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عرس الثقافة المتجدد
يتجدد كل عام اللقاء مع معرض الشارقة الدولي للكتاب ،عرس
الثقافة العربية والعالمية والذي يشارك فيه عشاق الكلمة بدعوة
واستضافة كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن
محمد القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة حيث يعد
سموه رجل ثقافة من طراز فريد وهب للثقافة جل إهتمامه وكانت
جهوده الثقافية نقطة الضوء التي انطلقت من الشارقة لتشع
نورًا في أرجــاء الدنيا وصنع حاضرة ثقافية تحظي بتقدير واحترام
كبير وال يمكن أن نحصي ما قدمه صاحب السمو حاكم الشارقة
من دعم ورعاية للثقافة المحلية ،خاصة في مجال التأسيس لبنية
ثقافية ،فالمتابع لمسيرة التنمية الثقافية في اإلمارات يدرك حجم
وطبيعة اإلسهام الذي قدمه سموه في تكوين مؤسسات ثقافية
وإبداعية ومن ابرزها معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي يعد من أبرز
المعارض العالمية .
واحتضنت الدورة الخامسة والثالثون من المعرض هذا العام العديد
من دور النشر اإلماراتية والعربية واألجنبية ،وحملت معها عناوين
عديدة ،واستمتع زوار وجمهور المعرض بمتابعة الفعاليات المتنوعة،
ضمن البرنامج الثقافي والفكري المصاحب ،الذي تنوع بين ندوات
ومحاضرات وأمسيات شعرية ،أثرت معارف الحضور ،وجعلتهم أكثر
قربًا من الثقافة بمجاالتها المختلفة ،ومن ذلك القضايا المتع ّلقة
بالرواية والمسرح والشعر والسينما ،والتعريف بعدد من الكتاب العرب
واألجانب الذين نالت أعمالهم جوائز مرموقة ،إلى جانب األمسيات
الشعرية ،وفعاليات األطفال وشهدت فعاليات محطة التواصل
االجتماعي نجاحًا بارزًا بتناولها شؤون مواقع التواصل االجتماعي،
التي باتت جزءًا من حياة الكثيرين.
وال شك أن مشاركة هيئة كهرباء ومياه الشارقة بمنصة خاصة
بالفاتورة الخضراء بمعرض الشارقة الدولي للكتاب هذا العام جاءت
متميزة واستقطبت عدد كبير من المشاركين والزائرين للتعرف على
أهــداف حملة الفاتورة الخضراء والخدمات الذكية التي تقدمها
الهيئة للمشتركين والمطبوعات التوعوية التي تصدرها.
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كهرباء الشارقة تضيئ عزب ًا ومزارع بالطاقة الشمسية
أكد سعادة الدكتور املهندس راشد الليم رئيس
هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة متكنت من
إنارة عدد كبري من العزب يف منطقتي أم فنني وبن
رشيد وكافة املزارع يف املنطقتني باستخدام الطاقة
الشمسة .وقال إن الهيئة تعمل حاليا عىل تقييم
املصانع ذات االستهالك الكثيف للطاقة ،بهدف
تقديم خطة عمل لكل مصنع يوضح فيها كيفية
رفع كفاءة استهالك الطاقة ،موضحا أنه تم تركيب
 10آالف عداد ذيك يف جانبي الكهرباء واملياه خالل
الفرتة املاضية يف املرشوعات الصناعية والتجارية
الكبرية يف مدينة الشارقة.
وذلك ضمن خطة الهيئة واسرتاتيجيتها لعام
 2020التي تهدف لتطبيق منظومة العدادات
الذكية ،ما يسهم بشكل كبري يف ضامن الدقة يف
قراءات العدادات والتعرف عىل كميات االستهالك
الفعلية من الكهرباء وضامن تحقيق الفائدة
للهيئة واملشرتكني ،وبالتايل يتمكن املستهلك من
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تحديد قيمة االستهالك والعمل عىل تخفيضها من
خالل اتباع إرشادات الهيئة يف ذلك املجال.
وأوضح أن مرشوع إنارة العزب واملزارع يف
الشارقة يأيت يف إطار سعي الهيئة لتحقيق رؤيتها
بضامن التنمية املستدامة ومتاشياً مع سياستها
وخطتها االسرتاتيجية يف تبني مرشوعات الطاقة
املتجددة وتطبيقها فعلياً يف مناطق إمارة
الشارقة من خالل مشاريع ومبادرات واضحة
تكون منوذجاً يحتذى به ويتامىش مع أهداف
واسرتاتيجيات وثيقة الرتشيد التي أعدتها الهيئة
واعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان
بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم
الشارقة لتكون خارطة طريق نحو اعتامد الشارقة
كأول مدينة للرتشيد يف املنطقة من خالل تبني
العديد من املبادرات املتميزة يف مجاالت تقليل
التأثريات البيئية وترشيد الطاقة يف مختلف
املشاريع والخدمات التي تقدمها .وأكد الدكتور

املهندس راشد الليم أن تطوير مرشوعات اإلنارة
التي تم تنفيذها يف غالبية املناطق يف الشارقة
سيساهم يف تخفيض نسبة االستهالك يف الطاقة
بنسبة ال تقل عن  50%والتقليل من الحوادث
املرورية التي كانت تقع بسبب قلة اإلضاءة،
كام تسهم بشكل فعال يف توفري األمن واألمان
لسائقي السيارات وللمشاة ودفع عجلة التنمية
املستدامة ،كام متت مراعاة التصميم الجاميل يف
أعمدة اإلنارة واملصابيح املستخدمة يف اإلضاءة.

كهرباء الشارقة تفوز بجائزة أفضل
وجهة عمل حكومية على مستوى
دول الخليج العربي

متيزها عن غريها من الجهات الحكومية حيث
أنها ال تتوقف عند توظيف الكوادر املتميزة
فحسب بل متتد لتشمل التأهيل والتطوير
املستمر مام جعلها االختيار األول والجهة األفضل
للعمل بجدارة وتحرص الهيئة دامئا عىل املشاركة
يف مختلف معارض التوظيف إلتاحة تقديم
أفضل الفرص أمام جميع املتقدمني والراغبني
بالعمل لدى الهيئة .وأشار إىل أن الجهة املنظمة
استمرت يف إجراء االستبيانات وجمع املعلومات
وعقد املقارنات املعيارية وتقييم مختلف الجهات
الحكومية وشبه الحكومية والرشكات الخاصة عىل
مستوى دول الخليج العريب وفازت هيئة كهرباء
ومياه الشارقة كأفضل جهة حكومية جاذبة
ومفضلة لراغبي العمل والباحثني عن فرص
وظيفية.
وأكد أن الهيئة تسعى إىل أن تكون وجهة
العمل املفضلة واالختيار االول للمؤهلني الراغبني
باالنضامم اىل كوادرها من أصحاب الكفاءات
الواعدة وذلك تطبيقا لرؤية وتوجيهات صاحب
السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة برضورة
االهتامم بالكوادر البرشية ،مشريا إىل أن هذه
الجائزة تأيت تتويجاً لجهود جميع العاملني يف

الهيئة وللتقدم املميز الذي حققته الهيئة يف
مجاالت العمل.
وأكد أن املوارد البرشية املدربة ذات
الكفاءة هي األساس يف تحقيق التفوق والتميز
مهام توافرت إمكانيات العمل واإلنتاج املادية
فإن األفراد هم القادرون عىل إنجاحها وحسن
استثامرها والعمل عىل تقديم الخدمات بأفضل
الطرق .وأكد أن الهيئة تؤمن بأن بيئة العمل
النموذجية هي البيئة التي يتحقق فيها للموظف
التوازن بني العمل وحياته الشخصية ،والتي يتطور
فيها مهنيا وإداريا ويحدث تناغم بني مصلحته
الشخصية ومصلحة الهيئة .ولذلك تحرص الهيئة
عىل االهتامم بالجانب الشخيص والسلويك واملهني
للموظفني منذ بداية تعيينهم ،والوقوف دامئا
عىل احتياجاتهم  ،باإلضافة اىل تعزيز التزامهم
بقيم ومبادئ الهيئة وغرس االنتامء بني املوظفني
 ،وكذلك إيجاد ثقافة مؤسسية تعكس طبيعة
التعامل بني املوظف والقيادة اإلدارية ومدى
االحرتام والتقدير الذي يحصل عليه املوظف
وتشجيع الجميع عىل العمل بروح الفريق
باإلضافة اىل توفري عوامل جاذبة تسهم يف سعادة
ورضا املوظفني واجتذاب املزيد من الكفاءات.
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فازت هيئة كهرباء ومياه الشارقة بجائزة أفضل
جهة عمل حكومية جاذبة ومفضلة لراغبي العمل
والباحثني عن فرص وظيفية لعام  2016عىل
مستوى الخليج العريب من معهد «Employer
 « Brandingواملؤمتر االسيوي لألعامل والذي
ينظم الجائزة لرتويج تقافة االبتكار والتميز يف
العمل وتطوير املوارد البرشية ودعم مبادرات
تطوير مهارات العمل ويتم اختيار الفائزين عن
طريق لجنة محكمني تضم خرباء واستشاريني
املوارد البرشية من دول املنطقة إلختيار الفئات
ضمن قامئة تضم  100جهة حكومية وشبه
حكومية ورشكة خاصة وفازت الهيئة بفئة أفضل
جهة حكومية كونها من أكرث جهات العمل
جاذبية ومتيزا يف استقطاب الكفاءات.
وأوضح سعادة الدكتور املهندس راشد الليم
رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن إختيار هيئة
كهرباء ومياه الشارقة للفوز بهذه الجائزة جاء
ملا تعتمده من سياسات واسرتاتيجيات ناجحة
يف إدارة املوارد البرشية وما توفره من بيئة عمل
جاذبة وبرامج تدريبية متطورة وما تقوم به من
نشاطات يف هذا املجال تسهم بشكل فعال يف
تعزيز الثقة بني املوظفني وتحفزهم عىل بذل
الجهود وتقديم أفضل أداء يف أعاملهم اليومية.
وأشار إىل أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة تويل
اهتامم كبري باملوظفني من خالل اسرتاتيجية
واضحة يف توظيف وتطوير املوظفني بشكل
مستمر حيث تحرص الهيئة عىل تشغيل كوادر
برشية مؤهلة وتعمل عىل تعزيز خرباتهم
ومهاراتهم من خالل توفري برامج تدريبية مكثفة
تنظمها وفقا ألرقى املستويات واملعايري العاملية
بالتعاون مع كربيات الرشكات املتخصصة التي
تقدم وتنسق برامج تدريبية يف مختلف املجاالت
وتنتهج سياسة متكاملة يف مجال املوارد البرشية
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تحت شعار فاتورتي
صديقة للبيئة
كهرباء الشارقة تعتزم
التحول االلكتروني
والذكي وايقاف
التعامل بالفواتير
الورقية بداية العام
القادم
تعتزم هيئة كهرباء ومياه الشارقة بداية
العام املقبل ،إصدار فاتورة اليكرتونية تحت
شعار «فاتوريت صديقة للبيئة» وإيقاف التعامل
بالفاتورة الورقية للمشرتكني املسجلني لدى الهيئة
والذي يبلغ عددهم  450ألف مشرتك ،بهدف
الحفاظ عىل البيئة وتقليل التلوث الناتج عن
طباعة األوراق واستخدام املواصالت يف ارسالها
للمشرتكني ياإلضافة إىل توفري الوقت والجهد
وإيصال الفاتورة إىل أكرب رشيحة ممكنة من
املشرتكني يف أرسع وقت وبأقل تأثري عىل البيئة
عن طريق الربيد اإللكرتوين والرسائل النصية
وتناشد الهيئة جميع املشرتكني باملبادرة بتحديث
بياناتهم لدى الهيئة «الربيد اإللكرتوين والهاتف
املتحرك» واختيار الفاتورة الخرضاء وإيقاف
الفاتورة الورقية ،وذلك بخطوات بسيطة بزيارة
موقع الهيئة  www.sewa.gov.aeوأطلقت
الهيئة حملة بالتعاون مع عدد من الجهات
الحكومية والخاصة ووسائل اإلعالم للتعريف
بأهمية التحول اإللكرتوين والذيك للفواتري ورضورة
تحديث البيانات.

املهندسة إميان الخيال

وأشار إىل أن الهيئة تواصل تحديث وتطوير
خدماتها االلكرتونية والذكية بشكل متواصل،
لرفع مستوى الكفاءة واالستخدام ولتحقيق
سعادة وراحة الناس ،تنفيذاً لرؤية وتوجيهات
صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد
القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة
برضورة تحقيق نقلة نوعية يف الخدمات املقدمة
للمشرتكني ،وتعزيز مسرية التنمية املستدامة يف
إمارة الشارقة  ،واالرتقاء مبكانتها عىل مستوى

وأوضحت املهندسة إميان الخيال مدير إدارة
تقنية املعلومات أن الفاتورة الخرضاء نسخة
إلكرتونية من الفاتورة الورقية تصل للمتعامل
عرب الربيد اإللكرتوين فور إصدار الفاتورة
الشهرية ،وتتميز الفاتورة الخرضاء بدفع املبلغ
املستحق إلكرتونياً ببساطة وبشكل آمن يف أي
مكان أو وقت ،إضافة إىل الرسعة ،حيث يتلقى
املتعامل الفاتورة الخرضاء شهرياً فور صدور
الفاتورة من النظام ،األمر الذي يتالىف أي تأخري
قد يحصل من خالل إرسال الفاتورة الورقية
بالربيد العادي ،كام ميكن للمتعامل تصفح
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وأوضح سعادة الدكتور املهندس راشد الليم
رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة
تسعى للتحول االلكرتوين والذيك يف منظومة
الخدمات التي تقدمها للمشرتكني من خالل رؤية
واسرتاتيجية الهيئة لعام  2020والتي تهدف إىل
دفع عجلة التطور والتحول االلكرتوين والذيك
وتوفري خدمات أكرث سهولة وراحة وفق أعىل
املعايري العاملية ،ومن أجل تحقيق مستقبل
مستدام ألجيالنا القادمة .وأكد أن هيئة كهرباء
ومياه الشارقة أصبحت من الجهات الحكومية
السباقة والرائدة يف تبني وإطالق العديد من
الخدمات االكرتونية والذكية للمشرتكني عىل
مستوى املنطقة ،وقامت بتطوير تطبيق للهواتف
واألجهزة الذكية األشهر عاملياً ،وبادرت بتطبيق
جميع الخطط واالسرتاتيجيات الالزمة للتحول
اإلكرتوين والذيك.

العامل يف مجال االستدامة .وأوضح أن الفاتورة
الخرضاء سيتم ارسالها للمشرتكني عرب الربيد
اإللكرتوين ،ويف إطار وإعطاء فرصة للمشرتكني
للتحول اإللكرتوين سيتم إيقاف التعامل بالفاتورة
الورقية بشكل نهايئ لجميع املسجلني لدى الهيئة
ويتوفر بريد إلكرتوين صحيح لهم بداية من اول
يناير العام املقبل  ،حيث تم إعطاء الفرصة
الكافية للمشرتكني للتسجيل بالفاتورة اإللكرتونية.
أوضح أن الهيئة تسعى إىل االرتقاء بالخدمات
املتاحة للمشرتكني ومواكبة املتغريات وتوفري
الخدمات عىل مدار الساعة والوصول إىل أكرب
رشيحة من املشرتكني ،بغية تشجيعهم عىل
استخدام الوسائل االلكرتونية والتطبيقات الذكية،
الذي يوفر لهم السهولة والرسعة يف اإلنجاز.

الفاتورة عندما تقتيض الحاجة وعىل مدار
الساعة ومن أي مكان يف العامل كام أن الفواتري
الخرضاء تقلل من استهالك الورق ،ما يساعد يف
الحفاظ عىل البيئة والحد من النفايات وانبعاثات
الغازات التي تسبب االحتباس الحراري ،وتوفري
الوقت والجهد للمشرتك ،حيث تصل الفاتورة
الخرضاء للمشرتك من خالل هاتفه الذيك والربيد
اإللكرتوين ،كام تتميز بالسهولة واملالءمة ،فيمكن
التسجيل يف خدمة الفاتورة الخرضاء من خالل
خطوات بسيطة ،وترتبط الفاتورة الخرضاء بالدفع
اإللكرتوين ،وميكن للمتعامل دفع املبلغ املستحق
من خالل اإلنرتنت يف أي وقت ،ومن أي مكان
كذلك متتاز الفاتورة بالتنظيم وميكن للمشرتك يف
نظام الفاتورة الخرضاء االطالع عىل سجل كامل
لجميع الفواتري الشهرية ،وكذلك املبالغ التي قام
بدفعها إلكرتونياً وبدأت الهيئة بالتنسيق مع كبار
املشرتكني والدوائر الحكومية إضافة إىل الرشكات
الخاصة بنتفيذ حملة توعية بالفاتورة الخرضاء
وفوائدها.
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كهرباء الشارقة تبحث
خطة تحسين شبكات
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الفاقد مع شركة
اوتيكو المتخصصة
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بحث سعادة الدكتور املهندس راشد الليم رئيس
هيئة كهرباء ومياه الشارقة مع ارسينيو سيمربانو
مدير عام التوزيع برشكة اوتيكو املنخصصة يف
مجال تطوير شبكات املياه  ،سبل تعزيز التعاون
يف مجاالت االبتكار وإعداد خطة شاملة لتحسني
الشبكات وسالمتها ،وتقليل التكاليف التشغيلية،
ومراقبة جودة املياه والفاقد ،كام ناقش الطرفان
إعداد برامج تدريب متخصصة ملوظفي الهيئة.
وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد الليم
رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة خالل اللقاء
أن الهيئة تلتزم بتنفيذ توجيهات صاحب السمو
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو
املجلس األعىل حاكم الشارقة ،رعاه الله ،بتطوير
الخدمات التي تقدمها لتضاهي مثيالتها العاملية
وتطبيق أحدث تكنولوجيا يف إنتاج وتوزيع املياه
وتنفيذ اسرتاتيجية الهيئة لعام  2020التي تهدف
إىل أن تكون الشارقة مدينة الرتشيد وأن تصبح
الهيئة مؤسسة مستدامة مبستوى ومواصفات
عاملية .وأوضح أن إجاميل إنتاج الهيئة من املياه
يصل إىل  110ماليني جالون يومياً وتعمل الهيئة

باستمرار لتعزيز وتقوية شبكة نقل وتوزيع املياه
ورفع كفاءة الشبكة يف جميع مناطق الشارقة
وتحسني جودة وعذوبة املياه وتواصل تطبيق
أفضل التقنيات العاملية واالعتامد عىل الدراسات
املتقدمة لرفع كفاءة املحطات واملحافظة عىل
جودة املياه املنتجة.
وأشار إىل أن الهيئة تواصل مساعيها لإلسهام
يف مسرية التنمية املستدامة التي تشهدها
إمارة الشارقة ،وتعزيز مسرية النمو واالزدهار
عىل املستويات كافة ،وتتبنى الهيئة اسرتاتيجية
طموحة لالرتقاء بخدماتها من املياه والوفاء بكل
متطلبات التنمية الشاملة ،مبا يسهم يف تحقيق
سعادة ورفاهية مستدامة لسكان إمارة الشارقة.
وأوضح أن الهيئة تعمل عىل تنفيذ الخطط
االسرتاتيجية لعمليات تنفيذ وتوسعة ملشاريع
وخطوط نقل املياه وتوزيعها ،واألعامل املصاحبة
لها ،وتهدف إىل رفع درجة كفاءة وقدرة البنية
التحتية إلنتاج املياه ونقلها وتوزيعها من أجل
الوفاء باحتياجات مختلف فئات املستهلكني

بإمارة الشارقة  .وأضاف ان التعاون مع رشكة
أوتيكو املتخصصة يف مجال تطوير شبكات املياه
يحقق العيد من الفوائد واملزايا من خالل حلولها
الشاملة لتحسني أداء الشبكات واسعة النطاق
مشرياً إىل أن الهيئة تسعى لالستفادة من حلول
«رشكة اوتيكو» لتحسني أداء الشبكات وتعزيز
االبتكار يف مجال األعامل من خالل استخدام
التكنولوجيا والتطبيقات الذكية.
وأكد ارسينيو سيمربانو مدير عام التوزيع
برشكة اوتيكو أن الرشكة ستواصل التعاون مع
هيئة كهرباء ومياه الشارقة وتلبية احتياجاتها من
خالل تطوير حلول مبتكرة لتطوير شبكات املياه
وتخفيض الفاقد من الشبكات  .وأشار إىل أن
هيئة كهرباء ومياه الشارقة شهدت خالل العامني
املاضيني تطوراً كبرياً واهتامم بشبكات املياه
وتطبيق التكنولوجيا الحديثة يف تطوير ومراقبة
الشبكات.

أكد سعادة الدكتور املهندس راشد الليم رئيس
هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة تعمل
مع عدد من الجهات الحكومية واملرشوعات
الصناعية والتجارية الكبرية لتطوير منظومة
تتعلق مبعايري ومتطلبات كفاءة الطاقة وترشيد
االستهالك واالستخدام األمثل للموارد الحيوية.
جاء ذلك خالل استقبال سعادة الدكتور املهندس
راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة ،
للسيد يب .جي بتافيا مدير عام رشكة الشارقة
لألسمنت والتنمية الصناعية لبحث سبل التعاون
لرتشيد استهالك الطاقة يف مباين ومنشآت الرشكة
بنسبة ال تقل عن . 30%
وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد الليم أن
إدارة الرتشيد بالهيئة تعمل عىل تقييم املصانع
ذات اإلستهالك الكثيف للطاقة وتقديم خطة
عمل لكل مصنع يوضح فيها كيفية رفع كفاءة
استهالك الطاقة ،مشرياً إىل أن هيئة كهرباء
ومياه الشارقة بدأت تركيب  5000عداد ذيك يف
املرشوعات الصناعية والتجارية الكبرية يف مدينة
الشارقة وذلك ضمن خطة الهيئة واسرتاتيجيتها
لعام  2020والتي تهدف لتطبيق منظومة

العدادات الذكية مام يسهم بشكل كبري يف ضامن
الدقة يف قراءات العدادات والتعرف عىل كميات
االستهالك الفعلية من الكهرباء وضامن تحقيق
الفائدة للهيئة واملشرتكني .وأوضح أن الهيئة
تسعى إىل وضع اسرتاتيجية متكاملة لتعديل
ورفع كفاءة استهالك الطاقة يف املصانع ،وذلك
باستخدام النظم واإلجراءات املختلفة وهو
ما يعرف مبفهوم التدقيق وإدارة الطاقة فيها،
بهدف تخفيض متطلبات استهالك الطاقة لكل
وحدة من وحدات اإلنتاج داخل املصنع من
خالل برنامج لدعم وتطبيق معايري اآليزو 50001
يف القطاع الصناعي ،وهو معيار يختص بإنشاء
وتنفيذ وصيانة وتحسني نظام إدارة الطاقة لدعم
التحسني املستمر ألداء الطاقة ،مبا يف ذلك كفاءة
الطاقة ،وأمن الطاقة ،واستهالك الطاقة.
وأشار إىل أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة
أطلقت عدد من املبادرات  ،لتحقيق اسرتاتيجيتها
«الشارقة مدينة الرتشيد» التي تهدف لتقليل
استهالك الطاقة واملياه بنسبة  ،30%وترسيخ
ثقافة الرتشيد ،وجعله سلوكاً عاماً ،وتستهدف
املبادرات املتنوعة جميع رشائح املجتمع تعزيزاً
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تستهدف ترشيد استهالك الطاقة بنسبة :% 30
كهرباء الشارقة تبحث معايير كفاءة الطاقة في
القطاع الصناعي مع شركة الشارقة لألسمنت

لربامج الرشاكة املجتمعية ،وتعتمد الهيئة عىل
حزمة من اآلليات لتنفيذ برامجها التوعوية
التثقيفية املختلفة وأكد أن املصانع واملنشآت
التجارية والسياحية تعترب من أكرب الجهات
املستهلكة للطاقة واملياه  ،لذلك تحتاج لربامج
توعية بأساليب وسلوكيات االستخدام األمثل لهام
وتهدف الهيئة إىل تطبيق منظومة متكاملة لرتشيد
استهالك الطاقة واملياه يف املصانع واملنشآت
السياحية والرشكات ورفع كفاءتها وتحسني
استخدامها طبقاً للمعايري الدولية لتوفري أكرب قدر
ممكن من الطاقة املستهلكة من دون أي تأثري يف
عمليات اإلنتاج أو الجودة ،وتتبع حزمة مرشوعات
ترشيدية لتقنني االستهالك يف هذا القطاع الحيوي،
عرب استبدال السخانات الكهربائية بغاليات تعمل
بالغاز الطبيعي ،وتنظيم زيارات لسكن العامل
لتوعيتهم بأساليب ترشيد استهالك الطاقة واملياه،
باإلضافة لرتكيب قطع وأدوات الرتشيد بسكن
العامل ،وتنفيذ دراسات لتطوير نظام تشغيل
املكيفات يف املباين واملناطق املختلفة وفق أفضل
املعايري العاملية ،مع تشجيع املصانع واملنشآت
التجارية بتوصيل خدمات الغاز الطبيعي لتقليل
استهالك الكهرباء وتحويل الرافعات الشوكية
للعمل بالغاز الطبيعي يف املصانع والرشكات،
والتنسيق مع رشكات استرياد وتصنيع السيارات
لتوفري سيارات مصنعة للعمل بالغاز الطبيعي،
مع العمل عىل إعداد دراسات للبدء يف تنفيذ
وإنشاء بنية تحتية ومحطات شحن للسيارات
الكهربائية يف عدد من مناطق مدينة الشارقة .
ومن جانبه أكد يب .جي بتافيا مدير عام رشكة
الشارقة لألسمنت والتنمية الصناعية حرص
الرشكة عىل تطبيق معايري الرتشيد وفق املواصفات
العاملية والتعاون مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة
التخاذ كافة اإلجراءات التي تضمن االستخدام
األمثل للموارد الحيوية ،مشرياً إىل أن ذلك يعود
بالفائدة عىل الرشكة والقطاع الصناعي بصفة
عامة من خالل تخفيض تكاليف اإلنتاج .
وأشاد بجهود هيئة كهرباء ومياه الشارقة
يف التعاون مع كافة قطاعات املجتمع للتوعية
بأهمية ترشيد استهالك الطاقة واملياه ومواكبة
أحدث املعايري الفنية العاملية يف تنفيذ برامج
الرتشيد يف مختلف القطاعات.
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كهرباء الشارقة تبحث مع وفد سنغافوري تطوير
شبكات المياه وتخفيض نسبة الفاقد
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أكد سعادة الدكتور املهندس راشد الليم رئيس
هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة تتبنى
بدعم ومتابعة من صاحب السمو الشيخ الدكتور
سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل
حاكم الشارقة خطة اسرتاتيجية لدعم االبتكار
وتطبيق أفضل املامرسات يف مجال املياه بالتعاون
مع الجامعات ومراكز األبحاث وكربيات الرشكات
العاملية واملحلية  ،مشرياً إىل أن املرحلة املقبلة
ستشهد تطبيق نظام مركز التحكم واملراقبة
عىل شبكات املياه لتقليل نسبة الفاقد والكشف
عىل الترسبات حيث أن الدراسات التي نفذتها
الهيئة ،أكدت أن تخفيض الفاقد من الشبكات
واالستخدام األمثل للطاقة واملياه وإتباع سلوكيات
ومامرسات الرتشيد الصحيحة يؤدي لتخفيض
االستهالك بنسبة ال تقل عن .30%
جاء ذلك خالل استقبال سعادة الدكتور
املهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه
الشارقة لوفد سنغافوري برئاسة الدكتور مدثر
املدير التنفيذي لرشكة ساينت املتخصصة يف
مجال تطوير شبكات املياه وتم خالل اللقاء
بحث سبل التعاون يف مجال تطوير شبكات املياه
وتخفيض الفاقد من الشبكات وتبادل املعلومات
والخربات يف مجال ترشيد االستهالك.

