


    الشارقة مدينة الترشيد

المنطقة  مستوى  على  الترشيد  مدينة  الشارقة  تكون  أن  حلمًا  كان  لقد   
بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  وتوجيهات  رؤية  خالل  ومن  والعالم 
السليم  وبالتخطيط  الشارقة  حاكم  األعلى  المجلس  عضو  القاسمي  محمد 
وتضافر  الجاد  بالعمل  صار  ثم  فإحتمااًل  خاطرًا  وأصبح  الحلم  هذا  تحقيق  بدأ 
وثقة  بثبات  األولــى  خطواتها  الشارقة  إمــارة  وخطت  خيااًل،  ال  حقيقة  الجهود 
الحيوية  المجتمع  بقضايا  الوعي  تنمية  خالل  من  المستدامة  التنمية  لتحقيق 
الشارقة  ، فأطلقت هيئة كهرباء ومياه  وأهمها االستخدام األمثل للطاقة والمياه 
ثقافة  نشر  على  خاللها  من  تركز   « مستفيد  الكل  بالترشيد   « شعار  تحت  حملة 
إمارة  سكان  يمارسه  يومي  سلوك  وجعلها  والمياه  الكهرباء  استهالك  ترشيد 
جهد  من  به  نقوم  ما  كل  وأن  خاصة  والمياه  الطاقة  على  للحفاظ  الشارقة 
حيث   ، ألبنائنا  أفضل  غد  وضمان  مستقبل  حماية  إلى  األساس  في  يهدف  اليوم 
االستغناء  مجتمعات  أي  تستطيع  وال  الحياة،  عماد  تعتبران  والمياه  الطاقة  أن 
واالستقرار  للنمو  أساسيين  كمطلبين  لهما  اليومي  االحتياج  ظل  في  عنهما 
واستدامة  وتقدم  ونمو  وحياة  حضارة  وجود  يعني  وتوافرهما  الطبيعية،  والحياة 
الريادة  التي تضمن لها  المبادرات  العديد من  الشارقة  وأطلقت هيئة كهرباء ومياه 
حاكم  السمو  صاحب  أطلقها  التي  الترشيد  ساعة  مبادرة  منها  المجال  هذا  في 
الهيئة  استحدثت  كما  المختلفة  المجتمع  وفئات  شرائح  معها  وتفاعل  الشارقة 
الكفاءات  من  نخبة  تضم  والمياه  الطاقة  استهالك  لترشيد  متخصصة  إدارة 
استراتيجية  شراكات  وبدأت  العالمية  المستويات  بأفضل  والمدربة  المتخصصة 
والمحلية  العالمية  الشركات  وكبريات  والجامعات  األبحاث  مراكز  من  عدد  مع 
من  الفاقد  وتقليل  والمياه  الطاقة  إنتاج  في  العالمية  الفنية  المواصفات  لتطبيق 
والقوانين  اللوائح  إصدار  إلى  باإلضافة  العالمية  النسب  مع  ليتماشى  الشبكات 
وتسعى  والمياه  للطاقة  األمثل  االستخدام  تحقيق  في  تساهم  التي  المنظمة 
التي  الترشيد  وثيقة  خالل  من  الترشيد  مدينة  الشارقة  حلم  تحقيق  إلى  الهيئة 
تكاتف  خالل  من  وذلك  العالمية  المؤسسات  من  اعتمادها  على  وتعمل  أعدتها 
جديد  إنجاز  نضيف  أن  في  طموحنا  تحقيق  على  واإلصرار  الجاد  والعمل  الجهود 
السياحة  عاصمة  أصبجت  التي  الشارقة  إمارة  في  واالزدهار  النهضة  مسيرة  إلى 
من  وغيرها  صحية  ومدينة  للطفل  وصديقة  اإلسالمية  الثقافة  وعاصمة  العربية 

. الترشيد  مدينة  تكون  أن  وتستحق  حققتها  التي  اإلنجازات 
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كهرباء الشارقة تنفذ مشروع استبدال جميع الخطوط 
الهوائية بكابالت أرضية في مناطق المصلى والنباعة والمجرة 

بالشارقة

حاكم الشارقة يوجه بإطالق مبادرة 
ساعة الترشيد في أول يوليو من كل 

عام
سلطان يعتمد أهداف واستراتيجيات 

وثيقة »الشارقة مدينة الترشيد« عالميا

كهرباء الشارقة تبحث مشروع تطوير شبكة نقل المياه 
عبر خور الشارقة 

نادي  الذيد الثقافي الرياضي 
إدارات الهيئة تحتفل بعام االنجازاتيكرم كهرباء الشارقة

كهرباء الشارقة تطلق مبادرة »إبدأها صح« لتطبيق أنظمة 
الترشيد في المباني الجديدة

وفد كهرباء الشارقة 
يبحث االحتياجات التطويرية لجزيرة صير بو نعير

حاكم الشارقة يوجه بإنارة 
شارع الساف بكلباء وكهرباء 

الشارقة تبدأ التنفيذ الفوري

حاكم الشارقة  يعتمد 500 منحة دراسية 
للمتفوفقين في الثانوية لاللتحاق بجامعتي 

الشارقة واألمريكية

كهرباء الشارقة تنجز مشروع 
الستبدال الكايبالت القديمة 

بمنطقة خور كلباء بأخرى 
حديثة وفقُا ألفضل المواصفات 

العالمية



سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  وجه      

حاكم  األعىل  املجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن 

بإطالق  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  الشارقة، 

أول  لتكون  الرتشيد  ساعة  شعار  تحت  مبادرة 

 3,30 حتى   2,30 الساعة  من  عام  كل  من  يوليو 

الطلب  فيها  يزداد  التي  الساعة  وهي  ظهراً 

الذروة  إىل  األحامل  وتصل  الكهربايئ  التيار  عىل 

األمثل  االستخدام  بأهمية  التوعية  بهدف  وذلك 

الكربونية من خالل   االنبعاثات  للطاقة وتخفيض 

بالصيانة  واالهتامم  الغري رضورية  األجهزة  إغالق 

الدورية. 

الليم  راشد  املهندس  الدكتور      وأوضح سعادة 

توجيهات  أن  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس 

في  المجتمع  أفراد  ومشاركة  الوعي  تنمية  بهدف 
مواجهة القضايا الحيوية

الترشيد  ساعة  مبادرة  بإطالق  يوجه  الشارقة  حاكم 
في أول يوليو من كل عام

صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 

الشارقة  حاكم  األعىل  املجلس  عضو  القاسمي 

بإطالق مبادرة ساعة الرتشيد تأيت يف إطار متابعة 

بهيئة  العمل  تفاصيل  لكافة  املستمرة  سموه 

تنمية  عىل  سموه  وحرص  الشارقة  ومياه  كهرباء 

أفراد  ملشاركة  الهادفة  املبادرات  وإطالق  الوعي 

املجتمع يف مواجهة القضايا الحيوية.

الشارقة وجه  السمو حاكم  أن صاحب      وأكد 

الجهود  وتضافر  الالزمة  االمكانات  كافة  بتوفري 

لتحقق  والخاصة  الحكومية  الجهات  كافة  مع 

العاملية  املامرسات  ألفضل  وفقاً  أهدافها  املبادرة 

يف  الجديدة  املبادرة  تسهم  حتى  املجال  هذا  يف 

وريادتها  الحضارية  الشارقة  إمارة  مكانة  ترسيخ 

يف الحفاظ عىل البيئة عىل مستوى املنطقة. وأشار 

سنوياً  يزداد  واملاء  الكهرباء  عىل  الطلب  أن  إىل  

سنوية  استثامرات  يتطلب  مام   ، عالية  مبعدالت 

كبرية ملجابهة النمو املضطرد يف االستهالك ويسهم 

عىل  الطلب  إدارة  وحسن  االستهالك  ترشيد 

كفاءة  ورفع  املوارد  استغالل  تحسني  يف  الطاقة 

لكل  تكاليفها  تخفيض  وكذلك  الطاقة،  استخدام 

من املشرتكني والهيئة.

     

استقصائية  نفذت دراسة  الهيئة  أن       وأوضح 

الخمس  خالل  الطاقة  استهالك  معدالت  حول 

معدل  أعىل  أن  الدراسة  وبينت  املاضية  سنوات 

مع  تزامناً  وذلك  يوليو  أول  يف  يكون  لالستهالك 

ارتفاع درجات الحرارة وخاصة عندما يتوافق مع 

عىل  األحامل  تزداد  حيث  املبارك  رمضان  شهر 

محطات وشبكات الكهرباء مام يساهم يف زيادة 

تكاليف اإلنتاج واستهالك الوقود لهذا جاء إطالق 

مبادرة ساعة الرتشيد لتكون يف أول يوليو من كل 

عام من الساعة 2.30 حتى 3.30 عرصاً ،وهي أكرث 

الساعات التي يزيد فيها االستهالك  وذلك للفت 

النظر ورفع الوعي بخطر اإلستهالك الزائد  وتأثريه 

عىل شبكات الكهرباء والبيئة والتغري املناخي .

الدكتور  سعادة   أوضح  املبادرة  أهداف  وحول 

الشارقة  من  ستنطلق  أنها  الليم  راشد  املهندس 

املحيل  الثالث  املستويات  عىل  الفكرة  نرش  ثم 

واالقليمي والعاملي وتسعى املبادرة لتوعية الناس 

بأهمية ترشيد استهالك الطاقة واالستخدام األمثل 

فيها  تزيد  التي  الذروة  ساعات  خالل  خاصة  لها 

يف  يساهم  مام  الكهربائية  الشبكة  عىل  األحامل 

االنبعاثات  كميات  وتخفيض  البيئة  عىل  الحفاظ 

يف  املساهمة  إىل  املبادرة  وتهدف  الكربونية 

الذروة  ساعات  خالل  الطاقة  استهالك  تخفيض 

استقرار  يف  يساهم  مام  تقل عن 30%  ال  بنسبة 

فواتري  قيمة  وتخفيض  الكهربائية  الشبكة 

االستهالك عىل املشرتكني. 

تم  أنه  أوضح  املبادرة  تنفيذ  آليات        وحول 

تحديد ساعة الذروة لتكون يف األول من يوليو كل 

وذلك   ، عرصاً   3.30 حتى   2.30 الساعة  من  عام 

لرفع الوعي بخطر اإلستهالك الزائد  وتأثريه عىل 

شبكات الكهرباء والبيئة والتغري املناخي ومخاطبة 

والدوائر  والهيئات  واملصانع  الرشكات  جميع 

األجهزة  جميع  باطفاء  املنازل  ومالك  الحكومية 

الغري رضورية  خالل ساعة الذروة وإطفاء اإلضاءة 

الطبيعية ومراجعة صيانة  واالعتامد عىل اإلضاءة 

جميع األجهزة الكهربائية والرتكيز عىل نرش الوعي 

األجهزة  واختيار  التكييف  أجهزة  صيانة  بأهمية 

املوفرة للطاقة يف املباين الجديدة  ورضورة مراعاة 

ضبط درجة حرارة التكييف عىل 24 درجة مئوية 

أجهزة  وإغالق  الذروة  فرتة  يف  وخاصة  املكان  يف 

املكان وتنظيم محارضات  التكيييف عند مغادرة 

ومكاتب  الهندسية  االستشارات  ملكاتب  توعية 

املوفرة  األجهزة  استخدام  بأهمية  العقارات 

موحد  شعار  وتصميم  لألجهزة  الدورية  والصيانة 

ثابت ملبادرة ساعة الرتشيد وإعداد مؤرش األحامل 

امليادين  بعض  يف  مضيئة  إعالنات  خالل  من 

واملواقع الحيوية بحيث يوضح كميات األحامل يف 

األوقات املختلفة وبث رسائل عرب وسائل اإلعالم 

وعدم  الطاقة  بتخفيض  الناس  ومناشدة  املختلفة 

وقت  يف  الرضورية  غري  املنزلية  األجهزة  تشغيل 

الذروة،  مثل املكواة الكهربائية ، وغسالة املالبس 

 ، الكهربايئ  املياه  وسخان  األطباق،  وغسالة   ،

؛مام يؤدي  الكهربايئ وغريها من األجهزة  والفرن 

الشبكات  كفاءة  وتحسني  االستهالك  توفري  إىل 

الطاقة  إنتاج  يف  املستخدم  الوقود  وتوفري   ،

 ، الطبيعية  املوارد  عىل  واملحافظة   ، الكهربائية 

وتقليل االنبعاثات امللوثة للبيئة. 

     كام تتضمن آليات تنفيذ مبادرة ساعة الرتشيد 

بث رسائل نصية  لجميع املشرتكني توضح كميات 

كام  املبادرة،  مع  التفاعل  عىل  وتحثهم  األحامل 

مع  تزامناً  السنوي  واملؤمتر  املعرض  تنظيم  سيتم 

األجهزة  مصنعي  ورعاية  مبشاركة  الرتشيد  ساعة 

بأهمية  للتوعية  الصيانة  للطاقة ورشكات  املوفرة 

استخدام  ورضورة  للطاقة  األمثل  االستخدام 

األجهزة املوفرة والصيانة الدورية .
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مشاركة الجمهور يف ساعة الرتشيد



    أكد سعادة الدكتور املهندس راشد الليم رئيس 
ومدراء  رؤساء  أن  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة 
عموم الهيئات والدوائر الحكومية بالشارقة أبدوا 
الرتشيد  ساعة  ملبادرة  الكامل  وتضامنهم  دعمهم 
التي أطلقتها الهيئة بتوجيهات من صاحب السمو 
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو 
الخطوة  لتكون  الشارقة  حاكم  األعىل  املجلس 
الرتشيد  مدينة  الشارقة  حلم  تحقيق  نحو  األوىل 
عىل مستوى املنطقة والعامل عىل أن يتم االحتفال 
بها أول يوليو من كل عام من الساعة 2,30 حتى 
3,30 ظهراً وهي الساعة التي يزداد فيها الطلب 
الذروة  إىل  األحامل  وتصل  الكهربايئ  التيار  عىل 
األمثل  االستخدام  بأهمية  التوعية  بهدف  وذلك 
الكربونية من خالل   االنبعاثات  للطاقة وتخفيض 
بالصيانة  واالهتامم  الغري رضورية  األجهزة  إغالق 
الدورية وأشار إىل أن جميع رؤساء ومدراء الدوائر 
واألفراد  املوظفني  من  كبري  وعدد  الحكومية 
للرتويج  الهيئة  نظمتها  التي  للحملة  استجابوا 
لساعة  االنضامم  وثيقة  عىل  ووقعوا  للمبادرة 
الرتشيد وبلغ عدد املوقعني عىل الوثيقة أكرث من 
الهيئة  من  وفد  زار  حيث  يومني  خالل  آالف   5
للرتويج  الحكومية  والهيئات  الدوائر  من  عدد 
إدارة  مدير  عبدالله  الوفد محمد  للمبادرة وضم 

المبادرة خطوة أولى نحو الشارقة مدينة الترشيد العالمية
رؤساء ومدراء الدوائر الحكومية يؤكدون تضامنهم الكامل ويوقعون على 

وثيقة االنضمام لساعة الترشيد

رئيس  مكتب  مدير  موىس  محمد  وعمر  التميز 
 . الرتشيد  إدارة  مدير  سامل  جمعة  وغادة  الهيئة 
والرشكات  الحكومية  الجهات  جميع  أن  وأوضح 
الخاصة واألرس واألفراد تفاعلوا مع املبادرة وعرّبوا 
عن أهميتها وأكدوا حرصهم عىل مواكبة املبادرة 
من خالل نرش سلوكيات االستخدام األمثل للطاقة 
واملياه ، وشددوا عىل أهمية نجاح هذه املبادرة 
الذي  واالزدهار  التقدم  مسرية  استمرار  أجل  من 
تشهده إمارة الشارقة وتحقيق التنمية املستدامة 
والحفاظ عىل حقوق األجيال القادمة يف املصادر 
الطبيعية. وأكد أن الهيئة ستوفر كافة اإلمكانات 
الالزمة لتنفيذ االسرتاتجية الخاصة باملبادرة لتكون 
مدينة  الشارقة  حلم  تحقيق  نحو  الطريق  بداية 
الرتشيد العاملية حيث حققت الشارقة انجازات يف 
العربية  الثقافة  مجاالت عديدة وأصبحت مدينة 
واإلسالمية ومدينة الطفل والشارقة مدينة صحية 
مدينة  ستصبح  الجهود  وتضافر  الجاد  وبالعمل 

الرتشيد العاملية خالل املرحلة املقبلة.

في  خطوة   : المزروع  سالم  حمد      

تعزيز مكانة الشارقة
دائرة  عام  مدير  املزروع  سامل  حمد  قال      
متّثل  الرتشيد  مبادرة ساعة  إن  العقاري  التسجيل 

وتعزيز  والتطور  البناء  مسرية  يف  كبرية  خطوة 
وإننا نشكر  العاملي  املستوى  الشارقة عىل  مكانة 
صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 
الشارقة  حاكم  األعىل  املجلس  عضو  القاسمي 
أكرث  تحفزنا  التي  املبادرة  هذه  عىل  الله،  رعاه   ،
واملواطن  الوطن  خدمة  يف  مسريتنا  متابعة  إىل 

واملشاركة الفاعلة يف القضايا الحيوية .

    أمين عام مجلس الشارقة العمراني  

: مبادرة في الوقت المناسب
أمني  عيل  آل  محمد  خالد  املهندس  وأوضح      
إن جهود حكومة  العمراين   الشارقة  عام مجلس 
الشارقة دوماً جادة وحثيثة وتسعي لتطوير اآلداء 
األهم يف هذه  أن  إىل  ولفت  املجاالت،  يف جميع 
املبادرة كونها جاءت يف الوقت املناسب للحفاظ 
التطور  أساس  يعتربان  اللذان  واملياه  الطاقة  عىل 
والتقدم يف أي مجتمع  . وأضاف، إن هذه املبادرة 
بأهمية  واعي  جيل  تنشئة  يف  شك،  وال  تسهم 

الطاقة ورضورة االستخدام األمثل لها .

اهتمام  المبادرة  خادم:  بن  طارق      

بالمستقبل
املوارد  دائرة  رئيس  خادم  بن  طارق  ويرى      
الهتامم  جديد  إثبات  هي  املبادرة  أن  البرشية  

القيادة الحكيمة يف الشارقة باملستقبل الذي متثله 
تجاه  القادمة ورضورة تحمل مسئولياتنا  األجيال 
نحن  وقال:   . األجيال  لهذه  املوارد  عىل  الحفاظ 
االستعداد لإلسهام يف دعم هذه  أتم  جميعاً عىل 
أنها دون شك تبرش  املبادرات وتشجيعها  حيث 

مبستقبل أفضل .

    عبداهلل محمد العويس رئيس دائرة 

الثقافة واإلعالم : على الجميع تحمل 

مسئولياته
دائرة  رئيس  العويس  محمد  عبدالله       رحب 
الثقافة واإلعالم، مببادرة ساعة الرتشيد التي أطلقها 
صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 
الشارقة،  حاكم  األعىل  املجلس  عضو  القاسمي 
حفظه الله ، التي جاءت من منطلق حرص سموه 
الشديد عىل رفعة ورقي أبنائه املواطنني وتحقيق 
الحياة الكرمية لهم وألجيالهم القادمة . وأوضح أن 
الحفاظ  اتجاه  العام والخاص مسؤوالن  القطاعني 
جميع  أن  إىل  مشرياً  هدرها،  وعدم  الطاقة  عىل 
عىل  سيوقعون  واإلعالم  الثقافة  دائرة  موظفي 
الشكر  ووجه  وسيدعمونها  الرتشيد  ساعة  وثيقة 
يف  جهودها  عىل  الشارقة  ومياه  كهرباء  لهيئة 
تنمية وعي املجتمع بالقضايا الحيوية ومن أهمها 
السلوكيات الصحيحة يف استخدام الطاقة واملياه . 

 : التنفيذي  المجلس  عام  أمين      

المبادرة تضاف لسجل االنجازات
    قال املستشار سلطان بن عيل بن بطي املهريي 
مبادرة صاحب  إن   ، التنفيذي  املجلس  عام  أمني 

السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 
عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة ، حفظه الله 
التي أطلقها تحت شعار ساعة الرتشيد تضاف إىل 
دامئاً  محورها  يكون  التي  سموه  إنجازات  سجل 
واملبادئ  القيم  وغرس  اإلنسان  وبناء  املواطن 
القيام  من  ومتكينهم  النفوس،  يف  الصحيحة 
التي تشهدها  البناء والتطوير  بواجبهم يف عملية 
لتضافر  ودعوة  املجاالت  كافة  يف  الشارقة  إمارة 
االستخدام  البيئة من خالل  للحفاظ عىل  الجهود 

الصحيح للطاقة .

للقيم  ترسيخ   : الكعبي  سعيد      

والمبادئ 
الشارقة  مجلس  رئيس  الكعبي  سعيد  أعرب      
باملشاركة   ، الشارقة  مدارس  التزام  عن  التعليمي 
الفاعلة وتقديم سبل الدعم املمكنة ملبادرة ساعة 
الرتشيد لرتسيخ القيم واملبادئ واألسس الصحيحة 
لدى الطالب والطالبات منذ الصغر يف استخامهم 
للطاقة وتوعيتهم بأهمية الرتشيد الستمرار مسرية 

التطور واالزدهار امليض ُقدماً نحو آفاق جديدة.

تفعيل  المبادرة   : الصايغ  وليد      

المستدامة التنمية  لمفهوم 
املركزية  املالية  مدير  الصايغ  وليد  أشاد      
بالشارقة مببادرة ساعة الرتشيد التي أطلقتها هيئة 
صاحب  من  بتوجيهات  الشارقة  ومياه  كهرباء 
السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 
عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة، وتسري باتجاه 
حجم  وتعكس  املستدامة  التنمية  مفهوم  تفعيل 

االهتامم باملوارد الطبيعية والحرص عىل مستقبل 
ال  املبادرات  أن  إىل  وتشري   ، القادمة  األجيال 
بحيث  ومتواصلة  دامئة  وأنها  حد،  عند  تتوقف 
يف  لتصب  املستقبلية  املستجدات  كل  تستوعب 
خدمة تطلعات شباب الوطن وآماله ومستقبله .

خطوة  السويدي:  هده  بن  سلطان      

حكيمة
    قال سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس 
مبادرة  إن  الشارقة:  يف  االقتصادية  التنمية  دائرة 
ساعة الرتشيد  خطوة رائدة وتؤكد الرؤية الثاقبة 
والحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان 
حاكم  األعىل  املجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن 
مقومات  كافة  توفري  عىل  يحرص  الذي  الشارقة 
الحياة الكرمية لسكان إمارة الشارقة مع الحفاظ 
الطبيعية،  املوارد  املستقبل يف  أجيال  عىل حقوق 
سموه  أطلقها  التي  املبادرة  ندعم  إننا  وأضاف، 
وسنحرص عىل أن يكون للدائرة دور كبري وفاعل 
كهرباء  هيئة  مع  بالتعاون  أهدافها  تحقيق  يف 
مجال  يف  كبرية  جهود  تبذل  التي  الشارقة  ومياه 
توعية رشائح املجتمع بأساليب االستخدام األمثل 

للطاقة من خالل مبادرات وانشطة متميزة.
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سعادة طارق بن خادم رئيس دائرة املوارد البرشيةسعادة سلطان بن بطي أمني عام املجلس التنفيذي



الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  أكد      
وضع  تم  أنه  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس 
محددة  ومعايري  وأسس  واضحة  اسرتاتيجية 
باستخدامات  الخاصة  املفاهيم  يف  تغيري  إلحداث 
تنفيذ  خالل  من  النتائج   أفضل  وتحقيق  الطاقة 
الهيئة  أطلقتها  التي  الرتشيد  ساعة  مبادرة 
الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  من  بتوجيهات 
سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل 
حاكم الشارقة لتكون أول يوليو من كل عام من 
الساعة 2,30 حتى 3,30 ظهراً وهي الساعة التي 
وتصل  الكهربايئ  التيار  عىل  الطلب  فيها  يزداد 
األحامل إىل الذروة وذلك بهدف التوعية بأهمية 
االنبعاثات  وتخفيض  للطاقة  األمثل  االستخدام 
الكربونية من خالل  إغالق األجهزة الغري رضورية 

واالهتامم بالصيانة الدورية. 
    جاء ذلك خالل املؤمتر الصحايف الذي نظمته 
هيئة كهرباء ومياه الشارقة وحرضه سعادة الدكتور 
املهندس راشد الليم رئيس الهيئة واملهندسة غادة 
القصري  وسعيد  الرتشيد  إدارة  مدير  سامل  جمعة 

مدير إدارة املوارد البرشية ومحمد عبدالله مدير 
إدارة التميز وعدد من رؤساء األقسام بالهيئة كام 
حرضه عدد كبري من ممثيل وسائل اإلعالم املحلية 
واالستعدادات  الفعاليات  ضمن  وذلك  والعاملية 

الخاصة إلطالق املبادرة.
الليم  راشد  املهندس  الدكتور      وأوضح سعادة 
كلمته  خالل  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس 
يف املؤمتر أن الهيئة وفرت كافة االمكانات الالزمة 
لتنفيذ املبادرة وفقاً ألفضل املامرسات العاملية يف 
هذا املجال حتى تسهم املبادرة يف ترسيخ مكانة 
الحفاظ  يف  وريادتها  الحضارية  الشارقة  إمارة 
عىل البيئة حيث أن الهيئة أول هيئة ، مشرياً إىل 
املجتمع  لقادة  رسالة  لتوجيه  تسعى  املبادرة  ان 
والسياسيني ومراكز اتخاذ القرار واملدارس وربات 
الجهود  تضافر  برضورة  الفئات  وكافة  املنازل 
وذلك انطالقاً من رؤية وتوجيهات صاحب السمو 
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو 
تعزيز  برضورة  الشارقة  حاكم  األعىل  املجلس 
والهيئات  الدوائر  كافة  بني  والتواصل  التعاون 

التنمية  لتحقيق  الشارقة  إمارة  يف  واملؤسسات 
املستدامة وتنمية الوعي بقضايا املجتمع الحيوية 
والرتكيز عىل نرش ثقافة ترشيد استهالك الكهرباء 
إمارة  سكان  ميارسه  يومي  سلوك  وجعلها  واملياه 
والكهرباء،  املاء  نعمتي  عىل  للحفاظ  الشارقة 
حيث أن الكهرباء واملياه تعتربان عامد الحياة، وال 
ظل  يف  عنهام  االستغناء  مجتمعات  أي  تستطيع 
للنمو  أساسيني  كمطلبني  لهام  اليومي  االحتياج 
يعني  وتوافرهام  الطبيعية..  والحياة  واالستقرار 

وجود حضارة وحياة ومنو وتقدم واستدامة.
مبادئ  تطبيق  يف  بدأت  الهيئة  أن  وأوضح       
حفظ مصادر الطاقة التي تكفل بها مكتب األمم 
تبنتها  والتي  الصناعية  الربامج  لتطوير  املتحدة 
ايزو  مسمى  تحت  العاملية  املقاييس  منظمة 
تتبنى  عربية  ومياه  كهرباء  هيئة  كأول   ،50001

هذه التوصيات.

بحضور ممثلي وسائل اإلعالم المحلية والعالمية  كهرباء الشارقة 
تستعرض استراتيجية مبادرة ساعة الترشيد ووسائل تنفيذها

الشارقة عن توفري  أعلنت هيئة كهرباء ومياه     
22.5   ميجاوات خالل ساعة الرتشيد ما يعادل يف 
اليوم الواحد توفري 540 ميجاوات وتخفيض 325 
طن انبعاثات كربونية ويساهم يف تخفيض تكلفة 

اإلنتاج بحوايل 245 ألف درهم يومياً.
الليم  راشد  املهندس  الدكتور      وأوضح سعادة 
تفاعل  أن  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس 
واملنشآت  الخاصة  والرشكات  الحكومية  الدوائر 
خالل  من  املبادرة  مع  املجتمع  وأفراد  السياحة 
أعامل  وإجراء  رضورية  الغري  األجهزة  إغالق 
تحقيق  يف  ساهم  للمبادرة  والرتويج  الصيانة 
استهالك  ترشيد  نسبة  تصل  أن  ونطمح  النجاح، 
القادمة  السنوات  الشارقة خالل  إمارة  الطاقة يف 
إىل %30، مشرياً إىل ان االحتفاالت بساعة الرتشيد 
التي أطلقتها الهيئة بتوجيهات من صاحب السمو 
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو 
الخطوة  لتكون  الشارقة  حاكم  األعىل  املجلس 

الرتشيد  مدينة  الشارقة  حلم  تحقيق  نحو  األوىل 
ودعوة  رمز  تعترب  والعامل  املنطقة  مستوى  عىل 
والعاملي  واالقليمي  املحيل  املستوى  للجميع عىل 
واملياه  للطاقة  األمثل  االستخدام  مببادئ  لاللتزام 

وتخفيض االنبعاثات الكربونية. 
فعاليات  تنفيذ  يف  مستمرة  الهيئة  أن  وأكد     
اإلمكانات  كافة  وستوفر  العام  طوال  املبادرة 
الالزمة لتنفيذ االسرتاتجية الخاصة باملبادرة لتكون 
مدينة  الشارقة  حلم  تحقيق  نحو  الطريق  بداية 
انجازات  الشارقة  حققت  حيث  العاملية  الرتشيد 
الثقافة  مدينة  وأصبحت  عديدة  مجاالت  يف 
والشارقة  الطفل  ومدينة  واإلسالمية  العربية 
الجهود  وتضافر  الجاد  وبالعمل  صحية  مدينة 
املرحلة  خالل  العاملية  الرتشيد  مدينة  ستصبح 
املجتمع  ورشائح  الفئات  جميع  وناشد  املقبلة 
تطبيق  يف  واالستمرار  الجهود  من  مزيد  بذل 
مامرسات وسلوكيات الرتشيد طوال العام لتحقيق 

الشيخ  السمو  صاحب  إطالق  ومثن  الحلم.  هذا 
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس 
الوعي  لتنمية  تهدف  التي  املبادرة  لهذه  األعىل 
واملياه  الطاقة  بأهمية  واملؤسسات  الهيئات  لدى 
التحرك  وتعزيز  لها  األمثل  االستخدام  وأساليب 
من  الحراري  االحتباس  ظاهرة  ملواجهة  الجامعي 
املوارد  واستخدام  الطاقة  استهالك  ترشيد  خالل 

الطبيعية بطريقة أكرث وعياً.
الحكومية  الجهات  لكافة  بالشكر  وتقدم      
واملراكز  السياحية  واملنشآت  الخاصة  والرشكات 
املبادرة  مع  تفاعلهم  عىل  واألفراد  التجارية 
الرتشيد. لساعة  االنضامم  وثيقة  عىل  وتوقيعهم 
الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  أن  وأوضح 
تتسم  نظيفة  طاقة  لتوفري  كبرية  جهوداً  تبذل 
أن  حيث  البيئة  معطيات  وتخدم  باالستمرارية 
إىل  باإلضافة  ذلك،  تستدعي  املستقبل  رضوريات 
جهودها يف مجال التوعية بأهمية ترشيد استهالك 
أن  لزاماً  أصبح  والتي  والغاز  واملياه  الكهرباء 
ال  حتى  األمثل  االستغالل  الطاقات  هذه  ُتستغل 
الذي  االستنزاف  من جراء  القادمة  األجيال  تعاين 
يؤثر عىل هذه املوارد الحيوية وعىل البيئة وصحة 
اإلنسان ، مشرياً إىل أن الهيئة تضع ضمن أولوياتها 
التي  املرشوعات  جميع  يف  البيئة  عىل  الحفاظ 

تنفذها.

ميجاوات   540 يعادل  ما  توفير  عن  تعلن  الشارقة  كهرباء 
الكربونية  االنبعاثات  من  طن   325 وتخفيض  اليوم  في 

خالل احتفاالت ساعة الترشيد
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الدكتور سلطان  الشيخ  السمو  اعتمد صاحب     
حاكم  األعىل  املجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن 
واملبادئ  واالسرتاتيجيات  األهداف  الشارقة، 
بشأن  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  وضعتها  التي 
تحقيق  بهدف  الرتشيد«  مدينة  »الشارقة  وثيقة 
التنمية املستدامة مبستويات عاملية معتمدة عىل 
اسرتاتيجية واضحة وأفكار مبتكرة لتحقيق التميز 
والريادة بحيث تصبح الشارقة منوذجاً يحتذى به 

يف ترشيد االستهالك.

الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  ذلك  أعلن 
املؤمتر  خالل  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس 
الهيئة،  مبقر  أمس  صباح  عقد  الذي  الصحفي 
إدارة  مديرة  سامل  جمعة  غادة  املهندسة  بحضور 
التميز  إدارة  مدير  عبدالله  ومحمد  الرتشيد، 
املوارد  قسم  رئيس  جوكا  وحسن  املؤسيس، 
البرشية، وعمر موىس مدير مكتب رئيس الهيئة، 
واألجنبية  املحلية  الصحف  ممثيل  من  وعدد 

العاملة يف الدولة.

هيئة  إن  الليم  راشد  املهندس  الدكتور  وقال 
السمو  صاحب  من  بدعم  الشارقة  ومياه  كهرباء 
الشارقة تعمل عىل تحقيق حلم »الشارقة  حاكم 
التنموية،  الهيئة  مسرية  ضمن  الرتشيد«  مدينة 
مكانتها  الشارقة  لتتبوأ  الحضارية،  ورسالتها 
تضافر  خالل  من  املنطقة  يف  ترشيد  مدينة  كأول 
التي  املختلفة  والربامج  اآلليات  وتطوير  الجهود 
ترتقي بأداء العمل، وتحقق اإلنجازات وتسهم يف 
التنمية  تحقيق  إىل  الهادفة  اإلمارة،  رؤية  ترجمة 

تسهم في تحقيق التنمية المستدامة 
سلطان يعتمد أهداف واستراتيجيات وثيقة »الشارقة مدينة الترشيد« 

مستوى  عىل  الريادي  دورها  وتعزيز  املستدامة 
عملها عىل  مجاالت  والريادة يف  للتنافسية  العامل 
مستوى العامل وفقاً لالتفاقيات الدولية واملقاييس 
حقوق  عىل  للحفاظ  املسؤولية  وتحمل  العاملية 
األجيال القادمة يف املوارد الطبيعية، مشرياً إىل أن 
بعد دراسات  متكاملة  اسرتاتيجية  الهيئة وضعت 
وتم  املتقدمة،  العاملية  الدول  أفضل  مع  مقارنة 
يف  واملياه  الطاقة  استهالك  لرتشيد  هدف  تحديد 
وتم  املقبلة،  املرحلة  خالل   30% بنسبة  الشارقة 
وإطالق  للرتشيد،  متخصصة  إدارة  استحداث 
يف  املتخصصة  والربامج  املبادرات  من  العديد 
ترشيد استهالك الطاقة واملياه جعلت الشارقة يف 

طليعة املدن املرشدة.

