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          عام الخير وإمارات العطاء

الدولة،  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  إعالن  جاء      

الخير« ليغرس في هذا  في دولة اإلمارات »عام   2017 بأن يكون شعار عام 
الشعب أجمل معاني البذل والعطاء وحب الخير« وليكون العطاء وخدمة 
شعوب  أسعد  اإلمارات  شعب  وليستمر  سعادة  مقابل  دون  والبذل  الناس 
وقيادتها  الدولة  تبنته  الذي  النهج  الخير  عام  فعاليات  .وتعكس  األرض 
الرشيدة منذ تأسيسها بأن العطاء يقترن بخدمة الوطن، والعمل دومًا من 
أجل رفعته ونمائه وإعالء كلمته، والتضحية في سبيله دون انتظار المقابل، 
الحكومية  القطاعات  بين  مشتركة  مسؤولية  الخدمة  هذه  وتكون 
وإرساء  مقابل،  دون  للجميع  الخير  لتقديم  واألفراد  الخاصة  والشركات 
كافة  المجتمع  فئات  فيه  تنخرط  عام  مجتمعي  كتوجه  العطاء  مفهوم 
المجتمع  رقي  على  مؤشرًا  باعتبارها  الخير  وأعمال   التطوع  ثقافة  ونشر 
سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  من  ومتابعة  وبدعم  وتحضره. 
هيئة  تعمل  الشارقة  حاكم  األعلى  المجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن 
المجتمع  أفراد  وكافة  موظفيها  تشجيع  على  الشارقة  ومياه  كهرباء 
 6 الرئيسية  أهدافها  ضمن  الهيئة  ووضعت  والتطوع  الخير  أعمال  على 
والتدريب  والتعليم  االبتسامة  مثل  والتطوع  الخير  على  تشجع  أهداف 
المسئولية  ومراعاة  المصالح  لتحقيق  الشركاء  مع  والعمل  المستمر 
نماذج  خالل  من  اآلخرين  وتحفيز  الواحد  الفريق  بروح  والعمل  المجتمعية 

. للموظفين  السنوي  التقييم  من  جزء  التطوع  واعتبار  مثالية  قدوة 
من  والخيرية  التطوعية  األعمال  على  موظفيها  الهيئة  وتحفز   
وتعمل  المبتكرة  المبادرات  وإطالق  الفعاليات  من  العديد  تنظيم  خالل 
ثقافة  تعزيز  في  يساهم  بما  األفراد  جميع  لدى  الخير  طاقات  تفجير  على 
الذي  واألمر  الجماعي  العمل  وروح  اإلجتماعية  العالقات  وتقوية  التطوع 
الوطن  لهذا  ووالئهم  انتمائهم  وتعزيز  المستقبل  أجيال  على  سينعكس 
القدرة  من  ويعزز  جديدة  آفاق  نحو  والتطور  االبتكار  عجلة  وانطالق  الغالي 
فريق  مسمى  تحت  فريق  الهيئة  وشكلت  المجاالت.  كافة  في  التنافسية 
عن  المسئول  يكون  وحتى  والخيرية  التطوعية  األعمال  لتنسيق  الرحمة 
الناس  بخدمة  تتعلق  التي  والفعاليات  والبرامج  السنوية  الخطة  إعداد 
التطوعية  والفعاليات  المبادرات  لتنفيذ  الالزم  الدعم  وتوفر  وإسعادهم 
وأفراد  الخاصة  والشركات  المؤسسات  مع  الشراكات  خالل  من  والخيرية 

. المجتمع 
 

 

 
 



6

طـــة
شـ

و أنـ
خـــــبار 

أ

الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  وقعت   

مذكرة تفاهم مع جامعة الشارقة لتعزيز وإرساء 

والبيئة  الطاقة  كفاءة  مجاالت  للتعاون يف  قواعد 

ومصادر املياه والتحلية وتطوير شبكات التوزيع، 

وترشيد استهالك الطاقة واملياه واستخدام الطاقة 

املتجددة والبديلة وتفعيال لكريس األستاذية الذي 

الجامعة، وقع االتفاقية  الهيئة باسمها يف  أطلقته 

سعادة  رئيسها  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  عن 

الليم ووقعها عن جامعة  املهندس راشد  الدكتور 

حميد  الدكتور  األستاذ  سعادة  مديرها  الشارقة 

مجول النعيمي.

