف الدوريات واملجالت
العلمية العاملية تضمنت  22بحث حيث
تم إنجاز ونرش عدد من األوراق البحثية يف
مجال كفاءة وإدارة املوارد املائية تختص
بنوعية املياه املنتجة و املوزعة يف شبكات
الهيئة بإستخدام تطبيقات نظم املعلومات

الجغرافية واإلستشعار عن بعد والذكاء
الصناعي لتحديد مراكز جودة نوعية
املياه وتوزيعها الجغرايف يف مدينة الشارقة
ويف مجال املياه الجوفية وتحديد أماكنها
وجودتها ،ونوعية املياه الجوفية وتغريها مع
الزمن ،أما فيام يخص املحافظة عىل املوارد
املائية وإعادة إستخدمها فقد تم نرش 4
أوراق بحثية يف مجال املياه الرمادية حيث
تعترب الهيئة من الرواد يف هذا املجال إقليميا
وعاملياً.
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خالل األربعة أشهر األولى من العام الحالي
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 % 28.6انخفاض معدالت استهالك الكهرباء في القطاع الصناعي
وزيادة بنسبة  % 21.2في القطاع السكني

أكدت أحدث دراسة نفذتها إدارة
الدراسات والبحوث بهيئة كهرباء ومياه
الشارقة انخفاض استهالك الكهرباء يف القطاع
الصناعي من بداية العام الحايل حتى نهاية
شهر أبريل  2020بنسبة بلغت  28.6%بينام
ارتفع االستهالك يف القطاع السكني بنسبة
 % 21.2وانخفض يف القطاع التجاري بنسبة
 6.6%وبلغت نسبة االنخفاض يف القطاع
الحكومي  % 15.1وذلك مقارنة بنفس
الفرتة من العام السابق.
وأوضح سعادة الدكتور املهندس
راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة
أن االنخفاض امللحوظ يف استهالك الكهرباء
بالقطاع الصناعي الذي أكدته اإلحصائية
جاء نتيجة االجراءات االحرتازية للوقاية من
فريوس كوفيد 19املستجد وإيقاف نشاط
عدد من املنشآت الصناعية تزامنا مع برنامج
التعقيم الوطني بينام شهد القطاع السكني

عىل الطاقة واستخدامها االستخدام األمثل
وأعدت الهيئة مجموعة من الربامج
والخطط لتوعية املشرتكني خاصة يف القطاع
السكني الذي يشهد زيادة يف كميات
االستهالك نتيجة التزام الجامهري بالبقاء يف
منازلهم وعدم النزول إال للظروف الطارئة
للوقاية من انتشار فريوس كورونا حيث تم
إطالق العديد من املبادرات ملتابعة ترشيد
االستهالك يف املناطق السكنية مثل استبدال
اإلنارة العادية بإنارة موفرة للطاقة واجراء
الصيانة الدورية وتنفيذ برامج لقياس كفاءة
الطاقة يف املباين وغريها من اإلجراءات التي
توفر اكرث من  40%من االستهالك.

زيادة يف االستهالك نتيجة بقاء عدد كبري
من سكان إمارة الشارقة يف بيوتهم ألوقات
طويلة التزاما مبواعيد برنامج التعقيم
الوطني.
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 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
وأوضحت املهندسة ميادة الربدان
لجميع املحطات والشبكات.
وأشار أن الهيئة تبذل جهوداً كبرية مدير إدارة الدراسات والبحوث أن الهيئة
إلنتاج الكهرباء وتوزيعها عىل املشرتكني تسعى لتطوير العمليات التشغيلية والفنية،
كام تبذل جهوداً لتوعيتهم بأهمية الحفاظ التي تعمل عىل مراقبة الشبكة الكهربائية

م .ميادة الربدان
مدير إدارة الدراسات والبحوث
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إلمارة الشارقة وتوفري مستلزمات التشغيل
والصيانة  ،باإلضافة إىل مراجعة وتنفيذ
برامج الصيانة وتطوير وتحسني الشبكة
الكهربائية من خالل االعتامد عىل أحدث
البحوث العلمية.
وأضافت أن الهيئة تسعى
لتوطيد أوارص التعاون املشرتك مع رشكائها
االسرتاتيجيني عىل املستوى املحيل واإلقليمي
والعاملي وذلك من خالل الجهود البحثية
واالكادميية والنخبة املتميزة من الخربات
العلمية املؤهلة والقادرة عىل تطوير
األبحاث واالبتكارات التي تسهم يف التنمية
املستدامة.

باإلضافة لتحسني جودة األلواح الشمسية
وربطها اآلين مع الشبكات العاملة وستشهد
املرحلة املقبلة تنفيذ عدد من األبحاث
وتطبيق نتائجها يف مواقع العمل لتطوير
وحدات اإلنتاج وكفاءة الطاقة وتطوير
محطات وشبكات التوزيع.

وأوضحت أن الهيئة أنجزت عدد
من الدراسات واألبحاث املتخصصة بالتعاون
مع الجامعات املحلية والعاملية يف مجاالت
الطاقة تضمنت  12بحث يف مجال الطاقة
املتجددة )الطاقة الشمسية( وكيفية
اإلستفادة منها وتطوير إستخدامتها يف
تحلية املياه والتربيد وأمثل الطرق لتخزينها،

29
29

أخـــــبار و أنـشـطـــة
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تنفيذًا لتوجيهات حاكم الشارقة و بطول  305كم
كهرباء الشارقة تعلن عن إنجاز شبكة الغاز الطبيعي
بالكامل في الرحمانية والبدء في تنفيذ خط استراتيجي
لخدمة المشاريع التطويرية
أنجزت هيئة كهرباء ومياه الشارقة
شبكة الغاز الطبيعي يف جميع مناطق
الرحامنية بطول  305كيلو مرت ليصل طول
الشبكة يف مدينة الشارقة  1750كم ،كام
تعمل حالياً عىل تنفيذ خط اسرتاتيجي من
محطة الرحامنية إىل منطقة مويلح التجارية
بطول  16كم لخدمة املنطقة وعدد من
املناطق واملشاريع التطويرية مثل الواحة
ونسمة والزاهية وغريها من املشاريع
الجديدة وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب
السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد
القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة
وتعمل الهيئة حالياً عىل توصيل الخدمات
ألهايل مناطق الرحامنية واالستفادة من
محطة ضخ الغاز الطبيعي التي تم تشغيلها
حيث تم توصيل الخدمات لعدد  700فيال
سكنية ألهايل الرحامنية وجاري التوصيل

لباقي املباين كام تم البدء يف تنفيذ شبكة
الغاز الطبيعي ملناطق السيوح وسيتم البدء
يف تنفيذ الشبكة للمشاريع التطويرية .
وأوضح سعادة الدكتور املهندس
راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة
أن شبكة الغاز الطبيعي ومحطة الضخ
تعمل وفق أفضل املواصفات الفنية وتم
مراعاة أعىل نظم األمان والسالمة العاملية يف
إنشاء الشبكة واملحطة التي تخدم عدد من
املناطق والتوسعات الجديدة واملرشوعات
التطويرية مشرياً إىل 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 حيث ارتفع عدد محطات ضخ

وتوزيع الغاز الطبيعي يف إمارة الشارقة
ليصل إىل  5محطات تعمل وفق أفضل
املواصفات العاملية وتشمل محطة املجاز
ودوار الصناعية الخامس ومحطة الرحامنية
الجديدة ومحطة كلباء ومحطة خورفكان .
وأشار إىل أن عدد املشرتكني يف
خدمات الغاز الطبيعي بإمارة الشارقة تجاوز
 300ألف مشرتك ،وأن الهيئة مستمرة يف
التوسعات لشبكة الغاز الطبيعي يف املناطق
الجديدة مبدينة الشارقة واملنطقة الرشقية
يف كلباء وخورفكان.
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

م .آمنة بن هده
مدير إدارة توزيع الغاز الطبيعي
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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 300
ألف مشرتك يف املناطق التجارية والسكنية
والصناعية وأن شبكة متديدات الغاز باملدينة
بلغت ما يقارب  2000كيلو مرت إضافة إىل
تنفيذ متديدات الغاز يف خورفكان بطول 90
كيلومرتا وتنفيذ متديدات الغاز الطبيعي
مبدينة كلباء بطول  120كيلومرتات ..مؤكدا
حرص الهيئة عىل تيسري اإلجراءات الالزمة
لتوصيل الغاز الطبيعي .
من جانبها أوضحت املهندسة آمنة
بن هده مدير إدارة توزيع الغاز الطبيعي
أن محطة الرحامنية بإمكانها ضخ كمية
من الغاز الطبيعي ملناطق الرحامنية مبعدل
 M3/H 30000مرت مكعب يف الساعة
وميكن التحكم باملحطة عن طريق غرفة

التحكم عن بعد وأوضحت 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 طرق
تقديم طلب توصيل طباخ حيث وفرت
عدة طرق للتواصل مع اإلدارة تشمل مركز
اإلتصال  065026660املوقع االلكرتوين
الرسمي للهيئة  sewa.gov.aeتطبيق الهيئة
SEWA APPالواتساب . 0565113262
وأشار حسن عىل مدير إدارة
الخدمات ودعم األعامل إىل أن اإلدارة
تحرص عىل تحقيق أعىل معدالت الجودة
الجودة والدقة والرسعة يف جميع األمور
التي تخص الغاز الطبيعي وتقديم الخدمات

مبواصفات عاملية وأنجزت هيئة كهرباء
ومياه الشارقة عددا من املرشوعات لتوسيع
مجاالت االستفادة من مزايا شبكة الغاز
الطبيعي يف مختلف مناطق اإلمارة الشارقة .
وأضافت 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.
وأشارت 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.
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تتضمن خزان بسعة 1.3

مليون جالون ورفع كفاءة محطتي توزيع

كهرباء الشارقة تنجز عدد من المشروعات التطويرية بمدينة

أخـــــبار و أنـشـطـــة

خورفكان
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كشفت هيئة كهرباء ومياه الشارقة
عن إنجاز عدد من املرشوعات التطويرية
مبدينة خورفكان تضمنت االنتهاء من إنشاء
خزان اسرتاتيجي للمياه بسعة  1.300مليون
جالون يف منطقة الوريعة واستبدال عدد 2
مضخة ولوحة املفاتيح الرئيسية ورفع كفاءة
محطتي الزبارة والخبة جهد  33كيلوفولت
بإضافة محول جديد  15كيلوفولت
أمبري لكل منهام واستبدال القواطع
الكهربائية،باإلضافة إىل تنفيذ وتطوير
مرشوعات إلنارة الشوارع يف عدد من
املناطق كام تم استبدال مضخات الحريق
القدمية يف عدد من املواقع الحيوية التابعة
للهيئة وتوصيل خدمات الكهرباء واملياه
لعدد من املرشوعات الحيوية تضمنت
توصيل الخدمات ملرشوع تطوير كورنيش
خورفكان واملنطقة الرتاثية وبرج العدواين
ونصب املقاومة ومرشوع بحريات خورفكان
وتوصيل الكهرباء لعدد  326مسكن جديد
يف منطقتي الزبارة واللؤلؤية ،كام تم االنتهاء
من مرشوع اسرتاتيجي لخزانات وقود

جديدة يف منطقتي النحوة وشيص وفق
أحدث النظم العاملية بطاقة استياعبية 34,5
ألف جالون لنحوة و 13ألف جالون لشيص
والتي تلبي متطلبات األحامل املستقبلية
املطلوبة واملرشوعات التطويرية كام شملت
املرشوعات التطويرية بخورفكان استبدال
 2000مرت من شبكة املياه القدمية يف منطقة
الريموك .
وأشار إىل أن الهيئة مستمرة يف
تنفيذ مرشوعات التطوير يف كافة املناطق
لتغطي الطلب املتزايد عىل الطاقة واملياه
الستمرار مسرية التطور واالزدهار الذي
تشهده اإلمارة بقيادة صاحب السمو الشيخ
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو
املجلس األعىل حاكم الشارقة .
وأوضح أن الخطة االسرتاتيجية
للهيئة تسري بخطوات واثقة نحو تعزيز
التنمية املستدامة وتعزيز مكانة إمارة
الشارقة عىل الصعد كافة ،وتقديم أفضل
الخدمات لسكان إمارة الشارقة من مواطنني
ومقيمني.