الوثيقة  أن  الليم  راشد  املهندس  الدكتور  وأوضح 
واملبادرات  واالسرتاتيجيات  األهداف  تتضمن 
الهيئة  نفذتها  التي  امللهمة  والتجارب  املبتكرة 
التطور  ملواكبة  الجهات  العديد من  بالتعاون مع 
التقني وتطبيق أحدث معايري الجودة العاملية يف 
والحفاظ  واملياه  الطاقة  استهالك  ترشيد  مجال 
التي  الطاقة  مصادر  حفظ  ملبادئ  وفقاً  عليها 
الربامج  لتطوير  املتحدة  األمم  مكتب  بها  تكفل 
العاملية  املقاييس  منظمة  تبنتها  والتي  الصناعية 

تحت مسمى ايزو )50001(.

أهداف الوثيقة:

استخدام  كفاءة  رفع  الوثيقة  أهداف  تتضمن 

الطاقة واملياه يف إمارة الشارقة وترشيد االستهالك 
الشارقة  مدينة  لتكون   ،30% عن  تقل  ال  بنسبة 
واملياه،  الطاقة  استهالك  لرتشيد  عامليا  منوذجا 
والحفاظ  املستدامة  التنمية  تحقيق  خالل  من 
الطبيعية  املوارد  يف  القادمة  األجيال  حقوق  عىل 
خالل  من  البيئة  عىل  والحفاظ  املياه،  وخاصة 
أفضل  وتطبيق  الوقود  أنواع  أجود  استخدام 
وانبعاث  التلوث  من  للحد  العاملية  املواصفات 
الغازات الدفيئة التي نصت عليها معاهدة كيوتو 
الوعي  تنمية  جانب  إىل  األرض،  قمة  يف  الدولية 
بأهمية االستخدام األمثل للطاقة واملياه لدى كافة 
رشائح املجتمع، واستخدام اإلنارة املرشدة للطاقة 
االقتصادية  واملنشآت  الحكومية  املباين  كافة  يف 
والشوارع، ورفع كفاءة إنتاج الطاقة بنسبة تصل 
إىل )%50( وتخفيض تكلفة التشغيل يف محطات 
شبكات  من  الفاقد  نسبة  تقليل  وكذلك  التوليد، 
الكهرباء حتى يصل إىل النسبة العاملية وهي 3%، 
وتقليل الفاقد من شبكات املياه ليصل إىل النسبة 
العاملية وهي %10، ونرش الوعي بأهمية الصيانة 
متديدات  ومراجعة  الكهربائية  لألجهزة  الدورية 
املياه داخل املنازل واملنشآت للحد من الترسبات 
غري املرئية، وتخفيض االعتامد عىل املياه الجوفية، 
من  القادمة  لألجيال  الرثوة  هذه  عىل  والحفاظ 
االسرتاتيجيني  الرشكاء  مع  التعاون  تفعيل  خالل 
إعادة  ومرشوعات  التحلية  وحدات  وتطوير 
تدوير املياه، إىل جانب االستخدام األمثل لشبكة 
تتميز  التي  السكنية  املناطق  يف  الطبيعي  الغاز 
بها إمارة الشارقة كأول مدينة تنفذ هذا املرشوع 
العريب بهدف  الخليج  الرائد عىل مستوى منطقة 

وجمع  الكهربائية،  الطاقة  استهالك  تخفيض 
الطاقة  سياسات  لدعم  بيانات  قواعد  وتوفري 
الرشكات  وتحفيز  الشارقة،  إمارة  يف  واملياه 
الصغرية واملتوسطة والكبرية عىل تحويل الرافعات 
الشوكية للعمل بالغاز الطبيعي وتركيب محطات 
الرشكات  يف  بالغاز  الشوكية  الرافعات  تزويد 
واملصانع، ودعم البحث العلمي وتشجيع االبتكار 
والغاز  واملياه  الكهرباء  استهالك  ترشيد  مجال  يف 
الطبيعي، وتشجيع استخدام السيارات الكهربائية 
عدد  يف  لها  شحن  ومحطات  تحتية  بنية  وإنشاء 

من مناطق مدينة الشارقة.

االستراتيجيات:

تشتمل االسرتاتيجيات التي وضعتها الهيئة للوثيقة 
طالب  تستهدف  توعية  حمالت  إطالق  عىل 
املجتمع تحت  والجامعات وكافة رشائح  املدارس 
مع  والتنسيق  مستفيد«  الكل  »بالرتشيد  شعار 
واالتحادية  املحلية  الحكومية  والجهات  الوزارات 
وتطبيق  التعاون،  وتفعيل  الجهود  تضافر  بهدف 
مجال  يف  العاملية  التكنولوجية  التقنيات  أحدث 
إعداد  جانب  إىل  واملياه،  الطاقة  استهالك  ترشيد 
التي  الرتشيد  مبادرة ساعة  لتنفيذ  وبرامج  خطط 
وتبني  الشارقة،  حاكم  السمو  صاحب  أطلقها 
التي  الطاقة  مصادر  حفظ  مبادئ  وتطبيق 
الربامج  لتطوير  املتحدة  األمم  مكتب  بها  تكفل 
العاملية  املقاييس  منظمة  تبنتها  والتي  الصناعية 
كهرباء  هيئة  كأول   )50001( ايزو  مسمى  تحت 
وتطبقها،  التوصيات  هذه  تتبنى  عربية  ومياه 
العاملية  املبادرات  مع  والتفاعل  التضامن  وكذلك 
واللوائح  الترشيعات  األرض، وإعداد  ومنها ساعة 
املنظمة لتطبيق أنظمة الرتشيد يف املباين الجديدة، 
واستخدام املواد الصديقة للبيئة يف كافة مرشوعات 
واملياه  للكهرباء  املباين  استهالك  وتحليل  الهيئة، 
يف  االستهالك  لتحسني  وإجراءات  سبل  واقرتاح 
ل  اإلماراتية  الفنية  الالئحة  واعتامد  املنشآت، 
الكهربائية«  لألجهزة  الطاقة  كفاءة  بيان  »بطاقة 
أفضل  استخدام  عىل  الشارقة  سكان  وتشجيع 
استهالك  يف  كفاءتها  حسب  الكهربائية  األجهزة 
بالتعاون  املتخصصة  الدراسات  وإعداد  الطاقة، 
واملحلية  العاملية  والجامعات  األبحاث  مراكز  مع 
والعمل عىل تطبيقها، والعمل عىل تنويع مصادر 

املتجددة  الطاقة  مصادر  عىل  واالعتامد  الطاقة 
مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، واملشاركة يف 
ملبادرات  للرتويج  املتخصصة  واملؤمترات  املعارض 
الهيئة يف مجال الرتشيد، والرتويج ملبادرات الهيئة 
ومواقع  اإلعالم  وسائل  عرب  بالرتشيد  الخاصة 
الشخصيات  واستقطاب  االجتامعي،  التواصل 
استهالك  ترشيد  مبادرات  يف  للمشاركة  العامة 
أحدث  ومتابعة  لها،  والرتويج  واملياه  الطاقة 
العاملني،  مهارات  وتطوير  العلمية  اإلصدارات 
تقوم  التي  للجهات  الجوائز  ووضع  واستحداث 
بتخفيض استهالك الكهرباء واملياه، ووضع خطط 
اقتصادياً  مجدية  تطبيقات  لنرش  ومبادرات 
املرشدة  الحديثة  والتكنولوجيا  املتجددة  للطاقة 
التجارية  املنشآت  يف  واملياه  الكهرباء  الستهالك 
املنظمة  اللوائح  واقرتاح  والسكنية  والصناعية 
محددة  أداء  ومؤرشات  معايري  وضع  وكذلك  لها، 
عىل  واالعتامد  والتطور،  اإلنجاز  معدالت  لقياس 
حول  والعاملية  املحلية  واإلحصاءات  املؤرشات 
البيانات  وتجميع  واملياه  الطاقة  مرشوعات 
تعكس  بصورة  وتحليلها  وتنظيمها  وتبويبها 
واملاء  الكهرباء  مجاالت  تطرأ عىل  التي  التغريات 
الطبيعي وخدمة املشرتكني وذلك بطريقة  والغاز 
واستخدامها  النتائج  استخالص  خاللها  من  يسهل 
يف اتخاذ القرارات الالزمة الستمرار مسرية التطور 
الالزمة  والبيانات  املعلومات  وتوفري  والتميز، 
املحلية  واملنظامت  واملؤسسات  واألفراد  للباحثني 
ومجاالت  مرشوعات  عن  والدولية  واإلقليمية 
الطاقة  من  الهيئة  إنتاج  حيث  من  الهيئة  عمل 
وحدات  تستهلكها  التي  الوقود  وكميات  واملياه 
اإلنتاج واالحتياجات املستقبلية بنسبة منو )7%( 
عدم  حالة  يف  الالزمة  االحتياجات  بني  واملقارنة 
الرتشيد والكميات التي ميكن توفريها خالل )10( 

سنوات يف حالة ترشيد االستهالك بنسبة 30%.

المبادرات:

من  عددا  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  أطلقت 
وطالب  األطفال  مع  الرتشيد  مجال  يف  املبادرات 
ترشيد  ثقافة  لغرس  والجامعات،  املدارس 
الصغر  منذ  لديهم  واملياه  الطاقة  استهالك 
ملتقى  وتنظيم  املستقبل،  أجيال  باعتبارهم 
استقطاب  يتم  حيث  للطاقة،  السنوي  الشارقة 

إىل  إضافة  واملحلية،  العاملية  الرشكات  ممثيل 
الحكومية  والجهات  الوزارات  ممثيل  من  عدد 
للمشاركة يف فعاليات امللتقى، واستقطاب الخرباء 
ملتابعة  الطاقة  بشؤون  واملهتمني،  واملتخصصني 
وجهات  إىل  واالستامع  معه  والتفاعل  امللتقى 
إىل  العمل،  مجاالت  لتطوير  ومقرتحاتهم  نظرهم 
جانب عدد من املبادرات مع الجهات الحكومية، 
لتصبح قدوة يف االلتزام مبنظومة متكاملة لرتشيد 
وتعمل  مبانيها  واملياه يف جميع  الطاقة  استهالك 
الحفاظ  بأهمية  موظفيها  بني  الوعي  رفع  عىل 
عىل الطاقة واملياه واالستخدام األمثل لها، وكذلك 
اإلسالمية  الشؤون  دائرة  مع  والتجارب  املبادرات 
ثقافة  نرش  يف  وقدرتها  املساجد  بدور  إمياناً 
املبادرات  إىل  إضافة  املجتمع،  أفراد  بني  الرتشيد 
السياحية،  واملنشآت  واملصانع  الرشكات  مع 
والتي هي أكرب الجهات املستهلكة للطاقة واملياه 
وسلوكيات  بأساليب  توعية  لربامج  تحتاج  لذلك 
االستخدام األمثل لهام، وأيضاً املبادرات مع األرس 
تناسب  برامج  إعداد  خالل  من  املجتمع  وأفراد 
الحقيقي  العنوان  تعترب  التي  األرسة  أفراد  كل 
تهدف  التي  الفنية  واملبادرات  املجتمع،  لتنمية 
من  الطبيعية  واملوارد  البيئة  عىل  الحفاظ  إىل 
لتحديد  بالترشيعات  الخاصة  واملبادرات  الهدر، 
أنسب الوسائل والطرق لرتشيد االستهالك وتقديم 
عىل  الهيئة  وتحرص  امللتزمة.  للمباين  الحوافز 
متابعة تفعيل وتحديث اللوائح والقوانني املنظمة 
الرتشيد،  ملعايري  واألفراد  واملنشآت  املباين  لتطبيق 
واملبادرات مع األندية الرياضية لالستفادة منها يف 
الخاصة  واملبادرات  ترشيد،  بأهمية  الوعي  تنمية 
بذوي االحتياجات الخاصة حيث تعمل الهيئة عىل 
التفاعل معهم ودمجهم يف املجتمع وإبراز دورهم 
ومشاركتهم يف القضايا املجتمعية من خالل إعداد 
واملياه  الطاقة  استهالك  لرتشيد  متخصصة  برامج 
تناسب هذه الفئات، إىل جانب مبادرة »يوميات 
مرشدة  أرسة  بني  مقارنة  تتضمن  والتي  مرشد«، 
كامل  يوم  خالل  لالستهالك  مرشدة  غري  وأخرى 
الطاقة  من  اليومية  واملامرسات  واالستخدامات 
والكميات  الليل  نهاية  الصباح وحتى  منذ  واملياه 
والشهر  واألسبوع  اليوم  يف  األرسة  توفرها  التي 
الصحيحة  والسلوكيات  املامرسات  نتيجة  والسنة 
يف التعامل مع الطاقة واملياه حتى يشعر الجميع 

بأهمية الرتشيد.



حملة  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  أطلقت      
االنضامم  وثيقة  عىل  للتوقيع  التجارية  املراكز  يف 
الهيئة  أطلقتها  التي  الرشيد  ساعة  مبادرة  إىل 
الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  من  بتوجيهات 
سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل 
حاكم الشارقة لتكون أول يوليو من كل عام من 
الساعة 2,30 حتى 3,30 ظهراً وهي الساعة التي 
وتصل  الكهربايئ  التيار  عىل  الطلب  فيها  يزداد 
األحامل إىل الذروة وذلك بهدف التوعية بأهمية 
االنبعاثات  وتخفيض  للطاقة  األمثل  االستخدام 
الكربونية من خالل  إغالق األجهزة الغري رضورية 

واالهتامم بالصيانة الدورية. 
    وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد الليم رئيس 
هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن اسرتاتيجية الهيئة 
محددة  ومعايري  أسس  تتضمن  املبادرة  لتنفيذ 
باستخدامات  الخاصة  املفاهيم  يف  تغيري  إلحداث 
تنفيذ  خالل  من  النتائج   أفضل  وتحقيق  الطاقة 
كافة  استقطاب  وتستهدف  الرتشيد  ساعة  مبادرة 

فئات ورشائح املجتمع.
 

االمكانات  كافة  وفرت  الهيئة  أن  إىل  وأشار     
املامرسات  ألفضل  وفقاً  املبادرة  لتنفيذ  الالزمة 
يف  املبادرة  تسهم  حتى  املجال  هذا  يف  العاملية 

ترسيخ مكانة إمارة الشارقة الحضارية وريادتها يف 
الحفاظ عىل البيئة ، مشرياً إىل ان املبادرة تسعى 
املجتمع والسياسيني ومراكز  لقادة  لتوجيه رسالة 
وكافة  املنازل  وربات  واملدارس  القرار  اتخاذ 
الفئات برضورة تضافر الجهود وذلك انطالقاً من 
الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  وتوجيهات  رؤية 
سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل 
والتواصل  التعاون  تعزيز  برضورة  الشارقة  حاكم 
إمارة  يف  واملؤسسات  والهيئات  الدوائر  كافة  بني 
الشارقة لتحقيق التنمية املستدامة وتنمية الوعي 
الحيوية والرتكيز عىل نرش ثقافة  بقضايا املجتمع 
سلوك  وجعلها  واملياه  الكهرباء  استهالك  ترشيد 
عىل  للحفاظ  الشارقة  إمارة  سكان  ميارسه  يومي 
الكهرباء واملياه  نعمتي املاء والكهرباء، حيث أن 
الحياة، وال تستطيع أي مجتمعات  تعتربان عامد 
لهام  اليومي  االحتياج  ظل  يف  عنهام  االستغناء 
والحياة  واالستقرار  للنمو  أساسيني  كمطلبني 
الطبيعية.. وتوافرهام يعني وجود حضارة وحياة 

ومنو وتقدم واستدامة.

مدير  سامل  جمعة  غادة  املهندسة  وأوضحت     
الهيئة  تنفذها  التي  الفعاليات  أن  الرتشيد  إدارة 
وتتضمن  أيام   4 ملدة  تستمر  مول  ميجا  مبركز 

مسابقات  وتنظيم  ومطبوعات  هدايا  توزيع 
عىل  للتوقيع  املختلفة  املجتمع  فئات  الستقطاب 
الخاص  واملجسم  الرتشيد  لساعة  االنضامم  وثيقة 
خالل  ستستمر  الهيئة  أن  إىل  مشرية  باملبادرة 
يف  الفعاليات  من  عدد  تنظيم  يف  املقبلة  املرحلة 
بأهداف  املراكز  مرتادي  لتوعية  التجارية  املراكز 
بأساليب  والتوعية  تنفيذها  ووسائل  املبادرة 
عىل  وتشجيعهم  الصحيحة  الرتشيد  ومامرسات 
الطريق  بداية  وجعلها  الرتشيد  لساعة  االنضامم 
ليكون ترشيد استهالك الطاقة واملياه سلوك يومي 

متارسه كافة فئات املجتمع.
    وأشار إىل  أن الطلب عىل الكهرباء واملاء يزداد 
استثامرات  يتطلب  مام  عالية،  مبعدالت  سنوياً 
سنوية كبرية ملجابهة النمو املضطرد يف االستهالك 
الطلب  إدارة  وحسن  االستهالك  ترشيد  ويسهم 
ورفع  املوارد  استغالل  تحسني  يف  الطاقة  عىل 
كفاءة استخدام الطاقة، وكذلك تخفيض تكاليفها 

لكل من املشرتكني والهيئة.

التميز  إدارة  مدير  عبدالله  محمد  وأوضح       
أن الهيئة نفذت دراسة استقصائية حول معدالت 
املاضية  سنوات  الخمس  خالل  الطاقة  استهالك 
يكون  لالستهالك  أعىل معدل  أن  الدراسة  وبينت 
درجات  ارتفاع  مع  تزامناً  وذلك  يوليو  أول  يف 
رمضان  شهر  مع  يتوافق  عندما  وخاصة  الحرارة 
محطات  عىل  األحامل  تزداد  حيث  املبارك 
تكاليف  زيادة  يساهم يف  الكهرباء مام  وشبكات 
اإلنتاج واستهالك الوقود لهذا جاء إطالق مبادرة 
عام  كل  من  يوليو  أول  يف  لتكون  الرتشيد  ساعة 
أكرث  ،وهي  عرصاً   3.30 حتى   2.30 الساعة  من 
الساعات التي يزيد فيها االستهالك  وذلك للفت 
النظر ورفع الوعي بخطر اإلستهالك الزائد  وتأثريه 

عىل شبكات الكهرباء والبيئة والتغري املناخي .
الرتشيد  ساعة  مبادرة  تنفيذ  آليات  أن  وأكدت 
من  واألنشطة  الفعاليات  من  العديد  تتضمن 
نصية   رسائل  بث  منها  محددة  خطة  خالل 
لجميع املشرتكني توضح كميات األحامل وتحثهم 
املعارض  يف  واملشاركة  املبادرة  مع  التفاعل  عىل 
الحكومية  الجهات  مع  بالتعاون  واملؤمترات 
ومصنعي األجهزة املوفرة للطاقة ورشكات الصيانة 
للتوعية بأهمية االستخدام األمثل للطاقة ورضورة 

استخدام األجهزة املوفرة والصيانة الدورية .
 

كهرباء الشارقة تطلق حملة للتوقيع على وثيقة مبادرة 
ساعة الرشيد في المراكز التجارية

     إستقبل سعادة الدكتور املهندس راشد الليم 
رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة مبكتبه بالهيئة 
ايفيكت  اليت  من رشكة  عال  مستوى  عىل  وفداً 
الرئيس  ودل  فيليب  برئاسة  األمريكية  ديزاين 
واملدير  ديزاين  ايفيكت  اليت  لرشكة  التنفيذي 
االجتامع  تناول  وقد  تايلور.  تيم  لرشكة  العام 
آفاق التعاون ما بني الهيئة ورشكة اليت ايفيكت 
االنظمة  الفنية يف مجال  الخربات  وتبادل  ديزاين 
مخططات  الجانبان  ناقش  وقد  للطاقة.  املرشدة 
حلول  مع  والتوعية  الرتشيد  برامج  لتنفيذ  الهيئة 
صاحب  توجيهات   اطار  يف  وذلك  الصيف  فصل 
السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 
عضو املجلس االعىل حاكم الشارقة للهيئة برضورة 
املتطلبات  وتوفري  املخططات  إعداد  يف  الرشوع 
املعلنة   « الرتشيد  ساعة   « مبادرة  لتنفيذ  الالزمة 
من قبل الهيئة والتي سيتم اطالقها يف اليوم االول 
الساعة  عام  وذلك من  يوليو  من كل  من شهر 

2:30 حتى 3:30 ظهراً .

الطالق  الهيئة  استعدادات  االجتامع  وناقش      
الالزمة.  االمكانيات  وتوفري  الرتشيد  ساعة  مبادرة 
الجهود  تضافر  رضورة  عىل  االجتامع  اكد  وقد 
والعاملية  واالقليمية  املحلية  املستويات  عىل 
تهدف  التي  املبادرة  هذه   إنجاح  يف  للمساهمة 
وريادتها  الحضارية  الشارقة  إمارة  مكانة  لرتسيخ 
يف مجاالت املحافظة عىل البيئة وترشيد استهالك 
الطاقة وتحقيق التنمية املستدامة من أجل توفري 

املوارد الطبيعية ألجيال املستقبل.

     وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد الليم أن 
كبرياً برتشيد استهالك الطاقة  الهيئة تويل اهتامماً 
وتوعية املجتمع باهمية الرتشيد واالستخدام االمثل 
للطاقة و تخفيض االنبعاثات الكربونية من خالل 
بالصيانة  واالهتامم  الرضورية  األجهزة غري  إغالق 
الدورية واستخدام االضاءات املرشدة. واوضح أن 
ساعة  مبادرة  لتنفيذ  استعدادتها  إكامل  الهيئة 
حاكم  السمو  صاحب  لتوجيهات  وفقا  الرتشيد 

في إطار توجيهات حاكم الشارقة بتطبيق مبادرة ساعة الترشيد:
رئيس الهيئة يبحث مع وفد أمريكي آفاق التعاون في مجال األنظمة 

المرشدة للطاقة 

الرئيس  ودل  فيليب  أشاد  جانبة  ومن  الشارقة. 
بتبني  ديزاين  ايفيكت  اليت  لرشكة  التنفيذي 
الحديثة  التقنيات  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة 
والخطوات  والسبل  الوسائل  لتعزيز  والسعي 
الكفيلة بتلبية الطلب املتزايد عىل الطاقة . واشار 
اىل ان الرشكة متتلك تقنيات عالية يف مجال انتاج 
كهرباء  هيئة  مع  التعاون  وان  املرشدة  االضاءات 
ومياه الشارقة يف مجال سيساهم يف توفري كميات 
كبرية من الطاقة وترشيد االستهالك وضامن الدقة 

والجودة يف احتساب كميات االستهالك الفعلية.
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تركيب  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  أنجزت      
عدد 350 عمود إنارة ومتديد الكايبالت ولوحات 
مبنطقة  الدائري  الطريق  بإنارة  الخاصة  التوزيع 
شعبية  تضمنت  الشعبيات  من  وعدد  املدام  فيل 
 . واملعايش  والبحايص  فاطمة  وطوي  الخوالد 
الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأوضح 
رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أنه فور صدور 
الشيخ  السمو  لصاحب  السامية  التوجيهات 
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس 
فرق  تجهيز  الهيئة  بدأت  الشارقة  حاكم  األعىل 
العمل للبدء الفوري يف تركيب اعمدة اإلنارة عىل 
إىل  باإلضافة  املدام  فيل  مبنطقة  الدائري  الطريق 
إنارة الطرق الداخلية والشعبيات حيث تم توفري 
أعمدة اإلنارة والكايبالت الالزمة وتم االنتهاء من 

العمل .
السمو  لصاحب  املستمرة  املتابعة  ومثن      
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو 
التفاصيل  لكافة  الشارقة  حاكم  األعىل  املجلس 
الهيئة وحرص سموه عىل  الخاصة مبجاالت عمل 
املناطق  كافة  الكريم يف  العيش  كافة سبل  توفري 

سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  وجه      
حاكم  األعىل  املجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن 
باتخاذ  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  الشارقة، 
مبدينة  الساف  شارع  إلنارة  الفورية  االجراءات 
املرورية  الحوادث  لوقوع  تجنباً  وذلك  كلباء 
إمارة  مناطق  لكافة  والسالمة  األمن  وتحقيق 
املهندس راشد  الدكتور  . وأوضح سعادة  الشارقة 
فور  أنه  الشارقة  الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه 
صدور التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ 
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس 
فرق  تجهيز  الهيئة  بدأت  الشارقة  حاكم  األعىل 
اإلنارة يف  أعمدة  تركيب  الفوري يف  للبدء  العمل 
شارع الساف حيث تم توفري عدد 81 عمود إنارة، 
وتم  اإلنارة  أعمدة  تركيب  العمل  فرق  وبارشت 

انجاز املرشوع.
املرشوعات  من  اإلنارة  مرشوعات  أن  وأكد     
تنفيذها  الهيئة  تواصل  التي  والرضورية  الحيوية 
خطة  خالل  من  الشارقة  بإمارة  املناطق  بجميع 
إسرتاتيجية وجدول زمني يتم تطبيقه يف عمليات 
توجيهات  أن  وأوضح  املناطق.  كافة  يف  اإلنارة 

صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 
الشارقة  حاكم  األعىل  املجلس  عضو  القاسمي 
مجال  يف  العاملية  النظم  أفضل  تطبيق  تضمنت 
حديثة  مصابيح  تركيب  خالل  من  الشوارع  إنارة 
مع  تتناسب  بحيث  اإلنارة  أعمدة  يف  ومتطورة 
حالة التطوير التي تشهدها إمارة الشارقة يف كافة 
مناطقها  ومثن املتابعة املستمرة لصاحب السمو 
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو 
التفاصيل  لكافة  الشارقة  حاكم  األعىل  املجلس 
الهيئة وحرص سموه عىل  الخاصة مبجاالت عمل 
املناطق  كافة  الكريم يف  العيش  كافة سبل  توفري 

للمواطنني واملقيمن عىل أرض إمارة الشارقة. 

إدارة كلباء أن  الزعايب مدير      وأوضحت موزة 
الهيئة ستستخدم ألول مرة مصابيح موفرة للطاقة 
كلباء  مبدينة  الشوارع  إنارة  يف   )  LED( بنظام 
خالل  الساف  شارع  إنارة  مرشوع  تنفيذ  وسيتم 
تركيب  يف  الفوري  البدء  سيتم  حيث  أيام  عدة 
التوزيع  ولوحات  الكايبالت  متديد  ثم  األعمدة 
الشارع  هذا  إلناة  املوفرة  املصابيح  وتركيب 

الشارقة.  إمارة  أرض  عىل  واملقيمن  للمواطنني 
املرشوعات  من  اإلنارة  مرشوعات  أن  وأكد 
تنفيذها  الهيئة  تواصل  التي  والرضورية  الحيوية 
خطة  خالل  من  الشارقة  بإمارة  املناطق  بجميع 
إسرتاتيجية وجدول زمني يتم تطبيقه يف عمليات 

اإلنارة يف كافة املناطق.
أفضل  تطبيق  عىل  تحرص  الهيئة  أن  وأوضح 
الشوارع من خالل  إنارة  العاملية يف مجال  النظم 
تركيب مصابيح حديثة ومتطورة يف أعمدة اإلنارة 
تشهدها  التي  التطوير  حالة  مع  تتناسب  بحيث 
تنفيذ  إىل  إضافة  مناطقها  كافة  الشارقة يف  إمارة 
دراسات الستخدام الطاقة الشمسية يف إنارة بعض 
اإلنارة  مرشوعات  أن  مؤكداً  بالشارقة  الشوارع 
التي تم تنفيذها يف غالبية املناطق بإمارة الشارقة 
ساهمت يف تجميل األحياء السكنية وتوفري األمن 
عجلة  ودفع  وللمشاه  السيارات  لسائقي  واألمان 
الجاميل  التصميم  مراعاة  ويتم  املستمرة  التنمية 
يف أعمدة اإلنارة واللمبات املستخدمة يف اإلضاءة.
وأشار املهندس أحمد بني ياس مدير إدارة اإلنارة 
لشعبية  إنارة  عمود   141 عدد  تركيب  تم  أنه 

حاكم الشارقة يوجه بإنارة شارع الساف 
بكلباء وكهرباء الشارقة تبدأ التنفيذ 

الفوري

وتجميل  املرورية  الحوادث  من  والحد  الحيوي 
املنطقة.

     وأشارت إىل أن مرشوعات اإلنارة من املرشوعات 
األمن  وتوفري  السكنية  األحياء  لتجميل  الرضورية 
عجلة  ودفع  وللمشاه  السيارات  لسائقي  واألمان 
الجاميل  التصميم  مراعاة  ويتم  املستمرة  التنمية 
يف أعمدة اإلنارة واللمبات املستخدمة يف اإلضاءة.

و130  فاطمة  طوي  لشعبية  عمود  و43  الخوالد 
 36 عدد  تركيب  وتم  البحايص  لشعبية  عمود 
 90 عدد  إضافة  وسيتم  املعايش  لشعبية  عمود 
عمود إنارة أخرى للشعبية. وأشار املهندس خليفة 
بالهيئة  الوسطى  املنطقة  إدارة  مدير  الطنيجي 
وتوصيل  األعمدة  تركيب  من  االنتهاء  تم  أنه  إىل 
توفري  التوزيع ويجري حالياً  التمديدات ولوحات 
وتركيب أفضل أنواع املصابيح املوفرة للطاقة عىل 
األعمدة والتنسيق للبدء يف إنارة الطريق الدائري 

فيل املدام والشعبيات.

كهرباء الشارقة تنتهي من تركيب 
أعمدة اإلنارة ولوحات التوزيع في الطريق 
الدائري فلي المدام وعدد من الشعبيات
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الدكتور سلطان  الشيخ  السمو  اعتمد صاحب     
حاكم  األعىل  املجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن 
الشارقة ، قوائم املنح الدراسية لعام 2015، 2016  
العامة  الثانوية  يف  املتفوفقني  والطالبات  للطلبة 
األمريكية  والجامعة  الشارقة  بجامعتي  لاللتحاق 
املهندس  الدكتور  سعادة  وأوضح    . الشارقة  يف 
راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن 
املنح  قامئة  اعتمد  الشارقة  حاكم  السمو  صاحب 
الدراسية بإجاميل عدد 500 طالباً وطالبة بجامعة 

الشارقة والجامعة األمريكية يف الشارقة .

  وأشاد بتوجيهات وحرص صاحب السمو الشيخ 
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس 
محدود  الال  سموه  الشارقة، ودعم  حاكم  األعىل 
وتخفيف   ، املتفوقني  وخاصة  والطالبات  للطالب 
الهيئات  وتكاتف جهود  األرس،  التعليم عن  أعباء 
أفضل  لتوفري  الحكومية  واملؤسسات  والدوائر 
كوادر  إعداد  يف  يساهم  مبا  التعليمية،  الفرص 
العمل  سوق  احتياجات  لتلبية  مؤهلة  وطنية 
التعليم  أن  وأكد   . الفنية  التخصصات  يف  خاصة 
األسس  أهم  واحد  استثامر  أفضل  يعترب  املتميز 
التي يعتمد عليها التطوير املستمر، مشريا إىل أن 
بهدف  الدراسية  املنح  تقديم  عىل  تعمل  الهيئة 
املتفوقني،  والطالبات  الطالب  ومساندة  دعم 

حاكم الشارقة 
يعتمد 500 منحة دراسية للمتفوفقين في 

الثانوية لاللتحاق بجامعتي الشارقة واألمريكية

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

يف تطوير مجاالت عملها.  
    وأوضحت خولة عبدالرحمن بن هده رئيسة 
شعبة املنح الدراسية بهيئة كهرباء ومياه الشارقة 
الدراسية  للمنح  املستحقني  أسامء  إعالن   تم  أنه 
الثانوية  وطالبات  طلبة  من   2016/  2015 للعام 

املتفوقني وتم ارسال بريد اليكرتوين ورسالة نصية 
للحاصلني عىل املنح الدراسية وفقا للبيانات التي 
تم تسجيلها من خالل املوقع االليكرتوين ، وذلك 
الهيئة  أقرتها  التي  اإلجراءات  من  االنتهاء  بعد 
كام   ،85% معدل  عيل  الحصول  تضمنت  والتي 
توجد منحة دراسية كاملة، ونصف منحة، وذلك 
عىل أساس دراسة الحالة االجتامعية واملادية لويل 
األمر من واقع املستندات، واألوراق املقدمة من 

الطالب، ووفقاً ملتطلبات سوق العمل. 
يف  التسجيل  باب  فتح  تم  أنه  إىل  وأشارت       
الثانوية  وطالبات  لطالب  الدراسية  املنح  برنامج 
والجامعة  الشارقة  جامعة  يف  للدراسة  املتفوقني، 
اإللكرتوين  املوقع  خالل  من  بالشارقة  األمريكية 
للهيئة، ابتداًء من يوم الخميس 9 يوليو، واستمر 
التسجيل حتى  يوم األحد 9 أغسطس 2015  وبعد 
املقدمة  واألوراق  املستندات  مراجعة  تم  ذلك 
الستكامل  والطالبات  الطالب  مع  والتواصل 
بياناتهم وإعداد قامئة باملستحقني للمنح الدراسية 
بنتيجتها  املتقدمني  وإخطار  اعتامدهها  تم  والتي 

والرد عىل أية استفسارات.               