وأوضح سعادة الدكتور املهندس راشد الليم رئيس
هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة تتطلع
بدعم ومتابعة من صاحب السمو الشيخ الدكتور
سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل
حاكم الشارقة إىل تحقيق التنمية املستدامة
وإعالن الشارقة أول مدينة للرتشيد يف املنطقة
وتقديم الخدمات وفق أفضل املواصفات من
خالل اسرتاتيجية مستقبلية ملرشوعات الطاقة
واملياه يف إمارة الشارقة ملواجهة الطلب املتنامي
عليها نتيجة التطور واالزدهار اللذين تشهدهام
اإلمارة يف شتى املجاالت وذلك باالعتامد عىل
الدراسات واألبحاث املتخصصة والتعاون مع
كربيات الرشكات املتخصصة املحلية والعاملية
وأشار إىل أن الهيئة يف إطار خطتها االسرتاتيجية
ورؤيتها لعام  2020تسعى ملراجعة وتقييم
شبكات املياه وإصالح الترسبات الغري مرئية
وتخفيض نسبة الفاقد من املياه يف إمارة الشارقة
ألقل نسبة ممكنة ،موضحاً أن شبكات املياه
بالشارقة متتد ألكرث من  3000كم ويبلغ اإلنتاج
 110ماليني جالون يومياً مؤكداً أن الهيئة تطبق
أحدث املواصفات الفنية العاملية يف إنتاج وتوزيع
املياه ،وتحرص عىل استخدام مواد صديقة للبيئة
تحافظ عىل جودة املياه يف تنفيذ الشبكات ،كام

يتم اتباع أفضل املواصفات الفنية العاملية يف ضخ
املياه بأدىن ضغط ممكن حتى يتم التحكم يف
الترسبات واملحافظة عىل املياه .واستعرض خالل
اللقاء التطورات واملرشوعات االبتكارية للهيئة
لتحقيق التنمية املستدامة يف مجال املياه والتي
تضمنت إنشاء وتشغيل أول نظام تخزين جويف
يف منطقة ذات طبقات غري محصورة ،بغرض
توفري إحتياطيات إسرتاتيجية من إمدادات املياه
يف الطبقات الجوفية واإلستفادة من هذه املياه
املخزنة خالل فرتة إرتفاع معدالت الطلب عىل
املياه أو أي ظروف طارئة وخاصة يف فرتات
الذروة ويف أحوال حوادث التلوث البحري بالقرب
من محطات تحلية املياه ومرشوع أخر إلبتكار
جهاز لكشف الترسبات الداخلية الغري مرئية يف
املنازل واملنشآت للحفاظ عىل املياه والبيئة
وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد الليم أن
الهيئة تطبق أحدث املواصفات الفنية العاملية
يف إنتاج وتوزيع املياه حيث تعتمد عىل شبكة
رقمية كام تعتمد عىل برنامج محاكاة ومنذجة
للشبكة بهدف الوصول إىل أفضل املعايري
واملواصفات العاملية وتحرص الهيئة عىل استخدام
مواد صديقة للبيئة تحافظ عىل جودة املياه يف
تنفيذ خطوط شبكات املياه كام يتم إتباع أفضل
املواصفات الفنية العاملية يف ضخ املياه بأدىن
ضغط ممكن حتى يتم التحكم يف الترسبات
واملحافظة عىل املياه  .وأشار إىل رضورة تكاتف
الجهود وتبادل الخربات من أجل البحث يف الفرص
والتحديات القامئة واملتوقعة ،وترسيع العمل
لوضع اسرتاتيجيات جديدة واعتامد تقنيات
مبتكرة تساهم يف تحقيق األمن املايئ واالستدامة.
وأثنى الدكتور مدثر املدير التنفيذي لرشكة
ساينت السنغافورية ورئيس الوفد عىل جهود
إمارة الشارقة يف مجال الحفاظ عىل املياه ونرش
الوعي باالستخدام األمثل لها ،مشرياً إىل أن رشكة
ساينت ترحب بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه
الشارقة تطوير شبكات املياه وإصالح الترسبات
خاصة الغري مرئية مام يساهم يف تخفيض نسبة
الفاقد من املياه والحفاظ عىل هذا املورد الحيوي
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كهرباء الشارقة تبحث مع المؤسسة السنغافورية الدولية للطاقة التعاون
في مجاالت البحث العلمي وتدريب الكوادر البشرية

14

أكد سعادة الدكتور املهندس راشد الليم رئيس
هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة تعمل
باستمرار عىل تقييم وتطوير الخطة االسرتاتيجية
لعام  2020يف كافة مجاالت عملها سواء إنتاج
وتوزيع الطاقة أو تحلية وتوزيع املياه ومعالجتها
وفق أفضل املعايري العاملية وتطبيق نظام مركز
التحكم والرقابة عىل شبكات الكهرباء والغاز
الطبيعي واملياه لتقليل نسبة الفاقد والكشف
عن الترسبات وكشف أن الخطط املستقبلية
ملرشوعات الهيئة تستهدف رفع كفاءة إنتاج
الطاقة باملحطات بنسبة  50%وترشيد استهالك
الطاقة واملياه بنسبة ال تقل عن .30%
جاء ذلك خالل استقبال سعادة الدكتور
املهندس راشد الليم لوفد سنغافوري برئاسة
السيد يو سونغ يب مساعد الرئيس التنفيذي
للمؤسسة السنغافورية الدولية للطاقة ،وتم خالل
اللقاء استعراض االسرتاتيجيات العامة إلنتاج
الطاقة وتوزيعها والخطط املستقبلية إلدارتها
وتبادل املعلومات والخربات ،وتشجيع التعاون يف
مجاالت البحث العلمي واملؤمترات وورش العمل
واملعارض بهدف تطوير مهارات الكوادر البرشية
وإعداد قيادات فنية مؤهلة مبستوى عايل .

وأوضح سعادة الدكتور املهندس راشد الليم
أن الهيئة تتطلع بدعم ومتابعة من صاحب
السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة إىل تحقيق
التنمية املستدامة وتقديم الخدمات وفق أفضل
املواصفات وإعداد وتطوير اسرتاتيجية مستقبلية
ملرشوعات الطاقة واملياه يف إمارة الشارقة ملواجهة
الطلب املتنامي عليها نتيجة التطور واالزدهار
الذي تشهده اإلمارة يف شتى املجاالت وذلك
باالعتامد عىل الدراسات واألبحاث املتخصصة
والتعاون مع كربيات الرشكات املتخصصة
املحلية والعاملية والجامعات ومراكز األبحاث.
وأشار إىل أن سنغافورة تعترب من الدول التي
سجلت إنجازات عاملية يف مجال إدارة الطاقة
واملياه ومعالجتها ،مؤكداً أنه سيتم التعاون مع
املؤسسة السنغافورية الدولية للطاقة يف عدد
من املشاريع املستقبلية التي تضمن كفاءة انتاج
الطاقة واستمرار التحسن يف مواصفات املياه
وتقليل الفاقد من الشبكات تحقيقاً ملبادئ الهيئة
وسيتم التعاون يف تعليم وتدريب الكوادر الفنية
واالستفادة من التجارب والخربات العاملية.
وأكد أن الهيئة تطبق أحدث املواصفات الفنية

العاملية يف إنتاج وتوزيع الطاقة واملياه وتحرص
عىل استخدام مواد صديقة للبيئة يف املرشوعات
التي تنفذها.
واستعرض السيد يو سونغ يب مساعد الرئيس
التنفيذي للمؤسسة السنغافورية الدولية للطاقة
مراحل التطور التقني والفني الذي شهدته
سنغافورة» يف مجال شبكات الكهرباء واملياه
وإدارة الطاقة وكيفية تسويقها ضمن بيئة
استثامرية تكفل االستدامة وتحافظ عىل البيئة.
وأثنى عىل جهود إمارة الشارقة يف مجال
الحفاظ عىل البيئة ونرش الوعي باالستخدام
األمثل للطاقة واملياه ،وحرص هيئة كهرباء ومياه
الشارقة عىل اعداد خطة اسرتاتيجية شاملة
للمرشوعات املستقبلية واالعتامد عىل تطوير
مهارات كوادرها البرشية ،مشرياً إىل أن املؤسسة
تحرص عىل املساهمة يف نرش أفكار جديدة من
التعاون والتواصل ومزيد من فرص العمل املشرتك
بني الشارقة وسنغافورة .خاصة يف مجال إدارة
الطاقة واملوارد املائية.

كهرباء الشارقة
تبحث االستفادة من
الخبرات السنغافورية
في مجال إدارة
الطاقة وتطوير
الشبكات
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بحث سعادة الدكتور املهندس راشد الليم رئيس
هيئة كهرباء ومياه الشارقة مع الرئيس التنفيذي
للهيئة املنظمة لقطاع الكهرباء بدولة سنغافورة
توه سيونج واه سبل تطوير شبكات الكهرباء
وتخفيض الفاقد من الشبكات وإدارة الطاقة ،
وتم خالل اللقاء الذي عقد باملقر الرئييس للهيئة
يف الشارقة استعراض االسرتاتيجيات العامة إلنتاج
الطاقة وتوزيعها والخطط املستقبلية إلدارتها
وتبادل املعلومات والخربات ،وتشجيع التعاون يف
مجاالت البحث العلمي واملؤمترات وورش العمل
واملعارض بهدف تطوير مهارات الكوادر البرشية
وإعداد قيادات فنية مؤهلة مبستوى عايل .
وأوضح سعادة الدكتور املهندس راشد الليم
أن الهيئة تتطلع بدعم ومتابعة من صاحب
السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة إىل تحقيق
التنمية املستدامة وتقديم الخدمات وفق أفضل
املواصفات وإعداد وتطوير اسرتاتيجية مستقبلية
ملرشوعات الطاقة يف إمارة الشارقة ملواجهة
الطلب املتنامي عليها بالتعاون مع كربيات
الرشكات املتخصصة املحلية والعاملية والجامعات
ومراكز األبحاث.
وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد الليم
رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة تعمل

باستمرار عىل تقييم وتطوير الخطة االسرتاتيجية
لعام  2020يف كافة مجاالت عملها سواء إنتاج
وتوزيع الطاقة أو تحلية وتوزيع املياه ومعالجتها
وفق أفضل املعايري العاملية وتطبيق نظام مركز
التحكم والرقابة عىل شبكات الكهرباء والغاز
الطبيعي واملياه لتقليل نسبة الفاقد والكشف
عن الترسبات وكشف أن الخطط املستقبلية
ملرشوعات الهيئة تستهدف رفع كفاءة إنتاج
الطاقة باملحطات بنسبة  50%وترشيد استهالك
الطاقة واملياه بنسبة ال تقل عن  .30%وأوضح ان
الهيئة بدأت تنفيذ مرشوع لتطوير محطات إنتاج
الكهرباء يف اللية والحمرية لرفع كفاءتها وزيادة
إنتاجها من خالل تحويل املولدات من أحادية إىل
ثنائية مام يزيد من إنتاج محطة الحمرية مبقدار
 250ميجا واط لتصل قدرة املحطة االنتاجية إىل
 750ميجاواط.
وأشار إىل أن الهيئة تهدف إىل االستفادة من
املنظومة املتطورة إلدارة الطاقة بسنغافورة التي
تعترب من الدول التي سجلت إنجازات عاملية يف
مجال إدارة الطاقة واملياه ومعالجتها ،مؤكداً أنه
سيتم التعاون مع الهيئة املنظمة لقطاع الكهرباء
بسنغافورة يف عدد من املشاريع املستقبلية التي
تضمن كفاءة انتاج الطاقة وتقليل الفاقد من
الشبكات تحقيقاً ملبادئ الهيئة وسيتم التعاون

يف تعليم وتدريب الكوادر الفنية واالستفادة
من التجارب والخربات العاملية .وأكد أن الهيئة
تطبق أحدث املواصفات الفنية العاملية يف إنتاج
وتوزيع الطاقة واملياه وتحرص عىل استخدام
مواد صديقة للبيئة يف املرشوعات التي تنفذها.
واستعرض السيد توه سيونج واه مراحل التطور
التقني والفني الذي شهدته سنغافورة» يف مجال
شبكات الكهرباء وإدارة الطاقة وكيفية تسويقها
ضمن بيئة استثامرية تكفل االستدامة وتحافظ
عىل البيئة.
وأثنى عىل جهود إمارة الشارقة يف مجال
الحفاظ عىل البيئة ونرش الوعي باالستخدام
األمثل للطاقة واملياه ،وحرص هيئة كهرباء ومياه
الشارقة عىل اعداد خطة اسرتاتيجية شاملة
للمرشوعات املستقبلية واالعتامد عىل تطوير
مهارات كوادرها البرشية ،مشرياً إىل أن الهيئة
املنظمة للكهرباء بدولة سنغافورة تحرص عىل
املساهمة يف نرش أفكار جديدة من التعاون
والتواصل ومزيد من فرص العمل املشرتك بني
الشارقة وسنغافورة خاصة يف مجال إدارة الطاقة
وتطوير شبكات النقل والتوزيع.

15

أخـــــبار و أنـشـطـــة

كهرباء الشارقة
وأبوظبي تبحثان
سبل التعاون
زار سعادة الدكتور املهندس راشد الليم
رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة هيئة مياه
وكهرباء أبوظبي وكان يف استقباله سعادة عبدالله
عيل مصلح األحبايب رئيس مجلس ادارة الهيئة
بأبوظبي . ،وتهدف الزيارة اىل تعزيز التعاون
وتبادل الخربات بني الهيئتني ،واستعراض أهم
القضايا املطروحة يف قطاع املاء والكهرباء عىل
مستوى الدولة .ويف بداية الزيارة رحب سعادة
عبدالله األحبايب  ،بسعادة الدكتور املهندس راشد
الليم مؤكدا أهمية الزيارة التي تأيت انسجاماً
لتحقيق رؤية وتوجهات القيادة الرشيدة والعمل
بروح الفريق الواحد للوصول للمراتب األوىل
عاملياً وتعزيز عالقات التعاون والرشاكة بني
الهيئات والدوائر الحكومية يف الدولة.
وأكد األحبايب حرص الهيئة ومجموعة رشكاتها عىل
التعاون مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة يف دعم
مبادرات الرتشيد التي تهدف للحفاظ عىل البيئة
وترشيد االستهالك.
من جانبه ،أعرب سعادة الدكتور املهندس
راشد الليم عن بالغ شكره إىل هيئة مياه وكهرباء
أبوظبي ومسؤوليها عىل حسن االستقبال والحفاوة
وكرم الضيافة ،مشيدا باملشاريع التطويرية التي
تقوم بها الهيئة ومجموعة رشكاتها يف دعم قطاع
املاء والكهرباء .حرض اللقاء الدكتور سيف صالح
الصيعري مدير عام هيئة مياه وكهرباء أبوظبي
باالنابة ،وسعادة محمد بن جرش مدير عام رشكة
أبوظبي للامء والكهرباء ،وأحمد صالح النيادي
مستشار الهيئة.

16
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على هامش مشاركتها في مؤتمر الطاقة
العالمي بماليزيا
كهرباء الشارقة تبحث تحقيق التنمية
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المستدامة وتطوير منظومة الشبكات الذكية

18

بحث سعادة الدكتور املهندس راشد الليم رئيس
هيئة كهرباء ومياه الشارقة ،خالل لقاءاته بالعديد
من املسؤولني الدوليني عىل هامش مشاركته يف
مؤمتر الطاقة الدويل بوالية صباح املاليزية أفضل
الوسائل لتحقيق التنمية املستدامة وتطوير
وتطبيق منظومة الشبكات الذكية وسبل الحفاظ
عىل البيئة وتخفيض االنبعاثات الكربونية.
والتقى سعادة الدكتور املهندس راشد الليم
رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة ،عىل هامش
مشاركته يف مؤمتر صباح الدويل للطاقة مباليزيا،
مع معايل موىس أمان رئيس وزراء والية صباح
املاليزية ومعايل وزير السياحة والثقافة البيئية
بوالية صباح املاليزية داتو مسيدي مابخون ،
باإلضافة إىل عدد من رؤساء الوفود املشاركني
يف املؤمتر ،وبحث معهم أفضل الوسائل لتحقيق
التنمية املستدامة وتطوير منظومة الشبكات
الذكية وسبل الحفاظ عىل البيئة وتخفيض
االنبعاثات الكربونية ،من خالل االعتامد عىل
تطوير محطات اإلنتاج ورفع كفاءتها وتطوير
شبكات النقل والتوزيع.
وتناولت اللقاءات ،سبل تفعيل التعاون
خصوصاً يف مجال تعزيز الجهود املشرتكة يف
مجال العلوم والتكنولوجيا لتوفري االحتياجات
من الطاقة الكهربائية ،ورضورة استغالل الفرص
املتاحة وتوفري االستثامرات املطلوبة لتوفري الطاقة
الالزمة التي تسهم يف تحقيق استقرار االقتصاد
وتحقيق التنمية املستدامة والحد من انبعاثات
الكربون .وأوضح سعادة الدكتور املهندس راشد
الليم أن هناك نوعني من التحديات يف صناعة
الطاقة أولهام كيفية العمل عىل تقليل تأثريات
االنبعاثات الغازية الصادرة وثانيهام تطبيق
التقنيات الجديدة لتطوير وتطبيق منظومة

سعادة رئيس الهيئة مع وزير السياحة والثقافة والبيئة املاليزي معايل داتو
مسيدي مانجون
الشبكات الذكية وتوفري الطاقة الالزمة ملواصلة
مسرية التنمية املستدامة .وأكد رضورة العمل
الجامعي عىل الصعيد املحيل واإلقليمي والدويل
لتطوير تقنيات حديثة لرتشيد استهالك الطاقة
وتوعية كافة فئات املجتمع بأهمية االستخدام
األمثل للطاقة واملياه  ،مشرياً إىل أن هيئة كهرباء
ومياه الشارقة أطلقت بتوجيهات من صاحب
السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة مبادرة ساعة
الرتشيد لتكون  1/7من كل عام لتوجيه رسالة
لقادة املجتمع والسياسيني ومراكز اتخاذ القرار
واملدارس وربات املنازل وكافة الفئات برضورة
تضافر الجهود من اجل هذه القضية الحيوية
وحققت املبادرة نجاح ملحوظ عىل املستوى
املحىل واإلقليمي يف دول الخليج العريب وسيتم
نرش أفكار املبادرة عىل املستوى العريب والعاملي
خالل األعوام املقبلة .وأكد الليم خالل اللقاءات،
أن دولة اإلمارات بصفة عامة وإمارة الشارقة
بصفة خاصة ،تشهد معدالت منو اقتصادية
وسكانية مرتفعة ،ما يتطلب معدالت استهالك
عالية للطاقة ،خصوصاً يف قطاعات التنمية
الصناعية وتوليد الكهرباء وتحلية املياه ،ما
يتطلب االعتامد عىل تنويع مصادر الطاقة واتخاذ
الخطوات الالزمة للحفاظ عىل البيئة ،مؤكداً
أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة بدعم ومتابعة

كاملة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان
بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم
الشارقة ،تعمل عىل تطبيق أعىل معايري الجودة
العاملية يف إنتاج الكهرباء وتحلية املياه وتنفذ
الدراسات الخاصة بتنويع مصادر الطاقة واالعتامد
عىل الطاقة املتجددة وتتحمل مسؤولياتها
االجتامعية تجاه الحفاظ عىل البيئة كأساس ألية
تنمية اقتصادية .وأشار إىل التزام الهيئة مبعايري
الحفاظ عىل البيئة يف جميع مرشوعاتها وتنمية
الوعي باالستخدام األمثل للطاقة واملياه وتطوير
التكنولوجيا لضامن نجاح استغالل جميع مصادر
الطاقة يف العامل مام يضمن إمدادات طاقة آمنة
ومستقرة وآمنة لألجيال القادمة.
وأهدى رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة
كتابه الذي صدر مؤخراً بعنوان التنمية املستدامة
املوجة الرابعة لالقتصاد إىل معايل موىس أمان
رئيس وزراء والية صباح املاليزية ومعايل وزير
السياحة والثقافة البيئية بوالية صباح املاليزية
داتو مسيدي مابخون  ،باإلضافة إىل عدد من
رؤساء الوفود املشاركني يف املؤمتر الذين أبدوا
إعجابهم بطريقة رشح واستعراض أهداف التنمية
املستدامة ورضورة تضافر الجهود لتحقيقها وابرز
العوامل التي تساعد عىل تحقيقها.