وأشار املهندس احمد املال مدير
إدارة خورفكان إىل أن جميع املرشوعات
التطويرية مبدينة خورفكان تسري وفق
جدول زمني محدد وتتم متابعة مراحل
التنفيذ بدقة وتشمل مرشوعات التطوير
كافة املناطق يف خورفكان وبالتزامن مع
مرشوعات التطوير تقوم إدارة خورفكان
بتنفيذ برامج توعية للجامهري تستهدف
تشجيعهم عىل ترشيد االستهالك واالستخدام
األمثل للطاقة واملياه ونفذت اإلدارة اكرث
من  10مبادرات وبرامج متنوعة استهدفت
مختلف فئات الجامهري  .وأكد أن مرشوعات
التطوير مستمرة يف مدينة خورفكان ويعمل
قسم التخطيط والدراسات حالياً عىل اعتامد
مواقع أكرث من  27محطة توزيع فرعية
جهد  11كيلوفولت واعتامد  4مواقع النشاء
محطات جهد  33كيلوفولت مبناطق الحراي
والصناعية واللؤلؤية واألكادميية البحرية
واألنفاق لشارع خورفكان.

كهرباء الشارقة تنظم يوم بال مصاعد

أطلقت هيئة كهرباء ومياه
الشارقة بالتزامن مع مبادرة ساعة الرتشيد
فعالية يوم بال مصاعد مبشاركة عدد من
املؤسسات و رشائح وفئات املجتمع ،لتعكس
أهمية الطاقة يف حياتنا ورضورة االستخدام
األمثل لها ورفع الوعي بأهمية الحفاظ
عليها ،والحث عىل اعتامد سياسات التنمية
املستدامة ،وتسليط الضوء عىل مشكلة
زيادة األحامل خالل أوقات الذرة وتأثريها
عىل ثبات واستقرار الشبكات وتشجيعاً عىل
مامرسة األنشطة البدنية وجعلها أسلوب
حياة صحي لينعم أفراد املجتمع بحياة
صحية.
وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد
الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة
عىل أهمية تعزيز الروح اإليجابية بني كافة
رشائح وأطياف املجتمع وتعزيز قيم الحفاظ
عىل الطاقة وترشيد استهالكها وتعزيز الوعي

بأمناط الحياة الصحية وإرساء مفاهيم حول
مامرسة األنشطة البدنية املختلفة وتأثريها
اإليجايب عىل الجسم والصحة الجيدة.
وأشار إىل أن تطبيق برامج كفاءة
الطاقة تسهم بشكل كبري يف خفض فواتري
االستهالك وال يحتاج ذلك دامئاً إىل إنفاق كبري
يف املال والوقت لضامن ترشيد االستهالك
وتقليل قيمة الفاتورة وإمنا يحتاج لتغيري
بعض السلوكيات الخاطئة يف االستخدام .
وأضاف سعادة الدكتور املهندس
راشد الليم أن فعالية يوم بال مصاعد تعترب
إحدى الفعاليات التي تنظمها الهيئة ضمن
مبادرة ساعة الرتشيد التي أطلقتها الهيئة،
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور
سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس
األعىل حاكم الشارقة ،والتي تسعى من
خاللها إىل تنمية الوعي لدى املسئولني
بالهيئات واملؤسسات وقادة املجتمع واألفراد

بأهمية الطاقة واملياه ،وأساليب االستخدام
األمثل لها ،وتعزيز قدرات التحرك الجامعي
ملواجهة ظاهرة االحتباس الحراري من خالل
ترشيد استهالك الطاقة واستخدام املوارد
الطبيعية بطريقة أكرث وعياً.
وأوضحت موزة بن دخني رئيس
قسم الرشاكات واالتصال إىل أن مبادرة
يوم بال مصاعد تهدف إىل تحفيز املوظفني
وكافة فئات املجتمع عىل النشاط البدين
وتم توزيع ملصقات تعريفية وتثقيفية
للمبادرة ولفت االنتباه إىل أن زياده عدد
املصاعد ساهمت يف ارتفاع معدل استهالك
الطاقه االنفاق املاىل مام يتطلب رضورة
استخدام املصاعد الحديثة املوفرة للطاقة
واستخدامها بالطريقة الصحيحة  .وأشارت
إىل ان االستعداد لساعة الرتشيد هذا العام
تم بطريقة مختلفة تم خاللها مراعاة
الظروف الحالية.
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بمشاركة أكثر من 150
كهرباء الشارقة» توفر  34ميجاوات وأكثر من  20طن انبعاثات
مؤسسة

كريونية خالل ساعة الترشيد

34
34

وفرت هيئة كهرباء ومياه الشارقة
 34ميجا وات وأكرث من  20.4طن من
االنباعاثات الكربونية خالل ساعة الرتشيد،
وإذا استمر التوفري بهذا املعدل سيصل إىل
 816ميجاوات يف اليوم الواحد وتخفيض 489
طن انبعاثات كربونية ،ولو استمر الرتشيد
بهذا املعدل خالل عام كامل فإن تكلفة
كميات الطاقة املوفرة تكفي إلنشاء محطة
إنتاج تضم  8وحدات توليد تبلغ تكلفتها
 800مليون درهم ،وشارك هذا العام يف
دعم املبادرة أكرث من  150مؤسسة ورشكة
وعدد كبري من أفراد املجتمع بجانب بعض
املؤسسات واملنظامت العربية والعاملية.

وأشار سعادة الدكتور املهندس
راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه
الشارقة ،إىل أن ساعة الرتشيد التي أطلقتها
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
قدرات 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 وأفراد املجتمع
باإلضافة إىل عدد من املنظامت واملؤسسات
العربية والدولية مع املبادرة من خالل
إغالق األجهزة الغري رضورية ،وإجراء أعامل
الصيانة والرتويج للمبادرة ساهم يف تحقيق
نتائج إيجابية كبرية.
	 ومثن سعادة الدكتور املهندس
راشد الليم حرص الهيئات والدوائر
واملؤسسات وقادة املجتمع واألفراد عىل
املشاركة يف مبادرة الرتشيد ،وتقدم بالشكر
لكافة الجهات الحكومية والرشكات الخاصة

م .غادة جمعة سامل
مدير إدارة الرتشيد
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واملنشآت واملراكز التجارية واألفراد عىل
تفاعلهم مع مبادرة ساعة الرتشيد.
وأشارت املهندسة غادة جمعة سامل
مدير إدارة الرتشيد إىل أن الهيئة أطلقت
هذا العام عدة برامج ومبادرات مختلفة
للرتويج لساعة الرتشيد تستهدف كافة فئات
وقطاعات املجتمع ،تتضمن تنظيم فعالية
يوم بال مصاعد وحمالت عىل مواقع التواصل
اإلجتامعي ويف وسائل اإلعالم والتواصل مع
مختلف الجهات لدعم املبادرة.
وأكدت أن الهيئة مستمرة يف تنمية
الوعي لدى كافة الفئات برتشيد استهالك
الطاقة يف إمارة الشارقة خالل السنوات
القادمة ،مشرياً إىل أن االحتفاالت بساعة
الرتشيد التي أطلقتها الهيئة بتوجيهات من
صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن
محمد القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم
الشارقة تترب من الخطوات املهمة نحو تحقيق
حلم الشارقة مدينة الرتشيد عىل مستوى

املنطقة والعامل تعترب رمز ودعوة للجميع
عىل املستوى املحيل واإلقليمي والعاملي
لاللتزام مببادئ االستخدام األمثل للطاقة
واملياه وتخفيض االنبعاثات الكربونية.
وأوضحت املهندسة موزة الزعايب
مدير إدارة كلباء أن فعاليات ساعة الرتشيد
شملت كافة مدن إمارة الشارقة حيث
أطلق قسم الرتشيد بإدارة كلباء  10فعاليات
ترويجية لحملة ساعة الرتشيد باستخدام
وسائل التواصل االجتامعي وذلك مواكبة
للظروف التي مير بها العامل يف الوقت الحايل
تضمنت انشاء قناة يوتيوب تحمل اسم
ساعة الرتشيد يتم فيها توعية وتثقيف جميع
رشائح املجتمع بساعة الرتشيد واستهداف
شبكة اخبار خوركلباء يف الرتويج بساعة
الرتشيد واستقطاب قادة املجتمع بإمارة
الشارقة لدعم مبادرة ساعة الرتشيد وحث
أفراد املجتمع ليكونوا فاعلني يف ترشيد
استهالك الكهرباء واملاء وتحقيق االستدامة

ألجيال املستقبل والتعاون مع املؤسسات
والدوائر الحكوميه من خالل الرتويج ملبادرة
ساعة الرتشيد عرب مواقع التواصل االجتامعي
لديها وتضامن املنظومة التعليمة عرب قنوات
التيليجرام يف الرتويج لساعة الرتشيد ومشاركة
أولياء أمور الطلبة مدرسة القدوة عرب قنوات
التواصل االجتامعي املتاحة لديهم وبث
تعليمي مبارش عن ساعة الرتشيد من خالل
الطالبة آمنة حسن والتي استهدفت طالب
املدارس وتنظيم ملتقى ساعة الرتشيد عرب
الربامج االلكرتونية ويف مدينة خورفكان تم
إطالق العديد من الفعليات لدعم مبادرة
ساعة الرتشيد
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خالل إجتماع كهرباء وغرفة الشارقة

اإلعالن عن تخفيض % 50

في مباني الغرفة بعد تطبيق معايير

كفاءة الطاقة والترشيد

عقدت هيئة كهرباء ومياه الشارقة
اجتامع تنسيقي مع غرفة تجارة وصناعة
الشارقة الستعراض وتقييم تجربة الغرفة يف
مجال كفاءة الطاقة مببانيها واإلجراءات التي
طبقتها والتعرف عىل النتائج التي حققتها
خالل الخمس سنوات املاضية حيث أوضح
تقرير لغرفة التجارة والصناعة تخفيض أكرث
من  50%من استهالك الكهرباء واملياه يف
مباين الغرفة بعد االنتهاء من تنفيذ برامج
الرتشيد.
وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد
الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن
تجربة غرفة تجارة وصناعة الشارقة يف ترشيد
االستهالك وتطبيق برامج كفاءة الطاقة
يف مبانيها تعترب منوذج متميز لالستدامة
وتعاون الجهات الحكومية مع هيئة كهرباء