    كرمت هيئة كهرباء ومياه الشارقة معايل سهيل 
محمد املزروعي وزير الطاقة إلختياره الشخصية 
املتميزة عن شهر يوليو الذي أطلقت عليه الهيئة 
شهر الرتشيد وذلك لجهوده املؤثرة يف مجال إنتاج 
الطاقة وتطوير املرشوعات والقوانني الخاصة بها 
مع  تزامناً  وذلك  لها  األمثل  باالستخدام  والتوعية 
إطالق الهيئة لوثيقة الشارقة مدينة الرتشيد التي 
سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  اعتمدها 
حاكم  األعىل  املجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن 
الشارقة. سلم سعادة الدكتور املهندس راشد الليم 
التكريم  درع  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس 
يف  الطاقة  وزير  املزروعي  محمد  سهيل  ملعايل 

املقر الرئييس للوزارة بأبوظبي.
     وأوضح سعادة الدكتور املهندس راشد الليم 
اختيار  ان  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس 
الشخصية  الطاقة  وزير  املزروعي  سهيل  معايل 
املتميزة لشهر الرتشيد جاء ملا له من دور قيادي 
واالسرتاتيجيات  السياسات  وضع  يف  ثاقبة  ورؤية 
واعتامد  وتنويع مصادرها  الطاقة  إنتاج  يف مجال 
مدى  ومراقبة  الكهرباء  استهالك  ترشيد  إجراءات 
وإعداد  السياسات  بهذه  الجميع  إلتزام  حسن 

يف  تدريبية  ودورات  وتثقيفية  توعوية  برامج 
مجال االستخدام األمثل للطاقة .

يف  الطاقة  وزير  ملعايل  الفعال  الدور  إىل  وأشار 
دفع الترشيعات واإلسرتاتيجيات وتبني مرشوعات 
واإلقتصاد  االستهالك  وترشيد  املتجددة  الطاقة 
عىل  وحرصه  الدولة  مناطق  كافة  يف  األخرض 
التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية 
أفضل  وتطبيق  الطاقة  مبجاالت  املعنية  والخاصة 
التنمية  وتحقيق  الرتشيد  وسلوكيات  وسائل 
الحضاري. وتقدمه  املجتمع  ورفاهية  املستدامة 
كهرباء  هيئة  بني  املشرتك  التعاون  أن  إىل  وأشار 
إعداد  يف  ساهم  الطاقة  ووزارة  الشارقة  ومياه 
لتطوير  ونظم  وترشيعات  متخصصة  دراسات 
الترشيعات  وإعداد  الطاقة  إنتاج  مرشوعات 
األجيال  حقوق  عىل  تحافظ  التي  والقوانني 

القادمة يف املوارد الحيوية. 
    وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد الليم أن 
العاملية  الفنية  املواصفات  أحدث  تطبق  الهيئة 
استخدام  عىل  وتحرص  الطاقة  وتوزيع  إنتاج  يف 
بهدف  عملها  مجاالت  يف  للبيئة  صديقة  مواد 
العاملية. واملواصفات  املعايري  أفضل  إىل  الوصول 

وأشار إىل أن الهيئة أطلقت العديد من املبادرات 
إمارة  يف  الطاقة  مرشوعات  لتطوير  تهدف  التي 
األمثل  اإلستخدام  بأهمية  التوعية  ونرش  الشارقة 
تضمنته  مبا  الرتشيد  مدينة  الشارقة  وثيقة  وتعترب 
وخطة  منهج  ومبادئ  واسرتاتيجيات  أهداف  من 
التنمية  لتحقيق  خاللها  من  الهيئة  تسعى  عمل 
الوزارات  مختلف  مع  بالتعاون  املستدامة 
املحلية  والدوائر  والهيئات  العلمية  واملؤسسات 

واالتحادية.
   ومن جانبه أشاد معايل وزير الطاقة سهيل محمد 
املزروعي بالتطور الذي تشهده هيئة كهرباء ومياه 
الشارقة والذي ميثل نقلة نوعية يف الخدمات التي 
بني  املستمر  التعاون  ومثن  للمشرتكني  تقدمها 
التنمية  تحقيق  يف  يساهم  مام  والهيئة  الوزارة 
هيئة  الوزير عىل جهود  معايل  وأثنى  املستدامة. 
الحمالت  إعداد  مجال  يف  الشارقة  ومياه  كهرباء 
التوعوية بأهمية االستخدام األمثل للطاقة واملياه 
خاصة وثيقة الشارقة مدينة الرتشيد التي اعتمدها 
صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 
الشارقة  حاكم  األعىل  املجلس  عضو  القاسمي 
ومبادئ  واسرتاتيجيات  أهداف  من  تضمنته  وما 
املستدامة  التنمية  تحقيق  بهدف  الهيئة  وضعتها 
مبستويات عاملية معتمدة عىل اسرتاتيجية واضحة 
بحيث  والريادة  التميز  لتحقيق  مبتكرة  وأفكار 
ترشيد  يف  به  يحتذى  منوذجاً  الشارقة  تصبح 
مع  التعاون  عىل  الوزارة  حرص  مؤكداً  االستهالك 
إعدد  يف  منها  واالستفادة  الوثيقة  لتفعيل  الهيئة 
أن  إىل  مشرياً  الطاقة،  استهالك  ترشيد  قانون 
عمل  ميثاق  تعترب  الرتشيد  مدينة  الشارقة  وثيقة 
لجميع فئات املجتمع لتحقيق الهدف يف التنمية 
يف  للدولة  التنافسية  القدرة  وزيادة  املستدامة 

مجال استخدام الطاقة واملياه.
وتطوير  الجهود  تضافر  أهمية  إىل  وأشار      
بأداء  ترتقي  التي  املختلفة  والربامج  اآلليات 
العمل، وتحقيق اإلنجازات التي تسهم يف ترجمة 
رؤية اإلمارات 2021، الهادفة إىل تحقيق التنمية 
مستوى  عىل  الريادي  دورها  وتعزيز  املستدامة 
أساسية  ركيزة  تعترب  الطاقة  أن  وأوضح  العامل. 
املجاالت  شتى  يف  والتطور  االنجازات  لتحقيق 
واملبادئ  السامية  بالقيم  التزود  من  البد  لذلك 
لهذه  األمثل  االستخدام  عىل  تحثنا  التي  النبيلة 
عىل  للحفاظ  مسئولياتنا  وتحمل  الحيوية  املوارد 
وأكد  املوارد.  هذه  يف  القادمة  األجيال  حقوق 
له  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  بتكريم  إعتزازه 

واختياره  الشخصية املتميزة عن شهر الرتشيد.

كهرباء الشارقة تكرم وزير الطاقة إلختياره الشخصية 
المتميزة لشهر الترشيد



الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  أعلن      
الهيئة  أن  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس 
تعمل عىل تنفيذ خطة شاملة لرفع طاقة وحدات 
وتحلية  الطاقة  إنتاج  محطات  يف  الكهرباء  توليد 
املياه التابعة للهيئة بالتعاون مع كربيات الرشكات 
ملواكبة  متخصصة  دراسات  خالل  من  العاملية 
التوجهات العاملية يف هذا املجال وتحقيق التنمية 

املستدامة.
الدكتور  سعادة  استقبال  خالل  ذلك  جاء      
ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم  راشد  املهندس 
األسبانية  آرنري  رشكة  من  وفداً  مبكتبه  الشارقة 
املتكاملة  الهندسية  األعامل  مجاالت  يف  الرائدة 
اليجاندرو  برئاسة  الكهربائية  الطاقة  ملشاريع 
من  االجتامع  حرض  كام   ، الرشكة  مدير  سوبيز 
إدارة  مدير  السويدي  عيىس  املهندس  الهيئة  
التوليد واملهندس عثامن رسور املاس مدير إدارة 
التحكم واملهندس سعود عبد العزيز مدير محطة 
واملهندس  املياه  وتحلية  الكهرباء  لتوليد  اللية 

مصطفى الحاجوين مدير محطة كهرباء واسط.
إجراء  عىل  االجتامع  خالل  الطرفان  واتفق 
الدراسات الفنية الالزمة لتنفيذ برامج لرفع طاقة 

وحدات توليد الكهرباء يف محطات إنتاج الكهرباء 
للهيئة عن طريق استخدام  التابعة  املياه  وتحلية 
كفاءاتها  وترفع  الوحدات  إنتاجية  تعزز  مربادات 
العالقات  تعزيز  عىل  االتفاق  تم  كام  التشغيلية 
يف  واملعلومات  الخربات  وتبادل  االسرتاتيجية 
مجال أنظمة وبرامج الطاقة وذلك يف اطار خطط 
الهيئة  تنفذها  التي  والتطوير  التحديث  وبرامج 
ملحطات توليد الكهرباء التابعة لتحقيق االستفادة 
كفاءة  لزيادة  املتطورة  التقنيات  من  القصوي 
املياه  وتحلية  الكهربائية  الطاقة  توليد  وحدات 
لتلبية الطلب املتزايد  التابعة للهيئة  يف املحطات 
عىل الطاقة نتيجة التطور واالزدهار الذي تشهده 

إمارة الشارقة.
    وقدم الدكتور املهندس راشد الليم للوفد رشحاً 
وتطورها  وأنشطتها  الهيئة  عمل  مجاالت  عن 
والتقدم املستمر يف خدماتها، مستعرضاً اسرتاتيجية 
الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  ومبادرات  ومشاريع 
الشيخ  السمو  صاحب  رؤية  عىل  تستند  التي 
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس 
األعىل حاكم الشارقة ، رعاه الله، كام تطرق ألهم 
التي  التطويرية واملبادرات االسرتاتيجية  املشاريع 

مصادر  لتنويع  الشارقة  إمارة  يف  الهيئة  تنفذها 
تطبيق  خالل  من  عليها  الطلب  وخفض  الطاقة 
أفضل املامرسات العاملية يف مجال ترشيد استهالك 
املوارد واملحافظة عليها مشرياً إىل أن الهيئة بدأت 
يف تطبيق مبادئ حفظ مصادر الطاقة التي تكفل 
بها مكتب األمم املتحدة لتطوير الربامج الصناعية 
تحت  العاملية  املقاييس  منظمة  تبنتها  والتي 
ومياه  كهرباء  هيئة  كأول   ،500001 ايزو  مسمى 

عربية تتبنى هذه التوصيات.
    من جهته، أبدى اليجاندرو سوبيز مدير رشكة 
مرشوعات  يف  باملشاركة  اهتاممه  األسبانية  آرنري 
تقنيات  باستخدام  املتعلقة  سيام  وال  الهيئة 
وتبادل  اإلنتاج،  محطات  لتحديث  متطورة 
يف  واملساهمة  والتقنيات  واملعلومات  الخربات 
وأشاد  الشارقة  إلمارة  املستدام  النمو  تحقيق 
تطوير  عىل  وحرصها  للهيئة  املتميز  باملستوى 
الدكتور  لسعادة  بالشكر  وتقدم  العمل  مجاالت 
حسن  عىل  الهيئة  رئيس  الليم  راشد  املهندس 

االستقبال وحرصه عىل تفعيل مجاالت التعاون.

كهرباء الشارقة تنفذ برامج لتطوير محطات 
الخبرات   مع  بالتعاون  والتحلية  اإلنتاج 

األسبانية

الليم  املهندس راشد  الدكتور  استقبل سعادة      
رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة وفد من رشكة 
ايسالندك ملياه الرشب لجمهورية ايسالندا برئاسة 
هانكوك  وكريس  الرشكة  رئيس  أوالفسون  جون 
مدير الشؤون التجارية ، ملناقشة التعاون املشرتك  
وتبادل الخربات بني الجانبني ىف مجال مياه الرشب 

املعبأة.
      وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد الليم رئيس 
العاملية  الهيئة والرشكات  التواصل بني  أن  الهيئة، 
دائم  الرشب  مياه  مجال  يف  املتخصصة  واملحلية 
تحقيق  إىل  يهدف  اللقاء  أن هذا  وتابع  ومستمر 
الحديثة  التكنولوجيا  نقل  ىف  التعاون  من  املزيد 
مصنع  إىل  العاملية  الرشكات  كربى  يف  املوجودة 
وأشار  العاملية.  املستويات  ليضاهي  زالل  مياه 
إىل أنه تم تنظيم زيارة لوفد الرشكة االيسالندية 

التكنولوجيا  عىل  للتعرف  زالل  مياه  مصنع  إىل 
وأشاد  ينتجها،  التي  والعبوات  باملصنع  املطبقة 
الوفد باملستوى املتميز ملعدات ومنتجات املصنع 
واعتامده عىل امليكنة اآللية وإنتاج املياه من اآلبار 

الجوفية الطبيعية ومعالجتها بأفضل التقنيات.
لتحسني  شاملة  خطة  تنفذ  الهيئة  أن  وأكد      
زالل  مياه  مصنع  يف  املعبأة  الرشب  مياه  جودة 
جوفية  طبيعية  مصادر  من  بأنها  متتاز  والتي 
من  وهي  إىل 3%  الصوديوم  نسبة  تخفيض  وتم 
منتجات  وحصلت  عاملياً  املستخدمة  النسب  أقل 
املنظامت  من  الجودة  شهادات  عىل  املصنع 
ومنظمة  والهاسب  االيزو  مثل  واملحلية  العاملية 

املقاييس واملواصفات اإلماراتية.   
    وأوضح أن تطوير منظمومة الرتويج والتوزيع 
مع  التواصل  يف  سيساعد  املصنع  ملنتجات 
أنتجت  نظيفة  مياه  توفري  وضامن  املستهلكني 
عرب طرق مستدامة، حيث أن الحصول عىل مياه 

كهرباء الشارقة تبحث مع وفد ايسلندي  تبادل الخبرات في مجال مياه الشرب المعبأة

للصحة  عنها  غنى  ال  رضورة  املأمونة  الرشب 
العامة.

     من جانبه أوضح جون اوالفسون رئيس رشكة 
ايسالندك أن املياه املعبأة أصبحت سوقاً مهمة يف 
عليها  الطلب  زيادة  ويتوقع  العامل،  أنحاء  جميع 
ما شاهده من  أن  إىل  ، مشرياً  املقبلة  املرحلة  يف 
امليكنة  عىل  وإعتامده  زالل  مياه  مبصنع  تطوير 
الكاملة يف جميع مراحل االنتاج يضاهي الرشكات 
العاملية  مام يحقق له العديد من املزايا التنافسية 
ويوفر الفرص أمام املنتجات يف األسواق الخارجية.
املهندس  الدكتور  لسعادة  بالشكر  الوفد  وتقدم 
الجاد  للعمل  الهيئة  الليم ولجميع موظفي  راشد 
والرتتيبات  التعاون  وروح  االستقبال  وحسن 

الخاصة بزيارة وفد الرشكة للهيئة ومصنع زالل.
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    أكد سعادة الدكتور املهندس راشد الليم رئيس 
هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة تعمل عىل 
تطبيق أنظمة متقدمة متثل آخر ما توصلت إليه 
التكنولوجيا يف مجال اإلنارة ، األمر الذي َسُيِسهم 
استهالك  وترشيد  اإلنفاق  تخفيض  يف  شك  بال 
استقبال  خالل  ذلك  جاء   . الكهربائية  الطاقة 
من  لوفد  الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة 
رشكة اليومن الكندية املتخصصة يف توفري تقنيات 
استهالك  توفري  مجال  يف  مبتكرة  وحلول  متطورة 
الطاقة الكهربائية برئاسة نيك جيانكوال مدير عام 

الرشكة .
راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  واستعرض       
بدأت  التي  املرشوعات  أبرز  اللقاء  خالل  الليم 
يف  اإلنارة  مصابيح  الستبدال  تنفيذها  يف  الهيئة 
الشوارع بأخرى موفرة للطاقة بأفضل املواصفات 
العاملية والخطط املستقبلية لنرش ثقافة استخدام 
الحكومية  املنشآت  كافة  يف  املوفرة  املصابيح 
تطبيقاً  وذلك  األفراد  ومنازل  الخاصة  والرشكات 
ملبادئ حفظ مصادر الطاقة التي تكفل بها مكتب 
والتي  الصناعية  الربامج  لتطوير  املتحدة  األمم 
 ( مسمى  تحت  العاملية  املقاييس  منظمة  تبنتها 
ISO 50001  ( وتطبقها الهيئة كأول هيئة كهرباء 
وتطبقها.  التوصيات  هذه  تتبنى  عربية  ومياه 
الرتشيد  إدارة  خالل  من  الهيئة  أن  وأوضح 
الخدمات  من  العديد  تقدم  استحدثتها  التي 

املتعلقة  االستشارات  مجال  يف  خاصة  للمشرتكني 
الدوائر  مساعدة  بهدف  الطاقة  استهالك  برتشيد 
واألفراد  األعامل  ومجتمع  الرشكات  الحكومية 
توفري  من  متكنهم  التي  السبل  أفضل  إيجاد  عىل 
وترشيد الطاقة مبا يضمن لهم الفرصة للمساهمة 
التنمية  وتحقيق  البيئة  عىل  الحفاظ  يف  الفّعالة 
الهيئة  أن  وأكد  التكاليف.   وتوفري  املستدامة 
بدأت يف تطبيق منظومة متطورة لرتشيد استهالك 
الطاقة خاصة يف مجال  اإلضاءة التي تستهلك ما 
يف  املستهلكة  الطاقة  إجاميل  من   )20%( يقارب 
املنازل و)%40( من إجاميل الطاقة املستهلكة يف 
الكثري من البنايات التجارية وذلك عند استخدام 
املصابيح الحرارية، هذا فضال عن أنها تتسبب يف 
االنبعاثات الكربونية التي تتسبب يف رفع درجات 
الحرارة وتعترب من العنارص امللوثة للبيئة والضارة 

بالصحة العامة. 
املزودة  للطاقة  املوفرة     وأشار إىل أن املصابيح 
بتقنية املؤرش الضويئ واملعروفة باسم )LED( هي 
حيث  املجال  هذا  يف  تقدما  واألكرث  األمثل  الحل 
تعترب هذه املصابيح مبختلف أشكالها وتصاميمها 
وألوانها واستخداماتها من أحدث ما توصلت إليه 
التكنولوجيا يف هذا املجال الجديد اآلخذ بالتطور.
كبرية  فوائد  تقدم   )LED( مصابيح   أن  وأكد 
للمستهلكني ومتثل استثامرا طويل األمد يف مجال 
وتقلل  اإلضاءة  يف  املستخدمة  الطاقة  ترشيد 

استهالك الطاقة بنسية ترتاوح بني 40 – %50 ، كام  
تقلل من تكاليف الصيانة نظرا لعمرها االفرتايض 
يف  املالية  العوائد  عىل  الحصول  وميكن  الطويل 
خالل  اإلضاءة  من  النوع  هذا  برتكيب  االستثامر 
االستهالك  كمية  حسب  وذلك  سنوات   )4  –  1(
تذكر  كربونية  انبعاثات  يف  تتسبب  ال  أنها  كام 
العامة  الصحة  ترضُّ  وال  للبيئة  صديقة  فهي  لذا 
رشكة  عام  مدير  جيانكوال  نيك  أكد  جانبه  .ومن 
اليومن الكندية حرص الرشكة عىل تقديم آخر ما 
توصلت إليه التكنولوجيا يف مجال ترشيد استهالك 
الطاقة الكهربائية املستخدمة يف اإلضاءة بناًء عىل 
اسرتاتيجيات مدروسة ووفق أرقى املعايري العاملية 
وتطوير  بحث  عملية  خالل  من  وذلك  املتبعة، 
خلق  يف  املشاركة  إىل  خاللها  من  الرشكة  تسعى 

بيئة خرضاء وصحية ونظيفة.
الشارقة  إمارة  تشهده  الذي  بالتطور  وأشاد       
التحتية  البنية  مرشوعات  مجال  يف  خاصة 
والحفاظ  بالبيئة  واالهتامم  الطاقة  ومرشوعات 
تتطلع  الرشكة  أن  إىل  مشرياً  الحيوية  املوارد  عىل 
هيئة  مع  االسرتاتيجية  والرشاكة  التعاون  لتفعيل 
كهرباء ومياه الشارقة خالل املرحلة املقبلة وتقدم 
بالشكر لسعادة الدكتور املهندس راشد الليم عىل 
حسن االستقبال وروح التعاون التي بدت واضحة 

.

كهرباء الشارقة تبحث مع وفد كندي تطبيق أنظمة متقدمة في مجال اإلضاءة 

الليم  راشد  املهندس  الدكتور  استقبل سعادة      
وفداً  مبكتبه  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس 
رونالد  يضم  األوسط  الرشق  تيبودين  رشكة  من 
اإلمارات  دولة  يف  فرع  مدير  كونينغز  اي  يف 
مدير هندسة  الهاشمي  ومنترص  املتحدة  العربية 
الهنديس  القرييش املستشار  التحتية وخالد  البنية 
بالرشكة وناقش الجانبان مرشوع تطوير وتوسعة 
شبكة نقل خدمات املياه عرب خور الشارقة الذي 
نقل  شبكة  كفاءة  لزيادة  لتنفيذه  الهيئة  تخطط 
الطلب  ملقابلة  الشارقة  مبدينة  املياه  وتوزيع 
عرب  النقل  شبكة  أن  حيث  املياه  عىل  املتنامي 
خور الشارقة يحقق العديد من املزايا مثل زيادة 
تكاليف  كبرية يف  توفريات  وتحقيق  النقل  كفاءة 
مصادر  بني  ما  املياه  خطوط  ومتديدات  تشغيل 
اإلنتاج يف محطة اللية وشبكة التوزيع يف املدينة، 
كام استعرض الجانبان آفاق التعاون ما بني الهيئة 
وتيبودين التي تعد من الرشكات العاملية الرائدة 
بالهيئة  وتربطها  النقل  يف مجال هندسة شبكات 

عالقة وطيدة يف هذا املجال. 
فيام  الرشاكة  تعزيز  الجانبان عىل  اتفق      وقد 
املائية  والدراسات  األبحاث  مجاالت  يف  بينهام 
نقل  شبكات  كفاءة  لزيادة  التطويرية  واملشاريع 
وتوزيع املياه يف إمارة الشارقة وتبادل املعلومات 
والخربات ما بني الطرفني يف هذه املجاالت.وأعرب 
تبذلها  التي  الحثيثة  للجهود  تقديره  عن  الوفد 
عرب  العمل  مجاالت  كافة  لتطوير  الهيئة  إدارة 
مبادرات ومشاريع مبتكرة تهدف لتحقيق تنمية 
مستدامة متكن الهيئة من تبوأ مكانة متقدمة بني 
الهيئات العاملية الرائدة العاملة يف مجال خدمات 

الكهرباء واملياه يف املنطقة. 
الهيئة يف  للتعاون مع  استعداده  الوفد  وأكد      
لالرتقاء  والبحثية  التطويرية  املشاريع  مجاالت 
إمارة  يف  املياه  وتوزيع  نقل  وشبكات  بخدمات 

الشارقة. 

كهرباء الشارقة تبحث مشروع تطوير شبكة نقل المياه عبر خور الشارقة 
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    إستقبل سعادة الدكتور املهندس راشد الليم 
مبكتبه  الشارقة   ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس 
ضم   غاز  دانة  رشكة  من  املستوى  رفيع  وفدا 
التنفيذي  الرئيس  وارد  املان  باتريك  الدكتور 
للرشكة وبول جايتوناملدير الفني واملدير العام 
واستعرض  اإلمارات،  بدولة  الرشكة  ملكتب 
فيه مصلحة  ملا  بينهام  التعاون  آفاق  الجانبان 
واملعلومات  الخربات  تبادل  وامكانية  الطرفني 
اسرتاتيجية  إطار  يف  خاصة  الجانبني  بني  ما 
العاملية  املؤسسات  مع  بإقامة رشاكات  الهيئة 

واملحلية الرائدة.

رشكة  وفد  الهيئة  رئيس  سعادة  واطلع      
واملشاريع  الهيئة  مخططات  عىل  غاز  دانة 
التي تنفذها يف كل قطاعات عملها  التوسعية 
الطبيعي  الغاز  خدمات  قطاع  خاصة  وبصفة 
رائد  كمرشوع  الشارقة  إمارة  به  تنفرد  الذي 
يعد األول من نوعه يف املنطقة تم تنفيذه يف 
اطار توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور 
املجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان 
من  االستفادة  بهدف  الشارقة  حاكم  األعيل 

الهيئة ودانة غاز 
يناقشان آفاق التعاون وتعزيز الشراكة االستراتيجية 

الغاز الطبيعي كوقود اسرتاتيجي آمن وصديق 
وفقا  للمشرتكني  رائدة  خدمة  وتوفري  للبيئة 

للمعايري العاملية.
الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  أكد     
اسرتاتيجية  رشاكة  إقامة  يسعدها  الهيئة  أن 
والتي  غاز  دانة  قامة  يف  رائدة  مؤسسة  مع 
مكانة  تتبوء  أن  وجيزة  فرتة  خالل  استطاعت 
رائدة بني الرشكات العمالقة العاملة يف مجال 
ولعل  االوسط  الرشق  مبنطقة  الطبيعي  الغاز 
نتائج تشغيالت الرشكة خالل الربع األول من 
هذا العام والتي اعلنت مؤخرا خري دليل عىل 

ذلك.

بالجهود  الوفد  أشاد  آخر  جانب  ومن      
إعادة  بعد  الهيئة  تبذلها  ظلت  التي  الحثيثة 
التنمية  وتحقيق  بخدماتها  لإلرتقاء  هيكلتها 
املستدامة وحرصها عىل إقامة رشاكات عاملية 
واقليمية ومحلية لتحقيق أهدافها واالستفادة 

من التقنيات املتطورة يف مجاالت عملها.

الليم  راشد  املهندس  الدكتور  أكد سعادة      
الهيئة  ان  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس 
إلسرتاتيجية  وفقاً  ثابتة  بخطى  السري  تواصل 
املستدامة  التنمية  تحقيق  نحو  محددة 
ملرشوعات املياه يف كافة مناطق إمارة الشارقة 
بالتعاون مع كربيات الرشكات العاملية ومراكز 
اإلنتاجية  الطاقة  وبلغت  املتخصصة  األبحاث 
ملحطات ووحدات تحلية املياه بإمارة الشارقة 
يتم  يومياً  مياه  جالون  ماليني   110 من  أكرث 
العاملية  املواصفات  ألفضل  وفقاً  إنتاجها 
أو  لكافة االستخدامات سواء للرشب  وصالحة 

الطبخ أو االستحامم أو غسيل املالبس.
الدكتور  سعادة  استقبال  خالل  ذلك  جاء     
كهرباء  هيئة  رئيس  الليم  راشد  املهندس 
مجموعة  من  لوفد  مبكتبه  الشارقة  ومياه 
دراسة  يف  املتخصصة  الربيطانية   )Isle(ايسيل
العاملية يف مجال  التكنولوجيا  أحدث  وتطبيق 
برئاسة   )TAG( التكنولوجيا  واعتامد  املياه 
وتم  املجموعة،   عام  مدير  كالرك  بريس 
والتنسيق  التعاون  أوجه  بحث  اللقاء  خالل 
كعضو  الهيئة  النضامم  املطلوبة  واإلجراءات 
عضو  مائة  من  أكرث  تضم  التي  املجموعة  يف 
يف  الجهات  أفضل  من  العامل  مستوى  عىل 
املياه.  واستعرض  إنتاج وتحلية وإدارة  مجال 

للوفد  الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة 
جهود الهيئة يف استعامل التكنولوجا  املتقدمة 
بطريقة   )GIS( الجغرافية  املعلومات  ونظم 
املياه  إلدارة  الالزمة  املعلومات  لتوفري  مبتكرة 
ترشيد  مجال  يف  الهيئة  جهود  استعرض  كام 
استهالك املياه وزيادة الوعي بشأن االستخدام 
عىل  تحرص  الهيئة  أن  وأوضح  لها.  األمثل 
لكافة  الصالحة  النقية  املياه  إمدادات  توفري 
إمارة  يف  املناطق  جميع  إىل  االستخدامات 
صاحب  لتوجيهات  تنفيذاً  وذلك  الشارقة 
محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو 
الشارقة  حاكم  األعىل  املجلس  القاسمي عضو 
املواصفات  بأفضل  الخدمات  توفري  برضورة 
الهيئة  أن  وأكد  الشارقة.  إمارة  سكان  لجميع 
يف  العاملية  الفنية  املواصفات  أحدث  تطبق 
شبكة  عىل  تعتمد  حيث  املياه  وتوزيع  إنتاج 
رقمية كام تعتمد عىل برنامج محاكاة ومنذجة 
املعايري  أفضل  إىل  الوصول  بهدف  للشبكة 
عىل  الهيئة  وتحرص  العاملية  واملواصفات 
عىل  تحافظ  للبيئة  صديقة  مواد  استخدام 
املياه  شبكات  خطوط  تنفيذ  يف  املياه  جودة 
كام يتم إتباع أفضل املواصفات الفنية العاملية 
يتم  حتى  ممكن  ضغط  بأدىن  املياه  ضخ  يف 

التحكم يف الترسبات واملحافظة عىل املياه .

إدارة  مدير  املال  عصام  املهندس  وأوضح      
تعتمد  جديدة  مرحلة  بدأت  الهيئة  أن  املياه 
وتبني  الحديثة  التكنولوجيا  استخدام  عىل 
حلول  إليجاد  املبتكرة  واملقرتحات  األفكار 
أن  إىل  مشرياً  العمل  مجاالت  لتطوير  وبدائل 
شبكات املياه متتد ألكرث من 3000 كيلومرت يف 
الشارقة وتنتج الهيئة املياه بأفضل املواصفات 
نسبة  مجموع  متوسط   يبلغ  حيث  العاملية 
املياه 500 ميل جرام لكل  الذائبة يف  األمالح  

لرت.
مجموعة  مع  التعاون  تفعيل  أن  إىل  وأشار 
الربيطانية سيساهم يف تطوير مجاالت  ايسيل 
املجموعة  تعمل  املياه حيث  العمل يف مجال 
يف  العاملية  التكنولوجيا  أفضل  تطبيق  عىل 
اجتامعات  وتعقد  األعضاء  لدى  املياه  مجال 
دورية ربع سنوية لتقييم النتائجح واستعراض 
أحدث التطبيقات التكنولوجية يف مجال املياه.
عام  مدير  كالرك  بريس  أشاد  جانبه  ومن 
بالتكنولوجيا  الربيطانية  ايسيل  مجموعة 
املياه  مجال  يف  الهيئة  تطبقها  التي  املتقدمة 
املياه  عىل  الطلب  إلدارة  املتميز  وباملستوى 
املجموعة عىل  وأكد حرص  الشارقة.  إمارة  يف 
تفعيل التعاون مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة 

وانضاممها كعضو فاعل يف املجموعة.

    

كهرباء الشارقة 
تبحث تطبيق واعتماد 
العالمية  التكنولوجيا 

في مجال المياه 
بالتعاون مع الخبرات 

البريطانية

خالل محاضرة بالجامعة 

األمريكية

رئيس الهيئة يحث الطلبة 

على تحويل العلم إلى أفعال 

المستدامة التنمية  لتحقيق 

 
    قدم سعادة الدكتور املهندس راشد الليم، 
محارضة  الشارقة،  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس 
حثهم  الشارقة  يف  األمريكية  الجامعة  لطلبة 
إىل  علم  من  يتلقونه  ما  تحويل  عىل  خاللها 
ملجتمعهم،  املستدامة  التنمية  تحقق  أفعال 
يأيت  املستدامة  التنمية  هذه  تحقيق  أن  وأكد 
من خالل الرتكيز عىل تحقيق األهداف بجميع 
والبيئية  واالجتامعية  االقتصادية  أركانها 
سعادة  مجتمعة.وتحدث  والثقافية  والدينية 
املحارضة  خالل  الليم  راشد  الدكتوراملهندس 
أم  خيال  »االستدامة:  بعنوان  كانت  التي 
واقع«، قائاًل إن التنمية تكون مستدامة فقط 
القادمة لتلبية  عندما ال تهدد قدرات األجيال 
أيضاً  وقال  املستقبل.  يف  الخاصة  احتياجاتهم 
إن »االستدامة« هي من أكرث املصطلحات التي 
يساء فهمها يف هذه األيام حيث يعتقد الناس 
توازن  تحقيق  فقط  يعني  املصطلح  هذا  أن 
هو  بينام  واجتامعية،  اقتصادية  جوانب  بني 
املستدامة  التنمية  تحقيق  يشمل  الحقيقة  يف 

بجميع أركانها.
    ولفهم املبدأ أكرث، تحدث الدكتور راشد الليم 
عن األهداف االقتصادية كونها تعكس االفعال 
واألعامل  الناس  تلبية  كيفية  يف  تؤثر  التي 
عىل  الطلبة  وحث  االقتصادية،  الحتياجاتهم 
االحتفاظ بهذه املعرفة وعىل التأكد من تحويل 
املجتمع.واستهل  لتطوير  أفعال  إىل  املعرفة 
بالرتحيب  محارضته  شريفيه،  بيورن  الدكتور 
ضمن  من  تأيت  التي  املحارضة  يف  بالحضور 
الجامعة،  ملدير  املتميزة  املحارضات  سلسلة 
أمريكية  يف  الهندسة  كلية  مع  بالتعاون 
بالدكتور  الجامعة  مدير  رحب  الشارقة.كام 
راشد الليم، وقال إنه يعد من املفكرين الرواد 
األعامل  حقل  يف  ورؤيته  بفكره  املتميزين 
واألكادميية  واالقتصادية  واالجتامعية  التجارية 

والثقافية.
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    كرم نادي الذيد الثقايف والريايض، هيئة كهرباء 
الشارقة  مجلس  رعاية  تحت  الشارقة  ومياه 
التي  املتواصلة  للجهود  تقديرا  وذلك  الريايض 
يف  ممثلة  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  تبذلها 
للتأكد  للهيئة  التابعة  الوسطى  املنطقة  ادارة 
ودوائر  وشبكة  االضاءة  أنظمة  جاهزية  من 
الصيانة  خدمات  وتوفري  الكهربايئ  التوزيع 
وتركيب  طارئة  أعطال  اي  ومعالجة  العامة 
والتقنيات  الجديدة   الطاقة  وانظمة  ابراج 
واملنشآت  التسهيالت  كل  يف  للطاقة  املوفرة 

التابعة لنادي الذيد الثقايف الريايض. 
هويدن  بن  الله  عبد  خليفة  سعادة  وقدم 
رئيس نادي الذيد الثقايف الريايض درع التكريم 
إىل سعادة الدكتور املهندس راشد الليم رئيس 
سعادة  بحضور  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة 
احمد نارص الفردان أمني عام مجلس الشارقة 
مدير  الطنيجي  خليفة  واملهندس   الريايض 
كهرباء  لهيئة  التابعة  الوسطى  املنطقة  ادارة 

ومياه الشارقة.