بهدف تقييم وتطوير اآلداء

كهرباء الشارقة تستعرض نتائج  14مبادرة أطلقتها إدارة الترشيد
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يف إطار حرص هيئة كهرباء ومياه الشارقة عىل
تقييم اآلداء واملتابعة املستمرة لكافة املبادرات التي
تطلقها عقد سعادة الدكتور املهندس راشد الليم رئيس
هيئة كهرباء ومياه الشارقة اجتامعاً مع إدارة الرتشيد
لبحث وتقييم آداء اإلدارة خالل الفرتة املاضية وما
حققته من انجازات من خالل املبادرات التي أطلقتها
لتحقيق الهدف الذي حددته برتشيد االستهالك بنسبة
ال تقل عن  .30%وأكد سعادة الدكتور املهندس
راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن
الهيئة تحرص عىل توفري كافة االمكانات الالزمة
لتنفيذ املبادرات املبتكرة التي تطلقها وفقاً ألفضل
املامرسات العاملية يف هذا املجال حتى تسهم املبادرة
يف ترسيخ مكانة إمارة الشارقة الحضارية وريادتها يف
الحفاظ عىل البيئة  ،مشرياً إىل أن الهدف من إطالق
املبادرات توجيه رسالة لقادة املجتمع والسياسيني
ومراكز اتخاذ القرار واملدارس وربات املنازل وكافة
الفئات برضورة تضافر الجهود وذلك انطالقاً من رؤية
وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن
محمد القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة
برضورة تعزيز التعاون والتواصل بني كافة الدوائر
والهيئات واملؤسسات يف إمارة الشارقة لتحقيق
التنمية املستدامة وتنمية الوعي بقضايا املجتمع
الحيوية والرتكيز عىل نرش ثقافة ترشيد استهالك
الكهرباء واملياه وجعلها سلوك يومي ميارسه سكان
إمارة الشارقة للحفاظ عىل نعمتي املاء والكهرباء.
وتم خالل اإلجتامع استعراض املبادرات التي

أطلقتها إدارة الرتشيد خالل العام الحايل والتي
شملت  14برنامج ومبادرة مختلفة تستهدف كافة
فئات وقطاعات املجتمع تتضمن مبادرة رايات ساعة
الرتشيد من خالل عمل لوحات أعالنية وتوزيعها
عىل الشوارع والفواتري واالكياس ومبادرة خطوات
بعيدة للرتويج للفكرة خارج امارة الشارقة يف الدولة
واملنطقة ومبادرة رواد الطاقة بالتعاون مع الجمعية
النسائية بالشارقة والتي تهدف لتثقيف وتوعية ربات
املنازل ومبادرة ومضات ساعة الرتشيد من خالل بث
مجموعة من الرسائل التوعوية عرب وسائل االعالم
للتعرف باملبادرة وأهم االجراءات التي يجب تنفيذها
للمشاركة يف هذه ساعة ومبادرة تجوال لساعة
الرتشيد من خالل الزيارات امليدانية وتوزيع مطويات
ونصائح توعوية لهم ومبادرة مصانعنا مرشدة من
خالل التوقيع عىل تعهد باملشاركة يف ساعة الرتشيد
واتباع السلوكيات واتخاذ إجراءات تخفيض االستهالك
خاصة يف املنشآت واملصانع ذات االستهالك الكثيف
للطاقة ومبادرة منابر الرتشيد من خالل الرتويج
للمبادرة عرب مساجد امارة الشارقة وتعريفهم بساعة
الرتشيد ونرش ثقافة الرتشيد فيها من خالل خواطر
بعد الصاله ومحارضات لعامل النظافة باالضافة اىل
مطبوعات ونرشات توزع عىل املصلني ومعرض مصغر
للتعريف بأساليب الرتشيد وكذلك الرتويج للمبادرة
يف املراكز التجارية وبرنامج إلعداد قادة الرتشيد من
خالل اختيار منسقني من مختلف الجهات وتدريبهم
وإعدادهم للرتويج لسلوكيات الرتشيد الصحيحة

ومبادرة قوافل الرتشيد والتي تجوب مختلف املناطق
داخل الدولة للرتويج لساعة الرتشيد مؤكداً ان تنفيذ
فعاليات باملراكز التجارية يعد من أبرز املبادرات
اليتي أطلقتها الهيئة الستقطاب فئات املجتمع
املختلفة .كام تم استعراض النتائج التي حققها
ملتقى العامل الرتشيدي األول يف حديقة الرولة الذي
نظمته الهيئة بالتعاون مع بلدية مدينة الشارقة وتم
خالل املهرجان تقديم محارضة باللغة االوردية حول
أسس وأساليب االستخدام األمثل للطاقة واملياه كام
تم توزيع مطبوعات توعية عىل املشاركني يف املهرجان
والذين زاد عددهم عن ألف عامل  .وأكدت املهندسة
غادة جمعة سامل مدير إدارة الرتشيد أن الهيئة تنظم
برامج للتوعية برتشيد استهالك الطاقة واملياه تناسب
كافة رشائح املجتمع والفئات العمرية وحققت حملة
الرتشيد التي أطلقتها الهيئة تحت شعار بالرشيد الكل
مستفيد نتائج إيجابية ونسعى لتخفيض االستهالك
بنسبة ال تقل عن  30%خالل املرحلة املقبلة وحققنا
نتائج ايجابية كبرية من خالل تخفيض االستهالك يف
املناطق السكتية والتجارية .وأكد راشد املرزوقي
مساعد مدير إدارة الرتشيد أن املؤرشات التي رصدتها
اإلدارة تؤكد زيادة نسبة التوعية لدى رشائح املجتمع
حول أساليب وسلوكيات الرتشيد بنسبة تتجاوز 65%
واستجابة الدوائر واملؤسسات الحكومية ملتطلبات
الرتشيد يف املباين التابعة لها.
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تسلمت هيئة كهرباء ومياه الشارقة عدد
 92مركبة جديدة للعمل مبراكز الصيانة الطارئة
وإدارات الغاز الطبيعي واملنطقة الرشقية من
مواصالت اإلمارات ممثلة بفرع املواصالت
الحكومية بالشارقة وذلك يف إطار خطة الهيئة
ورؤيتها االسرتاتيجية لعام  2020والتي تهدف
لتطوير وتحديث مركباتها بهدف تقديم أفضل
الخدمات للمشرتكني والحفاظ عىل البيئة  .وكشف
سعادة الدكتور املهندس راشد الليم رئيس هيئة
كهرباء ومياه الشارقة  ،أن الهيئة تعتزم تنفيذ
خطة الستبدال جميع السيارات القدمية بأخرى
حديثة تواكب التطور وتحافظ عىل البيئة من
خالل تخفيض االنبعاثات الكربونية ،الفتا إىل أن
أسطول مركبات الهيئة يضم  600مركبة تعمل
منها  350مركبة بالغاز الطبيعي ،وتحقق وفرا
بنسبة  % 30عىل أقل تقدير يف استهالك الوقود،
وتخفيض  80%من ملوثات الهواء الضارة مام يعزز
البصمة الكربونيه للهيئة.
وأوضح أن ضم السيارات الجديدة ألسطول
الهيئة يأيت تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ

مركبة من مواصالت اإلمارات

الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس
األعىل حاكم الشارقة باتخاذ كافة اإلجراءات التي
تضمن الحفاظ عىل البيئة وإسعاد الناس ،كام
يأيت متاشياً مع رؤية وتطلعات الهيئة يف استدامة
املوارد الطبيعية وتحقيقاً السرتاتيجية وأهداف
وثيقة الشارقة مدينة الرتشيد .وأشارت أمنة الزري
رئيس قسم تخطيط املوارد البرشية بالهيئة إىل أن
الدفعة األوىل من السيارات التي تسلمتها الهيئة
من مواصالت اإلمارات ستعمل مبراكز الصيانة
الطارئة يف مختلف مناطق إمارة الشارقة لتقديم
خدمات الصيانة يف أرسع وقت وبأفضل جودة
باإلضافة إىل ان عدد من املركبات سيعمل بإدارات
الغاز الطبيعي واملنطقة الرشقية
وأكد عامد الدين عثامن محمد من املكتب
التنفيذي لرئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن
خطة الهيئة لتطوير أسطول مركباتها وآلياتها
تشمل استبدال السيارات القدمية بأخرى حديثة
وفق جداول زمنية محددة واالهتامم بالسائقني
والصيانة الدورية وعوامل األمن والسالمة .وقال
حميــد عىل سلطان مدير املواصالت الحكومية

بالشارقة ،لدى تسليمه املركبات الجديدة إىل
السيدة آمنه الزري رئيس قسم تخطيط املوارد
البرشية بهيئة كهرباء ومياه الشارقة ،أن هذه
الخطوة تأيت يف إطار التعاون االسرتاتيجي بني
مواصالت االمارات و الهيئة حيث تدخل هذه
الخدمة ضمن منظومة خدمات النقل والتأجري
التي تقدمها املؤسسة إىل مختلف املتعاملني
من الرشكاء االسرتاتيجيني يف الجهات الحكومية
ومؤسسات القطاع الخاص .وأفاد مدير املواصالت
الحكومية بالشارقة أن املركز ابرم عدة عقود خالل
النصف األول من العام الجاري والذي بلغ 12
عقداً مع الجهات اإلتحادية واملحلية يف اإلمارة.
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تستحدث مكتب لخدمة
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أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن إستحداث
مكتب خاص لخدمة املواطنني ورعاية مصالحهم
وتلبية احتياجاتهم وتقديم خدمة عالية الجودة يف
أرسع وقت ومتابعة الشكاوى واملقرتحات وايجاد
الحلول الناجعة واملناسبة لها باقرص وقت ممكن
وتوفري أفضل مستويات الخدمات يف مجاالت
عملها الخاصة بالكهرباء واملياه والغاز الطبيعي.
وأوضح سعادة الدكتور املهندس راشد الليم رئيس
هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن مكتب خدمة
املواطنني الذي تم استحداثه يعنى برعاية مصالح
املواطن اإلمارايت ويحرص عىل استثامر اآلليات
العلمية والتقنية لتعزيز روح الثقه والعالقة
الوثيقة بني املواطنني وهيئة كهرباء ومياه الشارقة
يف اطار من املوضوعية والشفافية واالحرتام
املتبادل وتقديم افضل الخدمات واستقبال طلبات
وشكاوى ومقرتحات املواطنني أليجاد الحلول
املناسبة لها.
وأكد أن الهيئة حرصت عىل اختيار كادر
مكتب خدمة املواطنني من املوظفني ذوي الخربة

والكفاءة وممن تتوفر فيهم الشخصية املالمئة
لذلك العمل واالطاللة الجيدة وسعة الصدر
واالخالق الحميدة كونهم عىل متاس مبارش مع
شؤون الناس وهمومهم .وأشار إىل أن املكتب
الجديد تابع إلدارة خدمات املستهلكني وبدأ يف
استقبال املواطنني باملقر الرئييس للهيئة حتي يتم
تجهيز مقر مناسب مبنطقة حلوان بحيث يكون
املكان الئقا وسهل الوصول اليه من قبل املواطنني
وسيتم تجهيزه بكافة املستلزمات الالزمة لتقديم
الخدمات مبستويات عاملية.
ويهتم مكتب خدمات املواطنني بصفة خاصة
باستالم الطلبات والشكاوى الخاصة باملواطنني
ومتابعتها مع اإلدارات املختلفة وايجاد الحلول
املناسبة لها ويتم ابالغ املواطن بالرد عرب مجموعة
من القنوات من خالل الربيد االلكرتوين أو الرسائل
النصية أو التواصل املبارش كام يهتم القسم مبتابعة
كل ماينرش يف الصحف واإلذاعة والتلفزيون
ووسائل اإلعالم عن متطلبات وشكاوى ومقرتحات
املواطنني الخاصة بخدمات الكهرباء واملياه والغاز

الطبيعي يف إمارة الشارقة ومتابعتها وتحليلها
والرد عليها لخلق االنطباع االيجايب يف التعامل مع
الهيئة واستطالع اهتامماتهم ليتم وضع الخطط
املناسبة لتلبية تطلعاتهم ضمن اسرتاتيجية الهيئة
كام يعني بتلبية متطلبات املواطنني الخاصة بنقل
الكايبالت وأعامل الصيانة والرد عىل استفساراتهم
حو مجاالت عمل الهيئة.
وأشار إىل أن مهام املكتب تتضمن استقبال
املواطنني بصورة حضارية بحيث يشعر املراجع
باالهتامم الجيد واالستقبال الالئق الذي يعرب
عن حرص الهيئة يف تلبيه طلباتهم واالستامع
اىل شكواهم ومقرتحاتهم والتأكد منها والقيام
بخطوات استباقية  لتقديم افضل الخدمات لهم ،
كام يتوىل القسم الجديد مهام متابعة املراجعني
املواطنني من ذوي اإلحتياجات الخاصة من خالل
توفري كافة سبل الراحة لهم وانجاز معامالتهم
ومتابعة مالحظاتهم يف أرسع وقت.
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االنقطاعات بنسبة % 60
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كشف أحدث تقرير لهيئة كهرباء ومياه الشارقة
أن شهر أغسطس شهد انخفاض ملحوظ يف انقطاع
التيار الكهربايئ عن مختلف مناطق إمارة الشارقة
بنسبة  60%وذلك بسبب برامج كفاءة الطاقة
التي نفذتها الهيئة والصيانة الدورية والوقائية
لتقوية الشبكات الكهربائية ومحطات التوزيع
الجديدة التي دخلت الخدمة مؤخرأً .وأكد سعادة
الدكتور املهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء
ومياه الشارقة بأن الهيئة تعمل بكامل طاقتها
لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور
سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل
حاكم الشارقة لتطوير شبكات الكهرباء يف جميع
مناطق إمارة الشارقة وتحقيق االستقرار والثبات
يف الشبكة لضامن تقديم خدمات مبستوى عاملي
وتحقيق تطلعات سكان إمارة الشارقة وتوفري سبل
الحياة الكرمية والعيشة الرغدة لجميع املواطنني
واملقيمني.
وأوضح أن الهيئة تضع ضمن خطتها الطموحة
تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء واملاء والغاز
الطبيعي حسب اسرتاتيجيتها ورؤيتها ملواكبة
التطور العمراين الناتج عن النمو السكاين املتزايد
يف إمارة الشارقة وكذلك التطور الذي صاحب
النهضة االقتصادية واالستثامرية ،وأخذت عىل
عاتقها مسؤولية تنفيذ مشاريع تطوير البنية
التحتية بإمارة الشارقة يف مجاالت الكهرباء واملاء
الغاز الطبيعي .وأشار إىل أن هيئة كهرباء ومياه
الشارقة يف إطار سعيها نحو تحقيق االستقرار

والثبات للشبكات الكهربائية دشنت محطتي
الخان ومويلح لتوزيع الكهرباء جهد  132كيلووات
باإلضافة إىل تدشني وتطوير عدد من محطات جهد
 33كيلووات وذلك خالل عامني كام أنجزت أعامل
الصيانة الدورية بعدد  160محطة توزيع للكهرباء
جهد  33يف مختلف أنحاء إمارة الشارقة كام
أنجزت برنامج مكثف للصيانة الوقائية لتمديدات
شبكة الكهرباء واملحوالت يف مختلف مناطق إمارة
الشارقة تضمنت مناطق النهدة والخالدية واملمزر
والغبيبة والشهباء وسمنان واملجاز والنارصية
واملناطق الصناعية وشملت الصيانة  2825محطة
توزيع  6.6كيلوفولت ومحول كهربايئ يف املناطق
املختلفة .
وكشف سعادة الدكتور املهندس راشد الليم  ،أن
أعامل الصيانة للخطوط والوصالت واملحوالت
الكهربائية التي نفذتها الهيئة يف مدينة الشارقة
 ،اشتملت عىل تجديد وتغيري عدد من الوصالت
والكابالت واستبدال عدد من املحوالت بأخرى
جديدة وذلك يف عدد من املناطق القدمية التي
كانت تعاين من كرثة األعطال خالل الفرتة املاضية.
وأوضح أن كافة فرق الصيانة جاهزة وعىل استعداد
وتعمل عىل مدار  24ساعة ملواجهة أية حاالت
طارئة يف كافة مناطق إمارة الشارقة من خالل 11
مركز للصيانة الطارئة .وأكد املهندس عثامن رسور
املاس مدير إدارة مركز التحكم واملراقبة أنه بحسب
االحصائيات الخاصة بأداء الشبكة يف اشهر الصيف
والتي تؤكد انخفاض ملحوظ يف االنقطاعات

عند مقارنة األرقام مع أرقام صيف العام املايض،
وتشري االرقام إىل ظهور تحسن ملحوظ يف مستوى
االنقطاعات الكهربائية خالل هذه السنة خاصة يف
أشهر الصيف الحارة ،حيث بلغ عدد األعطالخالل
شهر أغسطس املايض  135بينام بلغ خالل شهر
أغسطس العام املايض  295عطل وتعترب مؤرشات
األداء من أهم الوسائل ملراقبة أداء الشبكات وأهم
تلك املؤرشات ،اعادة التيار يف حالة االنقطاع بأن ال
يتعدى معدل ساعة إىل ثالث ساعات لـ  95%من
األعطال ويف حاالت أعطال الكابالت التي تستغرق
وقتاً أطول يف تحديد موقع الخلل وإصالحه يكون
معدل فرتة اصالح العطل ال يتجاوز  4ساعات لـ
 5%فقط من جملة األعطال يف الشبكات وأثبتت
هذه املؤرشات بأن هناك تحسن ملحوظ مقارن ًة
مع مثيالتها يف هيئات ومؤسسات الكهرباء يف دول
مجلس التعاون وكذلك املؤرشات العاملية.
وأكد أن الهيئة أولت اهتامم بالغ عن طريق
متابعة األداء ،وذلك لتقليل عدد ومدة االنقطاعات
يف فصل الصيف ،وتعزيز موثوقية شبكة الكهرباء
يف كافة مناطق اإلمارة هذا باإلضافة إىل تقليل فرتة
توصيل خدمات الكهرباء واملاء ،وتقليل الفاقد
من الشبكات وادراكاً من الهيئة لفاعلية مراكز
الصيانة الطارئة لتكون قريبة من أماكن حدوث
األعطال لرسعة اصالحها ،تم توفري  11مركز صيانة
يف مختلف املناطق وهذه املراكز قد تم تجهيزها
بأحدث املعدات والتجهيزات التقنية الحديثة ومن
أهمها تحديد موقع العطل بصورة دقيقة واستخدام
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تطبيقات برنامج نظم املعلومات الجغرافية ()GIS
املتطور ،واتخاذ اإلجراءات الرسيعة ملبارشة الفنني
إلصالح االعطال الطارئة وارجاع الخدمة الكهربائية
للمشرتكني برسعة قياسية لتحقق رضا املشرتك
عن خدمات الكهرباء التي تقدمها الهيئة وزيادة
املركبات الحديثة التي يستخدمها الفنيني وتوفري
املولدات الكهربائية املتنقلة ملواجهة االعطال التي
تأخذ وقت طويل يف تحديد مواقع الخلل واجراء
اإلصالحات.
وأكد أن الهيئة تتابع عرب فرق التفتيش اإلضافات
العشوائية التي ترض بالشبكة الكهربائية ،وتبذل
جهودا كبرية ملواجهة أية ظروف طارئة ،وتعمل
عىل توفري اإلمكانيات ،واختيار أفضل الكفاءات
الفنية وتدريبها وتأهيلها ،للعمل يف أقسام الصيانة
وتراعي أعىل نظم األمان والجودة يف العمل
ملواجهة أية ظروف طارئة.
وأوضح أن جهود الهيئة يف مجال التوعية
والتثقيف بأهمية ترشيد االستهالك واالستخدام
األمثل للطاقة واملياه بدأت تحقق نتائج ايجابية
حيث أطلقت هيئة كهرباء ومياه الشارقة أكرث
من  35برنامج ومبادرة مختلفة خالل العامني
املاضيني تستهدف كافة فئات وقطاعات املجتمع
تتضمن مبادرة رايات ساعة الرتشيد من خالل عمل
لوحات أعالنية وتوزيعها عىل الشوارع والفواتري
واالكياس ومبادرة خطوات بعيدة للرتويج للفكرة
خارج امارة الشارقة يف الدولة واملنطقة ومبادرة
رواد الطاقة بالتعاون مع الجمعية النسائية
بالشارقة والتي تهدف لتثقيف وتوعية ربات

املنازل ومبادرة ومضات ساعة الرتشيد من خالل
بث مجموعة من الرسائل التوعوية عرب وسائل
االعالم للتعرف باملبادرة وأهم االجراءات التي
يجب تنفيذها للمشاركة يف هذه ساعة ومبادرة
تجوال لساعة الرتشيد من خالل الزيارات امليدانية
وتوزيع مطويات ونصائح توعوية لهم ومبادرة
مصانعنا مرشدة من خالل التوقيع عىل تعهد
باملشاركة يف ساعة الرتشيد واتباع السلوكيات
واتخاذ إجراءات تخفيض االستهالك خاصة يف
املنشآت واملصانع ذات االستهالك الكثيف للطاقة
ومبادرة منابر الرتشيد من خالل الرتويج للمبادرة
عرب مساجد امارة الشارقة وتعريفهم بساعة
الرتشيد ونرش ثقافة الرتشيد فيها من خالل خواطر
بعد الصاله ومحارضات لعامل النظافة باالضافة
اىل مطبوعات ونرشات توزع عىل املصلني ومعرض
مصغر للتعريف بأساليب الرتشيد وكذلك الرتويج
للمبادرة يف املراكز التجارية معا ً لساعة الرتشيد
ووبرنامج إلعداد قادة الرتشيد من خالل اختيار
منسقني من مختلف الجهات وتدريبهم وإعدادهم
للرتويج لسلوكيات الرتشيد الصحيحة ومبادرة
قوافل الرتشيد والتي تجوب مختلف املناطق داخل
الدولة للرتويج لساعة الرتشيد مؤكداً ان تنفيذ
فعاليات باملراكز التجارية يعد من أبرز املبادرات
اليتي أطلقتها الهيئة الستقطاب فئات املجتمع
املختلفة.
وأشار إىل أن الهيئة وفرت كافة االمكانات
الالزمة لتنفيذ مبادرة ساعة الرتشيد التي أطلقتها
الهيئة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور

سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل
حاكم الشارقة لتكون  1/7من كل عام وفقاً ألفضل
املامرسات العاملية يف هذا املجال حتى تسهم
املبادرة يف ترسيخ مكانة إمارة الشارقة الحضارية
وريادتها يف الحفاظ عىل البيئة وتوجيه رسالة
لقادة املجتمع والسياسيني ومراكز اتخاذ القرار
واملدارس وربات املنازل وكافة الفئات برضورة
تضافر الجهود لتحقيق التنمية املستدامة وتنمية
الوعي بقضايا املجتمع الحيوية والرتكيز عىل نرش
ثقافة ترشيد استهالك الكهرباء واملياه وجعلها
سلوك يومي ميارسه سكان إمارة الشارقة للحفاظ
عىل نعمتي املاء والكهرباء.
وأكد أن الهيئة تنظم برامج للتوعية برتشيد
استهالك الطاقة واملياه تناسب كافة رشائح املجتمع
والفئات العمرية وحققت حملة الرتشيد التي
أطلقتها الهيئة تحت شعار بالرشيد الكل مستفيد
نتائج إيجابية ونسعى لتخفيض االستهالك بنسبة ال
تقل عن  30%خالل املرحلة املقبلة.
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الموظفات المتميزات
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احتفلت هيئة كهرباء ومياه الشارقة بيوم املرأة
اإلماراتية الذي تم إطالقه بتوجيهات سمو الشيخة
فاطمة بنت مبارك رئيسة اإلتحاد النسايئ العام،
الرئيسة األعىل ملؤسسة التنمية األرسية رئيسة
املجلس األعىل لألمومة والطفولة « أم اإلمارات
«من خالل تكريم نخبة من املوظفات من مختلف
إدارات الهيئة بلغ عددهن  22موظفة والاليت
قدمن مساهامت فاعلة للمجتمع يف العديد من
املجاالت ،كام نظمت الهية معرض ضم مجموعة
متميزة من الصور حول الرتاث ودور املرأة اإلماراتية
من ابداع موظفات الهيئة .وأكد سعادة الدكتور
املهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه
الشارقة أن الهيئة تواصل دورها يف دعم وتطوير
املوظفات تقديرا وعرفانا بدورهن ومساهمتهن
الفاعلة يف عملية التنمية وتحقيق اإلنجازات
والطموحات املستقبلية باعتبارهن رشكاء للرجل
يف بناء املؤسسات وبناء الوطن وعضوات فاعالت
يف املجتمع ،موضحاً ان نسبة مشاركة املرأة يف
املناصب القيادية بالهيئة تبلغ أكرث من  % 45سواء
مديرات لإلدارات او رؤساء أقسام .
وأوضح أن القيادة الرشيدة يف إمارة الشارقة
متيزت بدعم متكني املرأة محلياً واقليمياً ومن
الرضوري التأكيد عىل أهمية دور املرأة يف خلق
أفكار جديدة تساهم يف التغلب عىل التحديات

والعقبات الحالية واملستقبلية وتفخر الهيئة بدعم
هذا التوجه وستواصل دورها يف دعم وتطوير
املرأة وتحرص الهيئة عىل املشاركة يف االحتفال
بـ « يوم املرأة اإلماراتية» الذي يصادف الثامن
والعرشين من كل عام لالحتفاء باملرأة والتذكري
بدورها اإلجتامعي واالقتصادي واالنساين والقيادي
ومساهمتها الفاعلة يف عملية التنمية املستدامة
باعتبارها رشيكا للرجل وعضوا فاعال يف املجتمع
كونها كانت وستظل متثل نصف املجتمع.
بدأ االحتفال بعرض فيلم وثائقي قصري حول
دور املرأة يف املجتمع ،ثم قام سعادة الدكتور
املهندس راشد الليم بتكريم املوظفات يف الفئات
املختلفة باإلضافة إىل فقران وعروض فنية وتراثية.
وأكدت شيخة راشد دمياس رئيس اللجنة املنظمة
لالحتفاالت أن املرأة اإلماراتية حققت خالل

السنوات القليلة املاضية إنجازات كبرية ومتكنت
من التجاوب الفاعل مع حركة الحياة ومتغرياتها
وذلك بفضل دعم وتشجيع الفيادات الرشيدة
 ،مشرية إىل أن املرأة تحظى يف إمارة الشارقة
باهتامم كبري وتتبوأ كافة املناصب القيادية.
وأشارت فاطمة محمد عيل عضة اللجنة
املنظمة إىل أن الهيئة تشارك هذا العام ألول
مرة يف االحتفاالت بيوم املرأة اإلماراتية وذلك يف
إطار التغريات والتطورات التي تشهدها وتشجيع
املوظفني عىل االبداع واالبتكار يف كافة املجاالت
وأكدت عىل أن جميع املوظفات بالهيئة يجددون
عهدهم للقيادة الرشيدة مبواصلة التط ّور ومنافسة
الدول املتقدمة يف العامل واستلهام روح اآلباء
املؤسسني يف اإلنتامء والوالء لرفعة هذا الوطن.

كهرباء الشارقة

استقبل سعادة الدكتور املهندس راشد الليم
رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة ،وفد من رشكة
أوراكل العاملية وبحث معهام النظام الجديد الذيك
الذي بدأت الهيئة تطبيقه يف مجال خدمة املشرتكني
وسبل تطوير عدد من الربامج املتخصصة يف تقنية
املعلومات وقواعد البيانات الخاصة مبجاالت عمل
الهيئة وتعزيز التعاون املشرتك بهدف تقديم أفضل
الخدمات لسكان إمارة الشارقة وتيسري اإلجراءات
وضامن أمنها ودقتها .وأوضح سعادة الدكتور
املهندس راشد الليم أن الهيئة تحرص عىل تطوير
قواعد البيانات يف جميع مجاالت العمل وتوفري
أفضل املعايري العاملية التكنولوجية يف املرشوعات
التي تنفذها.
وأشار إىل أن رؤية الهيئة واسرتاتيجيتها لعام
 2020تهدف إىل إحداث تحول نوعي يف الخدمات
واملفاهيم الخاصة بالطاقة واملياه وخدمة املشرتكني
والتعاون مع أكرث من  30رشكة محلية وعاملية .
وأكد أن النظام الجديد الذي تم تطبيقه بالتعاون
مع رشكة أوراكل يحقق العديد من املزايا تتضمن
الرسعة يف أداء الخدمة والقضاء عىل طوابري

االنتظار بعد تطبيق نظام دفع الفواتري الذيك حيث
تم تطبيق النظام الجديد منذ عام تقريبا وذلك
بعد تجربته والتأكد من فاعليته وجودته خاصة
أن النظام الجديد يتيح ربط العدادات الذكية
بالربنامج مام ميكن املشرتك من متابعة استهالكه
من الكهرباء واملياه والغاز يف جميع األوقات
وكذلك معرفة معدل استهالكه خالل السنوات
املاضية كام وفر النظام الجديد رسعة توصيل
التيار الكهربايئ ودراسة املخططات الفنية للمباين
الجديدة مام وفر الجهد والوقت واملال.
وأشاد بتعاون املسئولني برشكة أوراكل
وحرصهم عىل تذليل كافة الصعوبات وتوفري
الحلول والبدائل التكنولوجية املتقدمة من خالل
فرق عمل متخصصة وكفاءات عالية مشرياً إىل أن
الرشكة تحرص عىل تدريب موظفي الهيئة عىل
التعامل مع الربامج التقنية الجديدة إلكتساب
الخربات وتعلم املهارات لإلرتقاء مبنظومة العمل.
ومن جانبه أشار وفد رشكة أوراكل إىل أن هيئة
كهرباء ومياه الشارقة تسري باتجاه التقدم
والتطوير بخطى ثابتة وتخطيط منظم وتحرص

عىل تطبيق أفضل النظم العاملية ومتابعة أحدث
الربامج وتطبيقها بهدف تيسري اإلجراءات ورسعة
االنجاز مؤكداً حرص الرشكة عىل تفعيل وتطوير
مجاالت التعاون مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة
خالل املرحلة املقبلة.
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تطبق نظام الكتروني ذكي لتيسير اإلجراءات بالتعاون مع شركة أوراكل
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كهرباء الشارقة تنجز المرحلة األولى لتوصيل الغاز الطبيعي بمنطقة اللؤلؤية
بخورفكان
أنجزت هيئة كهرباء ومياه الشارقة املرحلة
األوىل من توصيل خدمات الغاز الطبيعي ملنطقة
اللؤلؤية مبدينة خورفكان بطول  10كيلومرت
وتوصيل الغاز الطبيعي لعدد  100فيال سكنية
وسيتم خالل املرحلة املقبلة انجاز باقي مراحل
املرشوع والتمديدات الداخلية يف املنطقة بالكامل
 ،كام بدأت الهيئة تنفيذ املرحلة األوىل لتمديدات
الخط الرئييس للغاز الطبيعي يف منطقة الزبارة
حيث تم تقسيم املرشوع إىل  6مراحل يتم تنفيذها
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وفق جدول زمني محدد .
وأشار سعادة الدكتور املهندس راشد الليم رئيس
هيئة كهرباء ومياه الشارقة إىل أن مرشوع الغاز
الطبيعي مبدينة خورفكان شهد تطوراً كبريا حيث
يستفيد منه حالياً أكرث من  1700مشرتك يف
مختلف املناطق وأن شبكة متديدات الغاز باملدينة
بلغت أكرث من  130كيلو مرت ويجري حالياً تنفيذ
املزيد من التمديدات يف الشبكة مبعدالت زمنية
تسبق املعدالت الزمنية املخططة لتنفيذ املرشوع.