ومياه الشارقة وندعو جميع الجهات لالقتداء
بها .وأشار إىل أن الطاقة عىل مستوى العامل
متر بتحديات كثرية وأفضل طريقة للتغلب
عىل هذه التحديات تضافر الجهود واتخاذ
املبادرات الهادفة لرتشيد االستهالك يف كافة
املباين ونرش الوعي وثقافة االستخدام األمثل
للطاقة واملياه.
وأشار إىل أن الهيئة بادرت منذ 5
سنوات بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة
الشارقة بإطالق مبادرة نحو بيئة خرضاء
بهدف تطبيق معايري كفاءة الطاقة وتريد
الستهالك وتعترب الغرفة أول مؤسسة
محلية بالشارقة تطبق املعايري وحققت
نتائج إيجابية كبرية لصالح الهيئة والغرفة
يف نفس الوقت مؤكداً أن الهيئة تتابع من
خالل فرق كفاءة الطاقة والرتشيد نرش

الوعي ومساندة كافة القطاعات السكنية
والتجارية والصناعية حتى تطبق مبادئ
كفاءة الطاقة وترشيد االستهالك وتحقيق
االستدامة البيئية.
وأثنى الدكتور املهندس راشد
الليم عىل جهود الغرفة ومتيزها لتصبح أول
مؤسسة محلية بالشارقة يف تطبيق نظام
ترشيد الكهرباء واملاء وناشد القطاعات
األخرى يف تبني مثل هذه األفكار يف مجاالت
إدارة الطاقة  .وأوضح أن تطبيق برامج
كفاءة الطاقة وترشيد االستهالك يعرب عن
سلوك حضاري من خالل استخدام أحدث
التكنولوجيا يف نظام اإلنارة داخل املباين
وخارجها ومقياس للجودة إضافة الصيانة
الدورية للمكيفات وتركيب القطع املرشدة
للمياه يف كافة املباين التابعة للغرفة يف
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الشارقة والذيد وكلباء وخورفكان وإكسبو
الشارقة وخورفكان إىل إعطاء أبعاد كثرية
حضارية اقتصادية واجتامعية  ..مشريا إىل أن
أفضل املامرسات املطبقة عامليا أكدت بأن
إتباع هذه األنظمة تسهم يف ترشيد الكهرباء
إىل أكرث من  40باملائة.
وأكد محمد املزروعي مدير إدارة
العمليات بغرفة تجارة وصناعة الشارقة
أهمية تضافر الجهود بني القطاعني العام
والخاص ملواصلة العمل املشرتك لتعزيز
وتطوير برامج التنمية املستدامة التي
تسعى إمارة الشارقة إىل تحقيقها يف كافة
املجاالت السيام املعنية منها بكفاءة الطاقة
والسبل الكفيلة باالستفادة من كافة املوارد
الطبيعية.
وأشار اىل أن عالقات التعاون
االسرتاتيجية القامئة مع هيئة كهرباء ومياه
الشارقة والهيئات واملؤسسات والدوائر

الحكومية املحلية واالتحادية أسهمت
يف الفرتة املاضية يف إطالق العديد من
املبادرات والربامج التي شجعت القطاع
الخاص واملجتمع عىل املحافظة عىل البيئة
واستدامته.
وأوضح أن غرفة تجارة وصناعة
الشارقة بادرت بتطبيق معايري كفاءة
الطاقة وترشيد استهالك الكهرباء واملاء
معا سواء باستخدام أساليب تقنية حديثة
ملرافق االستهالك أو من خالل ما قامت
بدراسته وتنفيذه باستبدال املصابيح ذات
الطاقة العالية بأخرى موفرة لتلك الطاقة أو
االلتزام بالصيانة الدورية ألجهزة التكييف
واستبدال األجهزة القدمية وتركيب منظامت
الوقت للتحكم يف األجهزة وتوعية العاملني
بالسلوكيات الصحيحة وتم تحقيق نتائج
ايجابية حيث تم تخفيض االستهالك مبتوسط
حوايل  50%عن السابق .

وأشاد مببادرات كفاءة الطاقة
وترشيد اإلستهالك التي تؤكد املساعي التي
تبذل يف تحقيق ما تصبو إليه إمارة الشارقة
نحو التنمية املستدامة يف بيئة خرضاء تتوافر
فيها كافة الخدمات واملرافق العامة وخدمات
الطاقة خاصة يف إطار الجهود القيمة التي
تبذلها هيئة كهرباء ومياه الشارقة وحرصها
عىل ترشيد استهالك هذه الطاقة من خالل
إنجاح املبادرات الداعمة واملحققة لهذا
الرتشيد يف كافة الهيئات واملؤسسات وعىل
مستوى القطاعات املختلفة .
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تزامنًا مع اليوم العالمي للشباب
كهرباء الشارقة تدشن قاعة اإلبداع وتكرم أصحاب المواهب
تزامناً مع اليوم العاملي للشباب
دشنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة قاعة
اإلبداع والتي تضم مخترب األفكار وتوفر
وتوفري البيئة الصحيحة لالبتكار واإلبداع
وتشجع الشباب عىل طرح أفكارهم
ورؤيتهم للتطوير ومواجهة التحديات
واالستعداد للمستقبل ،الرتكيز عىل قضايا
الشباب والنهوض بهم مبا يصنع منهم أداة
قوية لتحقيق خطط التنمية املستدامة ،
كام كرمت الهيئة عدداً من الشباب الذين
ساهموا يف تقديم أفكار مبتكرة وتطوير
مجاالت العمل وعدد من أصحاب املهارات
واملواهب.
وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد
الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة
أناسرتاتيجية الهيئة تهدف إىل دعم الشباب
وإتاحة الفرصة لهم للتطوير وتويل املناصب
القيادية وذلك يف إطار رؤية وتوجيهات
صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن

محمد القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم
الشارقة الرامية إىل متكني فئة الشباب
من املشاركة يف مسرية التنمية بفاعلية،
وإكسابهم األدوات الالزمة لتطوير مهاراتهم
وإعداد كوادر قيادية ،ومشاركة الشباب يف
إتخاذ القرارات وتوفري بيئة عمل تحفيزية
ملواصلة اإلنجازات يف مختلف املجاالت.
وأوضح يف كلمته مبناسبة اليوم
العاملي للشباب الذي يوافق  12أغسطس
من كل عام   أن الشباب املواطن ،أثبت
كفاءة وقدرة عالية ونجاحات يف شتى
مجاالت العمل الفنية واإلدارية ،وأن هيئة
كهرباء ومياه الشارقة ،تزخر بطاقات شبابية
مواطنة لها خربتها التي اكتسبتها يف وقت
قيايس ،ولها رؤيتها التطويرية املميزة ،التي
ميكن أن يعتمد عليها ،كام أن لها فكرها
املتقدم ،الذي يؤهلها للتعامل مع مختلف
القضايا الشبابية مشرياً إىل أن الهيئة
مستمرة يف طرح الربامج التي تدعم الشباب

وإعدادهم لتحمل املسؤولية وتعزيز روح
القيادة لديهم وإرشاكهم يف عملية صنع
القرار.
وأشار إىل ان مجلس شباب الهيئة
الذي تم تأسيسه منذ عامني ليكون صوتاً
للشباب حقق العديد من االنجازات وطرح
العديد من املوضوعات التي ساهمت يف
وضع اسرتاتيجية للشباب مبا يتوافق مع
التوجهات املستقبلية وإعداد دراسات
لدور الشباب يف تنمية وتطوير املرشوعات
واملشاركة الفاعلة يف قضايا املجتمع من
خالل فتح كافة القنوات لالستامع إىل آراء
الشباب والتحديات التي يواجهونها من
أجل تقديم الحلول الالزمة لتفعيل املشاركة
اإليجابية لهم يف مختلف القطاعات وإلقاء
الضوء عىل الفرص النوعية التي تتوفر
للشباب من برامج دراسية وتطويرية
وتدريبية متكنهم من التفاعل مع املجتمع.

بهدف تنظيم مسابقات
وحلقات تحفيظ
للموظفين وأسرهم
كهرباء الشارقة تبحث
التعاون مع مؤسسة

زار وفد من هيئة كهرباء ومياه
الشارقة مؤسسة القرآن الكريم والسنة
َّ
واطلع عىل مختلف اإلنجازات واألعامل
التي تؤديها املؤسسة يف خدمة كتاب الله عز
وجل وذلك بتوجيهات من سعادة الدكتور
املهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء
ومياه الشارقة بهدف التعرف عىل األنشطة
والخدمات التي تقدمها املؤسسة ومناقشة
سبل التعاون بني الهيئة واملؤسسة يف مجال
تنظيم مسابقات بني املوظفني يف مجال
حفظ وتفسري القرآن الكريم والسنة النبوية
وتنظيم حلقة لتحفيظ القرآن الكريم
وتجويده عن بعد من خالل التقنيات
الحديثة للموظفني بالهيئة وأرسهم.
وأوضح سعادة الدكتور املهندس
راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه
الشارقة أن الهيئة تسعى لتنمية الوعي لدى
موظفيها وتثقيفهم يف املجاالت املختلفة
وتسعى للرشاكة مع كافة مؤسسات املجتمع
لتحقيق هذا الهدف .

ومثن الدور الكبري ملؤسسة القرآن الكريم
والسنة النبوية يف الشارقة يف مواصلة القيام
مبهامها يف إثراء األنشطة من خالل االرتقاء
بحفظ القرآن الكريم وفهم السنة النبوية
ومبا يعزز من القيم السمحة ،وما تسعى
إليه من أهداف يف إيجاد جيل حافظ لكتاب
الله تعاىل مرتال له كام أنزل عىل النبي صىل
الله عليه وسلم ،مع إملامه بعلوم القرآن
الكريم والسنة النبوية ،والتخلق بآدابهام
وفق تعاليم اإلسالم السمحة .ضم وفد الهيئة
املهندس حمد الطنيجي مدير إدارة نقل
الطاقة وحسن جوكة مساعد مدير إدارة
املوارد البرشية وحمد الحوسني رئيس قسم
الشئون القانونية وأحمد بابكر من إدارة
املوارد البرشية .وكان يف استقبال الوفد عمر
عيل الشاميس مدير مؤسسة الشارقة للقرآن
الكريم والسنة النبوية وعبدالله خلف
الحوسني رئيس قسم الشئون التعليمية
وإميان خليفة السويدي رئيس قسم االتصال
الحكومي

وأوضح حسن جوكة نائب مدير
إدارة املوارد البرشية ورئيس فريق التطوع
بالهيئة أن التعاون مع مؤسسة القرآن
الكريم والسنة سيساهم يف تنمية وعي
املوظفني وأرسهم ويساعدهم عىل حفظ
كتاب الله وفهم معانية والعمل مبا جاء فيه
من تعاليم واالقتداء بالسنة النبوية الرشيفة
وما تضمنته من قيم وآداب مؤكداً حرص
الهيئة عىل التواصل مع مؤسسة القرآن
الكريم واالطالع عىل الربامج املنفذة يف
التحفيظ.
واستعرض عمر عيل الشاميس مدير
مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة
النبوية رشحا عن برامج وأنشطة املؤسسة
والهيكل التنظيمي واإلداري والفني
للحلقات القرآنية واملراكز التابعة للمؤسسة
وأيضا آلية التقييم واملتابعة ورحب بالتعاون
مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة ومثن حرصها
عىل تنمية الوعي ملوظفيها وتثقيفهم.