يعمل  أن  عىل  االتفاقية  هذه  وتقيض   

تسعة  تنفيذ  يف  الفوري  البدء  عىل  طرفاها 

والطاقة  املياه  قطاعات  يف  بحثية  مرشوعات 

املياه  استهالك  أمناط  تقييم  وهي:  واالستدامة 

ترشيد  وتقنيات  وأساليب  املختلفة  لألغراض 

الشارقة  يف  الجوفية  املياه  وتقييم  االستهالك، 

باستخدام نظم املعلومات الجغرافية واالستشعار 

إعادة  أنظمة  وتطوير  وتقييم  بعد،  عن 

بها.. الخاص  األستاذية«  لـ »كرسي  تفعيال 
اتفاقية  توقعان  الشارقة  وجامعة  »كهرباء« 

بحثية 9 مشروعات  للتعاون في 

املرتبطة  والسياسات  الرمادية  املياه  استخدام 

وإصدار  املياه  وأنظمة  أجهزة  وفحص  بذلك، 

الهواء  وتكييف  بأدائها،  الخاصة  الشهادات 

الهجينة  والطاقة  الشمسية،  الطاقة  باستخدام 

وإدارة  والحرارية،  والكهروضوئية  الشمسية 

الطاقة  أنظمة  باستخدام  الكهربائية  األحامل 

الطاقة  الهجينة املستقلة، وفحص أجهزة وأنظمة 

بأدائها،  الخاصة  الشهادات  وإصدار  الكهربائية 

واالستدامة يف الحرم الجامعي يف مجاالت الطاقة 

واملياه.

راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأكد   

أن  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم 

جامعة  مع  الهيئة  وقعتها  التي  التعاون  اتفاقية 

واملساهمة  املشرتك  العمل  لتعزيز  الشارقة 

إسرتاتيجية  رشاكة  وتأسيس  املجتمع  تنمية  يف 

يف  وتأيت  املستدامة،  التنمية  تحقيق  يف  تساعد 

والتي تهدف  لعام 2020  الهيئة  اسرتاتيجية  إطار 

والرشاكات  العلمية  األبحاث  عىل  االعتامد  إىل 

والجامعات  العلمية  املؤسسات  مع  االسرتاتيجية 

العمل،  مجاالت  لتطوير  والعاملية  املحلية 

مع  الهيئة  وقعتها  التي  لالتفاقية  واستكامالً 

السمو  صاحب  بحضور  املايض  العام  الجامعة 

الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو 

إنشاء كريس  الشارقة بشأن  املجلس األعىل حاكم 

يف  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  باسم  أستاذية 

جامعة الشارقة.

 9 حددت  اإلتفاقية  ان  إىل  وأشار   

الطاقة  مجال  يف  متخصصة  بحثية  موضوعات 

واملياه واالستدامة سيتم البدء الفوري يف تنفيذها 

ضمن  وتطبيقها  العلمية  نتائجها  من  لالستفادة 

مرشوعات الهيئة املختلفة وخطتها االسرتاتيجية.

أن  الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأكد 

الهيئة  تسعى إىل الريادة يف مجال توفري خدمات 

و   ، الشارقة  إمارة  يف  واملياه  والكهرباء  الغاز 

خدمات  تقديم  خالل  من  العمالء  رضا  تحقيق 

الكهرباء واملياه والغاز الطبيعي باستخدام أحدث 

الجودة  يف  العاملية  املعايري  وبأفضل  التقنيات 

تسعى  كام   . ماهرة  كوادر  وبإرشاف  والسالمة 
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املؤسسات  مع  التعاون  و  الجهود  توحيد  إىل 

الحكومية والتعليمية ذات الصلة يف سبيل تحسني 

الخدمات واالهتامم بالقضايا الحيوية يف املجتمع 

الطاقة واملياه  وخاصة ما يتعلق برتشيد استهالك 

يف سبيل املحافظة عىل املوارد الطبيعية وتحقيق 

التنمية املستدامة.

علمي  كرصح  الشارقة  بجامعة  وأشاد   

العايل  التعليم  مجال  يف  رائدة  ومنظومة  عاملي 

الرشق  منطقة  ويف  الدولة  يف  العلمي  والبحث 

قادرة  علمية  بيئة  توفري  إىل  وتهدف  األوسط 

يف  العلمي  للبحث  راسخة  تقاليد  إرساء  عىل 

يف  رئيس  دور  ولعب  املعرفة،  حقول  مختلف 

الخدمات  املحيل وتوفري مختلف  املجتمع  تطوير 

تدريب  يف  يساهم  خربة  بيت  بوصفه  التأهيلية 

وتطوير األفراد يف شتى املجاالت ، وأيضاً من خالل 

تشكيل رشاكة دامئة مع الجهات الراعية لنشاطات 

لطلبتها  املانحة  والجهات  الجامعة  وبرامج 

املبادرات  تلك  من  القصوى  الفائدة  لتحقيق 

لصالح املستهدفني واملستفيدين منها.

راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وقال   

مرموقة  مبكانة  الشارقة  جامعة   »تتمتع  الليم، 

ولدينا  املعرفية  للمشاركة  وجهة  وهي  للغاية 

ومنتسبي  الشارقة  جامعة  خريجي  من  الكثري 

العمل  فرق  ضمن  والدكتوراة   العليا  الدراسات 

املختلفة بالهيئة ومن خالل تفعيل االتفاقية التي 

بني  الفجوة  تقليل  عىل  سنعمل   ، توقيعها  تم 

املامرسة العملية والدراسة األكادميية .

الطاقة  يف  الخدمات  أعامل  قطاع  أن  إىل  وأشار 

القطاعات،  أهم  من  يعترب  واالستدامة   واملياه 

تحظ  مل  القطاع  هذا  حول  العلمية  واألبحاث 

خالل  ومن  الحايل،  الوقت  يف  الكايف  باالهتامم 

كجامعة  بارزة  جامعات  مع  برشاكات  الدخول 

فإننا  العلمية   املؤسسات  من  وغريها  الشارقة 

االعتامد  خالل  من  الفجوة  نسد  أن  نتمنى 

وتطبيقها  املتخصصة  العلمية  الدراسات  عىل 

واالستفادة من نتائجها.

هيئة  بني  التعاون  اتفاقية  أن  وأكد   

تعترب  الشارقة  وجامعة  الشارقة  ومياه  كهرباء 

للجهات  وبداية  العلمي  للتعاون  منوذج 

مجال  يف  التعاون  لتفعيل  الشارقة  يف  الحكومية 

املؤسسات  مع  املتخصصة  والدراسات  األبحاث 

األبحاث  هذه  وتطبيق  والعاملية  املحلية  العلمية 

والدراسات وااللستفادة من نتائجها. 

األستاذ  سعادة  أشاد  له  كلمة  ويف   

جامعة  مدير  النعيمي  مجول  حميد  الدكتور 

الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  مببادرة  الشارقة 

األعىل  مجلس  القاسمي عضو  محمد  بن  سلطان 

والتي  الشارقة،  جامعة  رئيس  الشارقة  حاكم 

التنفيذي  املجلس  أصدره  الذي  بالقرار  ترجمت 

بن  سلطان  الشيخ  سمو  برئاسة  الشارقة  إلمارة 

محمد بن سلطان القاسمي ويل عهد نائب حاكم 

سمو  بحضور  التنفيذي  املجلس  رئيس  الشارقة 

حاكم  نائب  القاسمي  سامل  بن  عبدالله  الشيخ 

باعتامد  التنفيذي  املجلس  رئيس  نائب  الشارقة 

األبحاث  لدعم  دراهم   10 قدره  محيل  رسم 

العلمية يف اإلمارة، ويحصل الرسم عىل املعامالت 

وتوجيهات  وبدعم  الجامعة  أن  وأكد  الحكومية، 

حاكم  السمو  صاحب  السمو  صاحب  رئيسها 

من  الدولة  جامعات  كربى  من  أصبحت  الشارقة 

حيث عدد الطلبة والربامج التي تطرحها وخاصة 

إىل  املدير  أشار  كام  العليا،  الدراسات  برامج 

مع  الشارقة  جامعة  تربط  التي  القوية  العالقات 

كربى الجامعات العاملية يف مجال البحث العلمي، 

مستعرضا أهم املشاريع البحثية التي تعمل عليها 

والطاقة  واالستدامة  البيئة  نطاق  ضمن  الجامعة 

املتجددة. 

شهد توقيع االتفاقية من هيئة كهرباء   

إدارة  مدير  املال  عصام  املهندس  الشارقة  ومياه 

إدارة  مدير  الزرعوين  حسن  واملهندس  املياه 

خدمات الكهرباء واملهندس فيصل الرسكال مدير 

مدير  عبدالله  ورشيف  التحلية  محطات  إدارة 

الدين ادريس  إدارة مركز االتصال والدكتور عالء 

املياه  بادارة  والتخطيط  الدراسات  قسم  رئيس 

الهيئة  رئيس  مكتب  مدير  موىس  محمد  وعمر 

وآخرين وحرض توقيع االتفاقية من جانب جامعة 

نائب  بالطيب  معمر  الدكتور  األستاذ  الشارقة 

مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات 

مدير  نائب  الحاج  طاهر  صالح  والدكتور  العليا، 

عبد  الدكتور  واألستاذ  املجتمع،  لشؤون  الجامعة 

الله شنابلة مدير معهد البحوث للعلوم والهندسة.



الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  دشنت   

بأفضل  تجهيزها  وتم  للتدريب  سيوا  أكادميية 

والتي  العاملية  والتدريب  العرض  وأجهزة  وسائل 

بناء  أجل  من  الهيئة  اسرتاتيجية  ضمن  تأيت 

يف  يسهم  ومبا  املوظفني  مهارات  وتنمية  قدرات 

تطوير األداء وتعزيز التنافسية وتحقيق األهداف 

تكون  ألن  الهيئة  سعي  إطار  يف  اإلسرتاتيجية، 

تنظيم  وتم  العاملية  الهيئات  أفضل  من  واحدة 

حول  باألكادميية  للموظفني  تدريبي  برنامج  أول 

األفكار املبتكرة وكيفية تطبيقها  .  

راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأكد   

الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة 

تفصيلية  عمل  وخطة  ثابتة  إسرتاتيجية  تتبنى 

الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  من  بتوجيهات 

سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل 

الربامج  أفضل  تقديم  لضامن  الشارقة،  حاكم 

الدولة، مشرياً  للموظفني داخل وخارج  التدريبية 

املؤسسات  من  عدد  مع  االتفاق  تم  انه  إىل 

تدريب  عىل  العاملية  البحثية  واملراكز  والرشكات 

الهيئة وبدأ تنفيذ هذه االتفاقات حيث  موظفي 

سنغافورة  إىل  الهيئة  مهنديس  من  وفد  سافر 

للمشاركة يف برنامج تدريبي متخصص عن الطاقة 

البيئة  توفري  عىل  الهيئة  وتحرص  واالستدامة 

املناسبة لتنمية وتطوير الكوادر البرشية لتحقيق 

أقىص استفادة ممكنة من الربامج التدريبية .

وأشار إىل أن دور أكادميية سيوا للتدريب   

اإلداري والقيادي والفني  التدريب  يتضمن توفري 

الكوادر  قدرات  وتطوير  الهيئة  ملوظفي  الالزم 

ارتفاع  يضمن  مبا  واملستقبلية  الحالية  البرشية 

تستهدف  تنمية 
مهارات 600 موظف 

سنويًا 
كهرباء الشارقة 

تدشن »أكاديمية 
سيوا« لتدريب 

وتطوير الكوادر 
البشرية

تقديم  سيتم  حيث  الهيئة،  داخل  األداء  مستوى 

والوظيفية  الفنية  التدريبية  الدورات  من  العديد 

تنفيذ  نجاح  ضامن  بهدف  التخصصات  لجميع 

وأكد  التطويرية،  ومبادراتها  الهيئة  مرشوعات 

خدماتها  املقبلة  املرحلة  خالل  ستقدم  الهيئة  ان 

واملؤسسات  والهيئات  الدوائر  ملختلف  التدريبية 

يف إمارة الشارقة.  وأوضح أنه قد تم وضع برنامج 

سنوي محدد لألكادميية والذي سيقدم للمشاركني 

والنشاطات  التقييامت  من  شاملة  مجموعة 

تصبح  أن  عىل  التوجيهية،  والجلسات  التدريبية 

األكادميية املركز الرئيس للتدريب القيادي والفني 

بالنسبة لجميع موظفي الهيئة.

شعبة  رئيس  الناخي  بدور  وأشارت   

التدريب بالهيئة إىل أن أكادميية سيوا توفر عدداً 

مجاالت  املتميزة،تغطي  التدريبية  الدورات  من 

الوسائل  بأفضل  تجهيزها  تصميمها  وتم  متعددة 

فريق  واملواصفات من خالل  املعايري  أفضل  وفق 

رشكات  بأية  االستعانة  يتم  ومل  بالهيئة  عمل 

خارجية لتضاهي املستويات العاملية وتضم قاعتني 

للتدريب تستوعب كل قاعة 40 متدرب باإلضافة 

إىل قاعة استقبال وتسجيل و3 مكاتب للموظفني 

موظف   600 من  أكرث  تدريب  املستهدف  ومن 

أول  تنظيم  تم  أنه  وأوضحت  باألكادميية.  سنوياً 

ومعايري  وأهميته  االبتكار  حول  تدريبي  برنامج 

تطبيقه وشارك فيها 15 موظف من إدارات الهيئة 

املختلفة.
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الشارقة،  ومياه  كهرباء  هيئة  كرّمت   

الدولة  وزيرة  القاسمي  لبنى  الشيخة  معايل 

الذي  يناير  شهر  شخصية  للتسامح،الختيارها 

أطلقت عليه الهيئة شهر الخري، تقديراً لجهودها 

واملبادرات  واملجتمعية  والخريية  اإلنسانية 

املتميزة التي تتبناها وتشارك فيها، وسلم سعادة 

الدكتور املهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء 

ملعايل  التكريم  وشهادة  درع  الشارقة  ومياه 

للتسامح.  الدولة  وزيرة  القاسمي  لبنى  الشيخة 

أن  الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأكد 

وزيرة  القاسمي  لبنى  الشيخة  معايل  اختيار 

الدولة للتسامح شخصية شهر الخري باعتبارها من 

الشخصيات اإلماراتية التي لها إسهامات إنسانية 

ومبادرات متميزة، ويعرب عن تقدير لجهودها يف 

املختلفة  املجتمع  التسامح بني فئات  مجال نرش 

، ورسالة شكر رمزية من الهيئة لشخصية قدمت 

الكثري للمجتمع.