نادي  الذيد الثقافي الرياضي يكرم 
كهرباء الشارقة

الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأكد 
دعم  أن  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس 
التزام  الثقايف يأيت يف إطار  الذيد  الهيئة لنادي 
للدور  وتعزيزا  املجتمعية  مبسئوليتها  الهيئة 
الحيوي الذي يؤديه النادي  يف تعزيز التنمية 
الطفرة  إطار  يف  باملنطقة  والرياضية  الثقافية 
املجاالت  جميع  يف  اإلمارة  تشهدها  التي 
واالقتصادية  واالجتامعية  والرياضية  الثقافية 
الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  لرؤية  وفقا 

املجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان 
األعىل حاكم الشارقة. واوضح بأن نادي الذيد 
الثقافية  الحركة  روافد  من  قويا  رافدا  اصبح 
والرياضية يف إمارة الشارقة. ومن جانبه اعرب 
رئيس  هويدن  بن  الله  عبد  خليفة  سعادة 
تقدير أرسة  الريايض  عن  الثقايف  الذيد  نادي 
النادي للدعم املتواصل الذي يحظى به نادي 
التابعة  الذيد من قبل ادارة املنطقة الوسطى 

لهيئة كهرباء ومياه الشارقة.

عن  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  أعلنت     
مويلح   محطة  وتشغيل  إنشاء  من  االنتهاء 
جهد  الكهرباء  وتوزيع  لنقل   13 بالصناعية 
 100 بتكلفة  الخدمة  ودخولها  ك.ف   132
واملعدات  البناء  تكاليف  تشمل  درهم  مليون 
والرتكيب والكايبالت ذات الضغط 132 ك.ف 
تخفيف  عىل  يعمل  مام  ك.ف   33 وكايبالت 
مناسبة  بصورة  وتوزيعها  الكهربائية  األحامل 
الكهربائية  الشبكة  وثيات  استقرار  وتحقيق 
ومواجهة الزيادة املتوقعة يف استهالك الطاقة 
شهدت  التي  املناطق  يف  خاصة  الكهربائية 

تطورات عمرانية كبرية خالل الفرتة املاضية.
    

الليم  راشد  املهندس  الدكتور  وأكد سعادة     
انجاز  أن  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس 
صاحب  توجيهات  إطار  يف  يأيت  املرشوع  هذا 
محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو 
الشارقة  حاكم  األعىل  املجلس  القاسمي عضو 
لتعمل  الالزمة  الرضورية  املرشوعات  بتنفيذ 
الشبكة الكهربائية بجودة وكفاءة عالية.  ومثن 
الالمحدود  ودعمه  املستمرة  سموه  متابعة 
وتوفري  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  لجهود 
املرشوعات  وتطوير  لتنفيذ  الالزمة  اإلمكانات 
مجاالت  يف  الهيئة  عمل  لقطاعات  التنموية 
يف  يسهم  مبا  الطبيعي  والغاز  والكهرباء  املياه 
للمواطنني  املقدمة  األساسية  الخدمات  تطوير 

واملقيمني وتوفري الحياة الكرمية لهم.
    وأكد أن الهيئة تعمل بكامل طاقتها لتنفيذ 
الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  توجيهات 
املجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان 
املشاريع  من  لالنتهاء  الشارقة  حاكم  األعىل 

بتكلفة 100 مليون درهم :
 كهرباء الشارقة تعلن انجاز 
محطة مويلح بالصناعية 13 

ودخولها الخدمة

المحطة تساهم في استقرار 
وثبات الشبكة الكهربائية 

املدرجة ضمن خطتها االسرتاتيجية  لعام 2015 
مجال  يف  الخدمات  أفضل  تقديم  إىل  الرامية 
باعتبارها  الطبيعي  والغاز  واملياه  الكهرباء 
التي  املباركة  النهضة  أساسية من ركائز  ركيزة 

تشهدها البالد.
      وأشار إىل أن تشغيل محطة توزيع مويلح 
فولت سيعمل  كيلو   132 13 جهد  بالصناعية 
مساهمة  وتساهم  نوعية  قفزة  تحقيق  عىل 
قدرة  وتعزيز  الكفاءة  مستوى  رفع  يف  فعالة 
املتزايد  الطلب  لتلبية  الكهربائية  الشبكات 
الحيوية  األماكن  من  كثري  يف  الطاقة  عىل 
العالية  الكثافة  وذات  الصناعية  واملناطق 
توزيع  مرونة  تحقيق  وكذلك  الشارقة  بإمارة 
تم  أنه  مؤكداً  املختلفة،  باملحطات  األحامل 
تنفيذ محطة مويلح بالصناعية 13  وتشغيلها 
التي  األملانية  سيمنس  رشكة  مع  بالتعاون 
يف  املتخصصة  الرشكات  كربيات  من  تعترب 
العاملية  التكنولوجيا  املجال وفقاً ألحدث  هذا 
هذه  تستخدم  التي  املنطقة  يف  األوىل  وتعترب 
املرشوع  من  االنتهاء  وتم  املتقدمة  التقنيات 
خالل ثالثة أشهر ونصف وقبل املوعد املحدد 
املحطة  تشغيل  وأن  املقبل   أكتوبر  يف  لها 
ودخولها الخدمة له مردود إيجايب عىل شبكتي 
ال 132 ك.ف و 33 ك.ف حيث ستعمل عىل 
يف  مرونة  وتتيح  الكهربائية  األحامل  تخفيف 
الخدمة  املحطة  دخول  فبعد  األحامل  توزيع 
مناطق  يف  الشبكة  عىل  الضغط  سينخفض 
مويلح والجامعة والصناعية 17 والصناعية 15 
بالصناعية  مويلح  محطة  تخدم  كام  والنوف، 
واملناطق  الطرفانة  تشمل  مناطق   5 عدد   13

الصناعية 10 ، 11 ، 12 ، 13 .

     وأشار إىل أن مرشوعات التطوير مستمرة 
قدرات  وتعزيز  الكفاءة  مستوى  لرفع  بالهيئة 
املتزايد عىل  الطلب  لتلبية معدالت  املحطات 
الكهرباء مشرياً إىل أن الهيئة تعمل عىل مراعاة 
أعىل نظم األمان والجودة يف العمل ، وتشغيل 
األداء  مستويات  بأعىل  الكهربائية  الشبكة 
الكهرباء  من  الالزمة  االحتياجات  لتوفري  فنياً، 
الكهربائية  الشبكة  عىل  الضغط  وتخفيف 
املشاريع  من  عدد  تنفيذ   حالياً  ويجري 
الهيئة  أعدتها  التي  الخطة  ضمن  املختلفة 
الستبدال الشبكات يف املناطق القدمية بأخرى 
حديثة وفق أفضل املواصفات العاملية وإنشاء 
 33  ،  132 جهد  التوزيع  محطات  من  عدد 
كيلو فولت وذلك ملواجهة الطلب املتزايد عىل 
والتوسعات  العمرانية  النهضة  نتيجة  الكهرباء 

التي تشهدها إمارة الشارقة. 
مبادئ  تطبيق  يف  بدأت  الهيئة  أن  وأوضح 
مكتب  بها  تكفل  التي  الطاقة  مصادر  حفظ 
األمم املتحدة لتطوير الربامج الصناعية والتي 
العاملية تحت مسمى  املقاييس  تبنتها منظمة 
ايزو 500001، كأول هيئة كهرباء ومياه عربية 

تتبنى هذه التوصيات.
    

    وأوضح أن الهيئة تعمل عىل تطوير وتوسعة 
تشغيل  وأنظمة  والتوزيع  النقل  شبكات 
وتوليد الكهرباء بالتعاون مع كربيات الرشكات 
املحلية والعاملية وفق دراسات فنية متخصصة 

مبواصفات عاملية.

    أطلقت إدارة املوارد البرشية بالهيئة مبادرة 
تحت شعار » معاً نحو مكاتب خرضاء« بهدف 
املراعية  املامرسات  أهمية  عىل  الضوء  تسلط 
الحفاظ  عىل  وتأثريها  العمل  مكان  يف  للبيئة 
وتعزيز  املوظفني  معنويات  ورفع  البيئة  عىل 
البرشية  املوارد  إدارة  وقامت  انتاجيتهم. 
مديري  مكاتب  عىل  خرضاء  نباتات  بتوزيع 
اإلدارات ورؤسأء األقسام وعدد من املوظفني. 
املوارد  إدارة  مدير  القصري  سعيد  وأوضح 
البرشية أن الهيئة تعمل عىل ان تكون جميع 
املكاتب مراعية للبيئة وفعالة من ناحية املوارد 
وتشجيع  االجتامعية  مسؤوليتها  وتتحمل 
املوظفني عىل القيام بدورهم يف املحافظة عىل 
توزيع  أن  إىل  مشرياً  العمل   مكان  يف  البيئة 
النباتات عىل املكاتب ال يعمل عىل تنقية الجو 
وتعزيز الصحة السليمة فحسب بل يرفع أيضا 

من معنويات املوظفني ويعزز من ابداعهم.
للتشجيع  تسعى  املبادرة  أن  إىل  وأشار      
عىل استخدام املوظفني لنظام متكامل مراعي 
للبيئة من خالل استخدام أكياس للتبضع قابلة 
والصحف،  املجالت  تدوير  واعادة  للتدوير، 
واطفاء األضواء قبل مغادرة الغرفة أو املنزل، 

مبادرة » معًا نحو مكاتب خضراء«

التنقل  واستبدال  املحلية،  األغذية  ورشاء 
بالسيارة بركوب الدراجة أو التنزه عندما يكون 
ذلك ممكنا، وتعليم األوالد منذ سن مبكر عن 

منافع اتباع نظام حياة مراعي للبيئة .
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املهندسة موزة إبراهيم الزعايب

   أنجزت هيئة كهرباء ومياه الشارقة مرشوع 
القدمية املغذية  الكهربائية  الكايبالت  الستبدال 
مبادة  معزولة  حديثة  بأخرى  خوركلباء  ملنطقة 
البويل ايثيلني املتشابك وفقاً ألفضل املواصفات 
استمرارية  وضامن  األمان  تحقق  التي  العاملية 

الخدمات وتقليل االنقطاعات بنسبة كبرية .
راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأوضح      
أن  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم 
املرشوعات التي تنفذها الهيئة لتطوير شبكات 
الكهرباء يف كافة مناطق إمارة الشارقة تأيت يف 
الدكتور  الشيخ  السمو  توجيهات صاحب  إطار 
املجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان 
بتوفري  الله  حفظه  الشارقة  حاكم  األعىل 
من  الشارقة  إمارة  لسكان  الكهرباء  خدمات 
سموه  ودعم  عالية  بكفاءة  ومقيمني  مواطنني 
الهيئة  أن  إىل  الهيئة  مشرياً  الكامل ملرشوعات 
واملواد  التقنيات  أحدث  استخدام  عىل  تعمل 
تنفيذ  ويتم  مرشوعاتها  يف  للبيئة  الصديقة 
جميع املرشوعات وفقاً لدراسات متخصصة تتم 
بالتعاون مع كربيات الرشكات العاملية واملحلية   

وأكد أن الهيئة أعدت خطة شاملة يتم تنفيذها 
عىل مراحل الستبدال الكايبالت القدمية بأخرى 
القدمية  الشارقة  إمارة  مناطق  كافة  يف  حديثة 

وذلك للحفاظ عىل ثبات واستقرار الشبكات
الزعايب  إبراهيم  موزة  املهندسة  وأشارت     
مرشوع  تنفيذ  تم  أنه  كلباء  إدارة  مديرة 
استبدال الكيبالت القدمية املغذية ملنطقة خور 
 X.L.P.E بكايبالت  الكثرية  العيوب  ذات  كلباء 
املرشوع  انجاز  وتم  العالية  املواصفات  ذات 
وفقاً  أيام  عدة  تتجاوز  مل  قصرية  فرتة  خالل 
وأوضحت   . والجودة  األمان  مواصفات  ألفضل 
أن  الكايبالت الزيتية القدمية التي تم استبدالها 
التيار  النقطاع  الرئيسية  األسباب  أحد  تعترب 
املاضية  السنوات  خالل  املنطقة  عن  املتكرر 
الدكتور  سعادة  وجه  لذلك  طويلة.  ولفرتات 
الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه  املهندس راشد 
أي  لحدوث  تفادياً  استبدالها  برسعة  الشارقة 
انقطاعات للتيار الكهربائ حيث ان هذا النوع 
ويتطلب  كثرية  مشاكل  يسبب  الكايبالت  من 
أصبح  التي  الوصالت  عمل  أثناء  شديد  حرص 

لتحقيق الثبات واإلستقرار للشبكة والقضاء على انقطاع 
التيار

كهرباء الشارقة تنجز مشروع الستبدال الكايبالت القديمة بمنطقة 

خور كلباء بأخرى حديثة وفقاُ ألفضل المواصفات العالمية

أن  إىل  باإلضافة   ، ودائم  عادى  أمر  تعطلها 
عناية  يتطلب  الزيتية  الكايبالت  مع  التعامل 
وجفاف  للزيت  فقدان  لحدوث  تجنباً  فائقة 
إىل  يؤدى  مام  العازل  وضعف  الكايبالت 
انصهاره  يف هذه األماكن ويؤدي لكرثة األعطال 
ووصول  التغذية  استمرارية  عىل  تؤثر  التي 

التيار للمشرتكني.
من  عدد  تنفيذ  تم  أنه  إىل  وأشارت       
من  عدد  مع  بالتعاون  واألبحاث  الدراسات 
الخرباء واملهندسني بالهيئة لتفادي عيوب هذه 
وتم  الكايبالت  أنواع  أفضل  واختيار  الكابالت 
املعزولة  بالكايبالت  واستبدالها  املرشوع  تنفيذ 
مبادة X.L.P.E لتحل محلها ىف أعامل التشغيل 
الثبات  تحقيق  عىل  تعمل  مميزات  من  لها  ملا 
الخدمات  وتقديم  الكهرباء  لشبكة  واالستقرار 

مبواصفات عاملية .
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    استقبل سعادة الدكتور املهندس راشد الليم 
مبكتبه،  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس 
قائد عام رشطة  الشاميس  الزري  العميد سيف 
الشارقة، وبحث الجانبان تعزيز التعاون املشرتك 
يف مختلف املجاالت والتنسيق يف تأمني املنشآت 
شبكات  وحامية  بالهيئة  الخاصة  واملحطات 
العشوائية  والتوصيالت  التعديات  الكهرباء من 
وإعداد برامج تدريبية مشرتكة لتنمية مهارات 
العاملني والتوعية بطرق التعامل خالل األزمات 

والحاالت الطارئة .
الدكتور  سعادة  رحب  اللقاء  بداية  ويف      
كهرباء  هيئة  رئيس  الليم  راشد  املهندس  
الشاميس  الزري  سيف  بالعميد  الشارقة  ومياه 
قائد عام رشطة الشارقة معرباً له عن سعادته 
التواصل  التي تأيت يف إطار تعزيز  الزيارة  لهذه 
والدوائر  املؤسسات  مختلف  بني  والتكامل 
املحلية تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو 
القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ 
برضورة   ، الشارقة  حاكم  األعىل  املجلس  عضو 
اسرتاتيجية  أهداف  لتحقيق  الجهود  تكاتف 

حكومة الشارقة.  

كهرباء وشرطة الشارقة تبحثان تعزيز التعاون المشترك

خالل  الليم  راشد  املهندس  الدكتور  واستعرض 
التطويرية  ومسريتها  الهيئة  جهود  اللقاء 
واملبادرات التي أطلقتها بهدف تحقيق التنمية 
لسكان  الخدمات  أفضل  وتقديم  املستدامة 
امللموسة  الجهود  عىل  وأثنى  الشارقة  إمارة 
التي  الشارقة،  لرشطة  العامة  القيادة  قبل  من 

تهدف إىل حفظ األمن واالستقرار باملجتمع.
الزري  سيف  العميد  أشاد  جانبه  ومن      
مببادرة  الشارقة  رشطة  عام  قائد  الشاميس 
بتوجيهات  الهيئة  أطلقتها  التي  الرتشيد  ساعة 
بن  الدكتور سلطان  الشيخ  السمو  من صاحب 
حاكم  األعىل  املجلس  عضو  القاسمي  محمد 
القضية  بهذه  املجتمع  فئات  لتوعية  الشارقة 
من  ملموساً  تجاوباً  القت  والتي  الحيوية 
اعتامد  ومثن  املجتمع  وفئات  رشائح  مختلف 
لتكون  الرتشيد  مدينة  الشارقة  لوثيقة  سموه 
يف  الشارقة  إنجازات  إىل  يضاف  جديد  إنجاز 

كافة املجاالت.
الزري  سيف  العميد  وجه  االجتامع  ختام  ويف 
الشكر  الشارقة  رشطة  عام  قائد  الشاميس 
الهيئة  بجهود  ،وأشاد  الهيئة  رئيس  لسعادة 

تفعيل  عىل  وحرصها  التطويرية   ومرشوعاتها 
التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات املحلية 
واالتحادية واملبادرات التي تطلقها مؤكداً حرص 
التفاعل  عىل  الشارقة  لرشطة  العامة  القيادة 
والتضامن مع هذه املبادرات خاصة التي تهدف 
للطاقة  األمثل  واالستخدام  االستهالك  لرتشيد 

واملياه يف املباين واملنشآت الحكومية ومنها.
بني  مستمر  والتعاون  التنسيق  أن  وأكد      
كهرباء  وهيئة  الشارقة  لرشطة  العامة  القيادة 
ومياه الشارقة يف كافة املجاالت خاصة املتعلقة 
الكهربائية  والشبكات  املنشآت  وحامية  بتأمني 

وخطوط املياه وتنمية الكوادر البرشية. 
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املهندسة خلود النابودة
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مبناسبة  املختلفة  الهيئة  إدارات  احتفلت      
لسنة   39 رقم  األمريي  املرسوم  عىل  عام  مرور 
الشيخ  السمو  صاحب  أصدره  الذي   2014
عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور 
تنظيم  بإعادة  الشارقة  حاكم  األعىل  املجلس 
سعادة  برئاسة  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة 
التي  واإلنجازات  الليم  راشد  املهندس  الدكتور 
حققتها الهيئة خالل هذا العام. وبهذه املناسبة 
رفع سعادة الدكتور املهندس راشد الليم رئيس 
هيئة كهرباء ومياه الشارقة أسمى آيات الشكر 
والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان 
األعىل  املجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن 
الالمحدود ومتابعته  الشارقة عىل دعمه  حاكم 

إدارات الهيئة تحتفل بعام االنجازات

املستمرة لكل التفاصيل الخاصة مبجاالت عمل 
لها  كان  التي  الكرمية  وتوجيهات سموه  الهيئة 
دور كبري يف  تطوير الكوادر البرشية ومجاالت 

العمل املختلفة.
    وتقدم موظفو هيئة كهرباء ومياه الشارقة 
املهندس  الدكتور  سعادة  إىل  التهاين  بخالص 
منذ  انطلق  الذي  الهيئة  رئيس  الليم  راشد 
اللحظات األوىل لتوليه مسئوليات رئاسة الهيئة 
مستقبلية  ورؤية  صلبة  وإرادة  قوية  بعزمية 
هيكلة  إعادة  يف  الرشيدة  القيادة  رؤية  لتنفيذ 
الشاملة  التنمية  منظومة  وتحقيق  الهيئة 
والغاز  واملياه  الكهرباء  ملرشوعات  واملستدامة 
ظروف  يف  بذله  شاق  جهد  وبعد  الطبيعي.  

بالغة الصعوبة، غرس خاللها يف املوظفني حب 
والتعاون  الذات  وتطوير  الجاد  والعمل  التميز 
عىل  ليس  املقدمة  يف  وجعلها  بالهيئة  لالرتقاء 
العاملي  املستوى  عىل  وإمنا  املحيل  املستوى 
والتقدم  للتطور  كنموذج  إليها  يشار  وأصبحت 
، وفازت بالعديد من الجوائز العاملية واملحلية 

خالل عام بفضل قائد مسرية التغيري .

    وندعو الله ان يحقق عىل أيديه مزيًدا من 
وجميع  للهيئة  والتميز  والرخاء  والتقدم  الخري 

موظفيها.

     أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن إضافة 
لفحصها  املياه   عينات  ألخذ  جديدة  مواقع   6
والتأكد من جودتها حفاظاً عىل صحة وسالمة 
سكان إمارة الشارقة وذلك يف مناطق  أم فنني 
والنوف 4 والزبري والرحامنية 1 و7 والسيوح2 
لريتفع عدد مواقع العينات يف الشارقة  من 46 
إىل 52 موقع يف مختلف املناطق.  وأوضح سعادة 
الدكتور املهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء 
تطوير  عىل  تعمل  الهيئة  أن  الشارقة  ومياه 
وعذوبتها  املياه  جودة  وتحسني  املياه  شبكة 
بحيث تنافس رشكات إنتاج املياه املعبأة مشرياً 
املاضية  الفرتة  استقطبت خالل  الهيئة   أن  إىل 
عدد من الرشكات العاملية واملحلية للتعاون يف 
وتنفيذ  القدمية  املناطق  يف  التمديدات  تغيري 

مشاريع جديدة للمياه يف الشارقة.
مزود  مخترب  لديها  الهيئة  ان  إىل  وأشار       
املؤهلة  البرشية  والكوادر  األجهزة  بأحدث 
جودتها  من  والتأكد  املياه  فحص  ملتابعة 
عىل  الشارقة  إمارة  مناطق  كافة  يف  وعذوبتها 
مناطق جديدة ألخذ  إضافة  وأن  الساعة  مدار 
العينات يأيت نتيجة للتوسع العمراين والحضاري 

الذي تشهده إمارة الشارقة. 
االمكانات  كافة  تسخر  الهيئة  أن  وأكد        
الالزمة لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ 
عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور 
أفضل  بتقديم  الشارقة  حاكم  األعىل  املجلس 
وقاطني  ملواطني  عاملية  ومبستويات  الخدمات 
اإلمارة وتطبق أحدث املواصفات الفنية العاملية 

عىل  تعتمد  حيث  املياه،  وتوزيع  إنتاج  يف 
محاكاة  برنامج  عىل  تعتمد  كام  رقمية  شبكة 
أفضل  إىل  الوصول  بهدف  للشبكة  ومنذجة 
الهيئة  وتحرص  العاملية،  واملواصفات  املعايري 
عىل استخدام مواد صديقة للبيئة تحافظ عىل 
جودة املياه يف تنفيذ خطوط شبكات املياه، كام 
يف  العاملية  الفنية  املواصفات  أفضل  اتباع  يتم 
ضخ املياه بأدىن ضغط ممكن حتى يتم التحكم 
إىل  وأشار  املياه.  عىل  واملحافظة  الترسبات  يف 
أن نسبة عذوبة املياه حاليا أصبحت أفضل مام 
كانت عليه، وأن متوسط مجموع نسبة األمالح 
لرت،  لكل  جرام  ميل   500 املياه هي  يف  الذائبة 
مقارنتها  متت  ما  إذا  جداً  جيدة  نسبة  وهي 

باملياه املعبأة التي تباع يف األسواق.
    وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد الليم أن 
الهيئة تواصل جهودها لتعزيز وتقوية شبكات 
نقل وتوزيع املياه يف كافة مناطق إمارة الشارقة 
، موضحاً أن شبكات املياه متتد ألكرث من 3000 
ماليني   105 اإلنتاج  ويبلغ  الشارقة  يف  كيلومرت 
 90 إىل  ويصل  الشارقة  إمارة  يف  يومياً  جالون 

مليون جالون يف مدينة الشارقة.
رئيس  النابودة  خلود  املهندسة  وأوضحت      
ومياه  كهرباء  هيئة  أن  التحليه  محطات  قسم 
عاليه  بجوده  املياه  وصول  تعترب  الشارقة  
، وأن  أولوياتها  الشارقة من أهم  أمارة  لسكان 
يتعاون  والتحليه  املياه  محطات  إدارة  مخترب 
جودة  شكاوى  عينات  فحص  يف  الجمهور  مع 
مع  املخترب  يتعاون  كام   ، ومتابعة حلها  املياه  

بلدية الشارقة من خالل الخط الساخن للبلدية  
بجودة  املتعلقه  الشكاوى  جميع  تحويل  يف 
أن  أوضحت  كام   . وحلها  متابعتها  ليتم  املياه 
املياه يف شبكة  مراقبة جودة  املخترب  مهام  من 
مدينة الشارقة  وفحص عينات الترسب واملياه 
عينات  وفحص  زالل  مصنع  وإنتاج  الرمادية 
اإلشتباه بوجود رسقة  وفحص مياه اآلبار بشكل 

دوري .
      وأوضحت أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة 
لتلقي شكاوى  األتصال  وفرت عدد من قنوات 
أو  للمخترب  املبارش  باإلتصال  املياه سواء  جودة 
للهيئه  التابع  األتصال  أو مركز  الطوارىء  إدارة 
أو التعاون مع الخط الساخن التابع للبلديه يف 
تحويل جميع الشكاوى املتعلقه باملياه للمخترب 
عن طريق الرباق أو الربيد اإللكرتوين ، وأطلقت 
الهيئة مبادرة تحت شعار ) فكريت لـ سيوا (  عىل 
واالقرتاحات  األفكار  لتلقي  اإللكرتوين  موقعها 
عمل  مجاالت  لكافة  املستمر  التطور  لضامن 
الهيئة  وبعد تلقي البالغ يتم زيارة فني املخترب 
فحص  وبعد  املطلوبه  العينات  وأخذ  للموقع 
املشكله  بسبب  املشتيك  أخطار  يتم  العينات 
يتم أخذ عينات  إن وجدت وطريقة حلها كام 
جودة  أن  من  لتأكد  املشكله  حل  بعد  أضافيه 

املياه عادت لطبيعتها .
 

حفاظًا على صحة 
وسالمة سكان اإلمارة 

كهرباء الشارقة تعلن 
إضافة 6 مواقع جديدة 
لفحص عينات المياه
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نفذتها هيئة كهرباء  التي  الدراسة      سجلت 
ومياه الشارقة للتعرف عىل مدى رضا املشرتكني 
عن الخدمات التي يقدمها مركز حلوان لخدمة 
لتكون  العمل  ساعات  متديد  بعد  املشرتكني 
مبا يف  األسبوع  أيام  24 ساعة طوال  مدار  عىل 
عالية  مستويات  األسبوعية،  العطل  أيام  ذلك 
التي  من رضا املشرتكني عن الخدمات الحديثة 
يقدمها املركز يف مجاالت الكهرباء واملاء والغاز 
وإنهاء  عليهم  والجهد  الوقت  وتوفري  الطبيعي 
أيام  طوال  اليوم  من  وقت  أي  يف  اإلجراءات 

األسبوع والقضاء عىل االزدحام واالنتظار . 
الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأوضح 
الدراسة  أن  الشارقة  رئيس هيئة كهرباء ومياه 
بلغت  العمالء  عالية من رضا  ، درجات  أثبتت 
من  األوىل  أشهر  الثالثة  خالل   85% نسبتها 
عىل  لتصبح  باملكتب  العمل  ساعات  متديد 
مدار 24 ساعة طوال أيام األسبوع مؤكداً حرص 
تضمن  التي  اإلجراءات  كافة  اتخاذ  الهيئة عىل 
وتحقيق  عاملية  مبستويات  خدمات  تقديم 
سبل  وتوفري  الشارقة،  إمارة  سكان  تطلعات 
الحياة الكرمية والعيشة الرغد لجميع املواطنني 

واملقيمني.
     وأشار إىل أن النتائج املمتازة التي خرجت 
بها الدراسة تعد مثرة الجهود الكبرية التي بذلتها 
يف  املستمر  والتحسني  التطوير  لتحقيق  الهيئة 
عامليها  كفاءة  يعزز  ما  وهو  وأدائها،  خدماتها 
القوي  االلتزام  ويعكس  أنظمتها،  وفاعلية 
كنتاج  ويأيت  واإلبداع  االبتكار  بدعم  للهيئة 
عملها،  مجاالت  يف  القوية  ملبادراتها  طبيعي 
وإخالص العاملني وتفانيهم يف العمل. وأشار إىل 
االستقصائية  الدراسات  عىل  تعتمد  الهيئة  أن  
وجهات  إلبداء  املشرتكني  أمام  املجال  لتوسيع 
للهيئة  الفرصة  يتيح  مبا  وتقييامتهم،  نظرهم 
مؤرش  وتوفري  خدماتها  عن  الرضا  مدى  لقياس 

املتطلبات  عىل  التعرف  خالله  من  ميكن 
والوصول  املشرتكني  لدى  الحقيقية  والتوجهات 
ُيشكل  وهذا  الرضا  من  كبرية  درجة  إىل  بهم  
عنرصاً هاماً ضمن مكونات اسرتاتيجية األعامل 

امُلتبعة من جانب الهيئة خالل الفرتة الحالية.
واألفكار  باآلراء  دامئاً  ترحب  الهيئة  أن  وأكد 
اإلبداعية واملقرتحات البناءة من كافة الجامهري 
ليك  علمية،  أسس  وفق  دراستها  عىل  وتعمل 
التحسني  عىل  قدرتها  يعزز  ما  منها  تستلهم 
يدعم  مبا  وأنشطتها  أعاملها  ملجمل  املتواصل 
بجودة خدماتها، عىل  ويرفع  أدائها،  مستويات 
عىل  ويحافظ  املشرتكني  احتياجات  يلبي  نحو 
الهيئة  أطلقت  الهدف  هذا  ولتحقيق  البيئة، 
مبادرة تحت شعار ) فكريت لـ سيوا(  وهي عبارة 
واالقرتاحات  األفكار  لتلقي  الكرتوين  نظام  عن 
عمل  مجاالت  لكافة  املستمر  التطوير  لضامن 
القرارات  اتخاذ  يف  الجامهري  ومشاركة  الهيئة 

بالهيئة.
ومثن توجيهات ومتابعة صاحب السمو الشيخ 
عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور 
تقيض  التي  الشارقة،  حاكم  األعىل  املجلس 
التسهيالت  من  املزيد  استحداث  برضورة 
أجل  من  املتقدمة  التكنولوجيا  واستخدام 
وتوفري  معهم  والتواصل  املشرتكني  راحة 

العديد  هناك  أن  إىل  ولفت  وجهدهم.  وقتهم 
واملبادرات  اإلبداعية  واألفكار  املقرتحات  من 
واملرشوعات الجديدة التي ستعمل الهيئة عىل 
محطات  لتطوير  املقبلة  األيام  خالل  تنفيذها 
وشبكات الكهرباء واملياه والغاز الطبيعي وتوفري 
أفضل الخدمات لسكان إمارة الشارقة بالتعاون 
مع كربيات الرشكات العاملية املتخصصة ومراكز 
األبحاث لتحقيق تطلعات املشرتكني نحو التميز 

وتحقيق الرضا الكامل لهم. 
متابعة  إدارة  مدير  طاهر  حامد  وأوضح 
خالل  استقبل  حلون  مكتب  أن  املشرتركني 
العمل  ساعات  متديد  من  األوىل  األشهر  الثالثة 
أكرث من 20 ألف مشرتك ويقوم املكتب بتقديم 
تشغيل  بإعادة  الخاصة  الخدمات  جميع 
الذمة  براءة  شهادات  واستخراج  الخدمات 
وسداد الفواتري وغريها من الخدمات حيث تم 
التيار  توصيل  إعادة  األوىل  أشهر  الثالثة  خالل 
عداد   859 وفحص  مشرتك   3267 الكهربايئ 
وإغالق  قطع  معاملة   1404 عدد  إىل  باإلضافة 
حساب وعدد من الخدمات األخرى مثل سداد 
عقود  واعتامد  الذمة  براءة  وشهادات  الفواتري 
واستقبال  البلدية  من  توثيقها  قبل  االيجاد 
الخدمات  وآرائهم وجميع  املشرتكني  مالحظات 

األخرى  
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85% نسبة رضا 
المشتركين عن خدمات 

مركز حلوان بعد تمديد 
ساعات العمل لتكون 

على مدار 24 ساعة طوال 
أيام األسبوع 
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    أطلقت هيئة كهرباء ومياه الشارقة بالتعاون 
تحت  مبادرة  الخريية  الشارقة  جمعية  مع 
شعار » نور حياتهم » ملساعدة األرس املحتاجة 
وتعزيز  عليهم  الرسور  وإدخال  واملتعففة 

مبادئ املسئولية املجتمعية والعمل التطوعي.
الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأشار 
أن  إىل  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس 
املبادرة التي تم إطالقها بعنوان »نور حياتهم« 
مع  بالتعاون  لها  الرسمي  الشعار  عن  واإلعالن 
سياسة  إطار  يف  تأيت  الخريية  الشارقة  جمعية 
الهيئة وإسرتاتيجيتها التي تهدف لدعم وتشجع 
هذه املبادرات التي تعود بالخري والفائدة عىل 
األعامل  يف  املشاركة  ثقافة  وتنمية   ، املجتمع 
وتستهدف  األفراد  بني  والتطوعية  الخريية 
لجمع  واملشرتكني  الهيئة  موظفو  املبادرة 
عليهم  للتيسري  املحتاجة  األرس  لصالح  تربعات 
االستهالك  فواتري  قيمة  لسداد  ومساعدتهم 
يف  تعرثت  والتي  الفقرية  األرس  عىل  املستحقة 
خدمات  قطع  يتم  ال  حتى  املستحقات  سداد 

الكهرباء واملاء والغاز عنهم.
الهيئة تحرص عىل تفعيل مبدأ      وأوضح أن 
تشارك  التي  والهيئات  املؤسسات  مع  التعاون 
 ، املجتمع  لفئات  واملساعدة  العون  تقديم  يف 

ويأيت إطالق هذه املبادرة بالتعاون مع جمعية 
لتعكس  اسرتاتيجي،  كرشيك  الخريية   الشارقة 
املجتمعية  املسؤولية  ألهمية  املتزايد  اإلدراك 
الجمعية   مع  التعامل  يف  ثقتنا  من  وانطالقاً 
يف  والشفافية  الجدية  كل  دامئاً  منها  نرى  التي 
خدمة األرس الفقرية واملحتاجة، وتقديم الدعم 
إىل أن  العالقة  املبارش واملساعدة لهم ، مشرياً 
هذه  خالل  من  ونسعى  مميزة  الجانبني  بني 
املبادرة ملساعدة أكرب عدد من ااألرس املحتاجة 

واملتعففة.
    ومثن سعادة عبدالله سلطان بن خادم املدير 
التنفيذي لجمعية الشارقة الخريية الدور الذي 
تقوم به هيئة كهرباء ومياه الشارقة عىل كافة 
إيجاباً  التعاون  هذا  يثمر  أن  متمنياً  األصعدة 
أن  إىل  مشرياً  اإلمارة،  يف  وأرسهم  الطالب  عىل 
الجمعية  إدارة  ملجلس  الدامئة  التوجيهات 
القاسمي رئيس  بن صقر  الشيخ عصام  برئاسة 
تفعيل  يف  أسهمت  الجمعية،  إدارة  مجلس 
التعاون مع هيئات ومؤسسات تعليمية وأمنية 
ومياه  كهرباء  هيئة  ومنها  واجتامعية  وخدمية 
الخريية  الجمعية  أنشطة  متتد  بحيث  الشارقة 
بجهود  مشيداً  املجتمع،  رشائح  جميع  إىل 
الشارقة يف خدمة املجتمع  هيئة كهرباء ومياه 

الجمعية  وحمالت  أنشطة  لتفعيل  والتعاون 
مام سيساهم يف التعريف بالخدمات واألنشطة 

التي تقدمها الجمعية وزيادة إيراداتها  .
الجمعية  تحملها  التي  الرسالة  أن  وأكد     
املحسنني  أموال  توصيل  هي  عاتقها  عىل 
كالزكاة  الرب  أعامل  خالل  من  مستحقيها  إىل 
والصدقات والتربعات بأنواعها، ومكافحة الفقر 
ودور  املساجد  وبناء  األيتام،  وكفالة  واملرض 
واملشاريع  الصحية  واملراكز  واملدارس  األيتام 
وإغاثة  اآلبار  وحفر  الوقفية،  االستثامرية 
املنكوبني، كام إنها توزع األضاحي وكسوة العيد 
الدولة وخارجها  داخل  إفطار صائم،  ومشاريع 
املحتاجه  مستلزماتاألرس  توفري  عىل  وتعمل 

واملتعففة من خالل قيم إسالمية أصيلة
    وأشار  إىل أن مبادرة نور حياتهم  التي تم 
الحاالت املستحقة  تفعيلها ستساهم يف دراسة 
يف  الهيئة  مع  التعاون  خالل  من  للمساعدة 
دراسة الحاالت وتقديم املساعدة لهم وتخفيف 

معاناتهم.  