144
العدد117
--23العدد
السنة16
أنـــوار-السنة
أنـــوار-

القرآن الكريم والسنة
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كهرباء الشارقة تواصل جهودها لتوسيع قاعدة المستفيدين من
مشروع الغاز الطبيعي

تتواصل جهود هيئة كهرباء ومياه
الشارقة لتوسيع قاعدة املستفيدين من
مرشوع الغاز الطبيعي حيث أكد تقرير
لهيئة كهرباء ومياه الشارقة أن أعداد
املستهلكني لخدمات الغاز الطبيعي ارتفعت
يف إمارة الشارقة لتصل إىل حوايل  320ألف
مستهلك  ،كام توسعت استخدامات الغاز
وشملت عدة مجاالت وأصبح عدداً كبرياً من
املطاعم والكافيرتيات تجاوز  2000مطع ًام
وكافترييا يستخدمون الغاز الطبيعي إضافة
إىل املراكز التجارية التي تم تزويدها جميعا
بالغاز ،ويتم حالياً دراسة استخدام الغاز يف
مجاالت أخرى كالتكييف.
وأوضح سعادة الدكتور املهندس
راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة

أن مرشوع استخدام الغاز الطبيعي كوقود
بديل بالشارقة ميثل تجربة رائدة وانفراد
مدينة الشارقة بهذا املرشوع ووجود شبكة
متكاملة لتوزيع الغاز الطبيعي بها ميثل بنية
أساسية قوية ومتطورة تساهم يف استمرار
مسرية التطور وحقق املرشوع نجاحاً كبرياً
حيث يستفيد منه حالياً أكرث من  320ألف
مستهلك يف املناطق التجارية والسكنية
والصناعية وأن شبكة متديدات الغاز
باملدينة بلغت أكرث من  1780كيلو مرت يف
مدينة الشارقة باإلضافة إىل تنفيذ متديدات
الغاز بخورفكان بطول  90كيلومرتا وتنفيذ
متديدات الغاز الطبيعي مبدينة كلباء بطول
 120كيلومرتات ،.مؤكداً أن الهيئة تحرص
عىل تيسري اإلجراءات الالزمة لتوصيل الغاز

الطبيعي ويجري حالياً تنفيذ املزيد من
التمديدات يف الشبكة وخاصة يف املناطق
السكنية الجديدة .
وأكد أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة
أنجزت عدد من املرشوعات التي تهدف
إىل توسيع مجاالت االستفادة من مزايا
شبكة الغاز الطبيعي يف مختلف مناطق
إمارة الشارقة حيث تم استبدال السخانات
الكهربائية بأخرى مركزية تعمل بالغاز
الطبيعي يف أكرث من  % 85من الفنادق يف
مدينة الشارقة وتم تنفيذ مرشوع توصيل
غالية مركزية تعمل بالغاز الطبيعي يف أبراج
تجارية بعد عمل الدراسة الالزمة بهدف
االستغناء متاماً عن استخدام السخانات التي
تعمل بالكهرباء مام يساهم يف توفري الطاقة

الشارقة أنجزت شبكة الغاز الطبيعي يف
جميع مناطق الرحامنية بطول  305كيلو
مرت ليصل طول الشبكة يف مدينة الشارقة
 1750كم ،كام تعمل حالياً عىل تنفيذ خط
اسرتاتيجي من محطة الرحامنية إىل منطقة
مويلح التجارية بطول  16كم لخدمة
املنطقة وعدد من املناطق واملشاريع
التطويرية مثل الواحة ونسمة والزاهية
وغريها من املشاريع الجديدة كام تعمل
عىل تنفيذ خط اسرتاتيجي لخدمة سكان
منطقة الحراي بخورفكان وتعمل الهيئة
حالياً عىل توصيل الخدمات ألهايل مناطق
الرحامنية واالستفادة من محطة ضخ الغاز
الطبيعي التي تم تشغيلها حيث تم توصيل
الخدمات لعدد كبري من الفلل السكنية
ألهايل الرحامنية وجاري التوصيل لباقي
املباين كام تم البدء يف تنفيذ شبكة الغاز
الطبيعي ملناطق السيوح وسيتم البدء يف
وأشارت املهندسة أمنه بن هده
تنفيذ الشبكة للمشاريع التطويرية.
وأوضح سعادة الدكتور املهندس مدير إدارة الغاز الطبيعي بالهيئة إىل
راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة حرص الهيئة عىل تشجيع سكان الشارقة
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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 .
وأوضح سعادة 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
إمارة الشارقة وتشجيع استخدام الغاز
الطبيعي كوقود بديل للمحافظة عىل البيئة
والتيسري عىل سكان اإلمارة وتقديم افضل
الخدمات لهم.
وأشار إىل أن هيئة كهرباء ومياه

أن شبكة الغاز الطبيعي ومحطة الضخ
تعمل وفق أفضل املواصفات الفنية وتم
مراعاة أعىل نظم األمان والسالمة العاملية يف
إنشاء الشبكة واملحطة التي تخدم عدد من
املناطق والتوسعات الجديدة واملرشوعات
التطويرية مشرياً إىل 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 حيث ارتفع عدد محطات ضخ
وتوزيع الغاز الطبيعي يف إمارة الشارقة
ليصل إىل  5محطات تعمل وفق أفضل
املواصفات العاملية وتشمل محطة املجاز
ودوار الصناعية الخامس ومحطة الرحامنية
الجديدة ومحطة كلباء ومحطة خورفكان .
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لتجنب األخطار والحوادث
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عىل استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل
لالستفادة من الفوائد املتعددة التي يحققها
مقارنة باستخدام الغاز املسال “ االسطوانات
“ سواء يف الحفاظ عىل البيئة أو توفره
طوال ساعات اليوم واألمان والسالمة ،حيث
يتم تطبيق أرقى وأدق املواصفات ومعايري
الجودة واألمان يف متديدات الشبكة باإلضافة
إىل أسعاره التنافسية مقارنة باستخدام
االسطوانات حيث يقل سعره بنسبة 60%
عن استخدام االسطوانات كام أن تنفيذ شبكة
الغاز الطبيعي تم مبواصفات عاملية ،كام أن
اسطوانات الغاز أحياناً تعطي شعلة كبرية
من اللهب مام يوحي بأنها تعطي حرارة أكرب
من الغاز الطبيعي وهذه االسطوانات تكون
مخالفة للمواصفات القياسية وتؤدي إىل
إهدار الطاقة بدون الحاجة إليها وتتسبب
يف أخطار وحوادث كثرية وتحتاج اسطوانات
الغاز التخاذ مجموعة من التدابري الوقائية
الالزمة لها مثل وضعها مبكان جيد التهوية
وبعيد عن مصادر الحرارة الشمسية

واملطابخ وعدم وضع املواد القابلة لالشتعال
واالحرتاق بالقرب منها والتأكد من اغالق
صاممها بعد اإلنتهاء من استعاملها ونحو
ذلك من اإلجراءات املهمة لذا يكون الغاز
الطبيعي أمثل وأوفر ويحقق األمان والسالمة
يف استخدامه .
وأوضحت املهندسة آمنة بن هده
مدير إدارة توزيع الغاز الطبيعي أن محطة
الرحامنية بإمكانها ضخ كمية من الغاز
الطبيعي ملناطق الرحامنية مبعدل 30000
 M3/Hمرت مكعب يف الساعة وميكن التحكم
باملحطة عن طريق غرفة التحكم عن بعد
وأوضحت 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 طرق تقديم طلب توصيل
طباخ حيث وفرت عدة طرق للتواصل مع
اإلدارة تشمل مركز اإلتصال 065026660
املوقع االلكرتوين الرسمي للهيئة sewa.gov.
 aeتطبيق الهيئة SEWA APPالواتساب
. 0565113262
وأكدت أن اإلدارة تحرص عىل
تحقيق أعىل معدالت الجودة الجودة
والدقة والرسعة يف جميع األمور التي تخص
الغاز الطبيعي وتقديم الخدمات مبواصفات
عاملية وأنجزت هيئة كهرباء ومياه الشارقة
عددا من املرشوعات لتوسيع مجاالت
االستفادة من مزايا شبكة الغاز الطبيعي يف
مختلف مناطق اإلمارة الشارقة .

محطة المجاز

محطة دوار
الصناعية الخامس

محطة كلباء

محطة خورفكان

وأشارت 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.

أفضل المواصفات العالمية

وأكدت أن القانون يحظر استخدام
إسطوانات الغاز يف املناطق التي تم توصيل
شبكة الغاز إليها وأن الجمع بني استخدام
شبكة الغاز واإلسطوانة يعترب مخالفة
يحاسب عليها القانون.

للتواصل مع إدارة الغاز :

 5محطات لضخ وتوزيع الغاز تعمل وفق
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وأضافت 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.

محطة الرحمانية

ودعت إىل رضورة إعتامد املنشآت واملنازل
واملطاعم بالشارقة عىل استخدام الغاز
الطبيعي بدالً من استخدام االسطوانات
لإلستفادة من املزايا والفوائد املتعددة التي
يوفرها.
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اطلع على مبادرات تطوير بيئة العمل
كهرباء الشارقة تستقبل وفد من الدفاع المدني لتعزيز التعاون
المشترك
استقبل سعادة الدكتور املهندس
راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه
الشارقة وفداً من اإلدارة العامة للدفاع
املدين بالشارقة برئاسة العقيد سامي خميس
النقبي مدير عام اإلدارة العامة للدفاع املدين
يف الشارقة وبحضور العقيد خالد املنصوري
نائب املدير العام لبحث سبل التعاون
والتنسيق وتبادل الخربات وتعزيز التعاون
املشرتك والتعرف عىل مبادرات الهيئة يف
مجال تطوير بيئة العمل؛ وبهدف اإلسهام
يف مواصلة تطوير األداء ،وتوفري أفضل
الخدمات لسكان إمارة الشارقة .
واستعرض سعادة الدكتور املهندس
راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه
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الشارقة عدداً من املبادرات التي أطلقتها
الهيئة لتعزيز بيئة العمل وتنمية الوعي
لدى املوظفني وإجراءات األمن والسالمة
املتبعة يف كافة مواقع ومحطات الهيئة
وجهود الهيئة يف نرش الوعي بإجراءات
األمن والسالمة بني فئات املجتمع ويف كافة
القطاعات السكنية والصناعية والتجارية.
وأشار إىل أن الزيارة تأيت يف إطار تعزيز
التواصل والتكامل بني مختلف املؤسسات
والدوائر املحلية ،تنفيذاً لرؤية وتوجيهات
صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن
محمد القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم
الشارقة ،برضورة تكاتف الجهود لتحقيق
أهداف وتوجهات حكومة الشارقة.