إطالق  يف  مستمرة  الهيئة  أن  وأوضح   

املجتمع،  لخدمة  ومبتكرة  جديدة  مبادرات 

اىل  تحتاج  التي  الفئات  لكل  بالخري  والوصول 

سامت  من  سمة  الخري  أن  إىل  مشرياً   ، مساندة 

يكون  أن  يف  ساهمت  التي  اإلماراتية  الشخصية 

شعوب  أسعد  ويصبح  ومتحرض  متطور  املجتمع 

أن إطالق هيئة كهرباء ومياه  إىل  . وأشار  العامل 

مع  وتفاعاًل  متاشياً  مبادرات   10 لعدد  الشارقة 

زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  إعالن 

للخري  عاماً   2017 عام  الدولة  رئيس  نهيان  آل 

يؤكد  الخاصة  الرشكات  من  عدد  مع  وبالتعاون 

أفراد  وكافة  موظفيها  تشجيع  عىل  الهيئة  حرص 

أهداف  مع  ويتامىش  الخري  أعامل  عىل  املجتمع 

الهيئة الرئيسية التي تتضمن التشجيع عىل الخري 

املستمر  والتدريب  والتعليم  االبتسامة  مثل 

ومراعاة  املصالح  لتحقيق  الرشكاء  مع  والعمل 

الفريق  بروح  والعمل  املجتمعية  املسئولية 

قدوة  مناذج  خالل  من  اآلخرين  وتحفيز  الواحد 

السنوي  التقييم  من  جزء  التطوع  واعتبار  مثالية 

للموظفني .

طاقات  سيفجر  الخري  عام  أن  وأكد   

تعزيز  يف  وسيساهم  األفراد  جميع  لدى  الخري 

ثقافة التطوع وتقوية العالقات اإلجتامعية وروح 

العمل الجامعي واألمر الذي سينعكس عىل أجيال 

الوطن  لهذا  ووالئهم  انتامئهم  وتعزيز  املستقبل 

الغايل وانطالق عجلة االبتكار والتطور نحو آفاق 

كافة  يف  التنافسية  القدرة  من  ويعزز  جديدة 

املجاالت. وأوضح أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة 

املسئولية  يف  والسباقة  الرائدة  الجهات  من 

العديد  املاضية  الفرتة  خالل  وأطلقت  املجتمعة 

فريق  وكونت  والخريية  التطوعية  املبادرات  من 

الرحمة ليكون املسئول عن إعداد الخطة السنوية 

الناس  بخدمة  تتعلق  التي  والفعاليات  والربامج 

وإسعادهم.

ومن جانبها، عربت معايل الشيخة لبنى   

اعتزازها  عن  للتسامح  الدولة  وزيرة  القاسمي 

ومياه  كهرباء  هيئة  وجهود   ، التكريم  بهذا 

من  املجتمع  خدمة  يف  املتميز  ودورها  الشارقة 

يف  فرد  كل  أن  وأضافت  مبتكرة.  مبادرات  خالل 

تربينا  الذي  الوطن  تجاه  واجب  عليه  املجتمع  

عىل أرضه ونلنا من خريه الكثري، وكل شخص عليه 

العون  يد  وتقديم  لبالده  والخري  الجهد  يقدم  أن 

لكل محتاج ، ويزرع يف أبنائه حب الوطن، وحب 

املجتمع  ليكونوا مبادرين بخدمة  الخري والعطاء، 

الجهات  بني  الرشاكات  أهمية دور  إىل  . وأشارت 

املبادرات  إطالق  يف  الخاص  والقطاع  الحكومية 

وتجاه  الوطن  تجاه  املسئولية  وتحمل  املجتمعية 

اإلنسانية يف كل مكان يف العامل.