كهرباء وخيرية الشارقة تطلقان مبادرة نور حياتهم لمساعدة األسر المحتاجة 
برنامج والمتعففة الشارقة  ومياه  كهرباء     نظمت هيئة 

15  طالبا وطالبة من  لعدد  الصيفي  التدريب 
املرحلة الثانوية والجامعية مبختلف التخصصات 
االحتياجات  ذوي  من  متدربني  ثالثة  منهم 
الشارقة  مؤسسة  منتسبي  من  وعدد  الخاصة 
التدريب  فرتة  وإستمرت  االجتامعي  للتمكني 

من26 يوليو حتى 20  أغسطس 2015. 
الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأكد     
الهيئة  أن  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس 
ملوظفيها  التدريبية  الربامج  تنظيم  عىل  تحرص 
مسؤوليتها  إطار  يف  وذلك  والطالبات  وللطالب 
وتدريب  تأهيل  عىل  وحرصها  املجتمعية 
عىل  قادر  متميز  جيل  لخلق  املواطنة  الكوادر 

مواكبة متطلبات التنمية املستدامة.
الصيفي  التدريب  برنامج  أن  إىل  وأشار    
لدى  الفراغ  وقت  استثامر  إىل  يهدف  بالهيئة 
حياتهم  يف  يفيدهم  مبا  والطالبات  الطالب 
مع  التعامل  فنون  وتعلم  والدراسية  العملية 
الحياة  مشاكل  حل  مهارة  واكتساب  الناس 
العملية، باإلضافة إىل تهيئة الطالب والطالبات 
عن  واألعامل  الوظائف  عامل  إىل  للدخول 
طريق تزويدهم مبجموعة من املعارف املهنية 
تساعدهم عىل  تكوين تصور مبديئ عن االتجاه 
الستكشاف  الطلبة  وتحفيز  املناسب  األكادميي 
الذاتية  إمكانياتهم  وتقييم  الحقيقية  قدراتهم 
القوة  مواطن  تشخيص  عىل  يساعدهم  مبا 

بالنفس وخدمة  الثقة  والضعف لديهم وتنمية 
بالخدمات  الطلبة  وتعريف  واملجتمع  الوطن 

التي تقدمها املؤسسات الحكومية والخاصة. 
وأوضح أن الهيئة أعدت برامج تدريبية تناسب 
أبطال التحدي من فئة ذوي االحتياجات الخاصة  
وتحسني   ، وقدراتهم  مهاراتهم  تنمية  بهدف 
بأنفسهم،  ثقتهم  وتعزيز  أدائهم،  مستويات 
يف  ودمجهم  الوظيفية،  الخربات  وإكسابهم 
العمل  ميادين  لخوض  وتأهيلهم  املجتمع، 
والتأهيل  التدريب  فرص  بتوفري  املستقبيل 
مؤسسة  مع  التنسيق  تم  كام  لهم،  املهني 
التمكني االجتامعي لتدريب عدد من منتسبيها 
التزاماً من الهيئة باملسؤولية املجتمعية، وتفعيال 
لدورها الهام يف رعاية وتأهيل هذه الفئة لسوق 
لتنمية  الجهود  تضافر  وطالب برضورة  العمل. 
الخاصة،  االحتياجات  بذوي  املجتمعي  الوعي 
والرتكيز عىل تطوير القدرات، ومحو االتجاهات 
السلبية السائدة عنهم، وتطوير برامج التدريب 
العمل،  تتالءم مع متطلبات سوق  التي  املهني 
الناجحة  النامذج  تقديم  رضورة  اىل  ودعا 
للمجتمع، وإعطاء املعاق فرصة إلثبات الذات.

قسم  رئيسة  العقرويب  مطر  موزة  وأوضحت 
للطلبة  التدريبي  الربنامج  أن  بالهيئة  التدريب 
املعايري  أفضل  وفق  إعداده  تم  والطالبات 
العاملية وروعي فيه الشقني النظري والعميل يف 
التدريب بحيث يسهم يف إبراز وتنمية مواهب 

وخرباتهم  قدراتهم  وتعزيز  وصقل  الطلبة 
املتدربني  توزيع  وتم   ، العمل  ببيئة  وتعريفهم 
واملتدربات عىل أقسام وإدارات الهيئة املختلفة.
التدريب  من  املستهدفني  بأن  وأوضحت 
الدراسة  يف  املستمرين  الطلبة  هم  الصيفي 
وتضمن  الجامعية  حتى  الثانوية  املرحلة  من 
الربنامج التدريبي تنظيم زيارات للمتدربني إىل 
عدد من مرشوعات ومواقع العمل بالهيئة مثل 
محطة واسط  ومصنع مياه زالل ومركز التحكم 
قسم  مع  بالتعاون  الرتشيد  إدارة  ونظمت 
التدريب بإدارة املوارد البرشية محارضة توعوية 
للطلبة والطالبات امللتحقني بالتدريب الصيفي 
لعام 2015 حول إستخدام الطرق امُلثىل لرتشيد 
ألقى املحارضة املهندس  ، حيث  الطاقة واملياه 
بإدارة  الفني  الدعم  قسم  من  سعفان  محمد 
والطالبات  الطلبة  مشاركة  واستهدفت  الرتشيد 
والتفاعل  الرتشيد  بأهمية  الوعي  تنمية  يف 
أهداف  عىل  وإطالعهم  الحيوية  القضايا  مع 
الرتشيد  مدينة  الشارقة  وثيقة  واسرتاتيجيات 
السمو  صاحب  واعتمدها  الهيئة  أعدتها  التي 
حاكم الشارقة كخارطة طريق لرتشيد االستهالك 
الشارقة  تصبح  حتى   30% عن  تقل  ال  بنسبة 

مدينة الرتشيد العاملية خالل املرحلة املقبلة.  

بمشاركة عدد من ذوي اإلحتياجات الخاصة واأليتام كهرباء الشارقة تنظم برنامج 
تدريب صيفي متميز للطالب والطالبات
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الغاز الطبيعي بهيئة كهرباء       أعلنت إدارة 
ومياه الشارقة عن إكتامل أعامل توسعة شبكة 
الغاز الطبيعي ومتديدات خطوط  أنابيب خدمة 
السكنية  املناطق  من  عدد  يف  الطببيعي  الغاز 
الجديدة يف مدينة الشارقة وهي مناطق النوف 
النوف 4  وقراين 5  وجرينة 1 وذلك  1 حتى 
الجديدة  املناطق  هذه  لسكان  الفرصة  التاحة 
تعد  التي  الحيوية  الخدمة  من  من  لالستفادة 

األوىل من نوعها يف املناطق. 
الليم  راشد  املهندس  الدكتور  وأوضح      
التوسع  أن  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس 
الطبيعي  الغاز  مرشوع  من  االستفادة  يف 
إطار  يأيت يف  مختلفة  واستخداماته يف مجاالت 
الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب 
محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو 
الشارقة  حاكم  األعىل  املجلس  عضو  القاسمي 
األساسية  البنية  مبرشوعات  االهتامم  برضورة 
يف  للسكان  الكرمية  الحياة  مقومات  وتوفري 
الغاز  استخدام  وتشجيع  اإلمارة  مناطق  جميع 

البيئة  عىل  للمحافظة  بديل  كوقود  الطبيعي 
أفضل  وتقديم  اإلمارة  سكان  عىل  والتيسري 
الخدمات لهم.  وأكد بأن هذا املرشوع الحيوي 
البيئة  عىل  باملحافظة  الهيئة  التزام  يعكس 
الغاز  استخدام  عىل  الشارقة  سكان  وتشجيع 
الفوائد  من  لالستفادة  بديل  كوقود  الطبيعي 
الغاز  باستخدام  مقارنة  يحققها  التي  املتعددة 
يف  يساهم  حيث   « االسطوانات   « املسال 
الحفاظ عىل البيئة ومتوافر طوال ساعات اليوم 
الهيئة  أن  إىل  مشرياً  والسالمة،  األمان  ويحقق 
الجودة  ومعايري  املواصفات  وأدق  أرقى  تطبق 
الشبكة إضافة إىل أسعاره  واألمان يف متديدات 

التنافسية مقارنة باستخدام األسطوانات.
آمنة  املهندسة  أعلنت  أخرى  جهة  ومن      
الطبيعي  الغاز  توزيع  إدارة  مدير  هده  بن 
الالزمة  الرتتيبات  كل  أكملت  قد  االدارة  بأن 
لتمكني املشرتكني يف هذه املناطق الجديدة من 
االستفادة من الخدمة الجديدة وفقا لتوجيهات 
سعادة الدكتور املهندس راشد الليم رئيس هيئة 

املهندسة آمنة بن هده

بتوجيهات حاكم الشارقة:
الهيئة تعلن عن إدخال خدمة الغاز الطبيعي في عدد 

من المناطق السكنية الجديدة

الفرتة  خالل  ظل  الذي  الشارقة  ومياه  كهرباء 
توسعة  مرشوع  يف  العمل  سري  يتابع  املاضية 
السكنية  املناطق  يف  الطبيعي  الغاز  شبكة 

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

اإلمارة. 
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خالل  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  أعلنت     
والطاقة  املياه  تكنولوجيا  معرض  يف  مشاركتها 
تنظمته هيئة  الذي  والبيئة »ويتيكس« 2015، 
كهرباء ومياه ديب يف مركز ديب التجاري العاملي 
عن إطالق عدد من املبادرات وتوقيع اتفاقات 
مع عدد من الرشكات يف مجال الطاقة وترشيد 

االستهالك والحفاظ عىل البيئة.  
    وأوضح سعادة الدكتور املهندس راشد الليم 
رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن املشاركة 
يف املعرض استهدفت تسليط الضوء عىل أحدث 
الهيئة  يف  املستخدمة  والتقنيات  املبادرات 
الطاقة واملياه  والحفاظ عىل  وتقديم خدمات 
أجود  إلنتاج  زالل  مياه  مصنع  وتطوير  البيئة 
املواصفات  ألفضل  وفقاً  املعبأة  املياه  أنواع 

العاملية .
الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  أن  إىل  وأشار      
السمو  صاحب  من  ومتابعة  بدعم  تتطلع 
القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ 
عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة إىل تحقيق 
التنمية املستدامة وتقديم الخدمات مبستويات 
رشائح  جميع  بني  الرتشيد  ثقافة  ونرش  عاملية 
وذلك  العمرية  الفئات  ومختلف  املجتمع 
الجهات  كافة  مع  الخربات  وتبادل  بالتعاون 
املحلية والعاملية واملشاركة يف املؤمترات املحلية 
الخربات  لتبادل  مثالية  فرصة  تعترب  والعاملية 

واملعلومات . 
تعكس  املعرض  يف  املشاركة  أن  وأكد      

واملحافظة  بالبيئة  االهتامم  عىل  الهيئة  حرص 
املعبأة  املياه  وتوفري  الطبيعية  املوارد  عىل 
وتقديم  التقنيات  أحدث  باعتامد  للمتعاملني 
أفضل الخدمات املمكنة لسكان إمارة الشارقة 
وآمنة  فعالة  بطريقة  الخليج  ودول  والدولة 

وصديقة للبيئة.
خالل  من  تسعى  الهيئة  أن  إىل  وأشار      
عىل  وتعمل  تتبناها  التي  البيئية  املبادرات 
البيئة  بأهمية  الوعي  معدل  رفع  إىل  تطبيقها 
بني موظفيها وجامهريها عن طريق املشاركة يف 
املعارض واملؤمترات التي تهتم بالشؤون البيئية 
طوال  املستمرة  الرتشيدية  الحمالت  وتنظيم 
العام. وأضاف أن معرض ويتكس يشكل منصة 
وأحدث  املواضيع  أهم  ومناقشة  لعرض  مثالية 
املياه  أهمها  عدة   مجاالت  يف  املستجدات 
املستدامة  والتنمية  البيئية  واإلدارة  والطاقة 
والشبكات  واملياه  للكهرباء  األمثل  واالستخدام 
وحلول إدارة الطاقة واستخدام الطاقة املتجددة 
وخاصة الطاقة الشمسية والنووية حيث يشكل 
املعرض املكان املناسب للرشكات لعرض وتقديم 
توفري  املستخدمة يف  والحلول  التقنيات  أحدث 

الكهرباء واملاء.
إدارة  مدير  عبدالله  محمد  السيد  وأوضح      
التميز أن 5 إدارت شاركت يف فعاليات معرض 
ويتكس هذا العام  شملت إدارات التميز التي 
من  عدد  مبدع  انا  قسم  من خالل  استعرضت 
تطبيقها  تم  التي  املبتكرة  واألفكار  اإلقرتاحات 

جديدة  مبادرة  إطالق  عن  اإلعالن  تم  كام 
»فكريت  شعار  تحت  املعرض  فعاليات  خالل 
لتوعية  تسعى  التي  الرتشيد  وإدارة  سيوا«  لـ 
أفراد املجتمع بأهمية االستخدام األمثل للطاقة 
الذيك  املنزل  واملياه وأعلنت عن إطالق مبادرة 
خالل فعاليات معرض ويتكس وإدارة املواصالت 
التي استعرضت العنارص الفنية ملرشوع تحويل 
الرافعات الشوكية للعمل بالغاز الطبيعي ألول 
مرة مبعرض ويتيكس 2015 حرصا عىل تحقيق 
الرؤى اإلسترياتيجة و تعزيز عالقات الرشاكة مع 
جديدة  اتقاقيات  عن  وأعلنت  الخاص  القطاع 
تم  الطبيعي  الغاز  توزيع  إدارة  مع  بالتعاون 
الصناعية، كام  املؤسسات  إبرامها مع عدد من 
زالل  مياه  مصنع  املعرض  فعاليات  يف  شارك 
وأبرز  منتجاته  استعرض  والذي  للهيئة  التابع 
بتحسني  الخاصة  واملبادرات  التطوير  خطط 
 . البيئة  عىل  والحفاظ  املعبأة  املياه  جودة 
ومزودي  الخرباء  مع  الخربات  تبادل  أن  وأكد 
الحلول واملستثمرين وصناع القرار واملستهلكني 
يف  واملتخصصني  والخاص  العام  القطاعني  من 
والتقنيات  والطاقة  والكهرباء  املياه  قطاعات 
زيادة  يف  سيبساهم  والغاز  والنفط  البيئية 
الالزمة  والبيانات  املعلومات  وتوفري  املعرفة 

إلعداد الخطط االسرتاتيجة الالزمة للتطوير .

كهرباء الشارقة تطلق 
مبادرات واتفاقات 

جديدة ضمن مشاركتها 
في ويتكس 2015
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يف  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  شاركت       
العني  مركز  يف  للبيئة  الذكية  املنازل  معرض 
من  كبري  عدد  وحضور  مبشاركة  للمؤمترات 
الحكومية  والهيئات  واملؤسسات  الجهات 
هذا  املتخصصة يف  والعاملية  املحلية  والرشكات 
بالركاض  حمد  محمد  الشيخ  وأشاد  املجال.  
إلمارة  االستشاري  املجلس  عضو  العامري، 
باملستوى  الهيئة  لجناح  زيارته  يف  أبوظبي 
الهيئة  الذي تشهده  للمشاركة والتطور  املتميز 
كام زار الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل 
ديوان ممثل حاكم أبوظبي يف املنطقة الرشقية 
باملعرض  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  جناح 
ونظام  زالل  مياه  مصنع  منتجات  عىل  واطلع 
الذكية  واألنظمة   ) سيوا  لـ  )فكريت  املقرتحات 
والسالمة  األمن  ووسائل  الهيئة  يف  امُلستخدمة 

التي تطبقها الهيئة.
   وأوضح سعادة الدكتور املهندس راشد الليم 
أن مشاركة  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس 
تهدف  للبيئة  الذكية  املنازل  معرض  يف  الهيئة 
واملرشوعات  املبادرات  أحدث  الستعراض 
الصديقة للبيئة واملوفرة للطاقة وأفضل الحلول 
وجهود  الطاقة  قطاع  يف  واملامرسات  املتطورة 
تستعرض  كام  املجال  هذا  يف  املستمرة  الهيئة 
تستخدمها  التي  التكنولوجيا  أحدث  الهيئة 
مياه  مصنع  من  املعبأة  املياه  إنتاج  يف  الهيئة 

زالل.

وأوضح الدكتور املهندس راشد الليم أن الهيئة 
من  اإلطار  هذا  يف  مشهودة  إنجازات  حققت 
خالل تطبيق مبادئ حفظ مصادر الطاقة التي 
تكفل بها مكتب األمم املتحدة لتطوير الربامج 
الصناعية والتي تبنتها منظمة املقاييس العاملية 
تبنتها  والتي   )   ISO  50001  ( مسمى  تحت 
الهيئة وطبقتها كأول هيئة كهرباء ومياه عربية 
تنفيذ  تم  كام  وتطبقها  التوصيات  هذه  تتبنى 
القدمية  اإلنارة  استبدال  مشاريع  من  العديد 
 )LED( والتقليدية باإلنارة املعتمدة عىل نظام
العديد من املشاريع واعتامد أنظمة إضاءة  يف 
يف  فعالية  وأكرث  للطاقة  استهالكا  أقل  حديثة 

إنارة الشوارع والجسور واملرافق العامة.
لتقديم  استعداد  عىل  الهيئة  أن  وأكد      
استهالك  ترشيد  مجال  يف  الفنية  االستشارات 
الذكية  التنطبيقات  واستخدام  واملياه  الطاقة 
نخبة  خالل  من  الجهات  لكافة  املباين  يف 

تدريبهم  تم  الذين  والفنيني  املتخصصني  من 
مبستويات عاملية بالتعاون مع كربيات الرشكات. 
وأوضح أن الهيئة تعمل عىل توفري بيئة مستدامة 
والتوجيهات  الرؤية  مع  متاشيا  التحتية  للبنية 
السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان 
بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم 
تبني  أهمية  عىل  بالتأكيد  والخاصة  الشارقة  
معايري  تطبيق  إىل  الهادفة  والربامج  السياسات 
االستدامة والرتشيد يف استهالك الطاقة واستثامر 
الطاقة املتجددة يف مسرية النمو والتطور الذي 
معايري  أعىل  واعتامد  الشارقة،  إمارة  تشهدها 
التي  الدولية يف مختلف املرشوعات  االستدامة 
من  يعزز  الذي  بالشكل  وذلك  الهيئة،  تنفذها 
يف  واملساهمة  اإلمارة  لسكان  الحياة  جودة 
تحقيق بيئة اقتصادية مستدامة متكن من تنويع 
مصادر الطاقة وترشيد االستهالك والحفاظ عىل 

املوارد الطبيعية. 

وأشار إىل أن الهيئة  متيض قدما من خالل خطة 
استهالك  لرتشيد  وشاملة  واضحة  اسرتاتيجة 
املرحلة  عن %30 خالل  تقل  ال  بنسبة  الطاقة 
املتقدمة  التكنولوجيا  عىل  واالعتامد  املقبلة 
والتطبيقات الذكية لتحقيق التنمية املستدامة.

أن  التميز  إدارة  مدير  عبدالله  محمد  وأوضح 
»معرض  يف  مشاركتها  خالل  من  تسعى  الهيئة 
بربامج  املشاركني  لتعريف  للبيئة   الذيك  املنزل 
الهيئة يف هذا املجال وخططها املستقبلية فيام 

يتعلق برتشيد استهالك الطاقة .
    وأكد أن الهيئة تسعى إىل الريادة والصدارة 
إىل رشائح  تقدمها  التي  والخدمات  األعامل  يف 
املجتمع املختلفة، وهي تعي جيدا أن ذلك لن 
يتحقق إال من خالل األفكار واإلقرتاحات املبتكرة 
سواء من املوظفني أو الجامهري مبختلف فئاتهم 
مشرياً إىل أن الهيئة أطلقت مبادرة تحت شعار 
mysewaidea@sewa.gov. سيوا(  لـ  )فكريت 

ومقرتحات  أفكار  الستقبال  تهدف  التي    ae
العمل  بيئة  تحسني  يف  للمساهمة  الجامهري 
اإلبداع  وتشجيع   ، املقدمة  الخدمات  وتطوير 
اتخاذ  عملية  يف  الجامهري  ومشاركة  واالبتكار 
الخاصة  والتحسينات  التطويرات  بشأن  القرار 

مبجاالت عمل الهيئة.
يشكل  املبادرة  هذه  إطالق  أن  وأوضح      
أحدث  تسخري  يف  قدماً  للميض  إيجابيا  حافزا 
العرصية  واملفاهيم  التكنولوجية  التطبيقات 
وترشيد  االستدامة  متطلبات  مع  املتطابقة 
استهالك الطاقة لتحقيق رؤية حكومة الشارقة 
الهيئة  أن  إىل  مشرياً  املستدامة  واسرتاتيجيتها 
الذكية  التطبيقات  الستخدام  مرشوع  نفذت 
لتشغيل محطة تاهل لتحلية املياه عن بعد مام 
وفر متديد خطوط للميته بطول 10.5 كيلو مرت 
والحفاظ عىل  للتشغيل  الالزمة  العاملة  وتوفري 

البيئة.

إدارة  مدير  الرسكال  فيصل  املهندس  وأكد 
يف  املشاركة  أن  زالل   ومصنع  املياه  محطات 
معرض املنازل الذكية تعترب فرصة لعرض خطة 
التطوير الشاملة التي تشهدها منظومة العمل 
مبصنع مياه زالل التابع للهيئة من خالل إضافة 
بأحدث  املصنع  وتزويد  جديدة  إنتاج  خطوط 
املواصفات  تطوير  عىل  تعمل  التي  األجهزة 
 3 إىل  املنتجات  يف  الصوديوم  نسبة  وخفض 
املنتجات  أفضل  ضمن  ليكون  اللرت  يف  ملجرام 
العاملية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو 
القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ 
عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة بالعمل عىل 
جودة  ذات  معبأة  رشب  مياه  إمدادات  توفري 
عالية للسكان يف إمارة الشارقة وإمارات الدولة 
من  الخليجي  التعاون  مجلس  ودول  األخرى 

منطلق حرص سموه عىل الصحة العامة.
التوعية  قسم  رئيس  املرزوقي  راشد  وأوضح 
استعرضت  الهيئة  أن  الرتشيد  بإدارة  والتثقيف 
التي  الذيك  الرتشيد  مبادرة  املعرض  خالل 
تعتمد عىل محاكاة للمنازل واملباين الذكية من 
واملياه  للطاقة  مرشد  ذيك  مبنى  تصميم  خالل 
اإلضاءة  أجهزة  جميع  يف  التحكم  خالله  يتم 
عن  الكهربائية  األجهزة  من  وغريها  واملكيفات 
بعد باستخدام التطبيقات الذكية كام أن هناك 
وقيمتها  االستهالك  كميات  توضح  كبرية  شاشة 
الذكية  البيوت  بفوائد  املجتمع  رشائح  لتوعية 
من  االستهالك  وترشيد  الطاقة  عىل  الحفاظ  يف 

الناحية اإلقتصادية واإلجتامعية.

   وفد من شركة العين يزور 

الهيئة لتقديم الشكر 
الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  استقبل 
الهيئة  وفد من رشكة العني للتوزيع والذي زار 
عىل  الهيئة  رئيس  لسعادة  الشكر  لتقديم 
املشاركة املتميزة يف معرض املنزل الذيك نظمته 
الرشكة وسلم الوفد سعادة رئيس الهيئة شهادة 

تقدير ودرع املشاركة املتميزة.

إشادة بالمستوى المتميز 
للمشاركة 

كهرباء الشارقة 
تستعرض جهودها 

وأحدث مبادرتها في 
معرض المنازل الذكية 

بالعين
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احتفلت هيئة كهرباء ومياه الشارقة يف مقرها 
املبدعني  موظفيها  من  عدد  بتكريم  الرئييس 
خالل  متميزة  وانجازات  أفكار  قدموا  الذين 
الهيئة  جهود  إطار  يف  وذلك  املاضية  الفرتة 
األداء  وتحسني  العمل  وتطوير  التميز  لتشجيع 
أهداف  يحقق  مبا  لإلبداع  األمثل  البيئة  وتوفري 
موظفيها  لجهود  وتقديراً  الهيئة  وإسرتاتيجية 
الدكتور  التكريم سعادة  املتميزين. شهد حفل 
املهندس راشد الليم رئيس الهيئة والدكتور رشاد 
سامل مدير الجامعة القاسمية وعدد من مديري 
الحفل  برنامج  وتضمن  املختلفة  اإلدارات 
امليدانية  الزيارات  عن  قصري  مرسحي  عرض 
وتطوير  وإنجاز  العاملني  عىل  النفيس  وأثرها 
مجاالت العمل قدمها عدد من موظفي الهيئة 
املوهوبني. وأكد الدكتور املهندس راشد الليم أن 
وتشجيعهم  موظفيها  تحفيز  إىل  تهدف  الهيئة 
جميع  وتوفري  واجباتهم،  أداء  يف  التميز  عىل 
املهارات  وتنمية  العمل  نطاق  يف  التسهيالت 
من أجل تعزيز مسرية النجاح والتميز يف الهيئة 
يف  املتميزين  موظفيها  تكريم  عىل  وتحرص 
مختلف املستويات الوظيفية بكافة القطاعات.

خالل  واملبدعني  املتميزين  التكريم  وشمل 
شهر  الهيئة  عليه  أطلقت  الذي  أبريل  شهر 
الزيارات امليدانية  حيث تم تكريم فرق عمل 
الرئيسية  املياه  خطوط  وإختبار  متديدات 
املوظفون  وهم  املجهولني  الجنود  فئة  ضمن 
تنفيذ  أجل  من  صمت  يف  يعملون  الذين 
الظروف  كافة  يف  وكفاءة  بجودة  املرشوعات 
وتفاين  باخالص  جهودهم  ويبذلون  املناخية 
املوظفني  من  عدد  تكريم  تم  كام  العمل،  يف 
ألقات  واالستمرار  العمل  مبواعيد  التزاما  األكرث 

بحضور رئيس الهيئة ومدير 
القاسمية الجامعة 

كهرباء الشارقة تكرم 
موظفيها المبدعين خالل 

شهري الزيارات الميدانية 
والقيادة

جاسم  تكريم  تم  كام   ، املهام  النجاز  متأخرة 
أبريل  شهر  اقرتاح خالل  أفضل  لتقديم  املدفع 
زالل  مبصنع  الصوديوم  من  خالية  مياه  بإنتاج 
كام تم تكريم املهندس عبدالله الزري لتقدميه 
يف  املوجودة  املساحات  باستغالل  اقرتاح 
املحطات النشاء مراكز ملبيعات منتجات مصنع 
املثابرين  من  عدد  تكريم  تم  كام  زالل،  مياه 
الخدمة  أثناء  علمية  مؤهالت  عىل  الحاصلني 
وهم مي سعيد املشغوين وأحمد طالب وراشد 
محمد الحمودي.  ويف ختام الحفل كرم سعادة 
فريق  أعضاء  الليم،  راشد  املهندس  الدكتور 
يف  املتميزة  ملشاركتهم  الرتشيد  وإدارة  الثقافة 

أيام الشارقة الرتاثية. 
راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  شهد  كام      
حفل  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم 
فعاليات  اطار  يف  الهيئة  نظمته  الذي  التكريم 
للموظفني  تكرمياً   )2015 )مايو  القيادة  شهر 
للهيئة  التابعة  املختلفة  العمل  وفرق  املبدعني 
مجال  يف  متميزة  انجازات  حققت  والتي 
يف  األثر  بالغ  له  كان  مام  وأعاملها  أنشطتها 
التقدم والنمو يف مختلف قطاعات  دفع عجلة 
الهيئة. وقد وزع سعادة رئيس الهيئة شهادات 
وجبة  تناولوا  والذين  املكرمني  عىل  التقدير 
االفطار مع سعادة الرئيس يهذه املناسبة وذلك 
املحطات  و  االدارات  مدراء  من  عدد  بحضور 

ورؤساء األقسام التابعة للهيئة. 

رجال من الذاكرة
الذين  السابقني  املوظفني  التكرم  شمل  وقد 
وتفان  باخالص  طويلة  لسنوات  الهيئة  خدموا 
العمل  مسرية  عىل  الواضحة  بصامتهم  وخلفوا 
)رجال  فئة  تحت  تكرميهم   تم  بالهيئة  حيث 
هذه  من  التكريم  شمل  وقد  الذاكرة(  من 
سامل  املرحوم  بالهيئة  السابق  املوظف  الفئة 
حتى  الهيئة  يخدم  كان  والذي  الباس  خميس 
عام 1993 حيث تسلم ابنه شهادة التقدير من 
سعادة رئيس الهيئة نيابة عن أرسته كام شمل 
سيف  محمد  السيد  الفئة  هذه  من  التكريم 
املهريي بالهيئة وشمل التكريم عدداً من أفراد 
خلف  يعملون  والذين  املجهول  الجندي  فئة 
خدمات  ويقدمون  وتفان  صمت  يف  األضواء 
جليلة للهيئة باإلضافة اىل فئة املثابرين  والذين 
متكنوا من الحصول عىل مؤهالت علمية خالل 
التطور  لتحقيق  سعيهم  اطار  يف  عملهم  فرتة 
الوظيفي املنشود.، وفئة مدراء الوقت املوظفني 
االكرث التزاما يف اوقات العمل ، وفئة رواد سيوا 
قدموا  الذين  املوظفون  وهم  مبدع  أنا  وفئة 
وفرق   ، العمل  تطوير  يف  ساهمت  مقرتحات 
بالعمل  متيزوا  (الذين  البحث  فريق   ( العمل 
الجامعي واستطاعوا ان يحققوا انجازات كبرية 
بتعاونهم يف عملهم بروح الفريق الواحد  وفئة 
غري  من  املجتمع  افراد  وهم  سيوا  أصدقاء 

العاملني يف الهيئة.

بهدف توفير األمن والسالمة 
والوقاية من التغيرات 

المناخية كهرباء الشارقة 
تنفذ مشروع استبدال جميع 
الخطوط الهوائية بكابالت 

أرضية في مناطق المصلى 
والنباعة والمجرة بالشارقة 

 
  

    

إلغاء  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  قررت      
تغذي  التي  الهوائية  الكهرباء  خطوط  جميع 
مدينة  يف  واملجرة  والنباعة  املصيل  مناطق 
أرضية  كهرباء  بكابالت  واستبدالها  الشارقة 
كفاءة  لتعزيز  الهيئة  اطار مخططات  وذلك يف 
شبكات نقل وتوزيع الكهرباء يف إمارة الشارقة 
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور 
املجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان 
خدمات  توفري  برضورة  الشارقة  حاكم  األعىل 
وتأمني  الشارقة  مناطق  لكل  عاملية  مبواصفات 

سالمة املواطنني واملقيمني يف مدن اإلمارة.
وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد الليم رئيس 
هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن مرشوع استبدال 
يأيت  أرضية  بكابالت  الهوائية  الخطوط  جميع 
يف إطار خطة الهيئة لتحديث وتطوير شبكات 
مبا  الشارقة  إمارة  مناطق  جميع  يف  الكهرباء 
التغريات  من  والوقاية  والسالمة  األمن  يحقق 
الهوائية  الكابالت  التي تؤثر سلباً عىل  املناخية 
والرياح  الرطوبة  خاصة  البيئية،  العوامل  مثل 
يحقق  ومبا  الشمس  حرارة  وارتفاع  واألمطار 
تقديم  يف  واالستدامة  الشبكات  استقرار 
دراسة  نفذت  الهيئة  أن  وأوضح  الخدمات. 
الشارقة  إمارة  يف  الكهرباء  لشبكات  مستفيضة 
بالتعاون مع عدد من كربيات الرشكات العاملية 
ومواطن  السلبيات  عىل  للتعرف  واملحلية 

متكاملة  وأعدت خطة  الشبكات،   يف  الضعف 
من  عدد  يف  الهوائية  الكابالت  معظم  لتغيري 
ورشعت   ، مراحل  عىل  الشارقة  إمارة  مناطق 
مبوجبه  يتم  متكامل  مرشوع  تنفيذ  يف   الهيئة 
إلغاء الخطوط الهوائية الناقلة للتيار الكهربايئ 
حيث  أرضية،  بكابالت  واستبدالها   ، الحالية 
للضغط  الهوائية  الخطوط  جميع  إلغاء  تم 
املنخفض باملناطق السكنية، وإلغاء نظام 6 .6 
والعطني  الفالح  أحياء  يف  اإلدارية  الحدود  من 
تم  كام  الوسطى،  باملنطقة  والصجعة  والرفيعة 
إلغاء جميع الخطوط الهوائية للضغط العايل يف 
املداخل واملمرات الرئيسية للمناطق العمرانية، 
الحكومية عن  السكنية واملباين  املناطق  وفصل 
املناطق الزراعية مع توزيع األحامل يف منطقة 
البطائح  كام تم استبدال أكرث من 130 محول 
يف  مرة  ألول  تستخدم  حديثة  بأخرى  قديم 
الهوائية  الدولة باإلضافة إىل استبدال الخطوط 
االنتهاء  وتم  الزبري  منطقة  يف  أرضية  بكابالت 
من استبدال جميع الخطوط الهوائية بكابالات 
أرضية يف منطقة املصىل. وأكد أن الهيئة تحرص 
الحكومية  الجهات  مختلف  مع  التنسيق  عىل 
املستدامة  التنمية  تحقيق  لضامن  والخاصة 
عرب تطوير حزمة من الربامج واملرشوعات التي 
تنفذها وتستهدف كافة رشائح وفئات املجتمع 
يف  تقدمها   التي  الخدمات  عن  الرضا  لتحقيق 

مجاالت عملها سواء الكهرباء أو املياه أو الغاز 
الطبيعي.