وأكد أن تفعيل الرشاكة
االسرتاتيجية من شأنها العمل عىل تكاتف
الجهود من أجل تحقيق رؤية إمارة الشارقة
لتقديم الخدمات مبواصفات ومستويات
عاملية ،حيث يساهم العمل املشرتك يف
تحسني األداء ،وتقديم أفضل الخدمات مبا
يحقق توجهات حكومتنا الرشيدة ،ويساهم
من ناحية أخرى يف تبادل الخربات والتجارب
وتطوير الخدمات ،باإلضافة إىل وضع آلية
عمل ونظام للتواصــــل يف الحــاالت
الرضورية مبا يحقق املصلحة العامة.
وأكد العقيد سامي خميس النقبي
مدير عام اإلدارة العامة للدفاع املدين يف
الشارقة أن اإلدارة العامة للدفاع املدين
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بالشارقة تدرك الدور الكبري لهيئة كهرباء
ومياه الشارقة بإداراتها ومنشآتها والعاملني
فيها  ،ولذا نحرص عىل التواصل الدائم
ونسعى إىل الوصول إىل أفضل السبل
والوسائل واإلجراءات لتفعيل التعاون
املشرتك.
وأشار إىل أن اللقاءات املستمرة
وتبادل الخربات يعد من الخطوات املهمة
لالرتقاء بالرشاكة االسرتاتيجية بني الطرفني،
وتعميق مستلزمات العمل بروح الفريق
الواحد خاصة يف حاالت الطوارئ أو أثناء
الحوادث ،وتوعية فئات املجتمع بأهمية
اتباع إجراءات األمن والسالمة وتعد هذه
الزيارة جزءاً من اسرتاتيجية الدفاع املدين
املتمثلة بتوفري األمن والسالمة ،واملحافظة
عىل ثقة الجمهور؛ ورفع الوعي املجتمعي
والعمل مع الرشكاء ونتطلع إىل مزيد من
التعاون وتبادل الخربات خالل املرحلة
املقبلة.
ويف ختام االجتامع ،شدد الجانبان
عىل أهمية زيادة مستوى التنسيق ،والعمل
املشرتك من خالل عقد لقاءات مشرتكة
دورية ،ملا لذلك من أثر إيجايب يف االرتقاء
بنوعية الخدمات املقدمة لكافة الفئات
يف إمارة الشارقة .وقام وفد الدفاع املدين
بجولة يف مبنى هيئة كهرباء ومياه الشارقة
لالطالع عىل املبادرات املبتكرة واجراءات
األمن والسالمةويف ختام الجولة وقع سعادة
العقيد سامي خميس النقبي مدير عام
اإلدارة العامة للدفاع املدين يف الشارقة عىل
وثيقة الشارقة مدينة الرتشيد.
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اعتماد 650

منحة

دراسية للمتفوقين
 500منحة لطلبة
جامعة الشارقة
و  150للجامعة
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األمريكية
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أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة
عن اعتامد صاحب السمو الشيخ الدكتور
سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس
األعىل حاكم الشارقة  ،قوائم املنح الدراسية
لعام  2021 /2020لعدد  650من الطالب
والطالبات املتفوفقني يف الثانوية العامة
لاللتحاق بجامعتي الشارقة والجامعة
األمريكية يف الشارقة.
وأوضح سعادة الدكتور املهندس
راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة
أن صاحب السمو حاكم الشارقة اعتمد قامئة
الدفعة األوىل من املنح الدراسية بإجاميل
عدد  650طالباً وطالبة بجامعة الشارقة
والجامعة األمريكية يف الشارقة منها ما
يقارب  500منحة بجامعة الشارقة والباقي
 150يف الجامعة األمريكية بالشارقة .
وأشار إىل أن صاحب السمو الشيخ
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو
املجلس األعىل حاكم الشارقة وجه باستمرار
استقبال طلبات املنح الدراسية للدفعة
الثانية حتى األسبوع األول من شهر سبتمرب

وسيتم اإلعالن عنها نهاية سبتمرب للطلبة
الذين مل يتقدموا لظروف التحاقهم بالخدمة
الوطنية أو ألية ظروف أخرى.
وأشاد بتوجيهات وحرص صاحب
السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد
القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة،
ودعم سموه الال محدود للطالب والطالبات
وخاصة املتفوقني  ،وتخفيف أعباء التعليم
عن األرس ،وتكاتف جهود الهيئات والدوائر
واملؤسسات الحكومية لتوفري أفضل الفرص
التعليمية ،مبا يساهم يف إعداد كوادر وطنية
مؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل خاصة
يف التخصصات الفنية .
وأكد أن التعليم املتميز يعترب
أفضل استثامر وأحد أهم األسس التي
يعتمد عليها التطوير املستمر ،مشريا إىل
أن الهيئة تعمل عىل تقديم املنح الدراسية
بهدف دعم ومساندة الطالب والطالبات
املتفوقني ،وتوفري اإلمكانات الالزمة لتنمية
مهاراتهم ،وتوفري التخصصات الالزمة
لسوق العمل وتوفري فرص التدريب العميل

بإدارات ومرشوعات الهيئة املختلفة .وأكد
أن التعليم املستمر واكتساب الخربات
واملهارات ،يساهم بفاعلية يف دعم النهضة
الحضارية الشاملة يف إمارة الشارقة ويعزز
دورها الريادي عىل مستوى العامل مشرياً
إىل أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة تعمل
عىل تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو
املجلس األعىل حاكم الشارقة  ،بأن تقدم
الخدمات مبستويات عاملية  ،واستطاعت
أن تحقق العديد من النتائج االيجابية من
خالل االعتامد عىل الدراسات املتخصصة
واألبحاث العلمية والتخطيط االسرتاتيجي
باإلضافة إىل التعاون التعليمي األكادميي
مع عدد من الجامعات ومراكز األبحاث مثل
الجامعة األمريكية وجامعة الشارقة من
خالل تدشني كريس أستاذية يف مجال الطاقة
لالستفادة من األبحاث العلمية والخربات يف
تطوير مجاالت عملها.

كهرباء الشارقة
تعزز القدرة
التنافسية
لمصنع زالل
بمنتجات جديدة
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تعمل هيئة كهرباء ومياه الشارقة
عىل تطوير مصنع مياه زالل وتعزيز قدرته
التنافسية وإضافة منتجات تدعم وتروج
ملنتجات مياه زالل وذلك ضمن اسرتاتيجية
الهيئة التي تهدف إىل توفري أفضل الخدمات
لسكان إمارة الشارقة ودولة اإلمارات حيث
دشنت خط إلنتاج املناديل الورقية التي
تحمل شعار زالل وإتاحتها بأسعار تنافسية
ميكن طلبها وتوصيلها للمنازل مجاناً مع
عبوات املياه.
وأكد سعادة الدكتور املهندس
راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه
الشارقة أن الهيئة حريصة عىل تبني
املبادرات املجتمعية التي من شأنها ضامن
تقديم أفضل الخدمات للطالب والطالبات
وتوفريخدمات نوعية متميزة لسكان إمارة
الشارقة .وأكد سعادة الدكتور املهندس
راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه
الشارقة أن الهيئة تحرص عىل توفري املياه
املعبأة النقية باعتبارها نوعاً من الخدمات
األساسية والعامة بأعىل مستويات الجودة

للمحافظة عىل صحة وسالمة الجمهور
وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم وذلك تنفيذاً
لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور
سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس
األعىل حاكم الشارقة وتطبيقاً ملتطلبات
ومعايري اللقب الذي فازت به «الشارقة
مدينة صحية» ،موضحاً أن منتجات مصنع
مياه زالل تتطابق مع أحدث مواصفات
ومعايري صناعة املياه العاملية وأنها تخضع
لعملية تطوير متواصل يتواكب مع
متطلبات العرص باإلضافة إىل أن مصنع مياه
زالل يعتمد يف منتجاته عىل معالجة املياه
الجوفية الطبيعية وتنقيتها وتحسني وتطوير
صناعة املياه املعبأة ومواكبة التكنولوجيا
الحديثة يف هذا املجال وتقديم خدمات
متطورة تلبي متطلبات املستهلكني وتحقق
رضائهم الكامل.
وأكد أن الهيئة نفذت خطة شاملة
لتطوير منظومة العمل مبصنع مياه زالل
ليكون ضمن أفضل املنتجات العاملية ،وذلك
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ

الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو
املجلس األعىل حاكم الشارقة بالعمل عىل
توفري إمدادات مياه رشب معبأة ذات جودة
عالية لكافة الفئات يف إمارة الشارقة من
منطلق حرص سموه عىل الصحة العامة .
وأوضح عيل أحمد عيل الكندي مدير إدارة
مصنع مياه زالل إىل أن إضافة خط إلنتاج
املناديل الورقية الخاصة باملطابخ بأسعار
تنافسية تهدف إىل دعم وترويج منتجات
املصنع والتعريف باملميزات النوعية
والفريدة التي متتاز بها مياه زالل .
وأشار إىل أنه بفضل متيز منتجات
مصنع مياه زالل واتباع أفضل اإلجراءات
والنظم حصل املصنع عىل شهادة الجودة
العاملية ايزو  9001/2000باإلضافة إىل شهادة
تحليل املخاطر ونقاط التحكم الحرجة
هاسب ( ،)HACCPكام حصل املصنع عىل
عالمة الجودة اإلماراتية والتي تصدرها هيئة
اإلمارات للمواصفات واملقاييس واستطاعت
منتجاته أن تكسب ثقة الجامهري وإقبالهم
عليها .
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تزامنًا مع يوم المرأة اإلماراتية

أخـــــبار و أنـشـطـــة

كهرباء الشارقة تطور مكاتب اإلدارة المالية
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وتكرم نخبة من الموظفات المثابرات
تزامناً مع يوم املرأة اإلماراتية
كرمت هيئة كهرباء ومياه الشارقة نخبة من
املوظفات املثابرات والاليت تفانني وأخلصن
يف العمل خالل أزمة إنتشار فريوس كوفيد
 19املستجد وساهمن بجهودهن يف مسرية
التطوير التي تشهدها الهيئة كام افتتح
سعادة الدكتور املهندس راشد الليم رئيس
الهيئة تزامناً مع هذه املناسبة تطوير
جناح اإلدارة املالية الذي يضم أكرث من 14
غرفة للموظفني وتم تصميمه وفق أفضل
املواصفات ومراعاة كافة الجوانب التي
توفر الراحة والخصوصية للموظفات يف
آداء عملهن وقاعة اجتامعات مجهزة وفق
أفضل املواصفات  ،كام تم استعراض عدد
من إنجازات املوظفات وقصص نجاحهن
والجوائز املحلية والعاملية التي حصلن عليها
خالل مسرية عملهن بالهيئة .
وأكد سعادة الدكتور املهندس
راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه
الشارقة أن الهيئة تواصل دورها يف دعم
وتطوير املوظفات تقديرا وعرفانا بدورهن
ومساهمتهن الفاعلة يف عملية التنمية