وأوضح أن التوسع يف االستفادة من مرشوع الغاز
الطبيعي واستخداماته يف مجاالت مختلفة يأيت
يف إطار الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة
لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد
القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة
برضورة االهتامم مبرشوعات البنية األساسية وتوفري
مقومات الحياة الكرمية للسكان يف جميع مناطق
اإلمارة وتشجيع استخدام الغاز الطبيعي كوقود
بديل للمحافظة عىل البيئة والتيسري عىل سكان

وأكد املهندس خالد عيل حسن الحوسني مدير
مكتب الغاز الطبيعي باملنطقة الرشقية أن العمل
انتهى يف املرحلة األوىل مبنطقة اللؤلؤية يف وقت
قيايس مل يتجاوز  6أشهر وتم تدفق الغاز يف
التمديدات وأصبحت جاهزة للتوصيل لسكان

128
العدد117
--17العدد
السنة 16
أنـــوار-السنة
أنـــوار-

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

املنطقة ،كام بدأ العمل يف تنفيذ التمديدات
باملرحلة األوىل يف منطقة الزبارة مبدينة خورفكان
وسيتم االنتهاء منها خالل األشهر املقبلة موضحاً
أن العمل يف شبكة الغاز الطبيعي يتم وفق أفضل
املواصفات العاملية
وأوضح أنه تم إكتامل كل الرتتيبات الالزمة
لتمكني املشرتكني يف هذه املناطق الجديدة من
االستفادة من خدمات شبكة الغاز الطبيعي وميكن
للمشرتكني اآلن الرشوع يف اتخاذ االجراءات الالزمة
لتوصيل خدمة الغاز الطبيعي إىل مساكنهم حسب
االجراءات املتبعة لدى الهيئة.
واضاف بأن فرق العمل التابعة إلدارة الغاز
الطبيعي باملنطقة الرشقية تعمل بكل جهد
لضامن وصول هذه الخدمة الحيوية إىل كل
مشرتك وتحقيق االستفادة القصوى من مزايا الغاز
الطبيعي.

املهندس خالد عيل الحوسني
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أخـــــبار و أنـشـطـــة

وامليداين الذي نفذه قسم التدريب هذا العام
لعدد  35طالباً وطالبة من مختلف التخصصات
حقق نجاحاً ملموساً واستفادة متبادلة بني الطلبة
والهيئة وذلك من خالل إكساب الطلبة مهارات
جديدة وخربات تفيدهم عند تلقى العلوم
ضم نخبة من قادة المستقبل وعدد من ذوي االحتياجات الخاصة
األكادميية مبدارسهم والعمل عىل تقليل الفجوة
كهرباء الشارقة تختتم برنامج التدريب الصيفي لطالب المدارس بني التعليم النظري والتطبيق العميل وجعلهام
مكملني لبعضهام البعض كام استفادت الهيئة من
والجامعات
األفكار املبتكرة التي قدمها الطالب يف مختلف
التخصصات خالل الربنامج التدريبي  .وأوضح
اختتمت هيئة كهرباء ومياه الشارقة برنامج الطلبة املتدربني يأيت يف إطار مسؤوليتها املجتمعية الطالب معاذ أكرم الطالب بكلية الهندسة جامعة
التدريب الصيفي وامليداين لنخبة من طالب ومساهمتها الفاعلة يف املجتمع وحرصها عىل الشارقة وأحد املستفيدين من برامج التدريب
وطالبات املدارس والجامعات قادة املستقبل تأهيل وتدريب الكوادر املواطنة لخلق جيل متميز الصيفي أن الطالب الذين شاركوا يف الربنامج
باإلضافة إىل عدد من ذوي االحتياجات الخاصة قادر عىل مواكبة متطلبات التنمية الشاملة الحالية التدريبي بهيئة كهرباء ومياه الشارقة قد حققوا
والذي استمر ملدة شهر  ،وشارك يف الربامج واملستقبلية  .وأشار إىل أن برنامج التدريب الصيفي استفادة كبرية من خالل التدريب بأكرب محطات
التدريبية  35متدرباً وأتاحت الربامج النوعية شهد هذا العام تدريب عدد من ذوي االحتياجات توليد وتحلية املياه بالشارقة.
املتخصصة الفرصة أمام املتدربني الكتساب الخربة الخاصة وذلك يف إطار حرص الهيئة عىل دمج هذه
وتقدم بالشكر لسعادة الدكتور املهندس راشد
وربط املعرفة العلمية بالحياة العملية ومعرفة الفئة يف املجتمع واالستفادة منها مبا يتناسب مع
دور الهيئة ومهامها يف حامية وخدمة املجتمع قدراتهم واملهام التي ميكن أن يؤدوها يف مواقع الليم رئيس الهيئة وإىل قسم التدريب واملهندس
من خالل التعرف عىل طبيعة العمل يف الهيئة العمل وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو عيىس السويدي مدير إدارة توليد الكهرباء
والتعامل مع املشرتكني ،وتعلم مهارات التخطيط الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو واملهندس سعود عبدالعزيز مدير محطة اللية
والتنظيم واألداء .وأكد سعادة الدكتور املهندس املجلس األعىل حاكم الشارقة برضورة االهتامم واملهندس عالء الدين أيوب الذين لجهودهم يف
راشد الليم أن التدريب الصيفي للطلبة والطالبات بذوي االحتياجات الخاصة وتنمية مهاراتهم إتاحة فرص التدريب العميل بجودة وكفاءة عالية
ومساهمتهم الكبرية يف تنمية قدرات املتدربني
الذي نظمته الهيئة يأيت يف إطار رؤية وتوجيهات وقدراتهم ودمجهم يف املجتمع .
صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد
وأوضح أنه يتم تطوير خطط وبرامج التدريب عىل مواجهة التحديات والتطورات املتسارعة
القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة بالهيئة للطالب لتوفري الكفاءات والكوادر وتطوير مهاراتهم وصقل شخصياتهم وترسيخ
برضورة اإلهتامم بالعنرص البرشي وتدريبه ودعم املميزة للعمل بالهيئة وكافة املؤسسات والدوائر روح املسئولية مام يساعدنا عىل تحديد أولوياتنا
الشباب املواطن وتطوير قدرته وتهيئته للمستقبل والرشكات بإمارة الشارقة وبالدولة ،حيث تعد وإعدادنا للحياة العملية املستقبلية لتحقيق
وتأهيله لتحمل املسئولية واقتحام ميادين العمل الكوادر البرشية املدربة ذات الكفاءة هي األساس طموحاتهم مبا يعود عليهم وعىل املجتمع بالنفع
املختلفة مشرياً إىل أن الهيئة تحرص عىل توفري كافة يف تحقيق التفوق والتميز ألي مؤسسة والركيزة والفائدة .وأشاد باملستوى املتميز لربامج التدريب
اإلمكانيات والدعم الالزم لربامج التدريب املختلفة األساسية يف تطوير الهيئات واملؤسسات وأحد بالهيئة واهتاممها بتطوير وتنمية الكوادر البرشية،
ويف نهاية الحفل قام سعادة الدكتور املهندس راشد
لرفع كفاءة الكوادر العاملة بالهيئة وإعداد الطالب دعائم التنمية االقتصادية.
والطالبات للحياة العملية وتحمل املسئولية .
وأشارت السيدة موزة العقرويب رئيسة قسم الليم رئيس الهيئة بتوزيع الشهادات عىل الطلبة
وأكد أن استقبال الهيئة لهذه املجموعة من التدريب إىل أن الربنامج التدريبي الصيفي املتدربني.
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تحت شعار ازرع أمال واحصد خير ًا
كهرباء الشارقة توزع عيديات على
العمال وتكرم المتطوعين والشركاء
االستراتيجيين

التطوعية مام يساهم يف تطوير مجاالت العمل
بالهيئة ويخدم االمارة والدولة بصفة عامة ويحقق
السعادة للمواطنني واملقيمني .وأشار إىل أنه تم
خالل الحفل توزيع عيديات عىل عدد  25من
العامل الدخال البهجة والرسور يف نفوسهم وذلك
ضمن مبادرة عاملنا فلنسعدهم،وتم اختيار حسن
جوكة مساعد مدير إدارة املوارد البرشية ملنحه
لقب الرئيس التنفيذي لألعامل التطوعية بالهيئة،
كام نظمت الهيئة خالل شهر أغسطس حملة
للتربع بالدم شارك فيها عدد كبري من املوظفني وتم
تنظيم حملة تطوعية يف مواقع العمل وشاركت
الهيئة مع مؤسسات املجتمع املختلفة يف العديد
من الفعاليات والحمالت التطوعية حيث نظمت
الهيئة بالتعاون مع دائرة الشئون اإلسالمية حملة
لرعاية بيوت الله وشاركت إدارة كلباء يف قافلة نون
التي تنظمها دائرة الخدمات اإلجتامعية لتعليم
القراءة والكتابة كام شارك عدد من موظفي الهيئة
يف الحملة التي أطلقتها دائرة الخدمات اإلجتامعية

مبناسبة اليوم العاملي لكبار السن لرشاء هدايا
وتقدميها للمسنني بهدف اسعادهم ونظمت الهيئة
خالل االحتفال معرض ملبادرة سدرة األمنيات التي
أطلقتها مؤسسة الشارقة للتمكني اإلجتامعي
لتحقيق  1000أمنية لاليتام.
وتم خالل االحتفال الشهري الذي تنظمه الهيئة
تحت شعار اسعاد وتكريم االحتفاء باملواطن خالد
آل عيل لتقدميه فكرة مبتكرة لبارجيل يعمل بطاقة
الرياح والطاقة الشمسية وتكريم طاهر عبدالله
من موظفي الهيئة ضمن فئة أنا مبدع لتقدميه
اقرتاح تركيب آالت تنبيه عىل سيارات الطوارئ
وتم تكريم املوظف السابق بالهيئة ثاين عىل ثاين
ضمن فئة رجال يف ذاكرة الهيئة وتم تكريم الفنيني
بالصيانة ومعالجة األعطال ضمن فئة الجنود
املجهولني وتم تكريم عدد من رواد سيوا الذين
انتهت مدة خدمتهم بالهيئة وتكريم املثابرين
الذين حصلوا عىل مؤهالت علمية أثناء الخدمة.
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أكد سعادة الدكتور املهندس راشد الليم رئيس
هيئة كهرباء ومياه الشارقة أهمية العمل التطوعي
وانعكاسه اإليجايب عىل األفراد واملجتمعات من
خالل مساعدة اآلخرين دون انتظار املقابل ،
مام يجعل املجتمع متآلفاً ومتعاوناً ،مشرياً إىل
أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة تعمل عىل ترسيخ
قيم ومبادئ وأسس العمل التطوعي ،واستقطاب
فئات املجتمع املختلفة للمشاركة يف املبادرات
النوعية املتميزة التي تطلقها مثل نور حياتهم
ملساعدة األرس املتعففة وغريها من املبادرات .جاء
ذلك خالل الحفل الذي نظمته الهيئة تحت شعار
«ازرع أمال واحصد خرياً» لالحتفاء بشهر أغسطس
التي أطلقت عليه شهر التطوع وتم خالله تكريم
فرق العمل وممثيل الدوائر والهيئات واملؤسسات
الرسمية والخاصة التي ساهمت يف إنجاح مسرية
الهيئة التطوعية خالل الفرتة املاضية حيث تم
تكريم منى بن هده السويدي مدير عام مؤسسة
الشارقة للتمكني اإلجتامعي الختيارها شخصية
الشهر لدورها املتميز يف مجال األعامل التطوعية
واإلنسانية ،كام تم تكريم هيئة البيئة واملحميات
الطبيعية ضمن فئة رشكاؤنا يف الرتشيد لجهودهم
وتعاونهم مع الهيئة يف التوعية بهذه القضية
الحيوية .
وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد الليم رئيس
هيئة كهرباء ومياه الشارقة أهمية تضافر الجهود
لتعزيز التعاون بني ممثيل الهيئات واملؤسسات
الرسمية والخاصة لرتسيخ مفاهيم اإلبداع واالبتكار
يف ثقافة التطوع بشكل عام وتشجيع الجهد والعمل
املتواصل عىل تبني هذه املفاهيم اإلنسانية.
وأوضح أن الهيئة تعمل عىل تنفيذ التوجيهات
السامية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان
بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم
الشارقة ،بإعداد وتأهيل الكوادر البرشية وتنمية
وتطوير املهارات القيادية وتشجيعهم عىل األعامل
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% 68

من المشتركين بكهرباء الشارقة يسددون الفواتير

أخـــــبار و أنـشـطـــة

إلكتروني ًا
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أكدت أحدث إحصائية لهيئة كهرباء ومياه
الشارقة أن نسبة املشرتكني الذين استخدموا
الوسائل التكنولوجية الحديثة لسداد فواتري
استهالك الكهرباء واملياه والغاز الطبيعي بلغت
نهاية شهر يونيو من العام الحايل  % 68من
إجاميل املشرتكني بالشارقة  .وأوضح سعادة
الدكتور املهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء
ومياه الشارقة أن زيادة نسبة مستخدمي الوسائل
التكنولوجية يف سداد الفواتري جاءت نتيجة
توفري الهيئة ملجموعة من الخدمات اإللكرتونية
بطريقة ميرسة للمشرتكني ،بهدف توفري خدمة
الدفع املبارش ملتعامليها لتواكب متطلبات النمو
التي تشهدها إمارة الشارقة ،حيث ش ّكلت هذه
الخطوة نقلة نوعية يف مجال خدمة املشرتكني .
وأشار إىل أن الوسائل والطرق التكنولوجية
الحديثة التي وفرتها الهيئة للمشرتكني لسداد
الفواتري بلغت  24طريقة وقناة جديدة تشمل
املوقع اإللكرتوين للهيئة والربيد وأجهزة الدفع
التابعة التصاالت وماكينات املاكس بوكس وعدد
من مكاتب الرصافة وامبوست ،إضافة إىل 17
بنكاً معتمداً لدى الهيئة  .وأكد أن اسرتاتيجية
الهيئة ورؤيتها لعام  2020تهدف إىل تبني
الخدمات الذكية واإللكرتونية والتوسع يف استخدام
التكنولوجيا الحديثة والعمل عىل تبسيط إجراءات
املعامالت ،وتقديم خدمات بجودة وكفاءة عالية
يف مجال خدمة املشرتكني .
وأشار إىل أن الهيئة تعمل عىل تنفيذ توجيهات
صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد
القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة
برضورة تأسيس بنية تحتية إلكرتونية فعالة

مروة السويدي

ومتوازنة تعزز مسرية التحول الذيك واإللكرتوين ،مؤكدة أن الهيئة تحرص عىل نرش الوسائل
كام وضعت الهيئة يف مقدمة أولوياتها التعاون التكنولوجية يف املناطق بإمارة الشارقة ،حيث تم
مع كربيات الرشكات العاملية واملحلية الستقطاب عمل استبيان خاص بإستخدام الخدمات الذكية
أحدث التقنيات والحلول وإدخالها يف مختلف واإللكرتونية الخاصة باملشرتكني واتضح بأن 80%
مجاالت عملها لتحقيق التنمية املستدامة .
من املشرتكني قد قاموا باستخدام خدمة أو أكرث من
وأوضح حسني عسكر مساعد مدير إدارة متابعة الخدمات اإللكرتونية املوفرة لهم .فيام أوضح 23%
املشرتكني أن الخدمات الذكية واإللكرتونية من املشرتكني استخدامهم لخدمة الدفع البنكية و
الجديدة تأيت ضمن جهود الهيئة وسعيها املتواصل  22%قاموا باستخدام خدمات الدفع اإللكرتونية
لتوفري أفضل الخدمات لجمهور املتعاملني والتي املوفرة عىل البوابة وتطبيق سيوا الذيك .فيام عرب
تتامىش مع أعىل معايري الجودة العاملية مشرياً  70%ممن شملهم االستبيان عن رضاهم التام
إىل أن الهيئة قامت بزيادة عدد قنوات تسديد عن مدى اآلمان الذي توفره الخدمات اإللكرتونية
فواتري الكهرباء واملاء والغاز الطبيعي وذلك لتوفري والذكية لسداد الفواتري .ويرجع ذلك إىل مدى
وقت املشرتكني من خالل تقديم أفضل الخدمات الوعي الذي توصلت إليه الهيئة مع مشرتكيها يف
اإللكرتونية ،والتعريف بها توفرياً لوقتهم وجهدهم استخدام هذه الخدمات ملواكبة تطورات العرص،
.
حيث وفرت الهيئة مجموعة من الخدمات
وأضاف أن نسبة املشرتكني املستخدمني للوسائل والتيسريات التكنولوجية الجديدة الخاصة بتسديد
والنوافذ االلكرتونية التي وفرتها الهيئة تتزايد الفواتري واالستعالم عن قيمتها للمشرتكني باملنطقة
وبلغت نسبة مستخدمي هذه الوسائل  %68الرشقية ،شملت خدمة االستفسار عن الفاتورة يف
من املشرتكني خالل شهر يونيو من العام الحايل املوقع اإللكرتوين والتطبيق الذيك للهيئة ،وخدمة
ومن املتوقع ازدياد أعدادها خالل املرحلة املقبلة التسجيل يف موقع الهيئة اإللكرتوين والتطبيق
 .وأشارت مروة السويدي رئيس قسم إدارة الذيك ودفع الفواتري من خاللهام وذلك بعد تحيث
الخدمات الذكية إىل أن الهيئة تعمل عىل تشجيع البيانات وخدمة دفع الفواتري عن طريق أجهزة
وحث املتعاملني الستخدام الوسائل والتقنيات الدفع اآليل وغريها.
الحديثة لتوفري الوقت والجهد وإنجاز األعامل
وذلك ملواكبة النمو السكاين الذي تشمله اإلمارة،

بهدف تقديم خدمات أفضل:
كهرباء الشارقة تنفذ خطة لتطوير مراكز خدمة المشتركين

بتوجيهات سامية من صاحب السمو الشيخ
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس
األعىل حاكم الشارقة برضورة اتخاذ هيئة كهرباء
ومياه الشارقة لكافة اإلجراءات التي تضمن تقديم
خدمات مبستوى عاملي وتحقيق تطلعات سكان
إمارة الشارقة وتوفري سبل الحياة الكرمية والعيشة
الرغدة لجميع املواطنني واملقيمني ،تعتزم الهيئة
تنفيذ خطة متكاملة إلنشاء عدد من مراكز خدمة
املشرتكني يف املناطق السكنية الجديدة باإلضافة
إىل تطوير وتحديث املراكز التابعة للهيئة بجميع
املناطق ملواكبة التطور الحضاري والعمراين الذي
تشهده إمارة الشارقة .وأوضح سعادة الدكتور
املهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه
الشارقة أن الخطة تتم عىل مراحل من خالل
مسارين األول إفتتاح مراكز يف املناطق السكنية
الجديدة مشرياً إىل أنه سيتم البدء يف إنشاء مركز
لتقديم الخدمات يف منطقة النوف حيث تم
تخصيص األرض الالزمة وجاري حاليا التنفيذ ،كام
سيتم إفتتاح مراكز يف مناطق السيوح والرحامنية،
وستكون هذه املراكز متطورة وتحتوي عىل أحدث
األجهزة وسيعمل بها فريق عمل مدرب عىل أحدث

فنون التعامل مع املشرتكني  .وقال إن املسار الثاين
للخطة يتضمن تحديث وتطوير املراكز الحالية
وعددها  6مراكز يف مختلف مناطق مدينة الشارقة
والتي تشمل مركز الجزات الذي يخدم  17منطقة
ومركز الصناعية والذي يضم  21منطقة و مركز
حلوان ومركز املجاز ومركز القاسمية ويخدم 6
مناطق .
وأشار إىل أن خطة تطوير مراكز خدمة املشرتكني
تضمنت تشغيل مركز حلوان لخدمة املشرتكني عىل
مدار  24ساعة طوال أيام األسبوع واستمراره يف
استقبال املشرتكني من مواطنني ومقيمني وإنهاء
اإلجراءات الخاصة بهم واستقبال مقرتحاتهم
ومالحظاتهم والتواصل املستمر معهم .ونوه أن
الهيئة بدأت يف تقديم عدد من الخدمات الذكية
والتكنولوجية للمشرتكني من خالل تطبيقات
الهواتف الذكية واملوقع االلكرتوين ونظام الرسائل
القصرية عرب الهواتف املحمولة واستحداث طرق
جديدة لدفع فواتري االستهالك يف مراكز التسوق
باإلضافة إىل بعض املواقع الحيوية للتسهيل عىل
املشرتكني باإلضافة إىل تسديد الفواتري من خالل
مكاتب بريد اإلمارات يف كافة أرجاء الدولة  ،ومن

128
العدد117
--17العدد
السنة 16
أنـــوار-السنة
أنـــوار-

وإنشاء  3مراكز في المناطق الجديدة

خالل  17من البنوك الكربى املعتمدة لدى الهيئة.
وأوضح أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة دشنت
مرشوع لتطوير مكاتب التحصيل مبراكز خدمة
املشرتكني بالتعاون مع “ تسهيل” بالشكل الذي
يتيح للمشرتكني إنجاز معامالتهم بسهولة ويرس يف
ظل وجود خدمات متتاز بالجودة والكفاءة ،حيث
بدأت الهيئة يف تطبيق مرشوع التطوير بجميع
مراكز خدمة املشرتكني .
وأشار حسني عسكر مساعد مدير إدارة متابعة
املشرتكني أن خطة تطوير املراكز الفرعية التابعة
للهيئة تأيت يف إطار حرص الهيئة عىل توفري
الخدمات الحديثة للمشرتكني يف خدمات الكهرباء
واملاء والغاز الطبيعي والسعي لتيسري الوقت
والجهد عليهم وتقديم أفضل الخدمات لهم وإنهاء
اإلجراءات من خالل فريق عمل مدرب وفق أفضل
املواصفات العاملية ،موضحاً أنه يتم التنسيق مع
كافة الجهات الحكومية يف إمارة الشارقة واتخاذ
كافة اإلجراءات التي تضمن تيسري اإلجراءات عىل
املشرتكني وتقديم الخدمات وفق أفضل املواصفات
العاملية.
وأكد أن الهيئة وضعت عدد من املعايري
واألسس للتعاون مع “تسهيل” يف مرشوع تطوير
مكاتب التحصيل مبراكز خدمة املشرتكني ومن
هذه املعايري أن تكون تصاميم مكاتب التحصيل
موحدة وتوفري خدمات مميزة لكبار السن وذوي
االحتياجات الخاصة وتوفري نظام لتلقي معامالت
وشكاوى املشرتكني وااللتزام بأوقات الدوام التي
تحددها الهيئة ،إضافة إىل أن ينتهي املشرتك من
املعاملة يف أرسع وقت ووضع كامريات ملتابعة
سري العمل بالجودة والكفاءة املطلوبة واستقبال
املشرتكني باالبتسامة والعمل عىل تحقيق الرضا عن
الخدمات التي تقدمها الهيئة وغريها من املعايري.
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استخدام الكهرباء بالشارقة خالل  8أشهر
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أكد أحدث تقرير لهيئة كهرباء ومياه الشارقة
أن عدد املواقع التي تم متابعتها والتدقيق عليها
لكشف السلوكيات الخاطئة يف إستخدام املاء
والكهرباء بلغ ( )203635خالل الفرتة من أول
يناير  2016حتى نهاية أغسطس  2016وتم تحرير
عدد ( )1159إشعار لسلوكيات خاطئة يف إستخدام
املاء والكهرباء ،وأشار التقرير إىل أنه تم تركيب
( )524قطعة مرشدة يف املباين الحكوميه واملساجد
وإعداد دراسة ملتابعة االستهالك يف ( )280مسجد
باإلضافة إىل  7مباين حكومية.
وأوضح سعادة الدكتور املهندس راشد الليم
رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة حرص الهيئة
عىل التعاون مع كافة الدوائر والهيئات واملؤسسات
بالشارقة لتوعية رشائح املجتمع بأهمية ترشيد
إستهالك الطاقة واملياه بإعتبارهام أساس الحياة
واإلنتاج والتنمية والتطوير وتوضيح التكلفة
العالية إلنتاج الكهرباء وتحلية املياه والدعم الذي
تقدمه الحكومة لتوفريها بأسعار مناسبة لسكان
إمارة الشارقة .وأكد أن مفهوم ترشيد استهالك
الطاقة واملياه ال يقترص فقط عىل مقدار ما يتم