عىل  املرشف  عبدالرحمن  يوسف  وأوضح      
الهوائية  الخطوط  استبدال  مرشوع  تنفيذ 
مبنطقة املصىل أن املرشوع تم انجازه من خالل 
فرق عمل من الهيئة مؤهلة بأفضل املستويات 
الكابالت  وأفضل  أجود  وباستخدام  العاملية 
قيايس  زمن  يف  املرشوع  انجاز  وتم  الكهربائية 
الخطوط  استبدال  أن  وأكد  شهر.  يتجاوز  مل 
األمثل  الحل  يشكل  أرضية  بكابالت  الهوائية 
للحفاظ عىل استقرار الشبكة ويحمي الكابالت 
التغريات  عن  الناجمة  التأثريات  من  املدفونة 
املناخية والعوامل البيئية، مثل الرطوبة والرياح 
تحد  كذلك  الشمس،  حرارة  وارتفاع  واألمطار 
نتيجة  الكهربائية  االنقطاعات  عمليات  من 
االصطدام فيها من قبل الشاحنات الكبرية أثناء 
العمل قربها، أو الحوادث الناجمة من املركبات 
يف تلك املناطق.وأشار إىل انه تم إلغاء أكرث من 
40 عمود للكابالت الكهربائية يف منطقة املصىل 
بأحدث  باملنطقة  التمديدات  شبكة  وتطوير 

املواصفات 



     شارك عدد كبري من موظفي هيئة كهرباء 
التي  سليم  قلبي  مبادرة  يف  الشارقة  ومياه 
انطلقت يف الشارقة مبناسبة يوم القلب العاملي 
فئات  جميع  من  كبرياً  إقباال  شهدت  والتي 
املجتمعية  املسئولية  إطار  يف  وذلك  املجتمع 
األعامل  يف  املشاركة   عىل  املوظفني  وتشجيع 
تثقيف  عىل  والعمل  والخريية  اإلنسانية 
حامية  برضورة  والجمهور  املوظفني  وتوعية 
الجمهور  وتوجيه  األمراض  من  ووقايته  القلب 
األغذية  وتناول  الرياضة  مامرسة  رضورة  إلىى 
من  للوقاية  التدخني   عن  واالبتعاد  الصحية 

أمراض القلب والضغط والسكري .
املتابعة  قسم  رئيس  جوكه  حسن  وأكد      
والتنسيق بالهيئة واملشارك يف مسرية قلبي سليم 
املوظفني  وتشجيع  دعم  عىل  الهيئة  حرص   ،
والتعاون  التطوعية  األعامل  يف  املشاركة  عىل 

املبادرات  بإطالق  اإلسرتاتيجيني  الرشكاء  مع 
املجتمعية املختلفة يف جميع املناسبات بتوجيه 
من سعادة الدكتور املهندس راشد الليم رئيس 
املجتمعية  املبادرات   إطالق   برضورة   الهيئة 
يف  وتسهم  املجتمع  قطاعات  كافة  تخدم  التي 
نرش ثقافة العمل التطوعي االجتامعي مؤكدا أن 
املجتمعية جزء  املبادرات  بإطالق  الهيئة  التزام 
من مسؤولياتها االجتامعية وفق إسرتاتجياتها يف 
نرش ثقافة العمل التطوعي االجتامعي اإلنساين 
املعرفة  شعبة  رئيس  الناخي  بدور  وأوضحت 
يف  فاعل  بدور  يقومون  املتطوعني  أن  بالهيئة 
تجسيد األهداف واملبادئ السامية التي تسعى 
من  وذلك  الواقع  أرض  عىل  لتحقيقها  الهيئة 
املجتمعية  وأنشطتها  املتعددة  برامجها  خالل 

املختلفة. 
الهيئة  أطلقتها  التي  املبادرات  إىل  وأشارت 

بهدف توعية الموظفين بأهمية الرياضة والغذاء الصحي 
كهرباء الشارقة تشارك في مسيرة قلبي سليم 

دور  وتفعيل  اإلنسانية  الجهود  يف  للمشاركة 
األداء  يف  مبصداقية  ودعمه  التطوعي  العمل 
وإخالص يف العمل الخريي ومؤكدة بذلك الدور 
التطوعي  العمل  يؤديه  أن  ميكن  الذي  الهام 
صحية  من  اإلنساين  العمل  مجاالت  شتى  يف 
واجتامعية ومواجهة الكوارث الطبيعية وتقديم 
أفضل  مجتمع  وبناء  واملساعدة  العون  يد 

يسوده السالم واالحرتام املتبادل. 

الرشقية  باملنطقة  الرتشيد  شعبة  كثفت       
بجهود  املجتمع  فئات  كافة  لتوعية  جهودها 
واملياه  الطاقة  وتوزيع  إنتاج  مجال  يف  الهيئة 
شاركت  حيث  الطبيعي  الغاز  توزيع  وشبكات 
مجموعة  يف  الرشقية  باملنطقة  الرتشيد  شعبة 
بأهمية  الوعي  لنرش  املتميزة  الفعاليات  من 
النموذجية تضمنت املشاركة  الرتشيد  وأساليب 
األول  الصحي  الحصن  دبا  معرض  فعاليات  يف 
ومعرض  الفعاليات  من  مجموعة  ونظمت 
أحمد  عىل  املهندس  وأشاد  الزائرين  استقطب 
سيف بن يعروف رئيس املجلس البلدي وطالب 
عبدالله صفر مدير بلدية دبا الحصن مبشاركة 
يف  تبذلها  التي  والجهود  الفعاليات  يف  الهيئة 

خدمة املجتمع.

نشاط مكثف لشعبة الترشيد في المنطقة الشرقية

رئيس  النقبي  سيف  سعيد  راشد  وأوضج       
شعبة الرتشيد باملنطقة الرشقية أنه تم تكثيف 
من  وعدد  الرتشيد  شعبة  عمل  فريق  جهود 
الصحيحة  الرتشيد  سلوكيات  لنرش  املتطوعني 
راشد  العمل  فريق  وضم  اتباعها  عىل  والحث 
سعيد سيف النقبي رئيس شعبة الرتشيد وذياب 
عيىس الزعايب وأمينة عبدالله الرئييس ومصعب 
الثاين  امللتقى  يف  املشاركة  ومتت  النقبي  هالل 
مدرسة  نظمته  الذي  املجتمعية  للمؤسسات 
شعار  تحت  النموذجية  زيد  بنت  عاتكة 
الشيخ  افتتحه  الذي  يحتويني  قلباً  مجتمعي 
سامل  محد  وعبدالله  القاسمي  صقر  بن  سعيد 
كام  بخورفكان  البلدي  املجلس  رئيس  النقبي 
الفعاليات  الرتشيد بخورفكان يف  شاركت شعبة 

التي نظمتها مدرسة عمري بن أيب وقاص تحت 
من  عدد  وضم  متوحد  البيت  أسبوع  شعار 
األنشطة املجتمعية.وأشاد بدعم سعادة الدكتور 
الرتشيد  إلدارة  لجهود  الليم  راشد  املهندس 
لتحقيق هدفها  الالزمة  االمكانات  كافة  وتوفري 
بنسبة ال تقل عن 30%   االستهالك  يف تخفيض 
الرتشيد  أن شعبة  إىل  2020 مشرياً  عام  بحلول 
باملنطقة الرشقية ستبذل قصارى جهودها خالل 
اإلدارة  وتوجيهات  رؤية  لتقيق  املقبلة  املرحلة 

العليا بالهيئة
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من أجل مستقبل األجيال القادمة وفقاً ملبادئ 
مكتب  بها  تكفل  التي  الطاقة  مصادر  حفظ 
والتي  الصناعية  الربامج  لتطوير  املتحدة  األمم 
مسمى  تحت  العاملية  املقاييس  منظمة  تبنتها 
ومياه  كهرباء  هيئة  وكانت   ،50001 ايزو 
تتبنى  عربية  ومياه  كهرباء  هيئة  أول  الشارقة 

هذه التوصيات وتطبقها.

   وأوضحت املهندسة غادة جمعة سامل مدير 
تعتمد عىل  الجديدة  املبادرة  أن  الرتشيد  إدارة 
الجديدة  املباين  أصحاب  مع  لقاءات  تنظيم 
بأهمية  لتوعيتم  االستشارية  املكاتب  وممثيل 
االستهالك  برتشيد  الخاصة  باالشرتاطات  االلتزام 
والعزل  للطاقة  املوفرة  املصابيح  وتركيب 
الحراري وتركيب قطع وأدوات ترشيد استهالك 
يف  يساهم  مام  االشرتاطات  من  وغريها  املياه 

تقل  ال  بنسبة  واملياه  الطاقة  استهالك  تخفيض 
عن 30 % .

هدية  تقديم  تتضمن  املبادرة  أن  وأكدت      
بناء  عىل  واملقدمني  الجدد  للمشرتكني  رمزية  
وقطع  أدوات  بعض  تتضمن  الجديدة  املساكن 
الرتشيد ومعلومات كافية عن أساليب ووسائل 
بداية صحيحهتتوافق  يبدأ مسكنه  الرتشيد ليك 
واملياه  الطاقة  استهالك  ترشيد  اشرتاطات  مع 

وفقاً ألفضل النظم العاملية  .

    أطلقت هيئة كهرباء ومياه الشارقة مبادرة 
البنايات  لتوعية مالك  ابدأها صح  تحت شعار 
البداية  بأهمية  االستشارية  واملكاتب  الجديدة 
الصحيحة عند الرشوع يف بناء املساكن الجديدة 
الطاقة  أنظمة ترشيد استهالك  ورضورة تطبيق 
واملياه وااللتزام بالسلوكيات الصحيحة للرتشيد.

الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأوضح 
رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة  أن املبادرة 
تأيت  صح  إبدأها  شعار  تحت  إطالقها  تم  التي 
أطلقتها  التي  الرتشيد  حملة  برامج  ضمن 
مستفيد«  الكل  »بالرتشيد  شعار  تحت  الهيئة 
متنوع  برنامج   15 من  أكرث  تتضمن  والتي 
ونرش  الوعي  لتنمية  العام  هذا  تنفيذها  سيتم 
بني  الصحيحية  الرتشيد  وأساليب  سلوكيات 
كافة فئات املجتمع، كام تأيت تنفيذاً لتوجيهات 
بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب 
حاكم  األعىل  املجلس  عضو  القاسمي  محمد 
الشارقة  بأن تكون الشارقة منوذج يحتذى به يف 
ترشيد استهالك الطاقة واملياه من خالل املبادرة 
الرتشيد  ساعة  شعار  تحت  سموه  أطلقها  التي 
األمثل  االستخدام  بأهمية  التوعية  بهدف 
من  الكربونية  االنبعاثات  وتخفيض  للطاقة 
واالهتامم  الغري رضورية  األجهزة  خالل  إغالق 
الطاقة  عىل  الحفاظ  بهدف  الدورية  بالصيانة 

كهرباء الشارقة تطلق 
مبادرة »إبدأها صح« 

لتطبيق أنظمة الترشيد 
في المباني الجديدة

    أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة أنه تم 
الخيام  لجميع  مجاناً  الكهربايئ  التيار  توصيل 
الخريية  الشارقة  لجمعية  التابعة  الرمضانية 
باإلضافة  اإلماراتية  األحمر  الهالل  وجمعية 
األحياء  يف  املنترشة  األفراد  خيام  من  عدد  إىل 
السكنية يف إمارة الشارقة والتي تجاوز عددها 
الهيئة  العام، ووفرت  100 خيمة رمضانية هذا 
 3000 حوايل  طولها  بلغ  الخيم  لهذه  كايبالت 
أماناً.  وأكرثها  الكايبالت  أنواع  أجود  من  مرت 
الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأكد 
رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة  أن إجراءات 
تتم  الرمضانية  للخيام  الكهربايئ  التيار  توصيل 
يف فرتة قصرية ودون أية رسوم، وذلك يف إطار 
توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان 
بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم 
املجتمعية  باملسئولية  اإللتزام  برضورة  الشارقة 

الخريية  الجمعيات  لدعم  الجهود  وتضافر 
وفئات املجتمع .

    وأشار إىل أن الهيئة تجاوبت مع متطلبات 
الكهربايئ  التيار  بتوصيل  يختص  ما  املجتمع يف 
سمة  أصبحت  التي  الرمضانية  للخيام  مجاناً 
الشارقة  إمارة  يف  املجتمع  سامت  من  بارزة 
واملعربة عن روح التكاتف والتكافل االجتامعي.

أن  الطوارئ  إدارة  مدير  األحمد  وأشار رشيف 
الهيئة وفرت كايبالت للخيام الرمضانية الخاصة 
تم  حيث  مختلفة  بأقطار  الخريية  بالجمعيات 
بطول  كايبالت  وتوفري  الكهربايئ  التيار  توصيل 
بجمعية  الخاصة  للخيم  مرت   2000 إىل  يصل 
ميل   120  ، ميل   25 بأقطار  الخريية  الشارقة 
املوجودة  واملستلزمات  الخيمة  حجم  حسب 
بلغ عدد  بها من إضاءة وأجهزة تكييف حيث 
الخيام التي أقامتها الجمعية 28 خيمة رمضانية 

رشيف األحمد

بالمسئولية  التزامًا 
: المجتمعية 

كهرباء الشارقة 
تعلن توصيل التيار 
الكهربائي لعدد 100 

خيمة رمضانية مجانًا 
هذا العام

يف مختلف مناطق إمارة الشارقة، كام تم توصيل 
جمعية  أقامتها  التي  للخيم  الكهربايئ  التيار 
 8 وعددها  الشارقة  يف  الخريية  األحمر  الهالل 
بالخيام  الكايبالت الخاصة  الهيئة  خيام ووفرت 
بطول  واملساحة  التخطيط  دائرة  أقامتها  التي 
يتجاوز 200 مرت، كام تم توصيل التيار الكهربايئ 
لعدد من األماكن املخصصة لألنشطة الرياضية 
واملسابقات  الدورات  إلقامة  الشارقة  إمارة  يف 
خالل الشهر الكريم وتم توصيل التيار الكهربايئ 
التي  الرمضانية  الخيم  من  لعدد  رمزية  برسوم 

أقامها األفراد يف مناطق الشارقة املختلفة. 
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    بحثت هيئة كهرباء ومياه الشارقة مع دائرة 
التخطيط  ودائرة  واألوقاف  اإلسالمية  الشئون 
املبدىئ  باالعتامد  الخاصة  اإلجراءات  واملساحة 
مخترص  مسجد  تتضمن  بحيث  للمساجد 
الدراسة  بعد  وذلك  للطاقة  موفرة  وأجهزة 
املساجد  من  عدد  عىل  الهيئة  نفذتها  التي 
واملباين الحكومية لقياس معدل استهالك املياه 
واالجتامعية  االقتصادية  والجدوى  والكهرباء 
والبيئية التي سيحققها تطبيق إجراءات الرتشيد 

يف هذه املباين.
     وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد الليم رئيس 
عىل  الهيئة  الشارقة حرص  ومياه  كهرباء  هيئة 
التعاون مع كافة الدوائر والهيئات واملؤسسات 
بالشارقة لتوعية رشائح املجتمع بأهمية ترشيد 
إستهالك الطاقة واملياه بإعتبارهام أساس الحياة 
التكلفة  وتوضيح  والتطوير  والتنمية  واإلنتاج 
والدعم  املياه  وتحلية  الكهرباء  إلنتاج  العالية 
الذي تقدمه الحكومة لتوفريها بأسعار مناسبة 

كهرباء الشارقة تبحث مع دائرتي الشئون اإلسالمية والتخطيط والمساحة تعديل 
إجراءات إعتماد المساجد لتتضمن مختصر وأجهزة موفرة للطاقة

املرحلة  أن  وأوضح   . الشارقة  إمارة  للسكان 
املشرتك  التعاون  من  مزيد  ستشهد  املقبلة 
االستهالك  ترشيد  يف  املساجد  دور  لتفعيل 
أعىل  لتحقيق  الالزمة  اإلجراءات  كافة  واتخاذ 
درجة من ترشيد االستهالك باملساجد وتحويلها 
إىل مباين خرضاء لتكون قدوة لباقي مؤسسات 
وهيئات املجتمع وتفعيل دورها يف نرش ثقافة 
إمياناً  وذلك  املجتمع  أفراد  كافة  بني  الرتشيد 
كافة  عىل  التأثري  يف  وقدرتها  املساجد  بدور 

الرشائح والفئات.
سيتم  التي  الجديدة  اإلجراءات  ان  وأكد      
الطاقة  استهالك  تخفيض  بإمكانها  تطبيقها 
يف   40 بنحو  املساجد  داخل  واملياه  الكهربائية 
املائة مام يساهم يف تخفيض االستهالك، وتوفري 
وأوضحت  املساجد.   أروقة  داخل  بيئة صحية 
املهندسة غادة جمعة سامل مدير إدارة الرتشيد 
قطع  لصيانة  نفذ خطة  الفني  الدعم  قسم  أن 
الشارقة  مدينة  يف  مسجد   )  45  ( يف  الرتشيد 

تشمل  485 قطعة مرشدة  كام تم تركيب نظام 
الرتشيد مببنى بلدية الشارقة بالنارصية وتفعيل 
واملكيفات  الصحية  لألدوات  اإلماراىت  النظام 
مفتيش  قام  كام  املنفصلة  الوحدات  ذات 
يف  املشاريع  ملختلف  ميدانية  بزيارات  القسم 
مناطق الشارقة لرصد املخالفات بجميع أنواعها 
حيث تم توجيه ) 410 ( إشعار . وأضحت أن 
الدراسة التي تم إعداها لقياس معدل استهالك 
واملباين  املساجد  من  عدد  يف  والكهرباء  املياه 
وامللك  دملوك  بن  مساجد  شملت  الحكومية 
فيصل الغوير ومبنى البلدية يف النارصية ومركز 
الناشئة يف السويحات وأوضحت الدراسة زيادة 
كميات االستهالك يف املساجد واملباين الحكومية 
وفعالة  رسيعة  إجراءات  إتخاذ  يتطلب  مام 

لتوفري الطاقة واملمياه يف هذه املباين.

كهرباء الشارقة تطلق مبادرة جفير الرحمة لتوزيع  المير 
الرمضاني على األسر المتعففة

     تحقيقاً ملبادىء هيئة كهرباء ومياه الشارقة 
الرامية إىل االلتزام باملسئولية املجتمعية وتنظيم 
تحت  مبادرة  الهيئة  أطلقت  التطوعية  برامجها 
شعار جفري الرحمة لتوزيع  املري الرمضاين عىل 
السكنية  األحياء  من  عدد  يف  املتعففة  األرس 
بإمارة الشارقة. وأوضحت موزة العقرويب رئيس 
شاركوا  20 متطوعاً  أكرث من  أن  التدريب  قسم 
يف  املتعففة  األرس  عىل  الرحمة  جفري  توزيع  يف 
وسيستمر  كبداية  والغبيبة  خنور  أم  منطقتي 
تنفيذ املبادرة يف أحياء أخرى.  وأشارت إىل أن 
الهيئة تهدف من املبادرة إىل املشاركة يف الجهود 
وتعزيز  املتعففة  األرس  معاناة  لرفع  اإلنسانية 
الدعم  توفري  يف  واإلنساين  االجتامعي  الدور 
املادي والعيني لتلك األرس املستفيدة وتخفيف 
األعباء املادية عىل كاهلها. وأوضحت أن الهيئة 
قامت بتوزيع املري الرمضاين من املواد الغذائية 
واملعكرونة  والزيت  والطحني  والسكر  كاألرز 
للمشاركة  املتطوعني  من  مبجموعة  واستعانت 
الرمضاين  املري  وتوزيع  الرحمة  جفري  مبادرة  يف 
ثالثة  وملدة  إقامتهم  أماكن  يف  املستهدفني  عىل 

أيام وبلغ عدد املستفيدين 250 أرسة متعففة.

من  عدد  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  كرمت 
متميزة  إقرتاحات  قدموا  الذين  الجامهري 
اإلجتامعي  التواصل  مواقع  عرب  مبدعة  وأفكار 
 « مبادرة   للهيئة من خالل  االلكرتوين  واملوقع 
فكريت لــ سيوا » التي أطلقتها الهيئة الستقبال 
بهدف  وأرسهم  املشرتكني  وأفكار  إقرتاحات 
أساليب  وتحسني  التطوير،  استمرارية  تحقيق 
وجودة  الهيئة  يف  العمل  وإجراءات  ونظم 
الخدمات التي تقدمها سعيا نحو تقديم افضل 
سعادة  وأوضح   . عاملية  مبواصفات  الخدمات 
الدكتور املهندس راشد الليم أن الهيئة حرصت 
يهدف  لالقرتاحات  متكامل  نظام  توفري  عىل 
اإلبداع  عىل  املوظفني  لتحفيز  آلية  إيجاد  إىل 
عىل  والعمل  الجامهري  اقرتاحات  واستقطاب 
 ، الهيئة  خدمات  مع  مع  وتفاعلهم  مشاركتهم 
والرتكيز عىل دور املبدعني وأصحاب االقرتاحات 
يف  املشاركني  تكريم  دوريا  يتم  حيث  املبتكرة 
النظام وكافة املساهمني مع الهيئة يف جهودها 
نحو استمرار تحقيق الجودة والتميز والريادة . 
وأكد أن الهيئة أتاحت وسائل متعدده للجامهري 

الداخلية والخارجية للتقدم باقرتاحاتهم وتشمل 
هذه الوسائل موقع الهيئة عىل اإلنرتنت ومنوذج 
الربيد  خالل  من  إلكرتونيا  املتوفر  االقرتاحات 
اإللكرتوين الداخيل للموظفني ومنوذج االقرتاحات 
املتوفر ورقيا لدى كافة اإلدارات وتم تخصيص 
يف  اإلقرتاحات  تقديم  منوذج  لوضع  أماكن 
اإلدارات املختلفة بالهيئة باإلضافة إىل تخصيص 
املشرتكني  اقرتاحات  الستقبال  اليكرتوين  موقع 
التواصل  وأرسهم  واستقبالها من خالل مواقع 
اإلجتامعي الخاصة بالهيئة عىل شبكة االنرتنت  
»أنا  االقرتاحات  نظام  تطبيق  أن  إىل  وأشار   .
مبدع« و »فكريت لسيوا » يف هيئة كهرباء ومياه 
كبري  عدد  مشاركة  تفعيل  يف  ساهم   الشارقة 

من املشرتكني واملوظفني واستقطاب اقرتاحاتهم 
خالل  إقرتاحاً   600 من  أكرث  عددها  بلغ  حيث 
7 شهور ، وتم دراسة وتطبيق العديد منها من 
الخطيب  عمر  املختلفة.وأوضح  اإلدارات  قبل 
من  املكرمني  قامئة  أن  بالهيئة  إعالم  أخصايئ 
املشرتكني الذين قدموا أفكار ومقرتحات إبداعية 
تم تطبيقها شملت كل من عيل محمد الحصان 
وجابر عيل مراد لتفاعلهم مع الهيئة وموافاتها 
مجاالت  لتطوير  واآلراء  املالحظات  من  بعدد 
العمل واملهندس فيصل خميس الحامدي  وعيل 
النقبي وإبراهيم عيل الحامدي وعبيد  عبدالله 
خاصة  مقرتحات  وتقدميهم  لتفاعلهم  إبراهيم 

بتطوير مهارات العاملني وترشيد االستهالك.

كهرباء الشارقة تكرم مقدمي 
اإلقتراحات واألفكار المبدعة عبر مواقع 

التواصل اإلجتماعي
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    يف إطار حرص هيئة كهرباء ومياه الشارقة 
الكهرباء واملياه لجهود  عىل مواكبة مرشوعات 
بونعري،  تطوير جزيرة صري  الشارقة يف  حكومة 
زار وفد من الهيئة برئاسة عصام أحمد الدقي 
مدير إدارة األمن والسالمة، جزيرة صري بونعري 
الجزيرة  ومتطلبات  احتياجات  عىل  لالطالع 
عىل  والتعرف  الهيئة  مرشوعات  ومتابعة 
التي حدثت بالجزيرة والتنسيق مع  التطورات 

رشطة الشارقة لتوفري كافة املتطلبات الالزمة.
كهرباء  هيئة  أن  الدقي  أحمد  عصام  وأوضح 
ومياه الشارقة تعمل عىل إعداد وتنفيذ دراسة 
املهندس  الدكتور  سعادة  عليها  يرشف  شاملة 
مرشوعات  لتطوير  الهيئة  رئيس  الليم  راشد 
الطاقة واملياه وإنارة الجزيرة بأفضل املواصفات 

العاملية.
    وأشار إىل أن مرشوعات الهيئة التي أقامتها 
تشمل  الكهرباء  إلنتاج  وحدات  تضم  بالجزيرة 
والثاين  كيلووات   800 ينتج  األول  مولدات   3
ينتج 480 كيلووات والثالث ينتج 430 كيلووات 
الهيئة وحدتني لتحلية املياه األوىل  كام أنشات 

يومياً  مياه  جالون  ألف   15 االنتاجية  قدرتها 
والثانية تعمل بنظام التناضح العكيس وقدرتها 
وتحرص  يومياً  مياه  جالون  ألف   15 اإلنتاجية 
ملرتادي  واملياه  الكهرباء  توفري  عىل  الهيئة 
يف  وتلتزم  فيها  التطوير  ومرشوعات  املنطقة 
الجزيرة  يف  تنفذها  التي  املرشوعات  جميع 
بأعىل الرشوط واملواصفات البيئية وذلك تنفيذاً 
لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور 
املجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان 
بأن  ورعاه  الله  حفظه  الشارقة،  حاكم  األعىل 
السياحة  من  فريد  منوذج  نعري  بو  صري  تصبح 
البيئية التي تخلو من أي عوامل ملوثة وتقديم 
لزوار  السياحية  واملكونات  الخدمات  أفضل 
وذلك  البيئي  التنوع  عىل  واملحافظة  الجزيرة 
جاملية  عىل  تحافظ  التي  التصاميم  خالل  من 

املكان وبيئته الطبيعية.
    وأوضح أن الوفد زار مرافق الجزيرة ومركز 
الرشطة وتم التنسيق وتبادل وجهات النظر حول 
توفري األمن والحامية ملرتادي الجزيرة والعاملني 
كافة  وتقديم  وخدمتهم  التطوير  مبرشوعات 

التقى  وقد  والتعاون  واملساندة  الدعم  أشكال 
وفد الهيئة ببعض العاملني مبركز الرشطة الذين 
أظهروا تعاون كبري مع الوفد وهم الرائد حسن 
الهويل واملساعد خليفة خلصتي وفريق العمل. 
وتقدم بالشكر لقريق العمل من رشطة الشارقة 
الهويل عىل ما قدموه من  الرائد حسن  برئاسة 
تسهيالت وحسن استقبال وضيافة لوفد الهيئة 
خالل  والتعاون  التنسيق  تفعيل  عىل  والحرص 

املرحلة املقبلة.

وفد كهرباء الشارقة يبحث االحتياجات التطويرية لجزيرة صير بو نعير

عصام الدقي

45

11
7 

دد
ع

 ال
 -

 1
6 

ة 
سن

 ال
ر-

وا
نـــ

         أ

45

طـــة
شـ

و أنـ
خـــــبار 

أ

44

طـــة
شـ

و أنـ
خـــــبار 

أ
12

4 
دد

ع
 ال

 -
 1

7 
ة 

سن
 ال

ر-
وا

نـــ
         أ

UAE ad A4.ai   1   8/20/15   1:24 PM



 نظم قسم التدريب بالتعاون مع قسم أنظمة 
املعلومات  تقنية  بإدارة  الجغرافية  املعلومات 
مهارات  وتطوير  لتنمية   تدريبية  ورشة 
واملياه  الكهرباء  توزيع  إدارات  يف  املوظفني 
برامج  استخدام  يف  وكلباء  خورفكان  مبدينتي 

.ARC GIS 10.1 نظم املعلومات الجغرافية
وأوضح املعز عبد الله األمني رئيس قسم أنظمة 
باإلرشاف  قام  الذي  الجغرافية  املعلومات 

وفد من الهيئة يزور منطقة 
نحوه للتعرف على 

المستقبلية االحتياجات 
 

     زار وفد من هيئة كهرباء ومياه الشارقة ضم 
محطات  إدارة  مدير  الرسكال  فيصل  املهندس 
محمد  الدين  عالء  والدكتور  والتحلية  املياه 
باإلدارة  واملتابعه   التخطيط  منسق  الحسن 
املنطقة  احتياجات  عىل  للتعرف  نحوة  منطقة 
املنطقة.وأكد  بأمري  الوفد  والتقى  التطويرية 
عىل  تعمل  الهيئة  أن  الرسكال  فيصل  املهندس 
تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور 
املجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان 
الخدمات  توفري  برضورة  الشارقة  حاكم  األعىل 
بأفضل املواصفات العاملية لكافة املناطق بإمارة 
منطقة  زيارة  خالل  تم  انه  إىل  مشرياً  الشارقة 
للمنطقة  املستقبلية  االحتياجات  بحث  نحوة 
من املياه والطاقة وستعمل الهيئة عىل توفريها 

خالل املرحلة املقبلة. 

كبري  عدد  أن  للورشة  والتدريب  واإلعداد 
الكهرباء  توزيع  بإدارات  الهيئة  موظفي  من 
فعاليات  كلباء وخورفكان شاركوا يف  واملياه يف 
التوعية  استهدفت  التي  التدريبية  الورشة 
املياه  شبكات  مواقع  وادراج  استخدام  بكيفية 
املامنعة  عدم  شهادات  واستخراج  والكهرباء 
واملساعدة  الخدمات  ملواقع  الوصول  ورسعة 
الورشة أهدافها  الشبكات وحققت  يف تخطيط 

واالجابة عىل  املشاركني  بني  التفاعل  من خالل 
استفساراتهم. 

ورشة عمل لتنمية 
العاملين  مهارات 

بالتوزيع في كلباء 
وخوفكان ببرامج 

الجغرافية النظم 

الشارقة مبادرة     أطلقت هيئة كهرباء ومياه 
يوم  مبناسبة  فلنسعدهم«  »عاملنا  تحت شعار 
مايو  من  األول  يصادف  الذي  العاملي،  العامل 
يف  وذلك  لديها،  العاملني  وكرمت  عام،  كل 
ورسم  املجتمعية  املسئولية  مبادئ  ترسيخ  ظل 
الفرحة  وإدخال  العامل  وجوه  عىل  البسمة 
وفق  للعمل  بيئة  وتوفري  نفوسهم.  والرسور يف 

أفضل املعايري العاملية.
الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأكد 
الهيئة  أن  الشارقة،  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس 
الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  من  بتوجيهات 
املجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان 
األعىل حاكم الشارقة تويل العاملني بها اهتامم 
بيئة  وتوفري  مهاراتهم  تطوير  خالل  من  كبري 
 ، العاملية  املعايري  أفضل  وفق  املناسبة  العمل 
مشرياً إىل أن الهيئة  تنظم هذا العام مجموعة 
من الفعاليات واألنشطة لفئة العامل تزامناً مع 
باليوم  املختلفة  ومؤسساتها  الدولة  احتفاالت 
متزايد  اهتامم  يعكس  مام  للعامل،  العاملي 
الهيئة  أن  حيث  وقضاياهم،  العامل  بحقوق 
لديها رشيحة كبرية من العامل الذين أسهموا يف 
االسرتاتيجية وتطوير مجاالت  تحقيق األهداف 

الخاصة  التحتية،  البنية  مرشوعات  يف  العمل 
وتقديم  الطبيعي  والغاز  واملياه  بالكهرباء 

خدمات متميزة لسكان إمارة الشارقة.
وأوضح سعيد القصري مدير إدارة املوارد البرشية 
تقديرأ  يأيت  بهم  واالحتفاء  العامل  تكريم  أن 
الخدمية  املرشوعات  يف  املبذولة  لجهودهم 
وتفانيهم يف أداء مهامهم ، وتأكيداً للدور الذي 
يجسده العامل، باعتباره رشيكا مهام يف مسرية 

التنمية.
أقسامها  بكافة  البرشية  املوارد  إدارة  أن  وأكد 
العامة  الصيانة  قسم  مع  وبالتنسيق  وشعبها 
وقسم املتابعة ينفذون دراسة شاملة ومستمرة 
العامل  ومستلزمات  احتياجات  كافة  للتعرف 
وتوفريها مثل املالبس املناسبة للعمل والقبعات 
االسعافات  وصناديق  والقفازات  والصديريات 
التي  املستلزمات  من  وغريها  واملظالت  األولية 
توفر أفضل بيئة للعمل وفق املعاييري العاملية.