وتحقيق اإلنجازات والطموحات املستقبلية
باعتبارهن رشكاء للرجل يف بناء املؤسسات
وبناء الوطن وعضوات فاعالت يف املجتمع
ويعترب يوم املرأة اإلمارتية الذي تم إطالقه
بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك
رئيسة اإلتحاد النسايئ العام ،الرئيسة األعىل
ملؤسسة التنمية األرسية رئيسة املجلس
األعىل لألمومة والطفولة « أم اإلمارات «
فرصة للتعبري عن تقدير املرأة اإلماراتية
وشكرها عىل ما تبذله من جهود ساهمت يف
مسرية التطوير .وأكد أن الهيئة تعمل عىل
دعم املوظفات وخاصة من ذوي اإلعاقة
ومنحهن الفرصة كاملة لتطوير مهاراتهن
واملشاركة يف املناصب القيادية  ،موضحاً ان
نسبة مشاركة املرأة يف املناصب القيادية
بالهيئة تبلغ أكرث من  % 43سواء مديري
لإلدارات أو رؤساء أقسام ويعمل بالهيئة
أكرث من  250مواطنة منهن حوايل 60
مهندسة تعملن يف املواقع امليدانية بكفاءة .
وأوضح أن القيادة الرشيدة يف دولة اإلمارات
بصفة عامة ويف إمارة الشارقة بصفة خاصة
متيزت بدعم متكني املرأة محلياً واقليمياً ومن

الرضوري التأكيد عىل أهمية دور املرأة يف
خلق أفكار جديدة تساهم يف التغلب عىل
التحديات والعقبات الحالية واملستقبلية
وتفخر الهيئة بدعم هذا التوجه وستواصل
دورها يف دعم وتطوير املرأة وتحرص الهيئة
عىل املشاركة يف االحتفال بـ « يوم املرأة
اإلماراتية» الذي يصادف الثامن والعرشين
من كل عام لالحتفاء باملرأة والتذكري بدورها
اإلجتامعي واالقتصادي واالنساين والقيادي
ومساهمتها الفاعلة يف عملية التنمية
املستدامة باعتبارها رشيكا للرجل وعضوا
فاعال يف املجتمع كونها كانت وستظل متثل
نصف املجتمع.
وأكدت فاطمة محمد عيل رئيس
فريق يوم املرأة اإلماراتية أن املرأة حققت
خالل السنوات القليلة املاضية إنجازات
كبرية ومتكنت من التجاوب الفاعل مع
حركة الحياة ومتغرياتها وذلك بفضل دعم
وتشجيع القيادات الرشيدة وكان لها دور
مؤثر وفعاليات يف مواجهة التحديات خالل
أزمة انتشار فريوس كورونا وأثبتت أنها
ال تقل كفاءة وتفاين وإخالص يف العمل ،
مشرية إىل أن املرأة تحظى يف إمارة الشارقة
باهتامم كبري وتتبوأ كافة املناصب القيادية.
وأشارت إىل أن الهيئة لديها برامج لتطوير
مهارات املرأة وتوفري أفضل بيئة عمل لها
لتشجيعها عىل االبداع واالبتكار يف كافة
املجاالت .

م .ﻣﻮزة اﻟﺰﻋﺎﺑﻲ

ﻣﺮﻳﻢ ﻋﺒﻴﺪ

م .إﻳﻤﺎن اﻟﺨﻴﺎل

اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﺪد ﻣﻦ
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻛﻠﺒﺎء وإﻧﺠﺎزﻫﺎ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻗﻴﺎﺳﻲ

ﺟﺎﺋﺰة اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
اﻟﺤﺎدﻳﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻟﺘﻤﻴﺰ
اﻟﻘﻴﺎدات – ﻋﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻹﺑﺪاع
واﻹﺑﺘﻜﺎر

ﺗﻄﻮﻳﺮ إدارة ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺮﻳﻤﺎت
واﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹﻣﺎرات
ﻟﻸﺑﻨﻴﺔ اﻟﺨﻀﺮاء
ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻜﻔﺎءة
اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى دول
آﺳﻴﺎ ٢٠١٨

ﻣﻮزة ﺑﻦ دﺧﻴﻦ

اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻋﻲ
ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ وﺳﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﺘﺮﺷﻴﺪ
ﺑﻴﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﺮﺷﻴﺪ
إﻋﻼﻣﻴﺎ داﺧﻞ وﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﺎﻋﺔ اﻟﺘﺮﺷﻴﺪ

ﺟﺎﺋﺰة اﻟﻤﺮاة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ٢٠١٧
٢٠١٤ Knight award

م .ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ

ﺟﺎﺋﺰة إدارة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت وإﻋﺎدة اﻟﺘﺪوﻳﺮ
ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
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م .ﻋﻔﺮاء اﻟﻌﻮﻳﺲ

م .ﻣﻲ اﻟﻠﻴﻢ

أﻣﻨﻪ اﻟﺰري

دورﻫﺎ اﻟﺒﺎرز ﻓﻲ ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻟﻠﻤﻼﺣﻖ واﻟﺒﻨﺎﻳﺎت اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ
وﻗﺖ ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻻﻳﺘﺠﺎوز  ٢٤ﺳﺎﻋﺔ

م .ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻛﺎﻇﻢ

ﺟﺎﺋﺰة اﻟﺸﺎرﻗﺔ ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ – – ٢٠١٩
ﺟﺎﺋﺰة اﻟﺸﺎرﻗﺔ اﻟﺨﻀﺮاء
 ٥ﺷﻬﺎدات ﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت ﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ
اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت –
 – ٢٠١٨ﻓﺌﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
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أخـــــبار و أنـشـطـــة

بهدف التعرف على مبادرات الهيئة والتوقيع على وثيقة ساعة الترشيد
كهرباء الشارقة تستقبل وفد من مطار الشارقة لتعزيز التعاون في
مجال كفاءة الطاقة

50
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استقبل سعادة الدكتور املهندس
راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة
وفداً برئاسة سعادة عيل سامل املدفع ،رئيس
هيئة مطار الشارقة الدويل،ورئيس نادي
الشارقة الريايض لبحث سبل التعاون
والتنسيق وتبادل الخربات وتعزيز التعاون
املشرتك خاصة يف مجال ترشيد االستهالك
وكفاءة الطاقة والتوقيع عىل وثيقة مبادرة
ساعة الرتشيد التي أطلقتها الهيئة بتوجيهات
صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن
محمد القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم
الشارقة والتعرف عىل مبادرات الهيئة يف
مجال تطوير بيئة العمل ،وتقدير جهودها
يف مجال رعاية نادي الشارقة الريايض مبياه

زالل وبهدف اإلسهام يف مواصلة تطوير
األداء ،وتوفري أفضل الخدمات لسكان إمارة
الشارقة .
واستعرض سعادة الدكتور املهندس
راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه
الشارقة عدداً من املبادرات التي أطلقتها
الهيئة لتعزيز بيئة العمل وتنمية الوعي
لدى املوظفني وبرامج ومبادرات املسئولية
املجتمعية والنتائج التي حققتها مبادرة
ساعة الرتشيد لتخفيض استهالك الطاقة
خاصة يف أوقات الذروة بني فئات املجتمع
ويف كافة القطاعات الحكومية والسكنية
والصناعية والتجارية .وأشار إىل أن الزيارة
تأيت يف إطار تعزيز التواصل والتكامل بني

مختلف املؤسسات والدوائر املحلية ،تنفيذاً
لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو
املجلس األعىل حاكم الشارقة ،برضورة
تكاتف الجهود لتحقيق أهداف وتوجهات
حكومة الشارقة.
وأكد أن تفعيل الرشاكة
االسرتاتيجية من شأنها العمل عىل تكاتف
الجهود من أجل تحقيق رؤية إمارة الشارقة
لتقديم الخدمات مبواصفات ومستويات
عاملية ،حيث يساهم العمل املشرتك يف
تحسني األداء ،وتقديم أفضل الخدمات مبا
يحقق توجهات حكومتنا الرشيدة ،ويساهم
من ناحية أخرى يف تبادل الخربات والتجارب
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وتطوير الخدمات ،باإلضافة إىل وضع آلية
عمل ونظام للتواصــــل يف الحــاالت
الرضورية مبا يحقق املصلحة العامة .وأكد
سعادة عىل سامل املدفع رئيس هيئة مطار
الشارقة الدويل،ورئيس نادي الشارقة
الريايض أن اسرتاتيجية مطار الشارقة تركز
عىل دعم ومساندة األنشطة والفعاليات
البيئية واملجتمعية التي جعلت منه أحد
املساهمني الفاعلني عىل مستوى املنطقة
يف مواجهة أثر حركة الطريان عىل البيئة
وزيادة االنبعاثات الكربونية ،ليصبح بذلك
أول مطار يف دولة اإلمارات العربية املتحدة
ودول مجلس التعاون الخليجي وثاين مطار
يف منطقة الرشق األوسط يجتاز متطلبات
املستوى النهايئ « »3+واملعروف بتحييد
الكربون ( )Neutralityالذي يحدث عند
صايف إنبعاث لغاز ثاين أكسيد الكربون عىل
مدار سنة كاملة مبعدل صفر ،وذلك من
برنامج «اإلنبعاثات الكربونية للمطارات»،
الصادر عن مجلس املطارات الدويل (،)ACI
األمر الذي يعكس متيز اسرتاتيجية املطار يف
تنفيذ العديد من املشاريع واملبادرات التي
تستهدف تطبيق أعىل معايري االستدامة.
وأشاد بالدور الكبري لهيئة كهرباء
ومياه الشارقة بإداراتها ومنشآتها والعاملني
فيها  ،ولذا نحرص عىل التواصل الدائم
ونسعى إىل الوصول إىل أفضل السبل
والوسائل واإلجراءات لتفعيل التعاون

املشرتك .وأشار إىل أن اللقاءات املستمرة
وتبادل الخربات يعد من الخطوات املهمة
لالرتقاء بالرشاكة االسرتاتيجية بني الطرفني،
وتعميق مستلزمات العمل بروح الفريق
الواحد  ،وتوعية فئات املجتمع ونتطلع إىل
مزيد من التعاون وتبادل الخربات مع هيئة
كهرباء ومياه الشارقة خالل املرحلة املقبلة.
ويف ختام الزيارة ،سلم سعادة عىل
سامل املدفع رئيس هيئة مطار الشارقة
الدويل،ورئيس نادي الشارقة الريايض درع
تكريم لسعادة الدكتور املهندس راشد الليم
رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة تقديراً
لجهود الهيئة يف رعاية مصنع مياه زالل

للعام الثالث عىل التوايل لنادي الشارقة
الريايض من خالل توفري مصنع زالل كافة
احتياجات نادي الشارقة الريايض من املياه
التي ينتجها املصنع  ،مام يؤكد حرص الهيئة
عىل تطوير كافة سبل التعاون املمكنة لدعم
النادي ،مبا ميثل إضافة هامة تنعكس إيجابياً
عىل مسرية نادي الشارقة الريايض وجمهوره
لتحقيق مزيداً من اإلنجازات والبطوالت
خالل هذا العام واألعوام القادمة.
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يعمل على مدار 24