توفريه من نقود ،وإمنا يتسع ليشمل حامية البيئة
والتقليل من التلوث يف ظل ما يشهده العامل من
ظاهرة االحتباس الحراري التي أثرت كثرياً عىل
املناخ يف العامل.
وأضاف أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة تعمل
من خالل إدارة الرتشيد عىل تدعيم وتعزيز مفهوم
االستخدام األمثل للطاقة واملياه يف مختلف
القطاعات ،والوصول ملختلف الرشائح من خالل
املبادرات والحمالت واألنشطة املتنوعة ،وتشجيع
أفراد املجتمع عىل تغيري سلوكهم حيال الطاقة
واملياه للحفاظ عىل مواردنا الطبيعية ،ولضامن
مستقبل أكرث إرشاقاً لألجيال القادمة،وبجانب
التوعية تقوم فرق التفتيش بدورها يف متابعة
غري امللتزمني وتوجيه اإلشعارات لهم ومخالفتهم
يف حالة عدم االلتزام واهدار املياه واالرساف يف
استخدام الكهرباء.
وأوضح أن املرحلة املقبلة ستشهد مزيد من
التعاون املشرتك مع كافة الجهات واتخاذ كافة
اإلجراءات الالزمة لتحقيق االستخدام األمثل
للطاقة واملياه يف جميع املباين وخاصة املساجد

واملباين الحكومية وتحويلها إىل مباين خرضاء لتكون
قدوة لباقي مؤسسات املجتمع وتفعيل دورها يف
نرش ثقافة الرتشيد بني كافة أفراد املجتمع وأوضح
أحمد املحضار رئيس قسم الدعم الفني بإدارة
الرتشيد أنه تم تنفيذ خطة ملتابعة صيانة قطع
الرتشيد يف املساجد واملباين الحكومية كام قام
مفتيش القسم بزيارات ميدانية ملختلف املشاريع
يف مناطق الشارقة لرصد املخالفات بجميع أنواعها
حيث تم تحرير عدد ( )1159إشعار لسلوكيات
خاطئة يف إستخدام املاء والكهرباء .
وأضح أن الدراسة التي تم إعداها لقياس معدل
استهالك املياه والكهرباء يف عدد من املساجد
واملباين الحكومية شملت  280مسجد وعدد 7
جهات حكومية خالل مثانية أشهر وأوضحت
الدراسة زيادة كميات االستهالك يف املساجد
واملباين الحكومية مام يتطلب إتخاذ إجراءات
رسيعة وفعالة لتوفري الطاقة واملياه يف هذه املباين.
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بهدف الحفاظ على المياه من الهدر وتخفيض  % 40من االستهالك
كهرباء الشارقة تبدأ تركيب أجهزة كشف التسربات في المباني
الحكومية والمساجد

بدأت هيئة كهرباء ومياه الشارقة يف تركيب الجهاز
املبتكر لكشف الترسبات الداخلية والغري مرئية
الذي قدمته الهيئة كمرشوع ابتكاري واعتمدته
وزارة الطاقة ضمن االسرتاتيجية الوطنية لالبتكار،
بعدد من املباين الحكومية السكنية واملساجد
وذلك بهدف ترشيد االستهالك والحفاظ عىل املياه
من الهدر .وأوضح سعادة الدكتور املهندس راشد
الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة
بادرت بتنفيذ العديد من املشاريع ملراقبة وإدارة
شبكات توزيع ونقل املياه التابعة لها لرفع كفاءة
الشبكة وتقليل الفاقد ،ومن خالل منوذج مبتكر
تم تطوير إستخدام جهاز التحكم يف تدفقات املياه
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املدفوعة مسبقاً واملستخدم يف جميع أنحاء العامل
بغرض قياس وكشف الترسبات الداخلية .وقد تم
تركيب هذا الجهاز يف العديد من املواقع مثل
املساجد واملباين الحكومية والفلل وحقق نتائج
واعدة ومبرشة يف مجال كشف الترسبات الداخلية
والغري مرئية.
وأشار إىل أن الهيئة تسعى حاليا للتوسع يف
هذا املرشوع التجريبي الرائد لتغطية كافة املباين
الحكومية واملدارس واملساجد واملشرتكني الذين
لديهم إستهالك عايل من املياه وذلك بغرض كشف
وتخفيض معدالت فاقد املياه ومساعدة املشرتكني
يف حل مشاكل الترسبات الداخلية التي تعاين

منها املباين التابعة لهم .وأكد أن تطوير الجهاز
الجديد تم بالتعاون بني فريق البحث العلمي
بالهيئة وفريق بحثي من الجامعة األمريكية وذلك
يف إطار إتفاقية التعاون التي وقعتها الهيئة مع
جامعة الشارقة والجامعة األمريكية بهدف تطوير
مجاالت العمل بالهيئة من خالل االعتامد عىل
البحث العلمي  .وأوضح املهندس عصام املال مدير
إدارة املياه أن الغرض األسايس من تركيب جهاز
كشف الترسبات هو مساعدة الجهات الحكومية
والتجارية والسكنية واملساجد واملرافق العامة
يف كشف وتحديد مواقع الترسبات من خالل
إصدار تنبيه وعرض بيانات مساعدة يف إتخاذ
القرارات ذات الصلة بالترسبات .كام أن أنظمة
كشف الترسبات يف خطوط األنابيب تعترب مفيدة
للغاية ملساهتها يف تعزيز اإلنتاجية وفعالية أنظمة
النقل والتوزيع وتوفري الوقت الذي يتم إستغراقه
يف الفحص اليدوي التقليدي ،وبالتايل فإن هذه
األنظمة تعد اليوم من أهم التقنيات والحلول
املبتكرة لكشف ترسبات خطوط األنابيب.
وأشار إىل أن الهيئة بدأت يف تنفيذ املرشوع حيث
تم تركيب الجهاز الجديد  25مسجد و 8جهات
حكومية وعدد من املباين السكنية وأثبت كفاءة
كبرية حيث أوضحت النتائج أنه بعد تركيب الجهاز
الجديد تم تخفيض  40%من املياه يف املباين
الحكومية و 30%يف املساجد و 20%يف املباين
السكنية.
وأوضح الدكتور عالء الدين محمد الحسن رئيس
قسم التخطيط بإدارة املياه أن الجهاز الجديد
يتيح تحديد كميات املياه للمشرتكني وتنظيم
مواعيدها ويتيح إمكانية متابعة قراءة االستهالك
يف جميع األوقات ويحتوي عىل رشيحة يتم من
خاللها تخزين جميع بيانات االستهالك يف األوقات
املختلفة وإمكانية الرجوع إليها للتعرف عىل أمناط
االستهالك واكتشاف الترسبات.
وأشار إىل أن سعر الجهاز ال يتجاوز  500درهم
وفائدته كبرية لجميع املشرتكني حيث ميكن من
خالله تنظيم استخدامات املياه والتعرف واكتشاف
الترسبات الغري مرئية مام يحافظ عىل املياه من
الهدر وتخفيض فاتورة االستهالك بنسبة كبرية.

املهندسة مي الليم

كهرباء الشارقة تنجز المرحلة األولى لتركيب نظام

أنجزت هيئة كهرباء ومياه الشارقة املرحلة
األوىل من النظام املتطور واملتكامل لألمن والسالمة
وإطفاء الحرائق يف  21محطة توزيع جهد 33
كليو فولت خالل شهر وذلك يف إطار تنفيذ
خطة اسرتاتيجية ملراجعة وتطوير نظام الحامية
والسالمة يف جميع محطات الهيئة بعد تنفيذ
دراسة مستفيضة لتقييم نظم األمن والسالمة
وسيتم خالل املرحلة املقبلة تركيب النظام
الجديد يف جميع محطات الهيئة .وأكد سعادة
الدكتور املهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء
ومياه الشارقة أن الهيئة تطبق نظاماً متكام ًال
لألمن والسالمة يف محطات إنتاج ونقل وتوزيع
الكهرباء إضافة ملحوالت الكهرباء التي تضمها
هذه املحطات  ،مشرياً إىل أن الهيئة حرصاً منها
عىل عملية إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها بصورة
آمنة ومستمرة أن تقوم بتغطية منشآتها ومحطاتها
بأحدث أنظمة اإلنذار واإلطفاء األوتوماتيكية
للحرائق وعمل الصيانة الدورية الالزمة مام يجعل
تلك األنظمة جاهزة للعمل يف أي وقت .
وأضاف أن الهيئة تنفذ برامج الصيانة لنظام
الحامية والسالمة يف املحطات بأحدث أجهزة

االختبار وتقوم بعملية الصيانة لها بصفة دورية
طبقاً لجداول وبرامج تم إعدادها وفقاً للمواصفات
العاملية  ،كام تحرص الهيئة عىل إعداد التصميامت
والرسومات الخاصة بأنظمة إنذار وإطفاء الحرائق
يف حالة إنشاء محطات جديدة طبقاً ألحدث وأدق
املواصفات .
وأوضحت املهندسة مي الليم مدير إدارة برامج
املشاريع يف الهيئة أن برنامج األمن والسالمة الذي
أنجزته الهيئة يتضمن تصميامت ورسومات خاصة
بأنظمة إنذار وإطفاء الحرائق تشمل  :تركيب نظام
لقياس درجة حرارة املحوالت وإذا ارتفعت الحرارة
عن درجة معينة يتم إيقاف املحول أوتوماتيكياً
ويتم تشغيل نظام رشاشات املياه التلقايئ إلطفاء
الحريق وتربيد املحول وتم انجاز الربنامج يف عدد
 21محطة توزيع جهد  33كيلوفولت وتشمل
املرحلة األوىل من الربنامج تنفيذ وتركيب أنظمة
األمن والسالمة وإطفاء الحرائق يف عدد  50محطة
وسيتم االنتهاء من املرحلة بالكامل خالل  6أشهر،
وقد تم ربط نظام اإلطفاء مبركز التحكم بالهيئة
ليقوم املركز بتحويل الحمل إىل محول آخر  ،وتم
تركيب هذه األنظمة طبقاً ألدق املواصفات.

وأشارت إىل أن برنامج حامية وسالمة املحطات
الذي تطبقه الهيئة يتضمن أنظمة تغطية خزانات
الوقود بجميع محطات توليد الكهرباء يف إمارة
الشارقة  ،والتي تم تزويدها بنظام رغوي منخفض
التمدد وهو أقل كثافة من الوقود السائل ولذا فهو
يطفو عىل سطحه ويعمل عىل عزله عن مصدر
األوكسجني أي الهواء وبذلك يتم إطفاء أي حريق
بخزانات الوقود وباإلضافة لذلك يتم تركيب نظام
رشاشات املياه ليتم تربيد الخزان كام يتم تركيب
نظام إنذار للحريق يف غرف الضغط العايل.
وأشارت إىل أنه باإلضافة للربط بني املحطات
ومركز التحكم تم تركيب نظام الربط األوتوماتييك
بني أنظمة إنذار وإطفاء الحريق مبحطات ومباين
الهيئة لتحويل كل اإلشارات التي تصدر من تلك
األنظمة إىل محطة استقبال رئيسية وهي عبارة
عن وحدة استقبال موصلة عىل جهاز كمبيوتر
وتستقبل اإلشارات حيث أن هذا الربط يساعد
الفنيني عىل معرفة حالة أجهزة إنذار وإطفاء
الحريق باملحطة أو املبنى قبل الذهاب لعمل
الصيانة الدورية فيها.
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حماية متكامل لمحطات الهيئة
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كهرباء الشارقة والمكتب الثقافي واإلعالمي بالمجلس
األعلى لشؤون األسرة يبحثان تفعيل دور المسرح في
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حملة الترشبد
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بحث سعادة الدكتور املهندس راشد الليم رئيس عاملية معتمدة عىل إسرتاتيجية واضحة وأفكار
هيئة كهرباء ومياه الشارقة مع صالحة غابش مبتكرة لتحقيق التميز والريادة بحيث تصبح
مدير عام املكتب الثقايف واإلعالمي باملجلس منوذج يحتذى به للتنافسية والريادة يف مجاالت
األعىل لشؤون االرسة تفعيل دور املرسح يف حملة عملها عىل مستوى العامل وفقاً لالتفاقيات الدولية
ترشيد استهالك الطاقة واملياه التي أطلقتها الهيئة واملقاييس العاملية وتحمل املسئولية للحفاظ عىل
تحت شعار بالرتشيد الكل مستفيد والرتويج حقوق األجيال القادمة يف املوارد الطبيعية .
ملبدرة ساعة الرتشيد بشكل مبتكر وغري تقليدي ،وأوضح أن الهيئة ضمن خطتها ورؤيتها
من خالل مخاطبة الجمهور عرب استخدام مختلف االسرتاتيجية لعام  2020ستعمل عىل تقديم عدد
القوالب اإلبداعية من خالل برامج متنوعة تتضمن من املرسحيات الهادفة بالتعاون املكتب الثقايف
الشعر والتلوين واملوسيقى والغناء لتعزيز مفهوم واإلعالمي باملجلس األعىل لشؤون األرسة الذي
االستخدام األمثل وتشجيع أفراد املجتمع عىل يضم نخبة من املبدعني واملتميزين مشرياً إىل
تغيري سلوكهم حيال الطاقة واملياه للحفاظ عىل أن املرسح له دور ايجايب كبري يف توصيل رسائل
ً
مواردنا الطبيعية ،ولضامن مستقبل أفضل إرشاقا ومفاهيم صحيحة وتنمية االتجاهات االيجابية
لألجيال القادمة.
نحو قضايا املجتمع وتحقيق هدف الهيئة برتشيد
واستعرض سعادة الدكتور املهندس راشد الليم االستهالك بنسبة ال تقل عن . 30%
رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة خالل زيارته ملقر
وأكد أن العرض املرسحي الغنايئ (ترشيد) الذي
املكتب الثقايف واإلعالمي باملجلس األعىل لشؤون أنتجته هيئة كهرباء ومياة الشارقة واملكتب الثقايف
االرسة ،جهود الهيئة يف مجال توعية كافة رشائح واإلعالمي التابع للمجلس األعىل لشؤون األرسة
املجتمع وأهمية تفعيل دور املرسح وخاصة وتم عرضه عىل مرسح قرص الثقافة بالشارقة ،وعىل
مرسح الطفل ليكون أداة فعالة يف إيصال رسائل مرسح كلباء بداية العام الحايل حقق هدفه يف
التوعية واإلرشاد بأهمية االستخدام األمثل للطاقة توعية عدد كبري من الطالب والطالبات وقدم لهم
واملياه وأكد أن الهيئة تتطلع بدعم من صاحب معلومات مفيدة وبطريقة جذابة حول سلوكيات
السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الرتشيد الصحيحة واالستخدام األمثل للطاقة
عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة إىل تحقيق واملياه مام شجع الهيئة عىل تقديم مزيد من هذه
التنمية املستدامة وتقديم الخدمات مبستويات

األعامل املتميزة وأشاد بقريق العمل الذي أعد
لهذا العمل املتميز من املكتب الثقايف واإلعالمي
باملجلس األعىل لشؤون االرسة ويف مقدمتهم
املبدعة صالحة غابش مؤلفة العمل واملخرجة
خالدة مجيد واملوسيقى واأللحان ليىل أبو ذكري،
التوزيع املوسيقي باسم الهاشمي ،تصميم املالبس
ميالنو رسول ،املؤثرات الصوتية أنس عبدالله .
ومن جانبها أكدت صالحة غابش مدير عام
املكتب الثقايف واإلعالمي التابع للمجلس األعىل
لشؤون األرسة ،أن املكتب الثقايف واإلعالمي التابع
للمجلس األعىل لشؤون األرسة حقق نقلة نوعية
عرب مرسح العائلة من خالل مناقشة أهم القضايا
املطروحة باملجتمع ،واستهداف رشائح وفئات
املجتمع املختلفة وعىل استعداد تام للتعاون مع
هيئة كهرباء ومياه الشارقة يف جهودها الخاصة
ترشيد استهالك الطاقة واملياه من خالل تفعيل
دور املرسح يف التوعية بقضية وتقديم أعامل
مرسحية ذات مضمون هادف تطرح هذه القضية
وتناقش أبعادها وتأثرياتها عىل املجتمع.
وأشارت إىل أن ترشيد استهالك الكهرباء واملياه
مل يعد مسؤولية فردية فقط ،وإمنا تحول إىل
مسؤولية جامعية نظراً لزيادة الطلب وانتشار
بعض السلوكيات الخاطئة التي تؤدي إىل ارتفاع
استهالك موارد املياه والطاقة.

منصة كهرباء الشارقة في ويتكس

2016

تستقطب األفكار وتشهد

إقبال من الخبراء والزائرين للتعرف
على جهودها في تحقيق التنمية
المستدامة

وصديقة للبيئة .وأشار إىل أن الهيئة تسعى من
خالل املبادرات البيئية التي تتبناها وتعمل عىل
تطبيقها إىل رفع معدل الوعي بأهمية البيئة
بني موظفيها وجامهريها عن طريق املشاركة يف
املعارض واملؤمترات التي تهتم بالشؤون البيئية
وتنظيم الحمالت الرتشيدية املستمرة طوال العام.
وأكد أن تبادل الخربات مع الخرباء ومزودي
الحلول واملستثمرين وصناع القرار واملستهلكني
من القطاعني العام والخاص واملتخصصني يف
قطاعات املياه والكهرباء والطاقة والتقنيات البيئية
سيساهم يف زيادة املعرفة وتوفري املعلومات
والبيانات الالزمة إلعداد الخطط االسرتاتيجة
الالزمة للتطوير  .وأوضح محمد عبدالله مدير
إدارة التميز بالهيئة أن منصة الهيئة يف املعرض
شهدت إقبال من الجامهري والزائرين للتعرف
عىل أفضل املامرسات واملعايري واملبادرات التي
تطبقها الهيئة خاصة من اإلدارات التي شاركت
يف فعاليات املعرض والتي شملت إدارات التميز
التي تستعرض من خالل قسم أنا مبدع عدد من
اإلقرتاحات واألفكار املبتكرة التي تم تطبيقها

تحت شعار «فكريت لـ سيوا» وإدارة الرتشيد التي
تسعى لتوعية أفراد املجتمع بأهمية االستخدام
األمثل للطاقة واملياه والعمل عىل تحقيق الرؤى
اإلسترياتيجة وتعزيز عالقات الرشاكة مع القطاع
الخاص كام يشارك يف فعاليات املعرض مصنع
مياه زالل التابع للهيئة والذي يستعرض منتجاته
وأبرز خطط التطوير واملبادرات الخاصة بتحسني
جودة املياه املعبأة والحفاظ عىل البيئة وتوضيح
املزايا املتوفرة يف املنتجات بكافة األحجام كام
تشارك إدارة املياه باملرشوعني االبتكاريني الخزان
الجويف االسرتاتيجي للمياه وجهاز كشف الترسبات
الغري مرئية الذي طورته الهيئة .وأوضحت منى
الربدان رئيس قسم اإلبداع أن الهيئة تسعى
من خالل منصتها يف معرض ويتكس للتعريف
بنظام املقرتحات بالهيئة واستقطاب أكرب عدد من
الزائرين للمشاركة بتقديم مقرتحاتهم والتعرف
عىل توجهاتهم وآرائهم يف الخدمات التي تقدمها
الهيئة حيث استقبلت الهيئة خالل يومني ما يزيد
عن  80فكرة ومقرتح سيتم دراستها وتطويرها
وتطبيق األفضل منها.
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استقطبت هيئة كهرباء ومياه الشارقة عدداً
من األفكار واملقرتحات من الخرباء واملشاركني يف
معرض تكنولوجيا املياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»
 ،2016الذي تنظمته هيئة كهرباء ومياه ديب يف
مركز ديب التجاري العاملي والذي تشارك فيه الهيئة
باستعراض عدد من املبادرات يف مجال الطاقة
وترشيد االستهالك والحفاظ عىل البيئة والطرق
الحديثة يف إنتاج املياه املعبأة حيث شهدت منصة
الهيئة إقبال من الخرباء والزائرين للمعرض للتعرف
عىل جهود الهيئة ومبادراتها يف تحقيق التنمية
املستدامة  .وأوضح سعادة الدكتور املهندس
راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن
األفكار واملقرتحات التي استقبلتها الهيئة خالل
فعاليات املعرض سيتم دراستها بعناية وتطبيق
أفضلها لتطوير املبادرات والتقنيات املستخدمة
يف الهيئة وتقديم خدمات الطاقة واملياه والحفاظ
عىل البيئة وتطوير مصنع مياه زالل إلنتاج أجود
أنواع املياه املعبأة وفقاً ألفضل املواصفات العاملية.
وأشار إىل أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة تتطلع
بدعم ومتابعة من صاحب السمو الشيخ الدكتور
سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل
حاكم الشارقة إىل تحقيق التنمية املستدامة
وتقديم الخدمات مبستويات عاملية ونرش ثقافة
الرتشيد بني جميع رشائح املجتمع ومختلف الفئات
العمرية وذلك بالتعاون وتبادل الخربات مع كافة
الجهات املحلية والعاملية واملشاركة يف املؤمترات
املحلية والعاملية التي تعترب فرصة مثالية لتبادل
الخربات واملعلومات .
وأكد أن املشاركة يف املعرض تعكس حرص
الهيئة عىل االهتامم بالبيئة واملحافظة عىل
املوارد الطبيعية وتوفري املياه املعبأة للمتعاملني
باعتامد أحدث التقنيات وتقديم أفضل الخدمات
املمكنة لسكان إمارة الشارقة بطريقة فعالة وآمنة
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كهرباء الشارقة تنجز مشروع لتركيب االنارة المرشدة للطاقة في  13ميدان رئيسي

أنجزت هيئة كهرباء ومياه الشارقة مرشوع
الستبدال اإلنارة التقليدية بإنارة مرشدة للطاقة
تعمل بنظام ( ) LEDيف عدد  13من امليادين
الرئيسية مبدينة الشارقة ،توفر  50%من الطاقة
املستخدمة وذلك ضمن خطة الهيئة واسرتاتيجيتها
لعام  2020التي تهدف لرتشيد االستهالك بنسبة ال
تقل عن . 30%
وأوضح سعادة الدكتور املهندس راشد الليم
رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة
تسخر كافة امكانياتها لتحقيق رؤيتها بضامن
التنمية املستدامة من خالل مشاريع ومبادرات
واضحة تكون منوذجاً يحتذى به ويتامىش مع
أهداف واسرتاتيجيات وثيقة الرتشيد التي أعدتها
الهيئة واعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور
سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل
حاكم الشارقة لتكون خارطة طريق نحو اعتامد
الشارقة كأول مدينة للرتشيد يف املنطقة من خالل
تبني العديد من املبادرات املتميزة يف مجاالت

38

تقليل التأثريات البيئية وترشيد الطاقة يف مختلف
املشاريع والخدمات التي تقدمها .وأكد الدكتور
املهندس راشد الليم أن تطوير مرشوعات اإلنارة
التي تم تنفيذها يف غالبية املناطق يف الشارقة
سيساهم يف تخفيض نسبة االستهالك يف الطاقة
املستخدمة يف إنارة الشوارع بنسبة ال تقل عن
 50%والتقليل من الحوادث املرورية التي كانت
تقع بسبب قلة اإلضاءة ،كام تسهم بشكل فعال
يف توفري األمن واألمان لسائقي السيارات وللمشاة
ودفع عجلة التنمية املستدامة ،كام متت مراعاة
التصميم الجاميل يف أعمدة اإلنارة واملصابيح
املستخدمة يف اإلضاءة.
وأشار حسن عيل مدير الصيانة العامة بالهيئة
إىل أن امليادين التي انتهت الهيئة من تغيري اإلنارة
بها إىل إنارة مرشدة شملت ميادين البلدية وسبنس
والساعة ونادي الفتايات واملرور القديم ورشطة
الحرية ونادي الشعب والعزرا والقدس وميدان
محمد سعيد املدفع وجمعية القراين والكويت

ومسجد الرباء بن عازب .
وأكد ان الهيئة تحرص عىل التعاون مع كربيات
الرشكات العاملية يف إعداد دراسات وتنفيذ
مرشوعات اإلنارة املختلفة يف كافة مناطق الشارقة
لضامن الجودة والكفاءة وتقديم أفضل الخدمات
لسكان إمارة الشارقة  ،مشرياً أن املرحلة املقبلة
ستشهد مزيد من املشاريع املبتكرة التي ستساهم
يف تقديم أفضل الخدمات وترشيد االستهالك بنسبة
تتجاوز  30%وفقاً السرتاتيجية الهيئة.

ضمن مشروعات اسكان الشارقة ومبادرات رئيس الدولة

كهرباء الشارقة تنتهي من توصيل الخدمات لعدد 142
مسكن بكلباء

كشفت هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن االنتهاء
من تنفيذ جميع األعامل الكهربائية وتوصيل
الخدمات لـعدد  142فيال سكنية تابعة السكان
الشارقة ومبادرات رئيس الدولة يف مدينة كلباء
وفق أفضل املواصفات  .وأوضح سعادة الدكتور
املهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه
الشارقة أن الهيئة تحرص عىل رسعة وضع الخطط
الفنية يف وقت مبكروتسخري إمكاناتها البرشية
والفنية واملادية إليصال الخدمة الكهربائية خاصة
ملشاريع املنح السكنية التابعة إلسكان الشارقة
ومبادرات رئيس الدولة.
وأشار إىل أن الهيئة تسخر كافة جهودها لتنفيذ
توجيهات قيادتنا الرشيدة واسرتاتيجية 2020
الهادفة لتقديم أفضل خدمات املياه والكهرباء
والغاز الطبيعي لسكلن إمارة الشارقة يف كافة
املناطق .ومثن تكفل صاحب السمو الشيخ الدكتور
سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل
حاكم الشارقة برسوم توصيل خدمات الكهرباء
واملياه للمستفيدين من املساعدات السكنية
سواء مبادرات رئيس الدولة أو برنامج الشيخ زايد
لإلسكان إسوة باملستفيدين من الدعم السكني يف
الشارقة.