تقديرًا لجهودها 
والمجتمعية اإلنسانية 
كهرباء الشارقة تكرم 

وزيرة التسامح وتختارها 
شخصية شهر الخير
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بتوجيهات سلطان 
القاسمي

كهرباء الشارقة تنجز 
مشروع استبدال 

المولدات بمحتطي 
شيص والنحوه لتقديم 

أفضل الخدمات للسكان

 

الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  من  بتوجيهات 

سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل 

حاكم الشارقة، أنجزت هيئة كهرباء ومياه الشارقة 

الكهرباء  مرشوع تطوير وتحديث ملحطتي توليد 

استبدال  خالل  من  وشيص  النحوة  مبنطقتي 

وفق  حديثة  بأخرى  بالكامل  القدمية  املولدات 

انتاجية  2500كيلو  العاملية بطاقة  النظم  أحدث 

أمبري   فولت  كيلو   1400 و  لنحوة  أمبري   فولت 

وتغطي  أي ضوضاء  عنها  يصدر  ال  والتي  لشيص 

األحامل املستقبلية املطلوبة حتى 2021م .

راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأكد   

أن  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم 

منطقتي النحوة وشيص تحظى مبوقع إسرتاتيجي 

الشارقة وهيئة كهرباء ومياه  مهم وتويل حكومة 

الشارقة بصفة خاصة  أهمية كبرية لتوفري أفضل 

الخدمات لسكان هذه املناطق ونظرا للتطور الذي 

والتوسعات  السكانية  ولزيادة  املنطقتان  تشهده 

الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  حرصت  العمرانية 

مولدات  وتوفري  التوليد  محطات  تطوير  عىل 

العاملية  املواصفات  أفضل  وفق  تعمل  جديدة 

لتلبية إحتياجات املنطقة الحالية واملستقبلية من 

الكهرباء واملياه. وأشار إىل أن الهيئة تحرص عىل 

اتخاذ كافة اإلجراءات التي تضمن املحافظة عىل 

كفاءة املحوالت والشبكة وتقليل حاالت الطوارئ، 

للتأكد  شاملة  دراسة  نفذت  الهيئة  أن  إىل  مشرياً 

من كفاءة املحوالت الجديدة قبل البدء يف تنفيذ 

املرشوع.

استبدال  مرشوع  تنفيذ  أن  وأوضح   

الولدات القدمية بأخرى حديثة يف محطتي شيص 

الطاقة  فقدان  تخفيض  يف  سيساهم   ، ونحوة 

إىل  مشرياً   %  50 بنسبة  الطاقة  كفاءة  وتعزيز 

يف  املوجودة  املحوالت  أحدث  اختارت  الهيئة  أن 

السوق العاملي والتي تم تصنيعها بخربة سويدية 

العزيز  عبد  سعود  املهندس  وأوضح  وبريطانية. 

نائب مدير إدارة محطات التوليد أنه تم التعاقد 

لتطوير  أجريكو(   ( العاملية  الرشكات  إحدى  مع 

النحوة  كهرباء  توليد  محطتي  وصيانة  وشغيل 

وشيص وتزويدهام بأحدث مولدات الديزل حيث 

قدمية  ديزل  مولدات   5 عدد  نحوه  محطة  تضم 

ديزل  مولدات   5 عدد  يوجد  شيص  محطة  ويف 

لعدم  ونظرا   ،  1993 بتاريخ  صنع  بعضها  قدمية 

الصيانة  يف  املتزايدة  والتكلفة  الغيار  قطع  وجود 

العاملية  الرشكة  مع  اإلتفاق  تم  فقد  والتشغيل 

)أجريكو( بتزويد محطتي شيص ونحوة مبولدات 

الديزل بأحدث النظم واملواصفات العاملية بطاقة 

  KVA و1400  لنحوة   KVA   2500 انتاجية 

لشيص  صناعة سويدية وبريطانية والتي ال يصدر 

املستقبليه  األحامل  وتغطي  ضوضاء  أي  عنها 

تركيب  تم  أنه  إىل  وأشار  2021م.  املطلوبة حتى 

املحطتني وتم تشغيلهم يف  الجديدة يف  املولدات 

والصيانة  التشغيل  عمليات  وستتم  قيايس  وقت 

أفضل  فنية مؤهلة وفق  الدورية من خالل فرق 

املواصفات للحفاظ عىل كفاءة املولدات واستمرار 

لسكان  الخدمات  أفضل  تقديم  يضمن  مبا  عملها 

ادارة  مدير  املال  احمد  املهندس  وقال  املنطقتني. 