ساعة طوال أيام
األسبوع
كهرباء الشارقة

تفتتح مركز جديد
لخدمة المشتركين
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في منطقة التعاون
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افتتحت هيئة كهرباء ومياه
الشارقة ،مركز خدمة وإسعاد املتعاملني
مبنطقة التعاون وفق أفضل املواصفات
العاملية والذي يعمل طوال أيام األسبوع
عىل مدار  24ساعة وذلك للتيسري عىل
املشرتكني وتوفري الوقت والجهد وتقديم
أفضل الخدمات لهم وإنهاء اإلجراءات يف
أرسع وقت ممكن ويخدم عدد من املناطق
املجاورة ذات الكثافة السكانية والتي تضم
أكرث من  60ألف مشرتك وذلك يف إطار خطة
شاملة لتطوير مراكز خدمة واسعاد املشرتكني
بالشكل الذي يتيح إنجاز املعامالت بسهولة
ويرس يف ظل وجود خدمات متتاز بالجودة
والكفاءة.
وأوضح سعادة الدكتور املهندس
راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة
أن الهيئة مستمرة يف تنفيذ مرشوعات
التطوير ملراكز خدمة واسعاد املتعاملني وفق
عدد من املعايري واألسس تشمل تصاميم
مبتكرة للمراكز وتوفري خدمات مميزة لكبار
السن وذوي االحتياجات الخاصة وتوفري
نظام لتلقي معامالت ومطالب املشرتكني،
وضامن انجاز املعامالت خالل دقائق
ووضع كامريات ملتابعة سري العمل بالجودة

والكفاءة املطلوبة واستقبال املشرتكني
باالبتسامة والعمل عىل تحقيق الرضا عن
الخدمات التي تقدمها الهيئة وغريها من
املعايري .وأكد ان خطة التطوير تتم وفق
أسس علمية وبالتعاون مع عدد من الرشكات
املتخصصة وستستمر خطة التطوير لتشمل
جميع مراكز خدمة املشرتكني وإسعادهم
والتي يبلغ عددها  10مراكز يف مختلف
مناطق إمارة الشارقة.
وأشار إىل أن مركز خدمة املشرتكني
الجديد يعمل عىل مدار  24ساعة طوال أيام
األسبوع مبا فيها اإلجازات الرسمية ويتميز
بسهولة الوصول وتوافر مواقف للسيارات
وموقعه املتوسط بني املناطق التي يخدمها
املركز حيث يخدم أكرث من  60ألف مشرتك
يف مناطق ذات كثافة سكانية وتستهلك
كميات كبرية من الطاقة وتزيد فيها نسبة
األحامل مؤكداً أنه تم توفري كوادر فنية
متخصصة وأجهزة ومعدات لضامن تقديم
الخدمات وفق أفضل املواصفات وتجهيز
اسرتاحات للمرتددين عىل املركز وشاشات
عرض وعدد من الكتب واملطبوعات الستثامر
أوقات انتظار املشرتكني يف القراءة واالطالع.
وأوضح أن املركز الجديد الذي تم افتتاحه

يقع عىل مساحة  185مرت مربع ويقدم
خدمات تحصيل فواتري االستهالك وإقفال
وفتح الحسابات وخدمات القطع والتوصيل
وطلبات فحص العدادات ويقدم خدمات
الرد عىل مختلف االستفسارات حول
خدمات الهيئة عىل مدار  24ساعة وفق
معايري عاملية يف أرسع وقت وبجودة وكفاءة
عالية مع ضامن جودة الخدمات من حيث
التنظيم ورسعة انجاز املعامالت وخلوها
من األخطاء وإعداد االستبيانات واستامرات
تقييم اآلداء بصفة مستمرة.
وأكد أن الهيئة وفرت اإلمكانيات
الالزمة للمكتب الجديد حيث وفرت أجهزة
الحاسب اآليل والربامج الالزمة لتشغيل
املكتب وتم تدريب العاملني الذين سيتولون
عملية التحصيل عىل الربامج الالزمة وطرق
التحصيل سواء النقدي أو بشيكات أو
ببطاقات االئتامن كام تم تدريبهم عىل
أفضل الطرق للتعامل مع املشرتكني .وأكد
أن أن الهيئة تعمل عىل تلبية متطلبات
املشرتكني وتقديم خدمات جديدة ومتطورة
لهم من خالل االعتامد عىل التكنولوجيا
املتقدمة والتحول الذيك يف تقديم الخدمات.

ترسيخًا لمبادئ
المسئولية المجتمعية
كهرباء الشارقة تدشن
شاحنة تبريد متنقلة
لتخفيف اإلجهاد الحراري
عن العمال

الطبيعي وتقديم خدمات متميزة لسكان
إمارة الشارقة.
وأشار إىل أن الهيئة تعمل باستمرار
عىل إجراء تقييم للمخاطر التي قد يتعرض
لها العامل خاصة يف الحر الشديد ،وإجراء
محادثات مع املوظفني للتعرف عىل
احتياجاتهم وتلبية متطلباتهم وتوفري بيئة
عمل مناسبة لهم لزيادة إنتاجيتهم وتعمل
الهيئة عىل تنفيذ دراسات شاملة ومستمرة
للتعرف عىل 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 املعاييري العاملية وذلك
تقديرأ لجهودهم املبذولة يف املرشوعات
الخدمية وتفانيهم يف أداء مهامهم  ،وتأكيداً
للدور الذي يجسده العامل ،باعتباره رشيكا
مهام يف مسرية التنمية.
وأوضح أن فكرة إنشاء هذه
الشاحنة املربدة جاءت من الزيارات
امليدانية التي يقوم بها للتفاعل مع العامل

وتشجيعهم عىل العمل والتعرف عىل
احتياجاتهم عن قرب يف كافة األوقات
ونفذت الفكرة رشكة أوشن أويلفيلد عضو
مجموعة أمواج باملنطقة الحرة بالحمرية .
وأوضح أن شاحنة التربيد املتنقلة
فكرة مبتكرة يتم تنفيذها ألول مرة يف
الدولة وسيستفيد منها العامل يف مرشوعات
متديدات الكهرباء واملياه والغاز الطبيعي
وأعامل الصيانة التي تنفذها الهيئة وسيتم
تنقلها عىل مدار اليوم بني املواقع وسيتم
خالل املرحلة املقبلة تدشني عدد من
الشاحنات يكفي لكافة املواقع .وأضاف أن
اإلجهاد الحراري ورضبة الشمس  ،يشكل
مصدر قلق للعامل خاصة يف فرتة الصيف
وقد تؤدي لفقدان السيطرة عىل الوظائف
الحيوية بالجسم نتيجة ارتفاع درجة حرارته
والتعرق الشديد مام يسبب اإلغامء ،
رضبة الشمس  ،اإلنهاك الحراري  ،تقلصات
العضالت  ،الطفح الحراري والعطش الشديد
والشاحنة التي دشنتها الهيئة ستعمل عىل
تجنب هذه األخطار وستعمل عىل زيادة
إنتاجية العامل.
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دشنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة
شاحنة تربيد متنقلة تتضمن  5حجرات
منفصلة كل حجرة مجهزة بالعديد من
وحدات الرش الضبايب واملياه املربده مع توفري
أدوات ووسائل للنظافة واملطهرات وذلك
بهدف وقاية العامل من اإلجهاد الحراري
أثناء العمل وإعادة النشاط والحيوية لهم
يف مواقع العمل خاصة يف ظروف الحرارة
الشديدة أثناء متديد الخطوط االسرتاتيجية
خاصة يف املناطق الصحراوية  ،وذلك ترسيخاً
ملبادئ املسئولية املجتمعية ورسم البسمة
عىل وجوه العامل وإدخال الفرحة والرسور
يف نفوسهم .وتوفري بيئة للعمل وفق أفضل
املعايري العاملية.
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 الفنيني
والعامل بها اهتامم كبري من خالل تطوير
مهاراتهم وتوفري بيئة العمل املناسبة وفق
أفضل املعايري العاملية  ،حيث أن الهيئة
لديها رشيحة كبرية من العامل الذين
أسهموا يف تحقيق األهداف االسرتاتيجية
وتطوير مجاالت العمل يف مرشوعات البنية
التحتية ،الخاصة بالكهرباء واملياه والغاز
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أخـــــبار و أنـشـطـــة
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ضمن الخدمة المجانية التي تقدمها الهيئة

كهرباء الشارقة تفحص تسربات المياه في  535منشآة
خالل العام الجاري

أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة
عن االنتهاء من مراقبة االستهالك وفحص
 433مسجد و 60حديقة و 42مدرسة
حكومية يف مدينة الشارقة من بداية العام
الحايل وحتى  15أغسطس  ،2020وذلك
ضمن الخدمة املجانية التي تقدمها الهيئة
لفحص متديدات املياه للكشف عن الترسبات
غري املرئية يف املباين بهدف الحد من هدر
املياه والحفاظ عليها والتوعية بأهمية املياه
باعتبارها أساس الحياة وأهمية الحفاظ
عىل مواردنا الطبيعة والعمل عىل تنميتها
واستدامتها لنا ولالجيال القادمة،والذي
أصبح مطلبا حيويا لضامن التنمية املستدامة
يف كافة املجاالت.
وأوضح سعادة الدكتور املهندس
راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة

أن فرق العمل بالهيئة تبارش تقديم الخدمة
الجديدة وذلك بهدف الحفاظ عىل املياه
من الهدر وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة برضورة
اتخاذ كافة االجراءات التي تضمن االستخدام
األمثل للمياه والحفاظ عليها حيث أن هدر
املياه يعترب جرمية يف حق املجتمع وسلوك
خاطئ تنهى عنه كل األديان ويؤدي إلرتفاع
فاتورة استهالك املياه بنسبة تصل إىل 40%
وأوضحت االحصائيات أن الترسبات غري
املرئية يف املباين تبلغ  85%من أسباب هدر
املياه وغالباً تكون يف الخط املدفون ما بني
العداد اىل الخزان األريض.
وأوضح أحمد املحضار رئيس قسم
الدعم الفني بإدارة الرتشيد أن خدمة مراقبة

االستهالك وفحص املباين التي تقدمها الهيئة
تتم من خالل فرق فنية مدربة ومؤهلة
مبستويات عاملية ويرشف عليها عدد من
املهندسني املتخصصني وتتم يف وقت قليل
مشرياً أنه تم الرتكيز خالل الفرتة املاضية
عىل مراقبة استهالك املساجد واملدارس
والحدائق خالل فرتة التوقف نتيجة ظروف
انتشار فريوس كوفيد  19املستجد للتعرف
عىل نسبة الترسبات يف هذه املنشآت
والعمل عىل اصالحها وصيانتها.
وأشاد بتعاون كافة الجهات مع
الفنيني وتقديم التسيهالت الالزمة للدخول
إىل املبني وفحص ترسبات املياه ،موضحاً
انه تم اكتشاف عدد من الترسبات الغري
مرئية يف  12%من املنشآت التي تم فحصها
وتم معالجتها مام ساهم يف تخفيض كميات