وأكد التزام هيئة كهرباء ومياه الشارقة ودعمها
املطلق ملرشوعات االسكان بالشارقة ومبادرات
رئيس الدولة وجميع القطاعات التنموية مبا يحقق
الرفاه واالزدهار للوطن واملواطن واملقيم ،كام أن
هذه املرشوعات تعزز من قدرات موثوقية وكفاءة
املنظومة الكهربائية يف إمارة الشارقة.
ومن جانبها أوضحت املهندسة موزة الزعايب
مدير إدارة كلباء أن الهيئة بارشت العمل يف اعتامد
مسارات الخدمات بالتعاون مع الجهات املعنية
وانتهت من تنفيذها وتم توصيل التيار الكهربايئ
لعدد  92فيال تابعة السكان الشارقة يف منطقتي
الغيل والساف وعدد  50فيال تابعة ملرشوعات
مبادرات رئيس الدولة يف منطقة الساف .واشارت
إىل أن الفرق الفنية يف مدينة كلباء تواصل جهودها
لتقديم أفضل الخدمات وتحقيق رضا املشرتكني
وتطبيق أحدث التكنولوجيل لتوفري الوقت والجهد
عليهم.
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املهندسة موزة الزعايب
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بهدف توفير الراحة وإسعاد المشتركين
كهرباء الشارقة تروج للفاتورة الخضراء والخدمات الذكية في مجال الغاز الطبيعي بمعرض
جيتكس

أكد سعادة الدكتور املهندس راشد الليم
رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة
حرصت من خالل املشاركة يف معرض جيتكس
لتكنولوجيا املعلومات هذا العام عىل تقديم
عدد من األطروحات واألفكار املبتكرة التي نفذتها
الهيئة واستعراض ما تسعى إليه مستقب ًال من
خطط وبرامج للتحول الذيك يف الخدمات التي
تقدمها بهدف راحة وإسعاد املشرتكني والذين يزيد
عددهم عن  450ألف مشرتك ،حيث تعتزم الهيئة
بداية العام املقبل ،إصدار فاتورة اليكرتونية ذكية
تحت شعار “فاتوريت صديقة للبيئة”بهدف الحفاظ
عىل البيئة وتقليل التلوث الناتج عن طباعة
األوراق واستخدام املواصالت يف ارسالها للمشرتكني
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ياإلضافة إىل توفري الوقت والجهد وإيصال الفاتورة
إىل أكرب رشيحة ممكنة من املشرتكني يف أرسع وقت
وبأقل تأثري عىل البيئة عن طريق الربيد اإللكرتوين
والرسائل النصية.
وأوضح أن الهيئة استعرضت حزمة من
التطبيقات والربامج الجديدة التي توفرها وتسهم
يف تعزيز الخدمات التي تقدمها للمشرتكني لتوفري
أفضل الخدمات لهم ويعترب جناح الهيئة مبنصة
حكومة الشارقة يف معرض جيتكس لتكنولوجيا
املعلومات فرصة كبرية للرتويج والتعريف بحملة
الفاتورة الخرضاء من خالل متكني زوار الجناح
بتحديث حساباتهم لدى الهيئة وإضافة تفاصيل
االتصال لتلقي الفواتري اإللكرتونية والرسائل النصية

القصرية كام استعرضت الهيئة خالل فعاليات
املعرض للجمهور الخدمات املتميزة وااللكرتونية
الحديثة يف مجال خدمات الغاز الطبيعي حيث
ميكن للمشرتكني تقديم ومتابعة طلبات تزويد
وإلغاء خدمة الغاز الطبيعي ألماكن سكنهم عن
طريق البوابة اإللكرتونية الخاصة بالهيئة كام
استعرضت الهيئة تطبيقاتها الجديدة عىل الهواتف
الذكية  SEWA Appوالذي تقدم من خالله
العديد من الخدمات للمشرتكني.
وأشار سعادة الدكتور املهندس راشد الليم
رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة إىل أن الهيئة
تسعى للتحول االلكرتوين والذيك يف منظومة
الخدمات التي تقدمها للمشرتكني من خالل رؤية

وأشاد باملستوى املتميز والتصميم املبتكر ملنصة
حكومة الشارقة يف معرض جتكس مام ساهم
يف استقطاب الزائرين للتعرف عىل الخدمات
االلكرتونية والذكية التي تقدمها مختلف الهيئات
والدوائر بالشارقة ،ومثن دور دائرة الحكومة
االلكرتونية بالشارقة يف التنسيق والربط االلكرتوين
بني الجهات الحكومية لتسهيل اإلجراءات وإنجاز
املعامالت للجمهور يف أرسع وقت وبأفضل طريقة
ممكنة .وأشارت املهندسة إميان الخيال مدير إدارة
تقنية املعلومات إىل أن الهيئة حققت الهدف
من املشاركة يف املعرض من خالل إتاحة الفرصة
للمشرتكني وزوار املعرض للتعرف واإلطالع عىل
أحدث خدمات الهيئة اإللكرتونية والذكية ،وتبادل
الخربات مع الجهات املشاركة حيث يعد معرض
جيتكس أحد أكرب معارض التكنولوجيا يف العامل
 ،مؤكدة أن جهود الهيئة حالياً تركز عىل زيادة
نسب استخدام املشرتكني للخدمات االلكرتونية من
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واسرتاتيجية الهيئة لعام  2020والتي تهدف إىل
دفع عجلة التطور والتحول االلكرتوين والذيك
وتوفري خدمات أكرث سهولة وراحة وفق أعىل
املعايري العاملية ،ومن أجل تحقيق مستقبل
مستدام ألجيالنا القادمة.
وأكد أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة أصبحت
من الجهات الحكومية السباقة والرائدة يف تبني
وإطالق العديد من الخدمات االكرتونية والذكية
للمشرتكني عىل مستوى املنطقة ،وقامت بتطوير
تطبيق للهواتف واألجهزة الذكية األشهر عاملياً،
وبادرت بتطبيق جميع الخطط واالسرتاتيجيات
الالزمة للتحول اإلكرتوين والذيك .وأشار إىل أن
الهيئة تواصل تحديث وتطوير خدماتها االلكرتونية
والذكية  ،لرفع مستوى الكفاءة واالستخدام
ولتحقيق سعادة وراحة الناس ،تنفيذاً لرؤية
وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان
بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم
الشارقة برضورة تحقيق نقلة نوعية يف الخدمات
املقدمة للمشرتكني ،وتعزيز مسرية التنمية
املستدامة يف إمارة الشارقة  ،واالرتقاء مبكانتها عىل
مستوى العامل يف مجال االستدامة.

خالل ضامن حصول املشرتكني عىل خدمات ذات
كفاءة عالية ،تعتمد عىل أحدث التقنيات املتوفرة
وتطويرها.
وأوضحت مروة السويدي رئيس قسم إدارة
الخدمات الذكية أن املشرتكني ميكنهم الحصول
عىل العديد من الخدمات التي تقدمها الهيئة
عرب البوابة االلكرتونية املتطورة وتطبيقاتها
عىل الهواتف الذكية التي أطلقتها الهيئة حيث
توفر خدمات إدارة حسابات متكاملة ومتعددة
الجوانب للمشرتكني املسجلني حيث ميكنهم تعديل
وتحديث بياناتهم بسهولة ورسعة وميكن لهم ربط
عدة أرقام حساب يف معرف شخيص واحد وميكنهم
االطالع عىل فواتري استهالك الكهرباء واملياه والغاز
بشكل مبارش ،ومعرفة طرق الدفع التي توفرها
الهيئة واالطالع عىل الفواتري السابقة ،وغري ذلك

من الخدمات كإحصائيات االستهالك لخدمات
الكهرباء واملياه والغاز،كام ميكن للمشرتكني تقديم
مقرتحاتهم ومالحظاتهم والتواصل املبارش مع
رئيس الهيئة من خالل البوابة االلكرتونية .وأكدت
أن الهيئة تحرص باستمرار عىل تلبية احتياجات
ومتطلبات املشرتكني لتحقيق أعىل معايري الجودة
العاملية وأفضلها ،حيث ُيوفر طرح الخدمات
اإللكرتونية إمكانية إنجاز املعامالت يف أي مكان
وزمان واالستفادة من املميزات األخرى إلمتام
املعامالت بالطريقة األرسع واألكرث مالءمة وبأمانٍ
تام .
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بهدف تطوير الخدمات وتحقيق رضا المشتركين
كهرباء الشارقة تنظم جلسة عصف ذهني الستشراف المستقبل والتحول الذكي

نظمت هيئة كهرباء ومياه الشارقة ،جلسة
عصف ذهني بعنوان «استرشاف املستقبل» لتبادل
األفكار والحلول اإلبداعية وتطوير مجاالت عملها
وتحقيق رضا املشرتكني وإسعادهم من خالل تطبيق
التكنولوجيا املتقدمة والتحول الذيك واالستمرار يف
توفري بيئة عمل صحية وتحفيز املرسعات وزيادة
االيرادات وتخفيض املرصوفات.
حرض الجلسة سعادة الدكتور املهندس راشد
الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة ومديري
اإلدارات ورؤساء األقسام وعدد من املتخصصني .
وتأيت الجلسة ،متاشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب
السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة برضورة اإلعداد
والتخطيط السرتاتيجية تهدف لالسترشاف املبكر
للفرص والتحديات يف كافة القطاعات الحيوية يف
إمارة الشارقة وتحليلها ووضع الخطط االستباقية
بعيدة املدى لها عىل كافة املستويات لتحقيق
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إنجازات نوعية لخدمة مصالح سكان إمارة
الشارقة  .وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد
الليم أن جلسة العصف الذهني خرجت بعدد
من األفكار املبتكرة التي سيتم دراستها وتطبيق
األنسب منها  ،ووجه املوظفني باالطالع عىل كل
ما يستجد يف مجال الطاقة واملياه ،وتطويرها ليك
تتناسب مع أولويات واحتياجات امارة الشارقة
املستقبلية ،مشرياً إىل أن الهيئة يزخر بكثري من
العقول املبدعة ،واألفكار الرائعة التي تحتاج إىل
من يرعاها ويطبقها عىل أرض الواقع.
وتضمنت األفكار التي تم طرحها بيع منتجات
مصنع زالل من خالل املوقع االلكرتوين والتطبيقات
الذكية وزيادة كفاءة محطات اإلنتاج وتقليل
الفاقد من الشبكات وتطبيق منظومة العدادات
مسبقة الدفع والتوسع يف الدفع االلكرتوين والغاء
الدفع النقدي وإنشاء أقسام صيانة تقدم خدماتها
لسكان إمارة الشارقة مقابل رسوم واالستفادة من

الرشكات العاملية املتخصصة يف تطوير مجاالت
العمل وتوفري قنولت مبيتكرة للتواصل مع
الجامهري وتلبية متطلباتهم والعمل عىل اتخاذ
كافة اإلجراءات التي تضمن التشغيل األمثل لكافة
إدارات الهيئة.
وأكد أن الهيئة ترحب دامئاً باآلراء واألفكار
اإلبداعية واملقرتحات البناءة من كافة الجامهري
وتعمل عىل دراستها وفق أسس علمية ،ليك تستلهم
منها ما يعزز قدرتها عىل التحسني املتواصل ملجمل
أعاملها وأنشطتها مبا يدعم مستويات أدائها،
ويرفع بجودة خدماتها ،عىل نحو يلبي احتياجات
املشرتكني ويحافظ عىل البيئة ،ولتحقيق هذا
الهدف أطلقت الهيئة مبادرة تحت شعار ( فكريت
لـ سيوا) وهي عبارة عن نظام الكرتوين لتلقي
األفكار واالقرتاحات لضامن التطوير املستمر لكافة
مجاالت عمل الهيئة ومشاركة الجامهري يف اتخاذ
القرارات بالهيئة.

الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة

استقبلت هيئة كهرباء ومياه الشارقة وفدا من
هيئة كهرباء ومياه ديب لبحث سبل التعاون وتبادل
الخربات يف مجاالت الطاقة والطاقة املتجددة
واإلطالع عىل التجربة الرائدة للهيئة يف مجال تنفيذ
واستعامل شبكة الغاز الطبيعي بالشارقة وكان يف
استقبال الوفد سعادة الدكتور املهندس راشد الليم
رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة وعدد من مدراء
اإلدارات .
ورحب سعادة الدكتور املهندس راشد الليم يف
بداية اللقاء بالوفد وأوضح أهمية تبادل الخربات
واملعلومات بني الجهات املعنية بشئون الطاقة عىل
مستوى الدولة مشرياً إىل أنه تم خالل اللقاء بحث
سبل التعاون خاصة يف مجال تنفيذ واستخدام
محطات وشبكات الغاز الطبيعي وتوصيل الغاز
الطبيعي للمباين السكنية واملنشآت األخرى
كاملطاعم واملصانع واملدارس واستخدام الغاز
الطبيعي كبديل للوقود املستخدم يف السيارات.
وأكد أن الهيئة ترحب بالتعاون مع جميع الرشكات

والجهات واملؤسسات يف هذا املجال وتسعى
لتطوير مجاالت عملها باستمرار وتقديم جميع
خرباتها الستكامل مسرية التطور والتقدم التي
تشهدها إمارة الشارقة ودولة اإلمارات قي كافة
املجاالت االقتصادية واالجتامعية وتوفري قاعدة
بنية تحتية صلبة ملواجهة تحديات املستقبل
ومواكبة التطورات التكنولوجية العاملية واالستفادة
من االكتشافات الجديدة يف الحامية من التلوث
البيئي وتأمني مستقبل األجيال القادمة من الطاقة.
وأشار إىل أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة تويل
أهمية كبرية مبتابعة أحدث التطورات العاملية يف
مجال تطوير مرشوعات الغاز الطبيعي ومرشوعات
الطاقة البديلة واملتجددة وإجراء الدراسات
والبحوث الالزمة يف هذا املجال.
وأشاد بالتطور التكنولوجي الذي تشهده هيئة
كهرباء ومياه ديب ودورها املتميز يف مجال تنفيذ
مرشوعات الطاقة املتجددة والحفاظ عىل البيئة
مؤكداً حرص هيئة كهرباء ومياه الشارقة عىل

التعاون املستمر مع هيئة كهرباء ومياه ديب وتبادل
املعلومات والخربات .واستعرضت املهندسة أمنة
بن هدة مدير إدارة توزيع الغاز الطبيعي موقف
محطات وشبكات الغاز الطبيعي يف إمارة الشارقة
وتطور املرشوعات وأعداد املستفيدين ومميزات
شبكة الغاز الطبيعي بإمارة الشارقة وإجراءات
األمن والسالمة التي توفرها الهيئة .وأشارت إىل ما
حققه مرشوع الغاز الطبيعي من فرص عمل لعدد
كبري من املهندسني والفنيني واإلداريني ..مؤكداً أن
مرشوع الغاز الطبيعي بإمارة الشارقة مرشوع
حضاري ومن املرشوعات الرائدة مبنطقة الخليج
العريب.
كام استعرضت انجازات الهيئة يف تنفيذ مرشوع
الغاز الطبيعي باملنطقة الرشقية مبدينتي كلباء
وخورفكان مجموعة القرارات والقوانني املنظمة
لرتكيب وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل واملنشآت.
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هيئتي الكهرباء بالشارقة ودبي تبحثان التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال شبكات
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أخـــــبار و أنـشـطـــة

كهرباء الشارقة تبحث إعداد دليل شامل لتدقيق الطاقة في
المباني والمنشآت الصناعية

بحث سعادة الدكتور املهندس راشد الليم
رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة مع وفد من
رشكة سامرت فور باور املتخصصة يف حلول
كفاءة الطاقة إعداد برنامج شامل لتدقيق
الطاقة يف املباين واملنشآت الصناعية والتجارية
بإمارة الشارقة يهدف إىل تحسني إدارة وترشيد
استخدام الطاقة خصوص ُا الكهربائية مبا يحقق
املتطلبات الصناعية والبيئية واالقتصادية
وإعداد دليل متكامل لالسرتشاد به يف إدارة
الطاقة باملباين.
وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد الليم
رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة خالل لقائه
بالوفد الذي ضم أندريس كولب وجوسيوس
جوتريز نائبي الرئيس التنفيذي لرشكة سامرت
فور باور ،أن التوسع الكبري يف العمران والتطور
الحضاري الذي تشهده إمارة الشارقة يف ظل
القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور
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سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل
حاكم الشارقة  ،يشكل ضغطاً كبرياً عىل الشبكة
الكهربائية واألحامل الكهربائية ،وستعمل
الهيئة بالتعاون مع كافة الجهات والخربات
العاملية عىل تأمني الكهرباء للمشاريع الجديدة
إىل جانب تأمينها للمواطنني واملقيمني يف كافة
املناطق مشرياً إىل أن كفاءة استهالك الطاقة يف
املباين السكنية والصناعية والتجارية تتطلب
مزيداً من الجهد مقارنة باملعايري العاملية ،إذ إن
التكييف يف ذروة الصيف يستهلك  65يف املئة
من الطاقة املنتجة اليومية.
وأشار إىل ان الهيئة أعدت اسرتاتيجية شاملة
لرتشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة وتنفيذ
سلسلة من الربامج التوعوية ،تستهدف كافة
رشائح املجتمع وتقديم خدمات تدقيق الطاقة
بهدف التعرف إىل فرص رفع كفاءة استهالك
الطاقة يف املباين واملصانع واملنشآت وإعداد

دليل إرشادي لتدقيق الطاقة يف املباين واملصانع
واالهتامم مبواصفات األجهزة الكهربائية
املنزلية املستهلكة للطاقة الكهربائية ،ووضع
وتحديث كود البناء للقطاع السكني والتجاري
والصناعي.
وأوضح ان املجال مفتوح إلنشاء رشكات
خدمات الطاقة وبناء كوادر متخصصة يف تدقيق
الطاقة للتعاون مع كبار املشرتكني ومساعدتهم
عىل ترشيد استهالك الطاقة يف منشآتهم ،وذلك
من منطلق اسرتاتيجية الهيئة لعام  2020التي
تسعى إىل املساعدة عىل توفري فرص الحد من
استهالك وإهدار الطاقة يف مختلف القطاعات
بإمارة الشارقةوترشيد االستهالك بنسبة ال تقل
عن .30%
وقدم أندريس كولب نائب الرئيس
التنفيذي لرشكة سامرت فور باور خالل اللقاء
عرضاً لجهود الرشكة يف مجال إدارة وتدقيق
الطاقة يف املباين واملنشآت الصناعية ،فض ًال عن
أحدث الوسائل املستخدمة يف هذا الجانب،
وأكد أن إمارة الشارقة لديها فرص واعدة يف
مجال ترشيد استهالك الطاقة وتطبيق األنظمة
التكنولوجية وأشاد بجهود الهيئة يف هذا املجال
وسعيها لتحقيق التنمية املستدامة.

كهرباء

الشارقة

5

على

تشغيل مركز الصناعية
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تعلن

عن

مدار  24ساعة طوال األسبوع

أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن
استمرار مركز خدمة املشرتكني يف املنطقة
الصناعية  5يف العمل عىل مدار  24ساعة طوال
أيام األسبوع واستمراره يف استقبال املشرتكني
من مواطنني ومقيمني وإنهاء اإلجراءات
الخاصة بهم واستقبال مقرتحاتهم ومالحظاتهم
والتواصل املستمر معهم وذلك اعتباراً من أول
نوفمرب املقبل.
وأوضح سعادة الدكتور املهندس راشد الليم
رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن تشغيل
مركز خدمة املشرتكني يف الصناعية  5عىل مدار
 24ساعة يأيت تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو
املجلس األعىل حاكم الشارقة ،برضورة اتخاذ
كافة اإلجراءات التي تضمن تقديم خدمات
مبستوى عاملي وتحقيق تطلعات سكان إمارة

الشارقة وتوفري سبل الحياة الكرمية والعيشة
الرغدة لجميع املواطنني واملقيمني.
وأشار إىل ان الهيئة تواصل تنفيذ خطة تطوير
مراكز خدمة املشرتكني وتحرص عىل توفري
الخدمات الحديثة ملستهليك الخدمات من
الكهرباء واملاء والغاز الطبيعي وتسعي لتيسري
الوقت والجهد عليهم وتقديم أفضل الخدمات
مشرياً إىل أن الهيئة وفرت الكوادر البرشية
وتم تدريبها وتاهيلها للعمل باملركز عىل مدار
 24ساعة بأفضل املستويات يف التعامل مع
املشرتكني وإنهاء معامالتهم يف أرسع وقت
وبنظام دقيق.
وتيسرياً عىل سكان إمارة الشارقة بادرت الهيئة

باملوافقة لرشكة انجازات لتقديم خدمات
تكامليبة ملعامالت وزارة املوارد البرشية
والتوطني ووزارة الصحة ووقاية املجتمع ودائرة
التنمية االقتصادية وتصديق عقود االيجار
تحت سقف واحد مبركز الصناعية . 5
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لوحة جدارية تضم  12ألف

وردة وعلم بشري احتفا ً
ال بيوم

أخـــــبار و أنـشـطـــة

العلم في كهرباء الشارقة

46
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شكلت هيئة كهرباء ومياه الشارقة بالتعاون
مع مدرسة الرويضة علم برشي شارك فيه
عدد كبري من الطالب والطالبات واملوظفني
كام صمم ونفذ عدد من املوظفات بالهيئة
لوحة جدارية للعلم بالورود بطول  5أمتار
استخدمن فيها  12ألف وردة ونظمت الهيئة
مجموعة من الفعاليات واألنشطة اإلبداعية
مثل عروض الخيالة وغرها من الفقرات الفنية
واطلقت حملة ملشاركة الجمهور عرب مواقع
التواصل اإلجتامعي للهيئة احتفاال بيوم العلم
وذلك انطالقاً من إسرتاتيجيتها التي تهدف إىل
تعزيز الهوية الوطنية وتعميق االنتامء الوطني
واملساهمة يف الفعاليات واألنشطة التي تعزز
التالحم الوطني واملجتمعي ،وتجسد روح
االتحاد .وقام سعادة الدكتور املهندس راشد
الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة يرافقه
عدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام
وموظفي الهيئة برفع علم اإلمارات عىل املقر
الرئييس للهيئة لريفرف عالياً شامخاً معرباً عن
املكانة والتطور واالزدهار التي تشهده البالد
تحت راية العلم ويف ظل القيادة الرشيدة .
وتضمنت االحتفاالت رفع األعالم عىل
جميع املباين التابعة للهيئة وتوزيع األعالم
عىل املوظفني واملتعاملني مع الهيئة  ،وذلك
إلرشاك جميع أفراد املجتمع يف رفع علم االتحاد
عالياً خفاقاً باإلضافة إىل تزيني طرقات املباين
باألعالم التي تم تصميمها وتنفيذها بجهود من
موظفي الهيئة  .وأكد سعادة الدكتور املهندس
راشد الليم أن الهيئة تحرص عىل تنمية مشاعر
الوالء واالنتامء لدى جميع املوظفني وترسيخ
قيمة العلم كمكون أسايس من مكونات
الهوية الوطنية وتعمل عىل تنفيذ الربامج التي
من شأنها أن تحقق بناء الشخصية املتكاملة
وترسيخ مبادئ االنتامء والوالء لدى املوظفني
وكذلك توجيه السلوكيات والطاقات الوجهة
السليمة اإليجابية وتدعيم خرباتهم ومهاراتهم
املختلفة .