يف  العامل  استهدفت  الفعاليات،  أن  وأوضح 
التي  الصيانة  الطاقة واملياه وأعامل  مرشوعات 
املباين  كافة  يف  النظافة  وعامل  الهيئة،  تنفذها 
التابعة للهيئة وأشار إىل أن عدد العامل الذين 
عامل   1000 يتجاوز  املبادرة  من  استفادوا 

تزامنًا مع اليوم العالمي للعمال
كهرباء الشارقة تطلق مبادرة تحت شعار »عمالنا فلنسعدهم«

مواقع  يف  العامل  عىل  وجبات  توزيع  وتم 
والتعرف عىل  رمزية،  إىل هدايا  إضافة  العمل، 

احتياجاتهم وتلبية متطلباتهم . 
تعترب  الهيئة،  نظمتها  التي  الفعاليات  أن  وأكد 
الحنيف  االسالمي  ديننا  أقرها  طبيعية  حقوق 
الذي أعز العامل ورعاه وكرمه، حيث جاء بكثري 
الرفق به ومعاملته  التي تدعو إىل  املبادئ  من 

معاملة إنسانية كرمية، تضمن له حقوقه.
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    أكد سعادة الدكتور املهندس راشد الليم رئيس 
هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة تستخدم 
أفضل أنواع الوقود النظيفة واآلمنة يف محطات 
استدامة  لضامن  املياه  وتحلية  الطاقة  إنتاج 
الكربونية  الغازات  انبعاثات  من  والحّد  النمو 
هذا  دفع  أن  إىل  مشرياً   ، البيئة  عىل  والحفاظ 
وكافية  موثوقة  طاقة  توفري  إىل  بحاجة  النمو 
االستمرار  من  التطور  هذا  متكني  عىل  وقادرة 
الطبيعي  الغاز  ويعترب  تسارعه  ملعدل  وفقاً 
يف  املستخدمة  نظافة  األكرث  األحفورية  الطاقة 

وحدات إنتاج الكهرباء وتحلية املياه.
الدكتور  سعادة  استقبال  خالل  ذلك  جاء    
من  لوفد  الهيئة  رئيس  الليم  راشد  املهندس 
برئاسة  املسال  الطبيعي  للغاز  اإلمارات  رشكة 
واألعامل  التسويق  إدارة  مدير  املرزوقي  حامد 
التجارية، وتم خالل االجتامع استعراض أحدث 
املسال  الطبيعي  بالغاز  الخاصة  املستجدات 
االسرتاتيجي،  التعاون  تفعيل  سبل  وبحث 
الكميات  وتوفري  والخربات  املعارف  وتبادل 
الطبيعي  الغاز  من  الهيئة  ملحطات  الالزمة 

راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  املسال.وأكد 
وفق  طاقة  بتوفري  ملتزمة  الهيئة  أن  الليم 
الهيئة عىل  العاملية ، وتعمل  أفضل املواصفات 
املسال  الطبيعي  الغاز  حّصة  تدريجياً  نرفع  أن 
وتحلية  الطاقة  إنتاج  محطات  يف  املستخدمة 
للوقود  ونظيفاً  فّعاالً  بدياًل  يعترب  والذي  املياه 
انبعاثات  كمية  بأن  به،  يتميز  ما  وأهّم  الثقيل 
تأثرياً   أقل  الطبيعي  للغاز  الكربون  أكسيد  ثاين 

عىل البيئة.
   ومن جانبه أكد حامد املرزوقي مدير إدارة 
اإلمارات  برشكة  التجارية  واألعامل  التسويق 
للغاز الطبيعي املسال التزام الرشكة باملساهمة 
اإلمارات  يف  الغاز  قطاع  تطوير  مواصلة  يف 
تفعيل  أن  إىل  مشرياً  االقتصادي،  النمو  ودعم 
يعترب  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  مع  التعاون 
لتوفري  الرشكة  أهداف  من  اسرتاتيجي  هدف 
وأشار  الدولة.  مناطق  كافة  يف  نظيفة  طاقة 
املسال،  الطبيعي  للغاز  اإلمارات  رشكة  أن  إىل 
الطاقة يف  لتحديد متطلبات  تبذل جهود كبرية 
الدولة وحجم الطاقة الكهربائية والغاز املتوفر 

أملع  نخبة من  اختيار  لالستخدام. وتعتمد عىل 
الخرباء يف مجال الغاز الطبيعي املسال يف العامل 
اإلمارات.  أرجاء  كافة  يف  نظيفة  طاقة  لتوفري 
الطبيعي ميثل بكفاءته وتكلفته  الغاز  وأكد أن 
حالته  يف  ونقله  تخزينه  وسهولة  املناسبة 
األحفوري  الوقود  مصادر  أنظف  أحد  السائلة 
بدائل  استخدام  من  ويقلل  لالحرتاق،  القابلة 
الكربونية  البصمة  وتقليل  األحفوري،  الوقود 

لدولة اإلمارات العربية املتحدة. 

كهرباء الشارقة تبحث مع شركة اإلمارات للغاز المسال 
تفعيل التعاون االستراتيجي

جميع  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  تدعو     
الجهود  وتضافر  للتعاون  الشارقة  إمارة  سكان 
غرف  أو  توزيع  صناديق  أية  عن  واإلبالغ 
تشوه  أو  لصيانة  تحتاج  أو  مفتوحة  محوالت 
العبث  حالة  يف  خطورة  وتشكل  العام  املنظر 
بها أوعدم استقرار حالة الطقس يف أي منطقة 
ومتابعة  الصيانة  فرق  تبارش  حتى  بالشارقة 
طوال  الساعة  مدار  عىل  تعمل  التي  األعطال 
األمن  إجراءات  وإتخاذ  صيانتها  األسبوع  أيام 

والسالمة للحفاظ عىل صحة وسالمة الجميع.
راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأوضح     
أن  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم 
مكثفة لزيادة كفاءة قدرة  الهيئة تبذل جهوداً 

كهرباء الشارقة 
تدعو السكان لإلبالغ عن أية مالحظات حول صناديق التوزيع وغرف المحوالت

محطات الكهرباء، ورفع مستوى أداء واعتامدية 
شبكة التوزيع يف املناطق املختلفة وتوفري األمن 
بجميع  الكهرباء  توزيع  لصناديق  والسالمة 
املتابعة  خالل  من  الشارقة  إمارة  يف  املناطق  
إجراء  يف  مستمرة  الهيئة  أن  مؤكداً  والصيانة 
صناديق  واستبدال  الكاملة،  الصيانة  أعامل 
حولها  حواجز  ووضع  التالفة  الكهرباء  توزيع 
سكان  تعاون  يتطلب  وذلك  وطالئها  وتنظيفها 
الهيئة  مع  التواصل  خالل  من  الشارقة  إمارة 
لإلبالغ عن أية مالحظات عرب الوسائل املتعدده 
التي وفرتها الهيئة للجامهري للتقدم باقرتاحاتهم 
املوقع  الوسائل  هذه  وتشمل  ومالحظاتهم 
الذي  املشرتكني  اقرتاحات  الستقبال  االلكرتوين 

اإلنرتنت  شبكة  موقعها عىل  الهيئة عىل  وفرته 
ومناذج االقرتاحات املتوفرة يف املكاتب الفرعية 
خالل  من  واملالحظات  املقرتحات  واستقبال 
بالهيئة  الخاصة  اإلجتامعي  التواصل  مواقع 
عىل شبكة االنرتنت أومركز االتصال عىل الرقم 
 mysewaidea@ االلكرتوين الربيد  أو عرب   991

.sewa.gov.ae
أو  مالحظة  أية  مع  ستتعامل  الهيئة  أن  وأكد 
األمن  لتحقيق  واهتامم  جدية  بكل  شكوى 
وكفاءة  بجودة  الخدمات  وتقديم  والسالمة 

عالية لسكان إمارة الشارقة

بعدقبل
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التميز  عىل  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  تحرص 

تنفذها  التي  واألعامل  املشاريع  كافة  يف  والجودة 

والتعاقد  التعامل  عىل  ذلك  تحقيق  يف  وتعتمد 

املرشوعات  وتنفيذ  لتصميم  الرشكات  أفضل  مع 

االبتكار  عىل  املاضية  الفرتة  خالل  واعتمدت 

مجاالت  وابتكرت  املجاالت  كافة  يف  واالبداع 

ومنها   األنشطة  مختلف  يف  رشكات  مع  للتعاون 

اإلعالن وهي واحدة من  للدعاية و  الشعلة  رشكة 

الرشكات الرائدة يف هذا املجال من خالل الرتويج 

اإلعالنية  الرسائل  وتوصيل  التجارية  للعالمات 

الهادفة للجمهور، ويف هذا الحوار مع زياد روفائيل 

رئيس مجلس إدارة الشعلة للدعاية واإلعالن نلقي 

خاصة  الطرفني  بني  التعاون  مجاالت  عىل  الضوء 

اإلنارة  أعمدة  عىل  املضيئة  اإلعالنات  مجال  يف 

واإلعالنات عىل فواتري االستهالك والنتائج االيجابية 

التي تحققت وساهمت يف زيادة اإليرادات.

1.  ما هي املواصفات التي تتميز بها رشكة الشعلة 

للدعاية واإلعالن عن غريها ؟

الشعلة  رشكة  بها  تتميز  التي  املواصفات   أهم 

من  للعمالء  األجود  تقديم  هي  واإلعالن  للدعاية 

خالل إعداد وتنفيذ الخطط التسويقية والرتويجية 

املناسبة لكل عميل كام تهتم الرشكة بتقديم مزيد 

مناسبة  إعالنات  وسائل  لتوفري  االستثامرات  من 

بالرشكة  البرشية  الكوادر  يف  واالستثامر  لعمالئها 

لتحقيق التميز.  

زياد روفائيل رئيس مجلس إدارة الشعلة للدعاية 

واإلعالن ... نقدم األجود ونعتمد المعايير األمريكية 

واليابانية
. كهرباء الشارقة في مرحلة جديدة من التطور تتميز 

بالمصداقية وفتح آفاق جديدة الستثمارات وزيادة اإليرادات 

وتفعيل  لدعم  املستقبلية  الخطط  هي  ما   2-

التعامل مع الهيئة؟

التي  الجهات  منذ تأسيس الرشكة وهي يف طليعة 

من  سواء  لعمالئها  مبتكرة  إعالنية  وسائل  توفر 

الخاصة  الرشكات  أو  الحكومية  والدوائر  الهيئات 

واألفراد، وهيئة كهرباء ومياه الشارقة من الجهات 

الرائدة يف إمارة الشارقة والتي نحرص عىل تفعيل 

الفواتري  عىل  اإلعالنات  خالل  من  معها  التعاون 

العديد  تجذب  وسيلة  تعترب  التي  اإلنارة  وأعمدة 

عىل  حرصها  يف  الهيئة  جهود  ونثمن  املعلنني  من 

توفري الجانب الجاميل لإلعالنات عىل األعمدة.

لضامن  الرشكة  تطبقها  التي  املعايري  هي  ما   3-

إنتاج أفضل املواصفات؟ 

مع  تتوافق  التي  املعايري  أفضل  الرشكة  تطبق 

املعايري  وخاصة  واملحلية   العاملية  املواصفات 

شعارها  الجودة  تتخذ  والتي  واليابانية  األمريكية 

يف جميع مراحل اإلعالن سواء يف التصميم ونوعية 

املعدنية  واإلطارات  والحرب  املستخدم  الورق 

وطريقة تركيب اإلعالنات.

-3 ما هي مميزات التعامل مع الهيئة؟

الهيئة كسياسة  تنتهجا  التي  التعامل  املصداقية يف 

أهم  تعترب  وجامهريها  رشكائها  مع  تعاملها  يف 

الهيئة خاصة أن طبيعة  املميزات التي ملسناها يف 

الصدق  تتطلب  واإلعالن  الدعاية  مجال  العمل يف 

وااللتزام يف التعامل وتتطلع رشكة الشعلة للدعاية 

واإلعالن  إىل دعم وتفعيل التعاون مع هيئة كهرباء 

االستثامرية  املرشوعات  خالل  من  الشارقة  ومياه 

التي  والتثقيف  التوعية  حمالت  يف  واملشاركة 

التي  النمو  مسرية  يف  للمساهمة  الهيئة  تنفذها 

الحضارية  النهضة  مسرية  الستمرار  الهيئة  بدأتها 

إمارة  تشهدها  التي  واالجتامعية  والصناعية 

الشارقة يف كافة املجاالت.

بني  فيها  التعاون  تم  التي  املرشوعات  هي  ما   4-

الهيئة والرشكة؟ 

الدعاية  مجاالت  يف  الهيئة  مع  الرشكة  تعمل 

أعمدة  عىل  املضيئة  اإلعالنات  من خالل  واإلعالن 

ونعمل  االستهالك   فاتورة  عىل  وإعالنات  اإلنارة 

يف  والرشاكة  االسرتاتيجية  العالقات  تطوير  عىل 

الرتويج للمبادرات املجتمعية التي تطلقها الهيئة.

حققتها  التي  امللموسة  االنجازات  أهم   -5ما هي 

الهيئة خالل املرحلة األخرية؟

وتعتمد  الشارقة كثرياً  تطورت هيئة كهرباء ومياه 

مجاالت  أمام  اآلفاق  وفتح  واالبتكار  االبداع  عىل 

زيادة  عىل  للعمل  االستثامرات  من  جديدة 

اإلجراءات  تيسري  عىل  تعمل  أنها  كام  االيرادات، 

ومن أبرز االنجازات تطوير الخدمات االليكرتونية 

مام  االلكرتوين  املوقع  عىل  الفواتري  إتاحة  وخاصة 

يسهل عىل املشرتكني ويوفر وقتهم وجهدهم

-6ما هي العوامل التي ساعدت عىل وصول الرشكة 

لهذا املستوى املتطور؟ 

التكنولوجيا املتقدمة  تعتمد الرشكة عىل استخدام 

لضامن  نظام  مع  املتخصصة  البرشية  والكوادر 

مع  االسرتاتيجية  الرشاكات  وعقد  العالية  الجودة 

والاللتزام  الخاصة  والرشكات  الحكومية  الجهات 

تقديم  عىل  ومثابرة  بجد  والعمل  باملصداقية 

الخدمات اإلعالنية والرتويجية األفضل عىل مستوى 

التي  اإلعالنات  وتنفيذ  وتصميم  واملنطقة  الدولة 

تحايك قيمنا ومبادئنا العربية.

 

املرحلة  خالل  للرشكة  التطوير  خطط  هي  -7ما 

املقبلة ؟

التي تضمن  التطوير   الرشكة مستمرة يف منظومة 

الدعاية  مجال  يف  والريادة  التميز  تحقيق  لها 

واالبتكارات  األبحاث  أحث  واإلطالع عىل  واإلعالن 

العاملية يف مجال الدعاية واإلعالن وإعداد الخطط 

التسويقية والرتويجية.

الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  من  بتوجيات      

األعىل  املجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان 

اسرتاتيجية  خطة  وضع  برضورة  الشارقة  حاكم 

للوقود الالزم لتشغيل محطات الكهرباء ووحدات 

الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  املياه،أنجزت  تحلية 

للوقود  اسرتاتيجية  خزانات   4 عدد  إنشاء  مرشوع 

الكهرباء  إلنتاج  الحمرية  محطة  يف  الخفيف 

وتصل  درهم  مليون   22 بتكلفة  املياه  وتحلية 

سعتها االستيعابية إىل 48 ألف مرت مكعب ويهدف 

املحطات  تزويد  استمرارية  لضامن  املرشوع 

وتوفري  بالوقود  املياه  تحلية  ووحدات  الكهربائية 

حاالت  يف  للمحطات  الوقود  من  كايف  مخزون 

الطوارئ .

الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأكد       

رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة تسعى 

لتغطي  الوقود   اإلسرتاتيجي من  إىل رفع مخزونها 

الطلب  نتيجة  الوقود  من  املتزايدة  االحتياجات 

احتياجات  وتلبية  واملياه  الطاقة  عىل  املتزايد 

التطور  الطاقة الستمرار مسرية  من  الشارقة  إمارة 

خالل  من  وذلك  اإلمارة  تشهده  الذي  واالزدهار 

محطات  يف  اسرتاتيجية  وقود  خزانات  لبناء  خطة 

الهيئة.

    وأوضح أن النظرة املستقبلية للهيئة تتمثل يف 

امليض بخطوات واثقة نحو تعزيز التنمية املستدامة 

كافة،  الصعد  عىل  الشارقة  إمارة  مكانة  وتعزيز 

وذلك بالتزامن مع رؤى وتوجيهات صاحب السمو 

عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ 

بتقديم  الله  الشارقة حفظة  األعىل حاكم  املجلس 

أفضل الخدمات لسكان إمارة الشارقة من مواطنني 

الليم مدير إدارة  ومقيمني. وأشارت املهندسة مي 

تطوير برامج املشاريع بالهيئة إىل أن إنجاز مرشوع 

استكامالً  ميثل  للوقود  اسرتاتيجية  خزانات   4 بناء 

مرشوعات  لتطوير  الرامية  التوسعية  للخطط 

الوقود،  تخزين  املتزايد عىل  الطلب  وتلبية  الهيئة 

بالهيئة تعمل بكل جد  العمل  أن فرق  إىل  مشرية 

التطور  استيعاب  أجل  من  متسارعة  وبخطوات 

الذي تنشده الهيئة يف مجاالت عملها.  

    وأوضحت أن كل خزان من الخزانات الجديدة 

سعته 12 ألف مرت مكعب بارتفاع 19.5 مرت وقطر 

28 مرت وتم بناءها وفق أفضل املواصفات واملعايري 

حيث  والسالمة  األمن  وسائل  لتطبييق  العاملية 

بأكمله  السطح  ولحامها ودهان  الخزانات  بناء  تم 

ألشعة  عاكسة  طبقة  لتكوين  وذالك  باألملنيوم 

الشمس حتى ال تؤثر عىل املواد املخزونة ، ويوجد 

لترصيف  أمان  صامم  النوع  هذا  من  خزان  لكل 

الضغط الزائد إىل الخارج أو معادلة الضغط داخل 

 ، ولكل خزان حوله سلم معدين  نقص  إذا  الخزان 

وتم اختيار محطة الحمرية لبناء الخزانات لقربها 

املحملة  السفن  ترسو  حيث  الحمرية  ميناء  من 

بالوقود ويتم تفريغ شحنتها عرب أنابيب تصل حتى 

الخزانات مبارشة.

من  االسرتاتيجي  املخزون  أن  إىل  ونوهت        

االستمرارية  منها  املزايا  من  العديد  يحقق  الوقود 

محطات  لتشغيل  الالزمة  الوقود  كميات  توفري  يف 

إنتاج الكهرباء وتحلية املياه وتفادي تذبذب أسعار 

األسعار  من  واالستفادة  املفاجأة  العاملية  الوقود 

التفضيلية للوقود وإمكانية التفاوض للحصول عىل 

أفضل األسعار.

بتوجيهات حاكم الشارقة 

كهرباء الشارقة تنجز 

مشروع إنشاء 4 خزانات 

للوقود  استراتيجية 

بتكلفة 22 مليون درهم 

وسعة 48 ألف متر 

مكعب

املهندسة مي الليم
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-2 معرفة أهمية الوقت: قال ابن الجوزي يف صيد 

زمانه  رشف  يعرف  أن  لإلنسان  )ينبغي  الخاطر: 

وقدر وقته فال يضيع منه لحظة من غري قربة(.

وتعويده  اإلنسان:  عند  العالية  الهمة  تنمية   3-

نفسه عىل اغتنام األوقات.

-4 تحديد األهداف التي تريد إنجازها.

-5 البعد عن مجالسة قاتيل األوقات.

يف  التوسع  ترك  أي  يشء:  كل  يف  الفضول  ترك   6-

املباحات.

-7 مصاحبة مغتنمي األوقات.

املفيد:  اإلنتاج  الوقت يف  التلذذ بحالوة كسب   8-

]تشعر بلذة عندما تنتج شيئاً، كام لو جلست بعد 

وهذه  القرآن،  من  وجهاً  وحفظت  الفجر  صالة 

اللذة ستجعلك تعاود الجلوس مثاًل مرة أخرى، ويف 

هذا استفادة من الوقت[.

-9 تنويع األعامل التي تقوم بها: حتى ال متل من 

العمل

وكيفية  األوقات:  مغتنمي  أخبار  قراءة   10-

اغتنامهم لها، )قيمة الزمن عند العلامء(.

أهمية الوقت

أضاع  فإمنا  أضاعه  فإذا  اإلنسان،  حياة  هو  الوقت 

الرجوع،  محال  االنقضاء  رسيع  والوقت  عمره، 

وسيعلم اإلنسان مدى نفاسته عند ساعة االحتضار، 

ولهذا كان الكالم عن الوقت كالماً له طعمه الخاص

جعل الله الوقت نعمة امنت بها عىل عبادة وتتبني 

أهمية الوقت يف النقاط التالية:

فقال:  منه:  معينة  وبأجزاء  به  أقسم  الله  أن 

 .)1  ،2 )العرص:   ) ُخرْسٍ لَِفي  اإْلِنَساَن  إِنَّ  )َواْلَعرْصِ 

 ،2 )الليل:   ) َتَجىلَّ إَِذا  َوالنََّهاِر  َيْغَش  إَِذا  )َواللَّْيِل 

 .)1  ،2 )الضحى:  َسَجى(  إَِذا  َواللَّْيِل  َحى  )َوالضُّ  .)1

إَِذا  َواللَّْيِل  َواْلَوْتِر  ْفِع  َوالشَّ َعرْشٍ  َولََياٍل  )َواْلَفْجِر 

( )الفجر: 4، 1(. َيرْسِ

فالصلوات  الوقت:  قيمة  تثبت  اإلسالم  شعائر 

وتحرم  قبله،  تصح  ال  معينة  أوقات  لها  الخمس 

البيت  وحج  رمضان  صوم  وكذا  لعذر،  إال  بعده 

والزكاة وغريها .

األسئلة األربعة التي يسأل عنها العبد يوم القيامة، 

اثنان منها تخص الوقت: )لن تزول قدما عبد يوم 

القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيام 

أفناه و عن شبابه فيام أباله وعن علمه ماذا عمل 

قال  أنفقه(  وفيام  اكتسبه  أين  من  ماله  وعن  به 

املنذري يف الرتغيب والرتهيب: رواه البزار الطرباين 

بإسناد صحيح.

مام يساعد عىل اغتنام الوقت:

للعبد وإحصاؤه ألعامله  الله  مراقبة  استحضار   1-

أن  ترض  مل  هذا  استحرضت  فإذا  وجليلها:  دقيقها 

تضيع دقيقة يف غري طاعة الله فضاًل عن أن تضيع 

يف معصية.

-11عدم تعويد النفيس عىل عادة معينة: بل عليك 

أن تعتقد أنك تستطيع أن تغري من روتينك اليومي 

كام تشاء.

كالحاسب  الحديثة:  التقنية  من  االستفادة   12-

وبعض أنواع الهاتف،

والفاكس ونحوها من اآلالت التي تخترص لك شيئاً 

من الوقت.

-13 القناعة التامة بوجوب التغري: أن تقتنع اقتناعاً 

تاماً أنه البد من تغيري وضعك.

-14 الدعاء بأن يوفقك الله إىل اغتنام األوقات.

التغيري:إذا  يف  صعوبة  ستواجه  أنك  معرفة   15-

هذا  كان  التغيري  يف  صعوبة  ستواجه  أنك  عرفت 

دافعاً لك إىل الصرب، ألن البداية قد تكون شاقة.

إعداد: فريــق الثقافــة
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   In line with the directives of 
His Highness Sheikh Dr. Sultan 
Bin Mohammed Al Qasimi, the 
Member of the Supreme Council 
and the Ruler of Sharjah to Sharjah 
Electricity and Water Authority to 
provide strategic storage of fuel 
supplies to meet the requirements of 
SEWA generation and desalination 
stations in particularly during 
the summer peak period, SEWA 
completed the construction four 
strategic storage tanks of light 
fuel oil at Hamriyah Generation & 
Desalination Station. The AED 22 
million project will secure strategic 
fuel storage of 48000 cubic meters 
for SEWA, The project aims to 
ensure uninterrupted supplies of 
light fuel oil to the generation and 
desalination stations of SEWA and 
build sufficient strategic fuel storage 
to cover any emergency cases. 
    According to H.E Dr. Rashid Al 
Leem, the Chairman of Sharjah 
Electricity & Water Authority, 
SEWA is striving to increase its 
fuel storage capacities to meet 
the ever-growing demand for 
electricity and water as the result the 
current economic, commercial and 

   H.E Dr. Rashid Al Leem, the 
Chairman of Sharjah Electricity 
& Water Authority received at his 
office at SEWA Head Office a high 
rank delegation from Icelandic 
Water Holdings from the Republic 
of Iceland comprising of Mr. Jon 
Olafsson, chairman and co-founder 
of Icelandic Water and Mr. Chris 
Hancock , the Director of Business 
Affairs. The meeting aims to review 
the mutual collaboration between 
SEWA and Icelandic Water Holdings 
and share the experiences between 
the parties in the various fields of 
water bottling industry.

    In his statement after the meeting, 
H.E Dr. Rashid Al Leem cited that 
SEWA is looking for world-class 
partners to provide the best quality 
and the most advanced technology 
solutions for their sustainable 
development efforts. He emphasized 
SEWA commitment to build 
robust relationships and strategic 
partnerships with local, regional, and 
international organizations from the 
public and private sectors. He added 
that the meeting with Icelandic Water 
Holdings is a prt of the strides made 
by SEWA to provide Zulal Water 
Factory with world-class water 

In line with Ruler’s Directives:
SEWA constructs 4 strategic fuel 
tanks of 48000 m3 with AED 22 
million total cost

constructional boom witnessed in 
the Emirate of Sharjah.
   H.E the Chairman added that it is 
the vision of SEWA is progressing at 
fast and confident paces to achieve 
the sustainable development and 
enhance the position of Sharjah at 
all global levels in line with the wise 
leadership His Highness Sheikh Dr. 
Sultan Bin Mohammed Al Qasimi, 
the Member of the Supreme Council 
and the Ruler of Sharjah who 
always stresses on the importance of 
providing the citizens and residents 
of Sharjah Emirate with world class 
services.
   On her part, Eng. May Al Leem, the 
Manager of SEWA Project Programs 
Progress Department pointed out the 
construction of the 4 strategic fuel 
storage tanks is a part of ambitious 
expansion programs to develop the 
various facilities and infrastructures 
of SEWA to meet the demand for 
power and electricity. She noted 
SEWA work teams are working hard 
with fast paces to attain the targeted 
development inspired by SEWA.
    Eng. May Al Leem explained that 
the new fuel tanks are constructed 
with capacity of 12000 cubic 

meter each at 28m diameter at the 
latest international specifications 
and standards in terms of safety 
and security.  She added that the 
top surface of each tank is treated 
aluminum and reflective paint to 
protect the stored fuel against the 
sun rays and ensure the highest level 
of safety and security.  Each tank is 
equipped with relief valve/regulator 
to drain any excess pressure and 
ensure the equilibrium of the 
pressure in the fuel tank. Hamriyah 
Power Station was chosen for the 
construction of reservoirs for its 
proximity to the Hamriyah sea port 
where ships laden with fuel dock and 
unload its fuel cargo via pipelines 
to the tanks directly. “The strategic 
fuel storage will enable SEWA to 
avoid any sudden price fluctuations 
in the world fuel market and get 
competitive offers with preferential 
price” Eng. May said.

 

 

 

Eng. May Al Leem

bottling technologies and valuable 
experiences of the international 
water bottling leaders.

  The delegation visited the 
production lines and facilities at 
Zulal Water Factory to become 
acquainted with the bottling 
technologies applied as well as the 
bottles produced by Zulal Water 
Factory. The delegation praised the 
world class levels of State-of-the-
art technologies used in purification 
and sterilization stages to maintain 
the public health and provide high 
quality water to the consumers as 
well as the Production process in the 
purification and filling plant which is 
based on full automotation and most 
advanced international standards. 
The delegation affirmed that the 
treatment of pure underground water 
from Hamda Well field enhances 
Zulal Water Factory’s image in the 
local bottled water market.

   The Chairman announced that 
SEWA is planning to further improve 
the quality of Zulal water product 
originated from natural underground 
resources. He added the sodium 
level in Zulal water is reduced to 
3%. Such rate is less than the level 
recommended by WHO.

     Mr.  Jon Olafsson, chairman and co-
founder of Icelandic Water stressed 
the importance of the bottled water 
markets worldwide. He announced 
that the demand for bottled water 
all over the world is witnessing a 
remarkable growth. The delegation 
expressed their thanks and gratitude 
to H.E Dr. Rashid Al Leem and all 
SEWA employees for their arm 
welcome and hospitality as well as 
the opportunity provided them to be 
briefed about SEWA activities and 
plans.    

SEWA shares 
experiences in 
water bottling 
with Icelandic 
Water Holdings
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    Sharjah Electricity & Water 
Authority (SEWA) announced the 
completion and commissioning of 
the new 132 KV Moeileh Substation 
at the Industrial Area13. The new 
substation was built at h AED 100 
million cost including costs of civil 
works, supply, and installation and 
commissioning of the equipment, 
33 and 132 KV cables. The new 
substation is expected to achieve a 
better network stability and reliable 
power supply in the Emirate of 
Sharjah, meet the projected surge 
in power demand and provide more 
flexibility in load dispatching at the 
relevant areas. He added that SEWA 
strives for high quality and security 
standards of power networking 
operations and raise the efficiency of 
the networks and substation to meet 
the ever growing power demand. It 
will remarkably mitigate the pressure 
on the distribution and transmission 
network and contribute in raising 
and improving the efficiency of 
the power system to enable SEWA 
to meet the ever growing demand 
for power particularly in newly 
developed areas. SEWA spares no 
effort in continuing the development 
and modernization process as per 
its commitment to provide best 
quality services to satisfaction of the 
customers and achieve the excellence 
in transmitting and distributing the 
electrical power and implementing 
the relevant projects and expansions 
throughout the Emirate of Sharjah.
    In a press statement in this 

regard, Dr. Rashid Al Leem the 
Chairman of Sharjah Electricity & 
Water Authority pointed out that 
the construction of 132 KV Moeileh 
Substation comes in line with 
farsighted directive of His Highness 
Sheikh Dr. Sultan bin Mohamed 
Al Qasimi, the Supreme Council 
Member and Ruler of Sharjah to 
keep strengthening our infrastructure 
and service facilities as per the 
highest international standards. It 
is a part of SEWA’s initiatives to 
meet the requirements for electrical 
power in the Emirate of Sharjah and 
reinforce the power distribution and 
transmission networks. He added that 
the execution of the new substation 
comes in line with the development 
expansion program initiated by 
SEWA to meet the requirements of 
the on-going economical, industrial 
and constructional boom witnessed 
in the Emirate of Sharjah and secure 
uninterrupted and reliable services 
of electricity, water and natural gas 
that would meet the growing demand 
and exceed the future needs and 
expectations of our customers. He 
noted that as per SEWA forecasts, 
the growth rate of power demand in 
Sharjah is substantially increasing 
each year.
   “To achieve the directives of His 
Highness Sheikh Dr. Sultan bin 
Mohamed Al Qasimi, SEWA spares 
no effort to complete all expansion 
projects of SEWA 2015 Strategic 
Plan to ensure the provision of high 
quality services of electricity, water 

and natural gas” Dr. Rashid AL 
Leem said.  The 132 KV Moeileh 
Substation which was constructed 
in cooperation with Siemens, 
the global power leader,  will 
remarkably mitigate the pressure 
on the distribution and transmission 
network and contribute in raising 
and improving the efficiency of 
the power system to enable SEWA 
to meet the ever growing demand 
for power particularly in newly 
developed areas. SEWA spares no 
effort in continuing the development 
and modernization process as per 
its commitment to provide best 
quality services to satisfaction of the 
customers and achieve the excellence 
in transmitting and distributing the 
electrical power and implementing 
the relevant projects and expansions 
throughout the Emirate of Sharjah. 
The new substation feature the latest 
digital technology in the world. The 
new substation will mitigate the 
load pressure in Moeileh, University 
City, Industrial areas Nos. 17 and 15, 
Al Nooff. It will also serve another 
o surrounding areas including Al 
Tarfana and Industrial areas Nos. 
10, 11, 12 and 13. The Chairman 
announced that SWEA under the 
2015 Strategic Plan is in process to 
execute several ambitious projects 
to change the old distribution and 
transmission networks with the-
state-of-art systems as well as 
construction of new 132 and 33 
KV substations to cope with the 
increasing power demand.  
 

SEWA  commissions the new 
Moeileh 132 KV Substation at the 
Industrial Area13 with AED 100 
million Cost

SEWA Looks 
forward to upgrade 
its desalination and 
generation facilities 
using the Spanish 
expertize

  Sharjah Electricity & Water 
Authority is in process to implement 
a comprehensive plan to raise 
the capabilities of its electricity 
generating units at SEWA’s 
generation any destination stations. 
The plan aims to meet the increasing 
demand for power and promote 
sustainable development across the 
emirate at the global standards and 
specification.
   The above statement was made 
by H.E Dr. Rashid Al Leem, the 
Chairman of Sharjah Electricity 
& Water Authority following his 
meeting with a Spanish delegation 
from M/S Araner - Spain, the global 
leader in infrastructure engineering 
projects, led by Mr. Alejandro 
Subiza, the Country Manager of the 
company. The meeting was attended 
by En. Essa Al Swaidi, the Manager 
of the Generation Department, 
Eng. Othman Surour Al Mas, the 
Manager of Control Department 
and Eng. Musstafa Hajoni, the 
Manager of Wasit Power Station.  
The aim of meeting was to promote 
collaboration between DEWA and 
M/S Araner to share expertise in the 
fields of energy.