خورفكان  أن منطقتي شيص والنحوة من املناطق 

حرصت  لذا  خاصة  وبيئية  جبلية  طبيعة  ذات 

ذات  الجديدة  املولدات  تكون  أن  عىل  الهيئة 

بيئية خاصة  وتتناسب مع ما تشهده  مواصفات 

املنطقتان من توسعة للبنية التحتية كزيادة عدد 

طرق  من  والخدمية  الصحية  واملرافق  املساكن 

الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  وغريه ، مؤكداً  أن 

لن تالو جهدا يف إسعاد مشرتكيها وراحتهم وتوفري 

الخدمات يف جميع املناطق .
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الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  أطلقت   

وفائك«  عن  »عرب  التوايل حملة  عىل  الثاين  للعام 

الوطن  حامة   « شعار  تحت  العام  هذا  وجاءت 

لقواتنا  وتقدير  شكر  رسالة  لتحمل   « فخرنا  هم 

املسلحة التي توفر أجواء األمن واألمان يف الدولة 

بالحياة  الطيبة  األرض  هذه  عىل  الجميع  لينعم 

املستقرة. 

ودشن الحملة سعادة الدكتور املهندس   

الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم  راشد 

سعود  بنت  مجد  الشيخة  فعالياتها  يف  وشاركت 

النسائية  االتحاد  جمعية  رئيسة  نائبة  القاسمي 

جمعية  عام  مدير  كرم  بن  عيل  وسارة  بالشارقة 

مديري  من  وعدد  بالشارقة  النسائية  االتحاد 

اإلدارات ورؤساء األقسام واملوظفني بالهيئة ، كام 

الشارقة  مدرسة  طالبات  الفعاليات  يف  شاركت 

التوقيع  الحملة  فعاليات  وتضمنت  الدولية، 

وتنظيم   ، الحملة  شعار  مع  للتضامن  االلكرتوين 

الهوية  قيم  ترسخ  التي  الفعاليات  من  عدد 

الوطنية واالنتامء. 

راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأكد   

الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة ، أن االنتامء 

والوالء للوطن والقيادة الرشيدة متأصل وراسخ يف 

وغري  الصادق  العطاء  من  للمزيد  ودافع  نفوسنا 

املحدود، الذي يصل عند شعب اإلمارات الكريم 

أجل  من  واألرواح  باألعامر  التضحية  درجة  إىل 

الوطن ورفعته والوقوف صفاً واحداً وراء قيادتنا 

الرشيدة، التي ال تألو جهداً يف توفري سبل الحياة 

الهيئة لحملة  الكرمية والرفاهية. وأكد أن إطالق 

التوايل يهدف  الثاين عىل  للعام  »عرب عن وفائك« 

التعبري  عىل  املجتمع  وفئات  املوظفني  لتشجيع 

عن حبهم وانتامئهم ووالئهم لوطنهم وقيادتهم، 

العمل،  واالجتهاد يف  واإلخالص  التفاين  من خالل 

لتعزيز املكتسبات التي حققها الوطن واالستمرار 

يف مسرية االزدهار والتطور، مشرياً إىل أن فعاليات 

جميع  يف  املقبلة  املرحلة  خالل  مستمرة  الحملة 

املواقع بالهيئة.

العام  هذا  الحملة  شعار  أن  إىل  وأشار   

هو مبثابة رمز للفخر بجنودنا البواسل فهم ثروة 

ومصدر  اتحاده،  ورمز  الحصني،  وحصنه  الوطن 

التطور  هذا  إىل  وصلنا  ما  ولوالهم   ، فخرنا 

والنمو املطرد الذي تشهده اإلمارات يف املجاالت 

عىل  وامتنان  تقدير  كل  لهم  نكن  ونحن  كافة، 

ومكتسباته  للوطن  حامية  من  به  يقومون  ما 

قائد  وأوضحت  إشارته.  رهن  أرواحهم  ويضعون 

فعاليات  أن  الربدان،  منى  بالهيئة،  االتحاد  فريق 

حملة »عرب عن وفائك« التي أطلقتها الهيئة هذا 

  « فخرنا  هم  الوطن  حامة  شعار«  تحت  العام 

تضمنت رسالة شكر لقيادتنا الرشيدة التي ال تكل 

وأبناء  جيشها  عرب  بلدها  أمن  عىل  املحافظة  يف 

املنيع  الوطن  درع  تعترب  التي  املسلحة  القوات 

وأبناء  وقادتها  اإلمارات  يعادي  من  كل  وجه  يف 

كشعب  أّننا  اإلمارات  يف  مييزنا  ما  فأهم  شعبها، 

تزيدنا  والتحديات  يبذل  والجيش  قياداتنا  نشكر 

شعب  يحفظ  أن  الله  نسأل  ومتاسكا،  توحدا 

اإلمارات ورئيسها وجيشها ونستمر أسعد شعب .