وأشار إىل رضورة تفعيل ثقافة الوالء واالنتامء
ألنهام أساس لتحقيق االنجازات والتطور يف
شتى املجاالت وال ميكن أن نحقق أي نجاحات
مبعزل عن هويتنا وثقافة الوالء واالنتامء للوطن
والقيادة الرشيدة التي ال تدخر جهداً يف إسعاد
وراحة الجميع لذلك ال بد من التزود بالقيم
السامية واملبادئ الرفيعة والنبيلة والتي تحثنا
عىل اإلخالص يف العمل والتجرد وإنكار الذات
وتحمل مسئولياتنا للحفاظ عىل ما تحقق من
تطور ورخاء واستمرار مسرية البناء واالزدهار .
وأكدت منى الربدان رئيس قسم أنا مبدع
ورئيس لجنة االحتفال بيوم العلم حرص الهيئة
عىل مشاركة جميع فئات الجمهور وجميع
العاملني يف كافة املواقع يف هذا اليوم الغايل ألن
االحتفال بيوم العلم يعد رسالة وتجسيد ملعاين
الوالء واالنتامء والتالحم والوحدة التي يحملها
كل مواطن ومقيم عىل هذه األرض الطيبة كام
أن علم اإلمارات مبعث الفخر والعز والشموخ
ألبناء الدولة وأجيالها املقبلة ،واالحتفاء بهذا

اليوم التاريخي يعكس أسمى معاين التالحم
وإلتفاف الشعب حول قيادته الحكيمة ،التي
تضع املواطن يف مقدمة أولوياتها ،ويجسد روح
االتحاد والوالء واالنتامء للوطن وقادته
وأوضحت ان جدارية العلم التي صممها
ونفذها عدد من موظفات الهيئة استخدمن
فيها  12ألف وردة مبعدل  1000وردة لكل عام
توىل فيها قائد املسرية صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد حفظه الله رئاسة الدولة للتعبري
عن اإلمتنان والوفاء ملا قدمه ألبناء اإلمارات
واملقيمني عىل أرضها الطيبة مام جعلهم أسعد
شعوب العامل .وأشارت إىل أن االحتفاء بهذا
اليوم هو داللة أكيدة عىل االنتامء والعطاء
للوطن ،ورمزاً للوحدة وقوة االتحاد ،الذي
يستحق منا بذل كل الجهد والعطاء ،وتعزيزاً
ملبادرة كرمية من القيادة الرشيدة بالدولة ليوم
العلم باعتبار العلم رمز الوحدة والعزة وتجديد
العهد مبواصلة الجهود لتحقيق مستقبل أفضل
ألبناء الوطن الغايل واملقيمني عىل أراضيه

تحتفي بالمتميزين تحت شعار إسعاد وتكريم
كهرباء الشارقة تعتزم زراعة  600شجرة غاف للحفاظ على

البيئة وتزامن ًا مع حملة الفاتورة الخضراء
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أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن اعتزامها
زراعة  600شجرة غاف تزامناً مع الحملة التي
أطلقتها تحت شعار فاتوريت صديقة للبيئة
للرتويج للفاتورة الخرضاء  ،جاء ذلك خالل
الحفل الذي نظمته الهيئة تحت شعار إسعاد
وتكريم لالحتفاء بعدد من املوظفني املتميزين
والرشكاء االسرتاتيجيني للهيئة .وأكد سعادة
الدكتور املهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء
ومياه الشارقة أهمية ترسيخ مفاهيم اإلبداع
واالبتكار من خالل تطبيق عدد من اإلجراءات
الخاصة بإحداث تغيري يف املفاهيم اإلدارية
وإعداد كوادر قيادية مبواصفات عاملية لديها
ملكة الطموح واإلرصار نحو التغيري واالستمرار
فيه ،مع االهتامم بتكامل األدوار وتطوير
األداء ،وتشجيع املوظفني عىل االبتكار والتميز
مع االستفادة من الخربات ،وتعزيز مهارات
التدريب والثقة بالنفس واملنافسة عىل األفضل
 ،وتفعيل دور التخطيط االسرتاتيجي والحفاظ
عىل البيئة.
وأكد أن الهيئة تعمل عىل تنفيذ التوجيهات
السامية من صاحب السمو الشيخ الدكتور
سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس
األعىل حاكم الشارقة ،برضورة العمل عىل
تحقيق التنمية املستدامة والحفاظ عىل البيئة
مبا يخدم االمارة والدولة بصفة عامة ويحقق
السعادة للمواطنني واملقيمني .وأشار إىل أن

الهيئة تعتزم بداية العام املقبل ،إصدار فاتورة
اليكرتونية تحت شعار «فاتوريت صديقة للبيئة»
وإيقاف التعامل بالفاتورة الورقية للمشرتكني
املسجلني لدى الهيئة والذي يبلغ عددهم 450
ألف مشرتك ،بهدف الحفاظ عىل البيئة وتقليل
التلوث الناتج عن طباعة األوراق واستخدام
املواصالت يف ارسالها للمشرتكني حيث يوفر
ذلك ما يعادل زراعة  567شجرة كل عام،
باإلضافة إىل توفري الوقت والجهد وإيصال
الفاتورة إىل أكرب رشيحة ممكنة من املشرتكني
يف أرسع وقت عن طريق الربيد اإللكرتوين
والرسائل النصية
وأوضح سعادة الدكتور املهندس راشد الليم
أن الهيئة تسعى للتحول االلكرتوين والذيك يف
منظومة الخدمات التي تقدمها للمشرتكني
من خالل رؤية واسرتاتيجية الهيئة لعام 2020
والتي تهدف إىل دفع عجلة التطور والتحول
االلكرتوين والذيك وتوفري خدمات أكرث سهولة
وراحة وفق أعىل املعايري العاملية ،ومن أجل
تحقيق مستقبل مستدام ألجيالنا القادمة.
وأكد أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة أصبحت
من الجهات الحكومية السباقة والرائدة يف
تبني وإطالق العديد من املبادرات املجتمعية
والخدمات االكرتونية والذكية للمشرتكني
عىل مستوى املنطقة ،وقامت بتطوير تطبيق
للهواتف واألجهزة الذكية األشهر عاملياً ،وبادرت

بتطبيق جميع الخطط واالسرتاتيجيات الالزمة
للتحول اإلكرتوين والذيك.
وأشار إىل أنه تم اختيار زراعة أشجار
الغاف باعتبارها جزءاً مه ًام من تراث اإلمارات
ألنها كانت متثل محصوالً ال ينضب للسكان
املحليني ،حيث كانوا يستخدمونها يف الطعام
وتغذية حيواناتهم يف أيام الصيف الحارة،
وعرفت الغاف يف فصول الجفاف باملصدر
الوحيد للطعام والظل للعديد من الحيوانات
الربية واملستأنسة ،واستخدم البدو أخشابها
كوقود وأساس لعمليات البناء ،كام كان الرعيل
األول يستخدم أوراقها يف الغذاء والتداوي،
واستخرجوا منها عس ًال يتمتع بالجودة العالية.
ونوه إىل أن كل موظف سيساهم يف زراعة
شجرة سيكتب اسمه عليها تشجيعا للموظفني
عىل التفاعل مع هذه املبادرة الحيوية .وأوضح
سعيد محمد القصري مدير إدارة املوارد البرشية
أنه تم خالل الحفل تدشني منصة الفاتورة
الخرضاء واستعراض التجارب املتميزة لعدد
من املوظفني حيث استعرضت املهندسة إميان
الخيال مدير إدارة تقنية املعلومات خطة
حملة الفاتورة الخرضاء واستعرض املهندس
أحمد بني ياس مساعد مدير إدارة شبكات
النقل والتوزيع مرشوعه املبتكر للحفاظ عىل
املحوالت الذي قدمه ضمن مبادرة أنا مبدع
وتم تكرميه عىل هذا املرشوع املتميز .وتم
خالل االحتفال الشهري الذي تنظمه الهيئة
تحت شعار اسعاد وتكريم االحتفاء باملوظف
السابق بالهيئة عبدالله عبدالرحمن الحاجوين
الذي خدم الهيئة ما يزيد عن  50عام ضمن فئة
رجال يف ذاكرة الهيئة ،كام كرمت الهيئة رشكة
أصباغ ناشيونال ضمن الرشكاء االسرتاتيجني يف
مجال ترشيد استهالك الطاقة واملياه وتم تكريم
فئة مساحني خطوط وشبكات الكهرباء ضمن
فئة الجندي املجهول وتم تكريم عدد من
رواد سيوا الذين انتهت مدة خدمتهم بالهيئة
وتكريم املثابرين الذين حصلوا عىل مؤهالت
علمية أثناء الخدمة وتكريم عدد من مدراء
الوقت وهم الفئة األكرث التزاماً مبواعيد العمل.
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منصة كهرباء الشارقة بمعرض الشارقة الدولي للكتاب تستقطب

أخـــــبار و أنـشـطـــة

الزائرين لتحديث بياناتهم والتعرف على المطبوعات التوعوية
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استقطبت منصة هيئة كهرباء ومياه الشارقة
الخاصة بالفاتورة الخرضاء مبعرض الشارقة
الدويل للكتاب يف دورته الخامسة والثالثني
عدد كبري من املشاركني والزائرين للتعرف عىل
أهداف حملة الفاتورة الخرضاء والخدمات
الذكية التي تقدمها الهيئة للمشرتكني
واملطبوعات التوعوية التي تصدرها  .وأكد
سعادة الدكتور املهندس راشد الليم رئيس
هيئة كهرباء ومياه الشارقة حرص الهيئة عىل
املشاركة يف فعاليات معرض الشارقة الدويل
للكتاب لتعريف الجمهور والزائرين بالخدمات
التي تقدمها الهيئة ومساعدتهم يف تحديث
بياناتهم للمساهمة يف إنجاح شعار الحملة
«فاتوريت صديقة للبيئة» التي أطلقتها الهيئة
والتعريف باملطبوعات التي تصدرها الهيئة
لتوعية املجتمع والخاصة برتشيد االستهالك
والتنمية املستدامة.
وأشار إىل أن الهيئة تواصل تحديث وتطوير
خدماتها االلكرتونية والذكية  ،لرفع مستوى
الكفاءة واالستخدام ولتحقيق سعادة وراحة
الناس ،تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو
املجلس األعىل حاكم الشارقة برضورة تحقيق

نقلة نوعية يف الخدمات املقدمة للمشرتكني،
وتعزيز مسرية التنمية املستدامة يف إمارة
الشارقة  ،واالرتقاء مبكانتها عىل مستوى العامل
يف مجال االستدامة .وأشار إىل أنه تم اختيار
فريق عمل مدرب ومؤهل مبستوى متميز
لتقديم الخدمات املعرفية للزائرين حول الهيئة
وخدماتها مام ساهم يف استقطاب الزائرين
لتحديث بياناتهم والتعرف عىل الخدمات
االلكرتونية والذكية التي تقدمها الهيئة لتسهيل
اإلجراءات وإنجاز املعامالت للجمهور يف أرسع
وقت وبأفضل طريقة ممكنة.
وأشارت املهندسة إميان الخيال مدير إدارة
تقنية املعلومات إىل أن املشاركة يف معرض
الشارقة الدويل للكتاب يف دورته الخامسة
والثالثني أتاحت الفرصة للمشرتكني وزوار
املعرض للتعرف واإلطالع عىل أحدث خدمات
الهيئة اإللكرتونية والذكية ،وتبادل الخربات
مع الجهات املشاركة حيث يعد املعرض أحد
أكرب املعارض العاملية  ،مؤكدة أن جهود الهيئة
حالياً تركز عىل زيادة نسب استخدام املشرتكني
للخدمات االلكرتونية من خالل ضامن حصول
املشرتكني عىل خدمات ذات كفاءة عالية،
تعتمد عىل أحدث التقنيات املتوفرة وتطويرها.

وأوضحت أن الهيئة تحرص باستمرار عىل
تلبية احتياجات ومتطلبات املشرتكني لتحقيق
أعىل معايري الجودة العاملية وأفضلها ،حيث
ُيوفر طرح الخدمات اإللكرتونية إمكانية إنجاز
املعامالت يف أي مكان وزمان واالستفادة من
املميزات األخرى إلمتام املعامالت بالطريقة
األرسع واألكرث مالءمة وبأمانٍ تام .
وأكدت ان أكرث من  7آالف شاركوا بتحديث
بياناتهم مام يعزز من نجاح حملة الفاتورة
الخرضاء ويحقق اهدافها يف الحفاظ عىل البيئة
وتحقيق التنمية املستدامة ومن املتوقع زيادة
أعداد املسجلني مع نهاية فعاليات معرض
الشارقة الدويل للكتاب .وأشارت أن عدد
املشرتكني الذين تم تسجيلهم وتحديث بياناتهم
ارتفع ليصل إىل حوايل  181ألف مسجل بأرقام
الهواتف املحمولة أي ما يقدر بنسبة  47%من
إجاميل عدد املشرتكني وعدد  30ألف محدث
للربيد االلكرتوين أي ما يقدر بنسبة  8%من
إجاميل املشرتكني ونستهدف مع نهاية العام
الحايل تحديث بيانات املشرتكني بنسبة تصل
إىل  90%عن طريق الربيد االلكرتوين والهاتف
املحمول .

فحص

2423

عينه مياه في مختبر إدارة محطات المياه

أكدت أحدث إحصائية لهيئة كهرباء ومياه
الشارقة إرتفاع عدد عينات املياه التي تم
فحصها يف مخترب إدارة محطات املياه والتحليه
ليصل إلــــى  2423عينة مياه من مطلع العام
الحايل وحتي نهاية شهر أكتوبر  2016وذلك
يف إطار حرص الهيئة الشارقة عىل توفري مياه
الرشب للمشرتكني بجوده عاليه تتطابق مع
معاير منظمة الصحه العامليه  .وأكد سعادة
الدكتور املهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء
ومياه الشارقة أن الهيئة تسخر إمكانياتها
الفنيه والتشغيليه لتزويد املشرتكني دامئا
مبياه رشب ذات جوده عاليه ومبعايري توافق
منظمة الصحه العامليه ،كام تحرص الهيئه دامئا
عىل مواكبة التقدم العلمي يف فحص املياه ،
للحصول عىل مياه ذات جودة عاليه .
أوضح أن مخترب إدارة محطات املياه
والتحليه هو أحدى مختربات الهيئة الفنية
حيث يوجد بالهيئه  6مختربات فنية ملراقبة
جودة املياه وااحفاظ عليها من بداية التحليه
وحتي وصولها للمشرتكني من خالل شبكة يزيد
طولها عن  3000كم واملختربات مزودة بأحدث
األجهزة والكوادر البرشية املؤهلة ملتابعة

فحص املياه ،والتأكد من جودتها وعذوبتها يف
كافة مناطق إمارة الشارقة عىل مدار الساعة.
وأوضح أن الهيئة مستمرة يف تطوير أداء املخترب
ورفع كفاءته سعيا نحو توفري كافة متطلبات
ورشوط نظام إدارة الجودة لتأهيل املخترب
ملعايري االعتامد الدويل وتحديث نظام إدارة
معلومات املخترب مبا يساهم يف تفعيل آليات
متابعة العمل وحفظ البيانات الخاصة بنتائج
التحاليل وإرسال املعلومات لجميع الجهات
املختصة يف الوقت املحدد عن طريق الربيد
االلكرتوين مع عمل كافة اإلحصائيات املطلوبة
لالستفادة منها يف متابعة جودة املياه مبدينة
الشارقة .
.
وأكد أن الهيئة تواكب التطور الحضاري
والتوسع العمراين إلمارة الشارقة بشكل مستمر
لذا تم زيادة عدد مواقع فحص العينات
يف شبكة مدينة الشارقة يف مايو  2015من
 46موقع إلـــى  52موقع تلتها زياده أخرى
ملوقعني يف يونيو  2016ليصبح إجاميل عدد
املواقع  54وذلك بهدف مراقبة جودة املياه يف
الشبكه بشكل مستمر وتشمل مواقع فحص
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والتحليه في هيئة كهرباء ومياه الشارقه خالل  10أشهر

العينات مناطق  ،أم فنني  ،الزبري  ،الرحامنيه
، 1الرحامنيه ، 7السيوح ، 2النوف ، 4منطقة
املزيرعه و مبني هيئة األمارات للهويه يف
منطقة الرحامنيه  .كام أوضح سعادة املهندس
راشد الليم أن كمية املياه التي يتم إنتاجها يف
اليوم تصل إلـــى  114مليون جالون  % 90من
هذا اإلنتاج يخدم مدينة الشارقة .
ومن جانبها أوضحت املهندسة خلود
النابوده رئيس قسم محطات املياه واملرشفه
عىل مخترب محطات املياه والتحليه  ،إن مهام
املخترب تتمثل يف مراقبة جودة املياه يف شبكة
مدينة الشارقه وفحص عينات املياه بجميع
مصادرها كمياه التحليه يف خطوط النقل
والتوزيع ومالحظات املشرتكني عن جودة املياه
وفحص مياه حقول اآلبار بشكل دوري  .كام
أوضحت أن عملية زيادة نقاط فحص العينات
يف شبكه مدينة الشارقه الهدف منه مراقبة
جودة املياه الواصله للمستهلك والزياده تأيت
متاشيا مع التوسع العمراين للمدينه .
ومخترب إدارة محطات املياه والتحليه يتعاون
مع الجمهور يف زيارة املواقع وأخذ العينات
وفحصها من قبل فني املخترب لتأكد من جودتها
كام يتعاون مع الدوائر الحكوميه والرشكات عند
الحاجه لفحص جودة املياه  ،كتعاون املخترب
مع املرا كز الصحيه التابعه ألمارة الشارقة يف
فحص العينات بشكل دوري لتأكد من أنها
ضمن مواصفات منظمة الصحه العامليه  .كام
نوهت أن هناك قنوات متعدده لتسهيل وصول
أـية مالحظات عن جودة املياه للمخترب وهي
كالتايل اإلتصال املبارش عىل املخترب  ،التواصل
مع مركز اإلتصال التابع للهيئه او من خالل
الخط الساخن التابع لبلدية الشارقه حيث يتم
تحويل جميع الشكاوى املتعلقه باملياه للمخترب
.
وتناشد الهيئة الجمهور والرشكات والجهات
املعنيه برضورة التواصل مع مخترب محطات
املياه والتحليه يف حالة وجود أية مالحظات
تتعلق بجودة املياه ليتم إرسال فنني مختصني
ألخذ العينات املطلوبه وفحصها واتخاذ كافة
اإلجراءات الالزمة .
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تحتفل إمارات الدولة بـ«يوم العلم»
الذي يصادف الثالث من نوفمرب من كل عام ،وذلك تزامناً مع  11عاماً عىل تويل صاحب السمو الشيخ خليفة بن
زايد آل نهيان ،حفظه الله ،رئاسة الدولة ،وقد قام بإطالق هذه املبادرة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عام  ، 2013وهذا ميثل روح الوحدة واملحبة واأللفة بني أبناء الدولة وال
يقترص االحتفال بهذا اليوم عىل أبناء الدولة فحسب إمنا يشارك فيه املقيمني والزوار أيضا  ،ويف هذا اليوم تقوم جميع املؤسسات والوزارات االتحادية برفع علم اإلمارات للتعبري عن مدى
حب ووالء وانتامء املواطنني للدولة والقيادة الحكيمة وبذل الغايل والنفيس من أجل الحفاظ عىل االتحاد .ويشارك الشباب واألطفال والرجال والنساء املواطنون واملقيمون يف هذا اليوم
للتعبري عن حبهم لدولة اإلمارات بأشكال مختلفة ومنهم من يشرتون األعالم لريفعونها عىل بيوتهم ومركباتهم تعبرياً عن فرحتهم بيوم العلم ،حيث إن رفع العلم تعبري عن االنتامء والوالء
للوطن وهو واجب وشعور يحمله قلب كل مواطن ومقيم عىل أرض الدولة  ،ويفخر شعب دولة اإلمارات بهذه املناسبة مبسرية اإلتحاد التي يقودها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله «وجهودهم املبذولة ليك تصل الدولة إىل أرفع املراتب يف العامل  .وأصبحت دولة اإلمارات بفضل هذه املسرية املباركة تقدم أحد أفضل مناذج الرقي
الحضاري واإلنساين يف مجال احرتام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ويف القضاء والعدل واملساواة بني بني اإلنسان املواطن واملقيم عىل حد سواء بغض النظر عن الدين والجنس واللغة
ويف مجاالت التقدم االقتصادي واالجتامعي واستيعاب التطورات التكنولوجية الحديثة.
وبدأت فكرة العلم منذ القدم وكانت يف البداية تستخدم أعمدة خشبية أو معدنية ملونة لتمييز األماكن ومواقع املجتمعات وبعد ذلك أضيف لها قطع ملونة مربعة ومستطيلة من
املعدن ثم استبدلت هذه القطع بالنسيج  ..وعرف املسلمون الرايات السوداء والبيضاء والخرضاء التي كانت ترمز لهم عىل مختلف عصورهم حيث تشكلت معظم أعالم الدول العربية
واإلسالمية من هذه األلوان  ..إضافة إىل اللون األحمر رمزا لدماء الشهداء و تختلف األعالم بألوانها وأشكالها من دولة ألخرى فهي تحمل الرموز واملعاين والدالالت الوطنية املتنوعة واسعة
النطاق ولكل دولة علم مييزها عن غريها من الدول و يعد العلم أحد الرموز الوطنية للدولة املستقلة وسيادتها وعنوانها ورايتها التي متثلها يف جميع األماكن واألزمنة ..ويرتبط ارتباطا وثيقا
بالسالم الوطني الخاص بالدولة حيث يرفرف عىل أنغام السالم الوطني فيام يحظى االثنان باحرتام وتقدير سكان الدولة عىل اختالف فئاتهم االجتامعية والتعليمية واملادية ألنه ببساطة
ميثل الجميع دون استثناء ..لذلك فإن علم دولة اإلمارات هو رمز السالم واألمان والفرح والسعادة التي تتجسد خالل املناسبات القومية والدينية والفعاليات الرسمية والشعبية يف املجاالت
السياسية واالقتصادية واالجتامعية والرياضية كافة وغريها من القضايا اليومية سواء داخل دولة اإلمارات أو خارجها .كام يجسد علم دولة اإلمارات طموحات وآمال شعب اإلمارات خاصة
وأنه الرفيق اليومي لهم ولجميع املقيمني عىل أرض اإلمارات خاصة الطالب الذين يحيون العلم صباح كل يوم احرتاما وتقديرا للدولة ودورها البناء يف خلق أجيال قادرة عىل رفد الوطن
باإلنجازات واإلبداعات.وعلم دولة اإلمارات هو رمز لوطن مستقل عزيز ورمز لسيادة الدولة ورفعتها ومنوذج واحد ال يتكرر يرتفع ويرفرف كل يوم وتعبري عن هوية الدولة وتاريخها وهو
رفيق الحياة اليومية ألبناء هذا الوطن واملقيمني عىل أرضه الطاهرة و ميثل والء أبنائها ومؤسساتها سواء للدولة أو القيادة الرشيدة.
إن تخصيص يوم لالحتفال بيوم العلم اإلمارايت من شأنه أن يعرف األجيال الجديدة تاريخ أمتنا املجيد ويذكرهم بيوم توحدت فيه بالدنا حيث عقد فيه حكام كل من أبوظبي وديب
والشارقة وعجامن وأم القيوين والفجرية اجتامعهم التاريخي األول الذي أعلن فيه عىل املأل قيام دولة االتحاد دولة اإلمارات العربية املتحدة كدولة مستقلة ذات سيادة لتنضم إليهم الحقا
إمارة رأس الخيمة .هذا اليوم يعد من األيام املهمة للدولة ويجب ترسيخه يف أذهان الناشئة ليتعرفوا عىل إنجازات آبائهم املؤسسني لالتحاد والذين لوال جهودهم وإخالصهم ما أصبحت
اإلمارات اليوم ملء السمع والبرص ويشار إليها يف كل املحافل الدولية واإلقليمية .

الكاتبة  :املهندسة أسامء عيىس الحوسني
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أخـــــبار و أنـشـطـــة

هل تعلم
أن يف علم النفس اللون األزرق يجعلك تشعر بالراحة والبهجة
لهذا مجرد النظر إىل السامء صافية أو البحر أو أي واجهة زرقاء
ملدة من الزمن قد تتغري نفسيتك لألفضل  ،فاألرزق فسيولوجياً
يعطي إحساساً بالسعة والفضاء وهو من األوان املريحة للنظر
واألعصاب .
هل تعلم
أن من بني العادات املنترشة يف اليابان عندما يأيت موظف إىل
العمل مبكراً يقف بسيارته بعيداً ويرتك املواقف القريبة خالية
للمتأخرين حتى يلحقوا بالعمل برسعة .هذا التقليد يتبع من
طرف أغلب اليابانني ويعترب أحد مظاهر التعاون والتضامن بني
الناس .
هل تعلم
أن يف مدن رومانية إذا ركبت الحافيالت وأنت تقرأ كتاباً فإن
رحلتك ستكون مجانية ولن تدفع أي نقود .هذا القانون بدأ يف
مدينة ( كلوج نابوكا ) ويهدف إىل تشجيع الناس عىل القراءة
والحصول عىل شعب واعي ومثقف.
هل تعلم
أن مجرد استنشاق رائحة القهوة يجعل جسمك يفرز مادة
كيميائية إسمها ( استيل كولني ) تقلل التوتر وتعطيك الشعور
باالسرتخاء فوراً ،كام أن رشب القهوة مينحك قدرة عىل التفكري
بشكل أنضج وعىل نحو إبداعي إذ ثبت أن القهوة تسهم يف
يقظة العقل وتجعلك ذكياً .
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We are a UAE based EPC electrical contracting and trading
company known for our integrated products and services
tailor made for the utilities, airport, construction and
manufacturing industries etc. Sound Domain knowledge,
customer driven approach to business and process strictly
conforming to global quality practises have catapulted us
to No. 1 position in a short span of time, since our
inception.
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Today our vey name stands for attributes as diverse as the
range of services and products. We are into exemplaray
acumen steeped in ethical business practises, committed
work force, a passion for bringing the best to the
customers and the ability to execute the project of any
magnitude.
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That explains the notable expansion of our customer base
and the sharp rise in our turn-over. Whats more, we are on
the list of electrical contractors and suppliers accredited to
the Federal Electricity and Water Authority. Sharjah
Electricity & Water Authority Dubai Electricity & Water
Authority, Abu Dhabi Electricity & Water Authority, and
various other reputed organizations in the U.A.E.

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

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

1159 violators warned and fined for
wastage of power and water during the
last 8 months

Commenting
on
the
report,
H.E Dr. Rashid Al Leem, the
Chairman of Sharjah Electricity
& Water Authority affirmed the
eagerness of SEWA to cooperate
with all government departments,
authorities and institutions in
Sharjah to raise the awareness of
all communal categories about the
importance of the power and water
conservation. He added that the
community shall be briefed about
the huge costs incurred to provide
such indispensable services as well

the subsidiaries provided by the
government of Sharjah to enable
the residents of Sharjah to get
such with convenient prices.
The Chairman explained that
SEWA through its Conservation
Department,
is
planning
to
implement best practices in
the field of water and power
conservation in coordination with
international
companies
and
working on reducing the water and
power wastage. "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," he said. He announced
that SEWA in the coming stage
will make every effort to achieve

the ideal consumption of power
and water in order to transfer our
traditional buildings, particularity
the mosques and government
premises tp green buildings.
According to Mr. Ahmed Al Mehdar,
the Head of the Technical Support
at the Conservation Department,
SEWA recently has executed
plans for curbing water wastage
at mosques and government
departments. He added the
Inspectors from the Technical
Support Section toured various
projects and building in Sharjah
and issued 1159 violations to the
residents caught wasting water
and power.
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As recently reported by Sharjah
Electricity & Water Authority, about
203635 premises and sites have
been visited by SEWA inspectors
during the period from January
1 to the end of August 2016 to
to ensure that they are abiding
by water and power conservation
rules and reveal any misuse of
power and water.
During this
period, 1159 violation notices for
misuse and improper consumptions
of water and power were issued to
the violators. According to SEWA
Report, 524 saving kits were
erected in several government
buildings and mosques during the
period of the report. Additionally
a study have been prepared
about the consumption trends at
280 mosques and 7 government
buildings.
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SEWA seeks to avail of the Singaporean
expertise in energy management and power
network development

11
55

H.E Dr. Rashid Al Leem, the
Chairman of Sharjah Electricity
& Water Authority received at
his office – SEWA Headquarters
Mr. Seong Wag Toh, the Chief
Executive Officer at the Energy
Market Company, the regulatory
authority of the electrical sector
in Singapore. H.E Dr. Rashid and
Mr. Seong discussed the means
to
strengthen
the
business
relationship between the two
organizations in the fields of
developing the power network and
energy management. They also
reviewed the general strategies of
power production and distribution,
the relevant future plans and the
possibilities of sharing experiences
and information and initiating
the mutual collaboration in the
fields of the scientific research,
conferences,
workshops
and
exhibitions to develop the skills of
the human resources and prepare
highly qualified technical leaders,
H.E Dr. Rashid Al Leem
highlighted SEWA 2020 Vision and
the smart strategic initiatives made
by SEWA in collaboration with
several strategic partners to use

the most advanced technologies
in field of power production to
enhance the power efficiency and
the sustainable development. That
comes in line with the visionary
directives of His Highness Sheikh
Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi,
the Supreme Council Member and
Ruler of Sharjah who attaches
great attention to issues of water
and power and closely follows all
relevant updates to ensure the
provision of world-class and high
quality services to the citizens
and residents of the Emirate of
Sharjah. He revealed that the
future plans adopted by SEWA aim
at raising the power efficiency at
the generation stations by 50%
and reducing the power and water
consumption by at least 30%.
In this regard, SEWA has recently
proceeded an ambitious project
to develop the capabilities of the
Power Generation Stations at
Layyah and Hamriyah. Expansion
Project will be based on the
Combined Cycle System which is
featured with high productivity
and efficiency and low fuel and
operation costs as compared to
the traditional generation cycle.