وأشار إىل أن هناك عدد من
املؤرشات عىل وجود ترسبات غري املرئية
تشمل مالحظة وجود الرطوبة عىل
الجدران واألسقف واألرضيات ،تصدعات
يف املبنى ،الصوت الناتج من الترسب يف
األنابيب املخفية ،ارتفاع قيمة الفاتورة ومن
مخاطر الترسبات أنها تؤدي إلتالف مواد
التشطيبات ،مشاكل يف الرتكيبات الكهربائية،
العفن والصدا باملنطقة املحيطة وجميع
هذه االرضار مكلفة ماديا ،لذا ننصح بعمل
فحص دوري عىل شبكة املياه يف املنزل ويف
حال اكتشاف اي ترسب يجب املسارعة يف
اصالحها باستخدام عاملة ماهرة وأماكن
حدوث الترسبات تشمل (انابيب املياه،
الخزانات ،املضخات ،األدوات الصحية) وميكن
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املياه املهدرة وتخفيض قيمة الفاتورة يف
املنشآت بنسبة تجاوزت .40%

ألي فرد الكشف الترسبات غري املرئية :من
خالل تسجيل قراءة العداد ومن ثم اغلق
جميع الحنفيات داخل املنزل وخارجه (يف
الحديقة) ملدة ال تقل عن ساعة ،ثم يسجل
قراءة اخرى ،فاذا وجد اختالف بني القراءتني
فهذه داللة عىل وجود ترسب .وأوضح أن
إدارة الرتشيد تتلقى طلبات الفحص املجانية
للترسبات غري املرئية من خالل هاتف رقم
 991:أو عرب الربيد االلكرتوين conserva� :
tion@sewa.gov.ae
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حــوار مــع مـهـنـدس
إعداد  :خولة أحمد الفردان
أخـــــبار و أنـشـطـــة

زاويتنا اليوم إذ تفرش بساط الفخر و نلتقي
بواحدة من املخلصني  ..الذي متتاز بإرادتها
وطموحها املتجدد لتطوير العمل وتنفيذ
مهامته بإتقان مدونة اسمها يف سجل العنارص
املتميزة.
ويف هذا الحوار نلتقي بــ
المهندسة شيماء ناصر األميري
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التخطيط والدراسات مؤخراً ؟
من أهم إنجازات إدارة التخطيط والدراسات
متابعة تحويل ملفات الهيئة الخاصه ب
محطات  11KVإىل معامالت رقميه
( الكرتونيه) ،كذلك تم تجهيز محطة 33KV
يف منطقة السيوح و التي تخدم مبادرة رئيس
الدولة و برنامج الشيخ زايد لالسكان ،باإلضافة
تم إعداد دراسة خاصه إلنشاء محطات 33KV
لتغذية املشاريع السكنيه يف مناطق الشنوف.

مهندسه بإدارة التخطيط والدراسات حاصله
عىل بكالوريوس هندسة كهربائية والكرتونية
ما هي أهم العوامل التي ساعدت عىل تحقيق
من جامعة الشارقة .
االنجازات بإدارة التخطيط والدراسات ؟
دعم وتوجيهات رئيس الهيئة سعادة الدكتور
كيف بدأ مشوارك العميل بالهيئة ؟
املهندس راشد الليم و إستجابتة لألفكار و
التحقت بالعمل بالهيئة بتاريخ 1-7-2018
املقرتحات املثمره ،إضافه إىل تعاون موظفي
كمتدربة ملدة تسعة اشهر يف أقسام مختلفة
اإلداره و عملهم بروح الفريق.
يف الهيئة ،بهدف التعرف عىل مختلف املجاالت
و اكتساب املعلومات .و خالل هذه املده
ما هي املرشوعات الحالية التي تنفذها إدارة
تدربت يف االدارات ذات الصله املبارشه
التخطيط والدراسات ؟
بتخصص الهندسة الكهربائية و االلكرتونيه .و
تعمل إدارة التخطيط و الدراسات عىل تحديد
بعد هذه املدة تم تثبيتي يف ادارة التخطيط و
نقاط التغذية الكهربائية للمشاريع الخاصة
الدراسات – قسم الجهد املتوسط.
بالهيئة و غريها من املشاريع الخاصه  .و من ثم
عمل دراسة و تحديد املواد املطلوبة ملحطات
ما هي أهم االنجازات التي تحققت بإدارة
التوزيع الفرعية .وكذلك تعمل اإلداره عىل

التطوير املستمر للشبكات الكهربائية.
ما هي االنجازات التي ساهمت يف متيز
إدارتكم ؟
من أهم إنجازات إدارة التخطيط والدراسات
تحويل امللفات إىل معامالت الكرتونيه ساهم يف
رسعة االستجابه للمعامالت و سهولة متابعتها،
باإلضافة إىل تحقيق التوازن يف احامل الشبكة
من خالل إنشاء محطه Wasit- C
ما هي خطط التطوير خالل املرحلة املقبلة ؟
تتضمن خطط التطوير خالل الفرتة القادمة إىل
دراسة مختلف االحتامالت للشبكة الكهربائيه
بحيث تعمل باستقالليه عن الطاقة املستورده.
اضافة اىل ذلك دراسة الشبكة من حيث
استقرار الجهد تزامنا مع خطط توسيع التوليد
الكهربايئ.
ما هي هواياتك املفضلة التي متارسها يف أوقات
الفراغ ؟
السباحة  /القراءة و املطالعة  /تركيب الصور
املتقطعه()Puzzles
الخيل.

من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه
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قد يتعلق اإلنسان بالدنيا وشهواتها ،فتوصله إىل الطمع
والجشع ،وال يكتفي مبا لديه من رزق ،فريتكب أموراً بغيت
الحصول عىل أشياء مل يحن وقت أحقيته بها ،األمر الذي يؤدي
إىل حرمانه من هذا الحق حتى وإن حان أجله.
فمن غرته الحياة الدنيا مبتاعها وطمع بالحصول عليها أو
استعجلها بطرق ملتوية محرمة ،فإنه حينئ ٍذ يعاقب بحرمانه من
ماهو مباح له أو مستحق بعد حني ،ويحال بينه وبني هذا الحق،
جزا ًء من جنس عمله.
ً
كام لو قام أحدهم بقتل أبيه (أو مورثه) ،استعجاال منه
للحصول عىل اإلرث ،فال يرث القاتل من املقتول ،حيث ذهب
جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إىل أن القاتل
ال يرث من املقتول شيئاً ،سواء كان القتل عمداً أو خطأ ،استناداً
لحديث أيب هريرة ريض الله عنه قال :قال رسول الله صىل الله
عليه وسلم( :القاتل ال َي ِرث) .رواه الرتمذي ( )2109وصححه
األلباين يف صحيح الرتمذي (.)1713
بينام أخذ املالكية بقصد الجاين ونيته ،فذهب إىل أنه
يف حال كان القتل «خطأ» فإنه يرث ،لكنه ال يرث من ديته التي
سيدفعها ،وإمنا من بقية الرتكة فقط ،وقد جاء يف حديث رواه
ابن ماجه( :أنه يرث من تالد ماله) ،أي يرث من مال امليت
القديم اململوك له قبل حصول الوفاة.
وعليه وضعت هذه القاعدة الفقهية العادلة سداً
للذرائع( :من استعجل اليشء قبل أوانه عوقب بحرمانه).
اآلن يف أذهانكم عدة تساؤالت وتفاصيل عن هذا
املوضوع ،ولسرب أغوار هذه التساؤالت ،آم ًال من القارئ الكريم
البحث عنها ،حثاً وتشجيعاً عىل القراءة والتثقيف.

بقلم  :هند محمد عبدالرحمن آل علي
قسم الشؤون القانونية  -المكتب التنفيذي لرئيس الهيئة
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يف الثامن والعرشون من شهر اغسطس يف كل عام تحتفل االمارات باملرأة االمارتيه..ويأيت هذا
االحتفال فخرا بها وتفاخرا بني العامل مبا حققته املرأة اإلماراتية من مكاسب وإنجازات نوعية
متميزة سبقت بها العديد من النساء يف العامل يف إطار املرشوع النهضوي الذي أرىس دعامئه
املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”.
فضال عن برامج التمكني التي أطلقها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات
وأوىل فيها أهمية خاصة لتمكني املرأة يف جميع املجاالت ومنها املجال االقتصادي وعىل
املستويات كافة لتضطلع بدورها الطبيعي والرائد كمشارك فاعل يف عملية التنمية املستدامة.
للمرأة االماراتيه دور فعال يف جميع مجاالت الحياه..
ومام ال شك فيه مشاركتها الفعاله يف دفع مسرية التطور للوصول اىل اعىل املستويات .
فهي قادره عىل القياده يف مجاالت عده مثل الصناعة والتعليم ,الزراعة,االقتصاد والسياسه
،الصحة ،االعالم والهندسه..وغري ذلك الكثري من املجاالت التي ميكن للمرأة املشاركة فيها
وتحقيق الريادة والنجاح.
ولتمكني املرأه االماراتيه..نجد ان سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ،رئيسة االتحاد النسايئ العام
أطلقت االسرتاتيجية الوطنية لتمكني وريادة املرأة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة 2015-
. 2021والتي توفر االسرتاتيجية الوطنية إطار عمل للقطاع الحكومي  ،والخاص  ،ومؤسسات
املجتمع املدين لوضع خطط وبرامج عمل ،تسهم يف جعل دولة اإلمارات يف مصاف الدول
األكرث تقدماً يف مجال متكني املرأة وريادتها.
ٌ
ورشيك أسايس يف بناء أي دول ٍة يف العامل ،وهي حجر األساس
فاملرأة جز ٌء ال يتجزأ من املجتمع
الالزم لتحقيق النجاحات يف مختلف امليادين واألصعدة ،كام ّأن املرأة هي نواة املجتمع
الصالح ومركز عطائه.
لدعم ركائز الدولة يف كافة
لذلك يأيت دعم املرأة من قبل القيادة إلمانهم بأنها السبيل ٌ
النواحي.
ولذلك جاءاليوم العاملي للمرأة االمارتيه تكرمياً وتقديراً لجهودها وإنجازاتها ،ولإلشادة بها.

ﻳﻮم اﳌﺮأة اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ
بقلم  :فاطمة محمد

تواصل مع
رئيس هيئة
رء ومياه الشارقة


991
800 7392

مركز اتصال

إدارة
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺸﱰﻛﺔ

056 5113 262
06 5026 660


 الر ا ا800 6333

commercial@sewa.gov.ae

msd@sewa.gov.ae

ستقبال الطلبات

لستفسارات واحظات

Water.dept@sewa.gov.ae

اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺘﺠﺎري

إدارة اﻟﱰﺷﻴﺪ

media@sewa.gov.ae

Msd.electronic@sewa.gov.ae

إدارة
اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ

إدارة اﳌﻴﺎه

06 5021 576

chairman@sewa.gov.ae

ﻓﺮﻳﻖ اﻹﻋﻼم

ﻣﺮاﻛﺰ
ﺧﺪﻣﺔ اﳌﺸﱰﻛني

Conservation@sewa.gov.ae

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
halwan.sa@sewa.gov.ae
ﻣﺮﻛﺰ ﺣﻠﻮان
jazaath.sa@sewa.gov.ae
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺠﺰات
budaneq.sa@sewa.gov.ae
ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻮداﻧﻖ
majaz.sa@sewa.gov.ae
ﻣﺮﻛﺰ اﳌﺠﺎز
tawoon.sa@sewa.gov.ae
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻌﺎون
industrial.sa@sewa.gov.ae