The meeting concluded that SEWA 
and M/S Araner will conduct mutual 
technical studies and researches to 
raise the efficiency and capabilities 
of the electricity generating units at 
SEWA generation and desalination 
station. The matters addressed by the 
parties during the meeting included 
the mutual cooperation in the field of 
the engineering skills and technical 
know-how and sharing knowledge, 
experiences and engineering 
information in field of energy. 
   SEWA and M/S Araner agreed to 
conduct the necessary the necessary 
technical studies to raise the 
capabilities and efficiency of SEWA 
generating units through the Air Inlet 
Cooling System to increase the gas 
turbine efficiency and output during 
the peak summer
    H.E Dr. Rashid Al Leem  briefed 
the delegation about the projects 
initiated by SEWA under the 
farsighted vision of His Highness 
Sheikh Dr. Sultan bin Mohammed 
Al Qasimi develop SEWA power 
infrastructure and facilities and 
provide high quality services at a 
world class level of reliability and 
efficiency. That come in line with 
SEWA’s commitment to meet the 
ever-growing requirements of the 
on-going development process 

aiming at achieving the welfare 
and prosperity of both citizens and 
residents of the Emirate if Sharjah. 
He also underlined the strategic 
initiatives and development projects 
launched by SEWA to diversify the 
energy resources and rationalize the 
power demand by using the latest 
international practices in the field pf 
power conservation.  The Chairman 
noted that SEWA is considered 
as the first Arab Electricity and 
Water Authority that adopted and 
applied the principles of Energy 
Resources Maintenance declared 
by the U.N Industrial Programs 
Development Office (ISO 50001). 
He stressed the importance of 
cooperation with leading global 
organizations in the energy sector 
to strengthen the infrastructure for 
electricity according to the highest 
standards and global best practices. 
The visiting delegation reviewed 
the solutions and technologies 
offered by the company in the 
field of infrastructure engineering 
For his part, Mr. Alejandro Subiza 
expressed thanks to the Chairman 
for the reception and the opportunity 
provided to M/S Araner to initiate 
cooperation and strategic partnership 
with SEWA
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    On occasion of the International 
Labor Day conceding with May 
1, Sharjah Electricity & Water 
Authority launched an initiative 
under the slogan: “For the Happiness 
of Our Workers” in recognition of 
the labors working with SEWA. The 
aim of the initiative was to enhance 
the joy and happiness in the hearts 
of this vital category of SEWA 
employees while celebrating this 
meaningful occasion and provide 
the necessary aids and facilities 
that assist them to bear their hard 
working environment.

H.E Dr. Rashid Al Leem the 
Chairman of Sharjah Electricity 
& Water Authority said that Sewa, 
under the guidance of His Highness 
Sheikh Dr. Sultan Bin Mohammed 
Al Qasimi, Supreme Council 
Member and Ruler of Sharjah, 
developed its employees’ skills 
and provided an appropriate work 
environment in accordance with 
the best international standards. He 
added that the initiative. This fist-of-
its-kind event in SEWA and part of it 
is its social responsibility intending 

    H.E Dr. Rashid Al Leem, the 
Chairman of Sharjah Electricity 
& Water Authority extended 
his appreciation and thanks to 
His Highness Dr. Sheikh Sultan 
bin Mohammed Al Qasimi, the 
Supreme Council member and 
Ruler of Sharjah for his continued 
support and consistent attention 
to the activities of SEWA.  On the 
occasion of the first anniversary of 
the issuance of the Ameri Decree 
No. 392008/ on restructuring of 
SEWA under his chairmanship, H.E 
Dr. Rashid Al Leem stressed that 
thanks to the visionary directives of 
His Highness the Ruler, SEWA has 
managed within a short period of 
time to initiate huge developments 
at all sectors of its works particularly 
the human resources.On this happy 

to bring smile on the workers face 
and bring joy and pleasure in them 
by providing a congenial working 
environment in accordance with 
the best international standards. 
SEWA organized a series of events 
and activities for a class of workers 
coinciding with state ceremonies 
of various international day of for 
workers and institutions, reflecting 
growing interest in the rights of 
workers and their issues,  H.E Al 
Leem added, SEWA has a large 
segment of workers who have 
contributed to the achievement 
of its strategic objectives and the 
development of infrastructure 
projects, provide electricity, water, 
natural gas to the public using 
their skill and excellent services in 
Sharjah.

On other hand, Mr. Saeed Al Qaseer, 
the Manager of the Human Resources 
Department noted that honor of this 
vital category of our staff comes 
in recognition of workers’ efforts 
in service projects and dedication 
in the performance of their duties.
He announced the HR Department 

and its sections and units at all 
SEWA departments are working in 
coordination with the Department 
of General Maintenance and the 
Department of Follow-up, are 
carrying out a comprehensive and 
ongoing study to identify all the needs 
and requirements of workers.  The 
concerned department has provided 
workers with hats, vests, gloves 
and first-aid boxes, umbrellas and 
other needed items at their worksites 
for a better working environment 
according to international standards. 
He added that the honoring event 
is generally aimed at workers in 
the energy, water and maintenance 
sections, and cleaners in all SEWA 
buildings. More than 1,000 workers 
were benefited by the move in which 
meals were also distributed to them 
in the workplace, symbolic gifts, and 
other needy items. Such events are 
considered natural rights promoted 
by Islam which cherishes workers 
with Islamic principles that call for 
kindness, humane and dignified 
treatment
 

 

In conjunction with International Labor Day:
SEWA launches “For the Happiness of Our 
Workers” Initiative

occasion, the employees of SEWA 
would like to extend their heartfelt 
congratulations to H.E Dr. Rashid 
Al Leem who, with firm will and 
strong determination and since 
the first moments of assuming 
his responsibilities as Chairman 
of SEWA has proceeded with the 
realization of the wise vision of to 
His Highness Dr. Sheikh Sultan bin 
Mohammed Al Qasimi, the Supreme 
Council member and Ruler of 
Sharjah in restructuring the various 
aspects of SEWA activities and 
works through strategic planning and 
sustainable structures of electricity, 
water and natural gas projects.

   After strenuous efforts and 
painstaking works, HE the Chairman 
has successfully managed to instill in 

SEWA 
Departments 
celebrate the 1st 
anniversary of 
the start of their 
achievements

the hearts of all SEWA employees, 
the corporate loyalty, love of our 
country and love of Excellence. He 
taught them how to be distinguished 
and how to partner and collaborate 
to achieve a pioneering position for 
SEWA among the leading regional 
global organizations. Thanks to the 
farsighted vision of its development 
leader, SEWA won numerous local, 
regional and global awards and 
honors during the first year of its 
restructuring process.

   We pray to God Almighty to 
achieve further progress and growth 
for SEWA and well-being and 
prosperity for its employees under 
the wise leadership of H.E Dr. 
Rashid Al Leem
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SEWA and Tebodin 
ME review the 
Water Transmission 
Project across 
Sharjah Greek 

H.E Dr. Rashid Al Leem , the 
Chairman of Sharjah Electricity 
& Water Authority received at his 
office – SEWA Head-Office, a 
delegation from Tebodin Middle 
East UAE comprising of Mr. Ronald 
Konings the regional  Director, 
Mr. Montassir Al Hashimi, the 
Infrastructure Engineering  Manager 
and Mr. Khalid Al Qoraishi, the 
Engineering Advisor. The meeting 
comes in line with the focus of 
Sharjah Electricity and Water 
Authority (SEWA) to strengthen 
cooperation with the leading local 
and international organizations and 
to share best practices and solutions. 
The meeting focused on future 
collaborations between SEWA and 
Tebodin Middle East

The discussions during the meeting 
covered the present plans of SEWA 
to expand and develop the water 
transmission pipelines across 
Sharjah Greek Through this project, 
SEWA aims to raise the efficiency 
of production and operations, 
and increase water flow to meet 
the growing demand for water 
in various areas of Sharjah. The 
water transmission across Sharjah 
Greek achieve huge financial 

savings in operation costs between 
the production facilities at Layyah 
Power Station the distribution 
system of Sharjah City.

The matters addressed by the 
parties during the meeting included 
the mutual cooperation and the 
plans developing SEWA water 
transmission and distributions 
systems as well as sharing expertise 
and information in the relevant fields.   
They agreed to strengthen their 
partnership to raise the efficiency of 

SEWA water system.

The delegation praised the strategic 
plans adopted by SEWA to strive 
for excellence and pioneering in 
the next stage. They added that 
Tebodin Middle East will spare no 
effort to support the strides made by 
SEWA to raise the productivity and 
meet the ever-growing demand for 
water as the result of the on-going 
development process witnessed in 
the Emirate of Sharjah.   
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international model for power 
and water conservation, Achieve 
the sustainable development and 
maintain the rights of our next 
generation in the natural resources, 
Maintain the environment through 
the rational use of eco-friendly 
fuels and application of the latest 
international standards to eliminate 
pollution and emission of greenhouse 
gases,  Raise the awareness of all 
community categories about the 
rational use of power and water, 
Use the power saving lights at all 
government building, economic 
facilities and streets, Raise the 
efficiency of power production by 
about 50% and reduce the running 
costs at SEWA power generation 
stations, Minimize the loss in 
the power networks to the global 
acceptable rate (3%) and in the water 
networks to the global acceptable 
rate (10%), Raise the public 
awareness about the importance of 
regular maintenance of the electrical 
devices and the continuous check 
of the internal water installation to 
avoid any invisible leaks, Reduce the 
dependence on the underground water 
supply to maintain such precious 
resources for the next generations, 
The rational consumption of the 
piped-gas supply in the residential 
areas, the first of its kind service 
in the AGCC region to save the 
electrical power, Compile and 
provide the necessary information 
to support the policies of the power 
and water in the Emirate of Sharjah, 
Encourage the medium and small 
companies to convert their forklifts 
to natural gas firing and install gas 
filling stations to provide such 
forklifts with natural gas, Support 
the scientific researches in fields 
of power and water conservation 
through the establishment of 
several Professorship chair in the 

universities, and Encourage the use 
of the electrical cars and establish the 
necessary infrastructures including 
electrical charge stations in several 
areas of Sharjah.
 
The Strategies
Following are the main strategies of 
the declaration: Launch awareness 
drives targeting the students of the 
schools and universities and all 
community categories under the 
theme: With conservation, we are 
all beneficiaries”, Collaborate with 
federal and local departments and 
ministries to apply the principles of 
this declaration, Introduce the-state-
of-the-art technologies in the field 
of power and water conservation, 
Prepare the necessary programs and 
plans to implement the One Saving 
Hour launched by His Highness 
Sheikh Sultan bin Mohammed 
Al Qasimi, the Supreme Council 
Member & Ruler of Sharjah, 
application of the principles on the 
maintenance of the energy resources 
declared by the UN Industrial 
Development Program Organization 
which adopted by the International 
Standardization Organization 
under ISO 50001 certification as 
the first Arab Electricity and Water 
Authority that adopted and applied 
the principles of Energy Resources 
Maintenance, Support and join forces 
with the international initiatives such 
as Earth Hour, Prepare the necessary 
legislations and regulations to 
apply conservation systems at the 
new buildings, Use eco-friendly 
materials and equipment on all 
SEWA projects, Hire an approved 
power verifier to analyze the power 
consumption trends at the buildings 
and make recommendations about 
the required improvements of power 
consumption   by the buildings,  
Approve the UAE Technical Power 

Efficiency Statement for the electrical 
devices and encourage the customers 
to select the electrical device as per 
its efficiency, Conduct specialized 
studies in collaboration with the 
local and international  research 
centers, universities  Endeavor to 
diversify the energy resources and 
introduce new renewable energy 
resources such as solar and wind 
energy, Participate in symposiums, 
conferences and exhibitions  to 
promote SEWA initiatives in field 
of conservation, Promote SEWA  
conservation initiatives by the means 
of media and social media websites, 
Invite Celebrities and public figures 
to promote SEWA initiatives in the 
field of conservation, Follow up 
the latest scientific publications and 
develop the abilities and skills of 
the employees,  Introduce incentive 
awards and gifts to the parties 
managed to reduce their power and 
water consumption and Provide the 
necessary information and date for 
the local, regional and international 
researchers, individuals and 
institutions about the power and 
water projects and activities of 
SEWA, fuel consumption of the 
production plants, fuel future 
requirements with growth rate 
of 7%, without the conservation 
initiatives and comparison of the 
same with figures of powers which 
may be saves within a period of 10 
years with the conservation initiative 
(30%).
 
SEWA’s Pioneering Initiatives of 
Conservation:
-     SEWA has launched several 
Initiatives for Children and students 
of schools and universities to instill 
the culture of the power conservation 
among those children since their 
childhood as they represent the 
generations of future who will 

ensure the continuity of the march 
of prosperity and welfare of their 
community.
-     The Sharjah Annual Energy Forum 
was organized by SEWA to attract the 
representatives of the international 
and local leading companies, the 
international experts as well as the 
ministries and government bodies to 
the events of the forum and review 
the latest international researchers 
and technologies of energy and 
technical papers and representations.
-     Initiatives with the government 
bodies such as the Department of 
Islamic Affairs and Companies, 
Manufactories and Tourist Faculties 
to raise the awareness of their 
employees about the rational use of 
power and water and assist them to 
erect saving kits and devices at their 
premises and to convert the vehicles 
and plants to natural gas firing,
-     Initiatives with Families and 
Individuals of the Community and 
field visits to the housewives and 
housemaids to educate them about 
the best techniques and methods to 
save power and water and encourage 
the individuals to use the solar energy 
for the heaters instead of electricity
-     Initiatives with sports Clubs to 
change the stadium lights to saving 
ones and launch conservation 
initiatives targeting both players and 
fans of the clubs
-     Technical   Initiatives to 
follow the best international 
technical specifications and 
standards approved by Emirates 
Standardization & Specification 
Authority which ensure the ideal 
use of resources and maintenance of 
environment and natural resources
 
 
 

H.E Dr. Eng. Rashid Al Leem, the 
Chairman of Sharjah Electricity & 
Water Authority announced that 
SEWA is on process is in process 
to apply the latest technologies and 
smart solutions of street lighting as 
part of SEWA’s endeavors to save 
power consumption and boost the 
profile of the emirate in driving 
the green economy and sustainable 
development within SEWA approach 
towards green infrastructure in the 
Emirate of Sharjah. The Chairman 
of SEWA added that LED is the 
most proven technology in the 
world that provides efficient and low 
cost lighting solutions. The LED 
transformation project will help to 
reduce our energy consumption from 
lighting..
The above statement was made by 
H.E the Chairman of SEWA upon 
conclusion of his meeting with a 
Canadian delegation from Elumen, 
one the leading global organizations 
in the fields  designing, developing, 
manufacturing and marketing high 
performance, cutting edge LED 
based luminaires. The delegation was 
headed by Mr. Nick Jia Nickolas, the 

The Chairman reviews with a Canadian 
delegation the feasibility of applying latest 
smart lighting solutions

General Manager of Elumen.
“The building designs based on 
smart energy management system 
save about 30% - 40% of power 
consumption in the building” the 
Chairman said. He noted that SEWA 
is considered as the first Arab 
Electricity and Water Authority that 
adopted and applied the principles 
of Energy Resources Maintenance 
declared by the U.N Industrial 
Programs Development Office which 
was certified by the International 
Standardization Organization (ISO 
50001).

H.E Dr. Eng. Rashid Al Leem 
briefed the visiting delegation about 
the progress of SEWA’s projects 
and expansions designed to achieve 
the sustainable development in the 
Emirate of Sharjah in particular those 
relating to transformation process 
of the conventional street lighting 
to the latest LED solutions. That 
comes in line with SEWA vision of 
becoming more energy efficient to 
protect and sustain our environment 
for generations to come. 
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leadership to the future of our next 
generations and enable them to bear 
the responsibility of maintaining our 
natural resources. “Undoubtedly, 
we will take part in such initiative 
to ensure a bright future for our 
generations” he said.

 

Abdullah M. Al Owais “Everyone 
should bear his responsibilities “

On other hand, H.E Mr. Abdullah 
Mohammed Al Owais Chairman of 
Sharjah Department of Culture and 
Information welcomed the launch 
of One Saving Hour Initiative as 
per the farsighted instructions of 
His Highness Sheikh Dr. Sultan bin 
Mohamed Al Qasimi, the Supreme 
Council Member and Ruler of 
Sharjah as part of his prime concern 
to achieve the welfare of his people  
and ensure decent living for our 
generation.

Both public and private sectors are 
jointly responsible for maintaining 
the energy and eliminating any 
waste practices of the same. He 
announced that al l the employees 
of the Department o Culture & 
Information, In terms of their sense 
of responsibility entrusted to them, 
will sign the undertaking to take 
part in this vital initiative. Mr. 
Abdulla Al owias thanked SEWA 
for its pioneering efforts and sincere 
endeavors to support the major 
issues of our community and  and 
implant ideal behaviors of power 
and water consumption..   
 

Sultan Al Muhairi: the Initiative 
adds new horizons to the record of 
achievements  
 

According to Mr. Sultan bin Ali 

Bin Butti Al Muhairi, the Secretary 
General of the Sharjah Executive 
Council, the One Savinh Hour  
Initiative launched under the 
direction of His Highness Dr. Sheikh 
Sultan bin Mohammed Al Qasimi, 
the Supreme Council member and 
the Ruler of Sharjah, is adding new 
horizons to the record of the Ruler’s 
achievements which revolving 
around the axis of the citizen. It is 
a part of His Highness’ farsighted 
vision to build the human being and 
instill the right values and principles 
that enable the citizens to take part in 
the on-going development process. 
The initiative the people to join 
hands to maintain the environment 
by the rational and ideal use of 
energy,  
 

Saeed Al Ka’abi: ‘It promotes the 
right value and principles’ 
 

HE Mr. Saeed Al Ka’abi, the  
Chairman of Sharjah Educational 
Council affirmed the commitment of 
all Sharjah schools to actively take 
part  and support the One Saving 
Hour Initiate  in recognition of 
its vital role in instilling the right 
values and principles in the minds 
of the students since their childhood 
and raise their awareness about the 
importance of the  conservation to 
ensure the continuity of the welfare 
and prosperity march towards new 
horizons. . 
 

Waleed Al Sayegh: ‘The initiative 
enhances the sustainable 
development concept’ 
 

H.E Mr. Waleed Al Sayegh, the 
Director General o Sharjah Central 
Finance Department  praised the One 
Savinh Hour  Initiative launched 

under the direction of His Highness 
Dr. Sheikh Sultan bin Mohammed 
Al Qasimi, the Supreme Council 
member and the Ruler of Sharjah. 
He added that the Initiative enhances 
the concept of the sustainable 
development and focuses the light 
on the importance of maintaining 
of the our national resources for our 
next generations. 
 

Sultan bin Hadda:: ‘A visionary step 
ahead’
 

On his part, H.E Mr. Sultan bin 
Hadda Al Suwaidi, the Chairman 
of the Economic Development 
Department said that the Initiative 
is a visionary step ahead reflecting 
the great attention devoted by of 
Highness Sheikh Dr. Sultan bin 
Mohamed Al Qasimi, the Supreme 
Council Member and Ruler of 
Sharjah the vital issues of life and 
his interest to ensure the rights of 
our next generations. “We strongly 
support this farsighted initiative 
launched by His Highness the Ruler 
to achieve the optimum utilization of 
our national resources.
 

The Ruler approves 
the strategies 
and principles 
of “Sharjah City 
of Conservation 
Declaration “
 

His Highness Sheikh Dr. Sultan bin 
Mohammed Al Qasimi, the Supreme 
Council Member & Ruler of Sharjah, 
approved the strategies, aims and 
principles of “Sharjah City of 
Conservation Declaration “ recently 
issued by SEWA to enhance its 
drive towards achieving the ultimate 
sustainable development, providing 
high quality services at the latest 
international standards and global 
specifications and highlight the role 
of  Sharjah as model to be globally 
intimated in fields of conservation 
and suitability.
The announcement of the approval 
of the declaration’s strategies, aims 
and principles was made by H.E Dr. 
Rashid Al Leem, the Chairman of 
Sharjah Electricity & Water Authority 
in press conference held at SEWA 
Head Office in presence of Eng. 
Ghada Juma’a Salim the Manager of 
the Conservation Department, Mr. 
Mohammed Abdullah, the Manager 
of the Corporate Excellence 
Department, Mr. Hassan Joka, Head 
of HR Section, Mr. Omar Musa, the 
Manager of the Chairman Office and 
several media representatives.
Addressing the media 
representatives, H.E Dr. Rashid 
Al Leem, the Chairman of Sharjah 
Electricity & Water Authority 
ppointed out that SEWA under the 

direction of His Highness Sheikh 
Dr. Sultan bin Mohammed Al 
Qasimi strives to realize the dream 
of crowning Sharjah as the first 
City of Conservation in the region 
constitute an integral part to its on-
going development process and its 
civilized mission in a bid to promote 
Sharjah’s regional and international 
image to take a lead in suitability 
and environment. It is recognition 
of SEWA that preserving our energy 
resources will be one of the greatest 
challenges in our drive towards 
sustainable development. SEWA 
has set a conservation target of 30% 
reduction in the consumption of 
power and water in the Emirate of 
Sharjah
"The objectives of this declaration 
are to increase the efficiency of 
power and water consumption 
in Sharjah and reduce at least 
30 percent power consumption, 
enhance the role of Sharjah City as 
an international model for power 

and water conservation, achieve 
sustainable development, maintain 
the environment, usage of power 
saving lights, raise the efficiency 
of power production by about 50 
percent and reduce running costs, 
minimize the loss of power networks 
to the globally acceptable rate, 
among others," he added.
H.E the Chairman added that within 
its drive for excellence and high 
quality, SEWA has initiated the 
application of the principles on the 
maintenance of the energy resources 
declared by the UN Industrial 
Development Program Organization 
which adopted by the International 
Standardization Organization under 
ISO 50001 certification.
The objectives of the Declarations:
The main of objective of the 
declaration are: Raise the efficiency 
of power and water consumption 
and reduction of at least 30% of 
power consumption, enhance 
the role of Sharjah city as the 
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H.E Dr. Rashid Al Leem, the 
Chairman of Sharjah Electricity & 
Water Authority announced that the 
chairmen and directors general of 
Sharjah government authorities and 
departments have affirmed their full 
solidarity with SEWA and support 
to the One Saving Hour Initiative 
launched by Sharjah Electricity 
& Water Authority in accordance 
with the directives of His Highness 
Sheikh Dr. Sultan bin Mohamed 
Al Qasimi, the Supreme Council 
Member and Ruler of Sharjah 
instructed Sharjah Electricity & 
Water Authority. Dr. Rashid Al 
Leem, Chairman of SEWA, pointed 
out that the instructions of Shaikh 
Sultan are in line with his constant 
endeavors to encourage individuals 
in the community to contribute to the 
conservation process. The initiative 
will be observed on July 1 each year 
from 02:30 pm to 03:30 pm. The 
time selected to mark the Initiative 

in summer during the highest peak 
hours each year coincides with high 
demand for power and water.  The 
aim of the One Saving Hour Initiative 
is to promote the conservation 
culture and raise the awareness of 
the community about rational use 
of electricity and reduction of toxic 
emissions.

H.E the Chairman pointed out that 
the One Saving Hour Initiative is an 
ambitious move to realize the dream 
of Sharjah, the City of Conservation 
and enhance the leading position 
of Sharjah as a world class city of 
sustainability. He added since its 
inception, the Initiative has gained 
overwhelming response from the 
various categories of our community. 
All the Chairmen and directors 
general of Sharjah government 
authorities and departments as well 
as large numbers of government 
employees declared their 

undertaking to take part in the drive. 
During the first two days, more than 
five thousand persons signed the 
Undertaking issued by SEWA to 
urge the public to acknowledge their 
commitment to save power. It is 
worth mentioning that a delegation 
from SEWA comprising of  Mr. 
Mohammed Abdulla, the Manager 
of Excellence Department, Mr. Omer 
Mohammed Musa , the Manager of 
Chairman Office and Eng. Ghada 
Juma’a Salim, the Manager of 
Conservation Department , toured 
several premises and offices of 
public and private entities to urge the 
employees to take part in this drive.

H.E Dr. Al Leem cited that the 
Initiative is a part of an ambitious 
strategy with specific milestones 
and standards to change the public 
concepts and trends of power 
consumption. “Such overwhelming 
response by the government bodies. 

Companies and individuals from the 
various categories of our community 
to the Initiative highlight the need 
to combine our efforts to spread 
the conservation concepts and 
achieve sustainable development 
and the development of awareness 
of the vital community issues and 
a focus on spreading the culture of 
rationalization of electricity and 
water consumption. The public was 
urged to switch off all unnecessary 
electric and electronic devices 
during the July 1 One Saving Hour. 
Businesses, individuals and families 
were also asked to join hands in 
observing the One Saving Hour

He said SEWA has prepared an 
ambitious strategy with specific 
milestones and standards to change 
the public concepts and trends of 
power consumption. The aim of 
the One Saving Hour Initiative is to 
promote the conservation culture and 
raise the awareness of the community 
about rational use of electricity 
and reduction of toxic emissions. 
:We have to take necessary steps 
to control this consumption and 
encourage the concept of moderate 
consumption within our society” he 

said.

According to the Chairman, SEWA 
has made the necessary arrangements 
to ensure the contribution of 
individuals, businesses, government 
departments and companies to 
highlight our commitment to a 
sustainable lifestyle beyond the 
hour by turning off the lights and 
unnecessary home appliances for 
one hour to ensure the importance 
of preserving natural resources and 
protecting the environment,” he 
said, urging the media to relay the 
message. The Chairman affirmed 
that SEWA will spare no effort to 
mobilize its resources to achieve our 
dream of Sharjah, the international 
city of the conservation in line with 
the other leading titles of Sharjah 
such as, the Capital of Islamic and 
Arab Culture, the City of Health, the 
City of the Child.

 

Hamad Salim Al Mazrou : “Step 
forward to enhance Sharjah’s 
Position”

According to H.E Mr. Hamad Salem 

Al Mazrou, the director general of 
the Sharjah Department of Real 
Estate Registration, the One Saving 
Hour Initiative launched by Sharjah 
Electricity & Water Authority 
constitutes a step forward within 
the pioneering efforts to support the 
march for prosperity and welfare 
and enhance the position of Sharjah 
on all global levels. He extent his 
thanks to His Highness Sheikh Dr. 
Sultan bin Mohamed Al Qasimi, the 
Supreme Council Member and Ruler 
of Sharjah for his visionary directives 
to launch such initiative which will 
motivate all of us to continue the 
development and progress process 
and enable the community to interact 
with their viral issue. 

Secretary General of Sharjah Urban 
Council: “An initiative launched in 
time”

On his part, Eng. Khalid Mohammed 
Al Ali Amin, the Secretary General of 
Sharjah Urban Council emphasized 
on the fact that the Government of 
Sharjah is making intensive efforts 
to develop the  performance in all 
areas. He added that the importance 
of the One Saving Hour Initiative 
stems from the fact that it has been 
launched in its appropriate time 
to save power and water as main 
pillars of our on-going development 
process and assist in creating a well-
educated generation that recognizes 
the importance of power and water 
rationalization. 

 

Tareq bin Khadem: "The Initiative 
ensures our bright future”

H.E Tareq Bin Khadem the Chairman 
of Sharjah Human Resources 
Department said that One Saving 
Hour Initiative reflect the prime 
attention attached by our visionary 

Key Government Leaders in Sharjah join hands to 
support One Saving Hour Initiative
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His Highness Sheikh Dr. Sultan 
bin Mohamed Al Qasimi, the 
Supreme Council Member and 
Ruler of Sharjah instructed Sharjah 
Electricity & Water Authority 
(SEWA) to launch an initiative 
titled (One Saving Hour) on July 1 
each year from 02:30 pm to 03:30 
pm. The time selected to mark 
the Initiative in summer during 
the highest peak hours each year 
coincides with high demand for 
power and water.  The aim of the One 
Saving Hour Initiative is to promote 
the conservation culture and raise 
the awareness of the community 
about rational use of electricity and 
reduction of toxic emissions

HE Dr. Rashid Al Leem, the 
Chairman of Sharjah Electricity & 
Water Authority pointed out that 
the instructions of His Highness 
Sheikh Dr. Sultan bin Mohamed 
Al Qasimi, the Supreme Council 
Member and Ruler of Sharjah to 
launch the One Power Saving Hour 
comes in line with the continuous 
attention devoted by His Highness 
to SEWA activities and encourage 
the individuals of the community 
to contribute in their vital issues. 
He added that the symbolic action 
behind One Saving Hour resonates 
beyond the hour, and shows that if 
we all commit to a simple action for 
the sake of the environment, we can 
make a difference.

The Ruler instructs SEWA to launch One Saving Hour 
Initiative on July 1 each year to promote power conservation

He noted that the demand for both 
electricity and water which is 
ever-growing each year requires 
huge investments to be made by 
SEWA to cope pace with such 
consistent growth in power and 
water consumption. As per recent 
surveys conducted by SEWA on 
the consumption trends during the 
last five years, July 1 witnesses 
the highest demand for power in 
conjunction with high temperatures 
and humidity particularly when such 
time coincides with the holy month 
of Ramadan.   Therefore such peak 

time, July 1 from 02:30 to 03:30 pm, 
has been selected to launch the One 
Saving Hour Initiative each year as 
per the instructions of His Highness 
Sheikh Dr. Sultan bin Mohamed Al 
Qasimi to raise the public awareness 
about the consequences of the high 
power consumption and its adverse 
impact on SEWA systems and the 
environment as general. 

He pointed out that the public will be 
urged to switch off all unnecessary 
devices during the One Saving 
Hour, while businesses, individuals 

and families also joined hands 
in observing One Saving Hour. 
He confirmed that the event will 
widely contribute in raising the 
awareness of the public who actively 
responded for the largest call in 
history for action on climate change. 
This initiative is a part of SEWA 
commitment to take raise awareness 
about the environment protection 
and the power conservation in 
collaboration with the categories of 
the society. He added that SEWA will 
continue its intensified programs to 
aware the different categories of our 
society about the importance of the 
power consumption conservation. 
The One Power Saving Hour is one 
of several initiatives launched by 
SEWA throughout the year to spread 
awareness amongst community 
members on conservation, protect 
the environment, and build a 
sustainable future for the Emirate of 
Sharjah

The main aim of One Saving Hour 
is to create awareness and concern 
over the environment risks as the 
result of misusing the energy and the 
rational resources as part of global 
efforts in raising awareness about 
the environment protection and the 
power conservation. He confirmed 
SEWA commitment to power 
conservation and environment 
maintenance.

HE Dr. Rashid Al Leem sited 
that the Initiative will be initially 
launched in Sharjah, however, the 
vision and objective of the Initiative 
will promoted on local, regional 
and global levels.   The initiative 
is expected to achieve SEWA 
objectives in respect of maintenance 
of environment, reduction of power 

consumption during the peak hours 
by 30%, stability of SEWA networks 
as well as reduction of consumption 
bills for the favor of the customers. 
“We look forward to seeing 
individuals, businesses, government 
departments, companies, s 
participating in the UAE this year, 
and committing to a sustainable 
lifestyle beyond the hour by turning 
off the lights and unnecessary 
home appliances for one hour to 
assure the importance of preserving 
natural resources, protecting the 
environment, and conserving 
consumption and making it a part of 
daily lifestyle” Dr. Al Leem said.

He announced that SMS messages 
will be sent to the customers about 
the trends of the power loads to 
encourage them to interact with the 
Initiative. An Annual Conference & 
Exhibition in conjunction with the 
One Saving Hour will be organized 
by SEWA on collaboration with local 
and global sponsors, SEWA partners 
and the manufacturers of the power 
saving devices. The Chairman 
announced that Saving Hour will 
be on July 1 each year from 02:30 
pm to 03:30 pm. The individuals, 
companies, factories, private and 
government organizations to will 
be urged to turn off the lights and 
unnecessary appliances for one 
hour in peak times, make avail of 
natural light where possible and 
check the electrical appliances. The 
Initiative will focus on spreading 
the awareness about the importance 
of regular maintenance of AC units, 
using the power saving appliances 
for new buildings, adjusting A/C 
Thermostat to 24 centigrade in 
particular in peak times and turning 
off the AC units when leaving, 

organizing awareness forums and 
lectures of the Consultants and real 
estate offices to encourage them 
to use power saving systems and 
ensure the regular maintenance of 
power devices and stems. A special 
logo will be launched to high the 
mission of the One saving Hour 
Initiative Signboards highlighting 
the trends and rates of power loads 
in different times will be erected 
at major location throughout the 
city  Awareness messages will be 
launched through the media to 
urge the community to avoid using 
appliances consuming more power 
such as Electric irons, washing 
machines, dish washing machines 
dishes, and electric water heater, 
and electric furnace during the 
peak hours in order to enhance the 
efficiency of power networks, save 
our natural resources and reduce 
the CO2 emissions to maintain or 
environment. SMS messages will be 
sent to encourage them to contribute 
and interact with the Initiative.
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03The Ruler instructs SEWA to launch One 
Saving Hour Initiative on July 1 each 
year to promote power conservation

Key Government Leaders in 
Sharjah join hands to support One 
Saving Hour Initiative

The Chairman reviews with a Canadian delegation the 
feasibility of applying latest smart lighting solutions

SEWA Departments celebrate 
the 1st anniversary of the start 
of their achievements

SEWA shares experiences in 
water bottling with Icelandic 
Water Holdings

SEWA and Tebodin ME review the Water 
Transmission Project across Sharjah Greek 



Sharjah: a global city of conservation
It was a dream that Sharjah to become a city of conservation. Thanks 
to the farsighted visions and wise directives of His Highness Sheikh Dr. 
Sultan bin Mohammed Al Qasimi, the Supreme Council Member and 
Ruler of Sharjah and with hardworking, visionary planning and dedication, 
the dream has become reality.  Sharjah city has been crowned as the 
«City of Conservation» of energy, water and gas on both regional and 
global levels. Thus, Sharjah City has taken an important step towards the 
achievement of ultimate sustainable development, providing high quality 
services at the latest international standards and global specifications.. 
SEWA has already started making efforts towards creating one of the 
best model cities of power conservation within an ambitious strategy and 
creative initiatives. It is also enhancing its role as a model to be globally 
imitated in competitiveness and leadership. SEWA is considered as the 
first Arab Electricity and Water Authority that adopted and applied the 
principles of Energy Resources Maintenance That constitutes an integral 
part to its on-going development process and its civilized mission in a bid 
to promote Sharjah’s regional and international image to take a lead in 
suitability and environment. It is recognition of SEWA that preserving our 
energy resources will be one of the greatest challenges in our drive towards 
sustainable development. It is an integral part to its on-going development 
process  and its civilized mission in a bid to promote Sharjah’s regional 
and international image to take a lead in suitability and environment

The declaration of Sharjah as model city of conservation is also a part 
of SEWA›s consistent efforts to create awareness about the conversation 
and rationalization of electricity, water and natural gas in the Emirate of 
Sharjah and educate and bring up the young generations on the rational 
usage of the public services and national resources. In this respect this 
has successfully launched several initiatives such as the One Saving Hour 
Initiative which was launched under the directives of His Highness, the Ruler 
of Sharjah and attracted overwhelming response from all the categories of 
the community. That comes in line with SEWA commitment to increase the 
efficiency of power and water consumption in Sharjah, enhance the role of 
Sharjah City as an international model for power and water conservation, 
achieve sustainable development and maintain the environment. SEWA 
is working in collaboration with the leading international organizations to 
enhance the progress of Sharjah for the prosperity and welfare under our 
visionary leadership  It is the aim of SEWA to spread awareness amongst 
community members on conservation, protect the environment and build 
a sustainable future for the Emirate of Sharjah. 