The expansion project will increase
the capacity of Hamriyah Power
Station by 250 MW i.e to 750 MW.
The Chairman added that SEWA is
eager to avail of the deep expertise
of Singapore which is considered
as one of the leading countries
in the field of the energy. He
indicated that SEWA will enhance
its cooperation with the Energy
Market Company in a number of
future projects designed to raise
the power efficiency in reduce
the power loss on the electrical
networks. The mutual cooperation
will also cover the training of the
technical staff.
On his part Mr. Seong Wag Toh,
the Chief Executive Officer at the
Energy Market Company briefed
the Chairman about the technical
and technological progress made
by Singapore in the field of the
power network management and
the development of sustainable
energy. He praised the outstanding
achievements made by the Emirate
of Sharjah on the maintenance of
the environment and raising the
public awareness about the rational
use of power and water. He added
that the EMC is eager to explore
the opportunities of joint projects
between Singapore and Sharjah in
the field of energy management
and the development of power
transmission
and
distribution
networks.

SEWA reviews the
feasibility of using
the solar energy at
the small mediumsized factories

the power energy at the factories.
He added that that SEWA is
striving for achieving its ultimate
goal of diversifying the energy
resources and relaying on clean
renewable energy as one of the
greatest challenges in our drive
towards sustainable development.
“Energy is the main foundation
of sustainable development in
any nation and development
and energy production go hand
in hand. Developments cannot
happen in any society without the
development of energy resources,”
he said. It is SEWA objective to
economize the power demand of
the units at factories in line with
standards of ISO 5001
He stressed the importance and
central role of technology transfer
in sustainable energy development
as SEWA is always seeking
to develop their own energy
production to meet the challenges
and secure the future of the coming
generations. He pointed out that
SEWA has already conducted
several studies and researches in
cooperation with reputed global
research centers to determine the
feasibilities of initiating renewable
energy projects to develop efficient

and sustainable power resources to
meet the growing power demand
and mitigate the environmental
impact of the conventional power
operations.
On his part, Mr. John Mayorale
announced that SOFFS and SEWA
are eager to enhance their strategic
partnership in order to develop
sophisticated Photovoltaics to
ensure the ideal use of the solar
energy by the factories as per
the international standards. He
affirmed that they are very keen
to partner with Sharjah Electricity
& Water Authority to establish the
most reliable renewable power
industry in the region in accordance
with most advanced solutions
and technologies. He praised
the outstanding efforts made by
SEWA in the field of maintaining
the environment, serving the
community and meeting the
latest technical standards in the
execution of the project.
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H.E Dr. Rashid Al Leem, the
Chairman of Sharjah Electricity and
Water Authority announced that
SEWA is in process to implement
a comprehensive feasible study to
encourage the owners of factories
to use solar energy for lighting and
operation of certain plants in order
to develop the energy efficiency of
the power system, rationalize the
power loads and ensure the ideal
use of our vital resources.
The Chairman of Sharjah
Electricity and Water Authority
received a delegation from SOFFS
– Spain, a leading global solar
energy developer, led by Mr.
John Mayorale, the Chairman of
the Board to discuss SEWA plans
to encourage the use of solar
energy at the small medium-sized
factories.
The meeting reviewed areas
of cooperation in the field of
renewable and clean environmental
technologies and sustainability
studies necessary to start projects
for clean energy production and
research. He noted that the step
forward taken in this regard comes
within the framework of SEWA
objectives to become sustainable
utility provider and focus on
promotion and development of
efficient and green solutions and
technologies.
H.E Dr. Rashid Al Leem pointed
out that SEWA 2020 Strategy
covers several plans to develop
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SEWA completes Phase 1 of the Substation Integrated Protection
System Project

09
57

Sharjah Electricity & Water
Authority has managed, within one
month, to complete the installation
state-of-the-art integrated system
of security, safety and firefighting
at 21 nos. of 33 KV distribution
substations. The project comes
in line with strategic plan recently
adopted by SEWA to develop
the Safety & Protection System
of all substations and power
installations. SEWA is in process
to install the new system at the
remaining substations. H.E Dr.
Rashid Al Leem, the Chairman
of Sharjah Electricity & Water
Authority pointed out that SEWA
is eager to provide smart safety
and security solutions to maximize
the reliability and availability
of the electricity distribution
and
transmission
substations
and ensure the safety of the
people and properties as per the
international standards. “Safety
and security are the highest
priority at our power installations
and substations which are critical
to the infrastructure and economy
of our country” he said.
He added that SEWA spares no
effort to provide the most advanced

and smart protection solutions
and safety systems such as fire
detectors, alarm, fire suppression
systems for all power generation,
distribution
and
transmission.
SEWA also pays prime attention
to the periodical and regular
maintenance programs for such
safety installations to ensure the
availability of our power plants.
On her part, the Manager of SEWA
Programs Progress Department,
Eng. May Al Leem, the new safety
and security system which is
based on special drawings and
designs, comprises of integrated
alarm, detection and firefighting
solutions including a high sensitive
temperature device induces the
system to automatically shut
down the transformer in case of
any high temperature and run the
automatic sprayers to cool down
the transformer and extinguish
any fire if any. She added that
the twenty one 33 KV distribution
substations are covered by the
new system. According to her,
the project which will cover 50
substations is scheduled to be
completed with 6 months. The
system is linked with the central

firefighting system at SEWA Control
Center in order to enable the
Center to transfer the power load
to any other substation in case of
any fire. Eng. May cited that the
major feature of the new protection
program is the fire suppression
foam system used to protect the
oil storage tanks at SEWA power
stations. It is comprised of foam
concentrate, water, and air. When
mixed correctly, these parts form
a homogeneous foam blanket
that extinguishes flames by the
combined mechanisms of cooling,
separating the flame source from
the product surface, suppressing
vapors, and smothering. This
makes foam suppression systems
an effective option for protecting
flammable and combustible liquids.

In
the
same
context,
Mr.
Mohammed Abdullah, the Manager
of Excellence Department cited
that SEWA Pavilion at WETEX 2016
received great response of the
visitors who have been briefed of
creative practices and initiatives
made by the different departments

as well as the creative innovations
by “ I am Creative” Section and my
Idea to SEWA. SEWA department
participated at WETEX include
the Conservation Section and the
Department of Water which exhibits
SEWA creative projects namely
Aquifer Storage and Recovery
(ASR) and the smart device used to
detect the invisible and inner leaks.
He noted that the introduction of
the smart initiatives is a part of
the continuous strives made by
SWEA to improve and develop our
services to the customers. SEWA
always makes its endeavors to
upgrade and improve its services
and provide the customers with
convenient optional facilities and
benefits

feedback from WETEX visitors
about their comments on SEWA
services. SEWA received about 80
ideas and suggestions in only two
days. He added that such ideas
and suggestions will be reviewed in
order to determine their feasibility.
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Member and the Ruler of Sharjah,
SEWA is striving to achieve
the
sustainable
development,
provide the customers with
world class services and promote
the conservation culture in the
society. According to him, the
establishment of Zulal Factory
reflects SEWA’s commitment to
providing the superlative service
with the highest quality and with
the consideration of the public
health. It was established as a
nonprofit governmental firm to
produce and pack water using the
highest international standards and
with the most recent technology.

According to Ms. Muna Al Bardan,
the Head of Innovation Section,
SEWA has seized the opportunity
of WETEX to showcase it creative
Suggestions System to take
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SEWA Pavilion at WETEX 2016 gains overwhelming response of
the experts and visitors to be acquitted with SEWA sustainability
initiatives
Sharjah Electricity & Water
Authority (SEWA) participated in
the Water, Energy Technology &
Environment Exhibition – WETEX
2016 - organized by Dubai
Electricity & Water Authority
(DEWA) at Dubai Trade Centre.
The pavilion organized by SEWA
at Water, Energy Technology &
Environment Exhibition was very
attractive
and
distinguished.
It
received
a
considerable
response from the visitors and
participated experts who praised
the outstanding efforts made by
SEWA to achieve the sustainability
as well as the creative initiatives
launched on the fields of the
consumption conservation and
maintenance of the environment.
The pavilion exhibits cover several
electronic applications and smart
services introduced by SEWA
to provide its customers with

ultimate convenience and best
quality services and enable them
to complete their transactions
easily and conveniently. WETEX
visitors took a good impression of
projects and achievements made
by SEWA which were reflected by
the different exhibits displayed at
the pavilion
H.E Dr. Rashid Al Leem, the
Chairman of Sharjah Electricity
and Water Authority pointed out
that the participation of SEWA this
year in this event aims to reflect
its strategy in applying the latest
technologies and solutions in all its
electronic operations which have
been developed to include new
features to achieve SEWA’s goal
of providing its customers with
the easiest and fastest solutions
to complete their transactions.
Such global event will enable the

customers and the visitors to be
acquainted with its smart convenient
applications and services. In
recognition of the importance
of the sustainable development,
SEWA has made several initiatives
to raise the awareness of its both
employees and customers about
the environmental issues. SEWA
used to seize the opportunities
of its participation in conferences
and
exhibitions,
particularly
those
concerned
with
the
environmental issues to conduct
such environmental initiatives in
addition to periodical conservation
drives regularly organized each
year.
He added that thanks to the
unlimited support of His Highness
Sheikh Dr. Sultan bin Mohammed
Al Qasimi, the Supreme Council

SEWA starts the
installation of smart
water leak detectors
at the Government
departments and
masjid

H.E Dr. Rashid Al Leem, the
Chairman of Sharjah Electricity &
Water Authority pointed out that
SEWA has taken the initiative
to implement several innovative
projects in respect of the smart
control and management of the
water distribution and transmission
networks, raise the efficiency
of the networks and reduce the
water loss. The new leak detector
is new smart device to monitor
the pre-paid water flows, detect
and measure the water leaks. The
device which has been already
installed at several buildings and
mosques has achieved promising
results in terms of the detection
of the inner and invisible leaks. He
indicated that SEWA is planning to
extend this pilot project to cover

all government building, schools
and mosques where there is excess
water consumption to assist the
customers in detecting and getting
rid of the internal leaks at their
buildings.
The chairman of SEWA cited
that the new smart device was
developed by SEWA’s Scientific
Research Team in collaboration
with a team from the American
University of Sharjah. On other
hand Eng. Essam Al Mulla, the
Manager of Water Department
explained that the main aim to
introduce this device is to enable
the
government,
commercial,
residential entities and mosques to
curb the leak problems. It also make
significant contribution in raising
the productivity and efficiency of
the transmission and distribution
systems and saving time. He
added that the new smart detector
has been installed in 25 mosques,
8 government building in addition
to several residential buildings. As
the result, the water loss as the

result of leakage reduced by 40%
in the government buildings, 30%
in the mosques and 20% in the
residential buildings.
According to Dr. Alla –uddin
Mohammed Al Hassan, the Head of
Planning Section, the data storage
slice of the smart detector provides
important information about the
water follows at different time
which may be used as reference
to identify the patterns of water
consumption. He noted that
the price of the device does not
exceed an amount of AED 500, but
its great advantages are valuable
in terms of rationalization of water
consumption and reduction of the
water bills with large margins.
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In line with its pilot creative
project adopted by Sharjah
Electricity & Water Authority and
approved by the UAE Ministry of
Energy as part of the UAE National
Innovation Strategy, SEWA started
the installations of smart detectors
of internal and invisible water
leaks at numerous residential
government building and mosques
to rationalize the consumption,
preserve the water and avoid the
wastage of such valuable resource.
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Under the slogan:
‘My Bill is
Environmentally
Friendly”

NEWS & ACTIVITIES

SEWA to launch a
transition from paper
bills to e-bills at the
beginning of the next
year

05
61

The Sharjah Electricity and Water
Authority (SEWA) announced that
its consumption bills will be sent
to customers via e-mail and SMS
at the beginning of next year,
while issuing printed paper bills
will be stopped. The step aims
at preserving the environment
through the reduction of paper
use, as well as cars used to deliver
the bill to subscribers who are
estimated at 450,000. Sharjah
residents will get their utility bill by
email or SMS from January 2017
onwards, Sharjah Electricity and
Water Authority .This will further
save time and effort, as well as
ensure the delivery of the bills
with no effect on the environment.
SEWA called on its customers
to update their data (e-mail and
mobile number), choose the green
bill, and stop the paper bill. These
can be done via simple steps
through the SEWA website (www.
SEWA.gov.ae).
Commenting on this development,
H.E Dr. Rashid Al Leem, the Chairman
of Sharjah Electricity & Water
Authority said the move towards
smart services in part of its 2020
Strategic Plan, which aims to push
forward the UAE’s development

in
digital
transformation
to
provide easier services in line
with international standards. He
added the aim is to also achieve
sustainable development for future
generations. Dr Al Leem said
SEWA is continuously upgrading its
services to increase efficiency and
customer satisfaction.
Dr. Rashid Al Leem pointed out
SEWD leads the way in introducing
the-state-of-the-art electronic and
smart services and developing
smart telephone applications in
line with its commitment to provide
its customers with convenient
services introduce and apply upto-date technologies and solutions
for its various e-services
He added that the transition
from paper bills to e-bills is
taking place under the SEWA
slogan ‘My Bill is Environmentally
Friendly’. SEWA is coordinating
with a number of government and
private establishments, as well
as the media, to raise awareness
about the initiative. Paper bills

generate waste and paper
production generates gas
emissions that are harmful
to the environment. The
e-bills will save resources
significantly, as around
450,000
people
are
already registered with
SEWA. Starting next year,
they will no longer receive
paper bills. SEWA urged
its customers to ensure
their email and mobile
number is registered with
SEWA so they can receive
the e-bill from next year.
On her part Mrs. Eman Al
Khayal, the Manager of SEWA IT
Department, said the green bill
system will be fast, secure and easy
to use. The green bill will be sent
as soon as it is generated, saving
time, effort, paper and resources.
Consumers will be able to keep
a digital record of past bills and
make payments online securely.
She added that the transition to
the green e-bill comes as a party
SEWA’s vision and strategy aimed
at boosting the development of
electronic and smart transition to
deliver hassle-free and smooth
services meeting the highest global
standards.

SEWA Chairman called for
exchanging
experiences
and
coordinating efforts to find out
innovative solutions to meet the
present challenges facing the
sector of the electrical power
and water desalination. “Such
vital forum will promote the
collaboration
and
cooperation
between the concerned ministries
and authorities in UAE to initiate
scientific researches and studies
on various development aspects
of power generation and water
desalination” H.E Dr. Eng. Al Leem
said. He highlighted the consistent
efforts and creative initiatives made
by SEWA at the fields of power and
water conservation and adoption
of the modern practices at the

fields of Sustainable development
and environment. He added that
the International Conference on
the Energy which witnessed an
active participation of experts and
leaders from all round the world,
will establish a clear vision about
the available opportunities and
challenges at the power and water
industry in future. Dr. Rashid Al
Leem who has authored many
acclaimed books, presented copies
of his recent publication titled:
“The Sustainable Development –
The Fourth Wave of Economy” to
Mr. Musa Aman, the Chief Minster
of the Malaysian State of Sabah, Mr.
Masidi Manjun. Minister of Tourism,
Culture and Environment – Sabah
State’s government and several
heads of delegations taking part
in the International Conference on
Energy. They praised the pattern
adopted by Dr. Rashid Al Leem in
highlighting the various aspects of
the sustainable development.
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the maintenance and conservation
of power, construction of smart
power grids, raising the operation
capabilities of the power stations
and
conducting
feasibilities
studies on the renewable energy
to eliminate any environmental
hazards due to carbon emissions.
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On the sidelines of the International Energy Conference in
Malaysia:
SEWA Chairman holds discussions with energy leaders on the
achievement of sustainability
H.E Dr. Rashid Al Leem, the
Chairman of Sharjah Electricity
& Water Authority participated in
the International Conference on
Energy recently took place in Sabah
Stte – Malaysia. In conjunction
with conference, H.E Dr. Rashid
Al Dr. Al Leem held discussions
with the Malaysian officials and
heads of delegations covered
the best means to support the
current drive towards sustainable
development, maintenance of
environment and elimination of
carbon dioxide emissions as well as
the development of clean energy
resources.
H.E Dr. Rashid Al Leem, the
Chairman of Sharjah Electricity &
Water Authority held meeting with
Mr. Musa Aman, the Chief Minster
of the Malaysian State of Sabah,
Mr. Masidi Manjun. Minister of
Tourism, Culture and Environment
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– Sabah State’s government and
several heads of delegations
taking part in the International
Conference on Energy.
The Chairman of SEWA’s
meetings held in conjunction with
the event covered the communal
international efforts and initiatives
made in the fields of technology
and science to explore alternative
energy resources and enhance the
sustainability and protection of our
environment against the carbon
emission.
The discussions also covered
the policies, regulations and clean
energy sources, with industry
leaders highlighting the need for
policy controls that support the use
of clean energy and sustainable
green technologies.
Dr. Rashid Al Leem stressed that,
thanks to the unlimited support

of His Highness Dr. Sheikh Sultan
bin Mohammed Al Qasimi, the
Supreme Council Member and
Ruler of Sharjah, Sharjah Electricity
& Water Authority attaches great
importance to the scientific
researches and economic studies
on development of renewable
energy resources
H.E Dr. Eng. Rashid Al Leem
stressed
the
importance
of
cooperation on regional and
international levels to meet the
challenges of the ever-increasing
demand for power and water,
spread the conservation culture
among the communities of the
region and raise the awareness
about the ideal utilization of our
vital resources.
He added that Sharjah and UAE as
general devote great importance to

SEWA partners with UTICO to improve the
water networks and reduce the water loss

H.E Dr. Rashid Al Leem said
that Sharjah Electricity & Water
Authority
is
committed
to

implement the visionary directives
made by His Highness Sheikh Dr.
Sultan bin Mohammed Al Qasimi,
the Member of the Supreme Council
and the Ruler of Sharjah to offer
high quality services comparable
to the international standards
and apply the most sophisticated
technologies in the production and
distribution of water throughout
the Emirate. That comes in lines
with SEWA 2020 Strategy which
aims at promoting Sharjah as
city of conservation and SEWA as
leading world class sustainable
organization.
The Chairman of SEWA
announced that SEWA is presently
producing 110 water gallons per
day to meet the water requirements
throughout the Emirate of Sharjah.
He added that SEWA devotes
great attention to consistently
improve the water quality by the
application of the highest global
standards and conducting research
study to enhance the efficiency at
water plants. He noted that SEWA
spares no efforts to support the
sustainable development witnessed

in the Emirate of Sharjah. It is
worth mentioning that Sharjah
Electricity & Water Authority has
recently adopted an ambitious
strategy to meet the requirement
of the comprehensive development
process in the Emirate of Sharjah
and achieve the welfare and the
prosperity of the residents of the
Emirate of Sharjah. H.E Dr. Al Leem
indicated that SEWA is looking
forward to take of advantage of the
smart solutions and applications
developed by M/S UTICO, the
leading international developer of
the water networks to develop and
upgrade its water networks. On his
part, Mr. Arancino Sembrano the
General Manager UTIC Distribution
Division affirmed the readiness of
UTICO to closely work with Sharjah
Electricity & Water Authority and
meet its requirement for the smart
water solutions and applications.
He added that SEWA during the
last two years managed to make
a significant progress in the field
of smart water solutions and
applications.
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H.E Dr. Rashid Al Leem, the
Chairman of Sharjah Electricity
& Water Authority received a
delegation from UTICO, the leading
international developer of the
water networks, led by Mr. Arancino
Sembrano the General Manager
UTIC Distribution Division. The
aim of meeting was to promote
collaboration between SEWA and
UTICO, to share expertise in the
fields of water and smart grid
solutions, and focus on building
closer ties with SEWA for their
mutual benefit. The discussions of
the two parties during the meeting
covered the ways of developing
the strategic relationship between
the two organizations particularly
in the innovation fields. They also
discussed the passivity of adopting
of an ambitious plan to improve the
efficiency and stability of the water
networks, reduce the operation
costs, improve the water quality as
well as prepare specialized training
courses for SEWA employees.

64
02

NEWS & ACTIVITIES

01
65

SEWA wins the Best AGCC Government
Employer Brand Award
Sharjah Electricity & Water
Authority has been announced
by Employer Branding Institute
and Stars of the Industry Group
as winner of the GCC BEST
EMPLOYER BRAND AWARD - 2016
– 3rd Edition.
Over the years the Employer
Branding Institute has carefully
researched the Best Employers who:
Create a culture of Contribution
and Innovation at Work, Believe
in Consistent improvement in
Human Resources Policy by
measuring organizational health
and inculcating values that help to
achieve the vision, Being a Social
and Equal Opportunity Employer,
Developing and nurturing Future
Leaders. The Award consists
of a citation to recognize the
valuable contribution your brand
is making to be the most sought
after Employer. It recognizes top
Organizations across GCC, who

have Excellence in Building the
Employer Brand as an Employer
of Choice. The Employer Brands
have a distinct identity that is
visible through the HR practices;
polices & strategy.
The Jury which consists of
senior leaders, researchers and
academicians selected the winners
from about 100 top organizations
and authorities across AGCC
region. The selection was based
on research on Best Employer
Brand in each GCC Country by a
team of Independent Professionals
SEWA has been selected of this
international award for being of the
most attractive and distinguished
employers in the region.
H.E Dr. Eng. Rashid Al Leem,
the Chairman of Sharjah Electricity
& Water Authority expressed
the pride of Sharjah Electricity &
Water Authority for being honored
with such award. He added that

the award is proof of the extent of
achievement envisaged to be made
by SEWA on the field of human
resources development. He added
that the award also highlights the
strides made by SEWA to raise the
standards of customer service and
reach new heights of excellence.
He pointed out that such win
underlines our aspirations to
implement global best practices
and highest international standards
of quality and excellence across all
of our operations. The award is an
evident indication of SEWA’s drive
for the quality and distinction. That
comes in line with wise instructions
of His Highness Sheikh Dr. Sultan
bin Mohammed Al Qasimi, the
member of the Supreme Council
and Ruler of Sharjah who always
devotes great attentions to the
activities of SEWA. He emphasized
on the importance of applying the
quality standards in offering the
various services to the customers
.SEWA is committed to meet the
requirements of the customers
to their satisfaction and make
use of the on-going technological
changes to improve the services
and enhance the performance.
The Chairman indicated the win of
this award will positively contribute
to the development of the human
resources and improving of the
corporate performance in line with
the best international corporate
practices. He added that SEWA
has introduced new approaches
to encourage the employees to
strive for creation, thinking and
innovation in order to achieve
the corporate leadership and
excellence.
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SEWA reviews the feasibility of
using the solar energy at the small
medium-sized factories

SEWA seeks to avail of the
Singaporean expertise in energy
management and power network
development
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SEWA wins the Best AGCC
Government Employer Brand Award
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SEWA Chairman holds discussions
with energy leaders on the
achievement of sustainability

SEWA starts the installation of smart water leak
detectors at the Government departments and
masjid
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SEWA completes Phase 1 of the
Substation Integrated Protection
System Project

Renewable Cultural Wedding
The Emirate of Sharjah each year glitters with the Sharjah International Book
Fair, the cultural wedding day. The Sharjah Book Fair aims to cultivate the love
for literature among its people. Packed with literature festival, cookery activities,
children`s festival and cultural. The fair is packed with cultural activities, a
children’s festival and even cooking demonstrations. The Emirate of Sharjah has
managed to hold a prominent cultural position in the UAE and the wider Arab
region. It has distinctively contributed to Islamic and Arabic culture through the
interest of its wise leadership in the scientific, cultural, literary and artistic works
of its intellects, authors and artists. Sharjah, with its university city and numerous
scientific research facilities, manuscript libraries and archaeological centres, has
been a magnet for researchers, as well as art, culture and science enthusiasts.
The event enjoys exceptional support and sponsorship by His Highness Sheikh
Dr Sultan bin Muhamad Al-Qasimi, Member of the Supreme Council and Ruler
of Sharjah, who aims at spreading the culture of decent reading of high quality
purposeful content. His Highness the Ruler of has been unsparing in his efforts
to promote Sharjah as a hub for culture, education and the arts, developing a
policy aimed at raising cultural awareness and focusing on the importance of
science and education and setting up the necessary educational infrastructures
to provide equal rights to education.
An array of cultural personalities and distinguished luminaries participated in
the 35th edition of Sharjah International Book. The event was accompanied by
cultural, intellectual and creative activities, which are expected to be attended
by the elite of Arab world, whose participation will ensure cultural interaction
between the UAE and the world. The Pavilion of Sharjah Electricity & Water
Authority at the Sharjah International Book Fair features the launch of SEWA
Green bill which will be applied from the beginning of 2017 under the slogan
My Bill is Environmentally Friendly.