تحت شعار حماة 
الوطن هم فخرنا
كهرباء الشارقة 

تطلق حملة »عبر عن 
وفائك« لتعزيز قيم 

الوالء واالنتماء
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الموارد البشرية أفضل 
انجاز والبحث العلمي 

أفضل فريق عمل
كهرباء الشارقة 

تستعرض إنجازات 
اإلدارات وتعزز روح التعاون 

المجتمعي  والتواصل 
خالل ملتقى الموظفين 

السنوي الثالث

الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  نظمت   

املوظفني  ملتقى  بالشارقة  العلم  جزيرة  مبقر 

تجمعنا  »سيوا  شعار  تحت  الثالث  السنوي 

والعمل  التعاون  روح  وتعزيز  لتنمية  بسعادة« 

كأرسة وفريق واحد واستعراض ما حققته إدارات 

املجاالت  جميع  يف  انجازات  من  املختلفة  الهيئة 

واضحة  إسرتاتيجية  خالل  من   2016 عام  خالل 

والتواصل  والرشاكات  األفكار  لتطوير  تهدف  

وتطبيقاتها  التكنولوجيا  واستخدام  املجتمعي 

يف  وشارك  والفنية.  اإلدارية  املنظومة  لتطوير 

وأرسهم.   املوظفني  من   500 امللتقى  فعاليات 

الدكتور  سعادة  كرم  امللتقى،  فعاليات  وخالل 

املهندس راشد الليم رئيس الهيئة املوظفني الذين 

واالنجازات  البناءة  املبادرات  نجاح  قي  ساهموا 

وساهمت   2016 عام  خالل  الهيئة  حققتها  التي 

يف إحداث تغيري إيجايب ملموس حيث كرم إدارة 

كأفضل  األول  باملركز  فازت  التي  البرشية  املوارد 

وتكريم،  إسعاد  برنامجها  عن   2016 لعام  انجاز 

الثاين  باملركز  فازت  التي  كلباء  إدارة  كرم  كام 

عىل إنجازها يف مجال تطبيق األنظمة الجغرافية 

املياه  إدارة  وفازت  األجهزة  أحدث  واستخدام 

باملركز الثالث عىل إنجازها يف مجال تطوير كفاءة 

وفاز  الهدر  من  عليها  والحفاظ  املياه  شبكات 

فريق البحث العلمي كأفضل فريق عمل بالهيئة 

الرسكال  فيصل  املهندس  وفاز   2016 عام  خالل 

النابودة  خلود  واملهندسة  السعادة  سفري  بلقب 

سفرية العطاء واملهندس عيل الشيوي سفري األفكار 

واملهندسة غادة جمعة سامل سفرية التحفيز وفاز 

بلقب سفرية املثابرة املهندسة فاطمة عيل أصغر 

التي  واالدارات  امللتقى  عمل  فريق  تكريم  وتم 

شاركت يف نجاحه.  وأكد سعادة الدكتور املهندس 

راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن 

الهيئة تحرص وبدعم ومتابعة من صاحب السمو 

الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو 

استحداث  عىل  الشارقة،  حاكم  األعىل  املجلس 

برامج ومشاريع وإطالق مبادرات ترتقي مبستوى 

الكوادر البرشية، ويأيت هذا امللتقى الذي تنظمه 

التي تحث  الربامج  كأحد هذه  مرة  الهيئة سنوياً 

واألرسة  الفريق  بروح  والعمل  التعاون  عىل 

آليات  وطرح  اآلداء  تقييم  يف  وتساهم  الواحدة  

جديدة للتطوير مبا يؤدي إىل تحقيق الطموحات 

الطريق  يف  الهيئة  مسرية  واستمرار  واألهداف 

التنمية  الصحيح الذي سيؤهلها للعاملية وتحقيق 

املستدامة.

تقييم  يف  مستمرة  الهيئة  أن  وأوضح   

التواصل  وقنوات  اإلجراءات  كافة  وتوفري  اآلداء 

التي تضمن تقديم املوظفني ملزيد من املقرتحات 

وإطالق املبادرات املبتكرة والغري مسبوقة والقابلة 
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حققتها  التي  اإلنجازات  أن  إىل  وأشار  للتطبيق. 

اإلدارات املختلفة خالل عام 2016 أحدثت طفرة 

الرضا  وتحقيق  الهيئة  عمل  مجاالت  يف  نوعية 

تسعى  الهيئة  أن  مؤكداً  عالية،  بنسبة  للمشرتكني 

إىل تطوير امللتقى السنوي وإضافة لبنات جديدة 

واألهداف  الطموحات  تحقيق  إىل  يؤدي  مبا  كل 

النبيلة التي تم إطالقه من أجلها.

وأشارت املهندسة خلود النابودة رئيس   

سيوا  ملتقى  فريق  وقائد  التحلية  محطات  قسم 

ملوظفي  الثالث  امللتقى  فعاليات  أن  إىل  السنوي 

استعراض  تضمنت  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة 

خالل  حققتها  التي  املختلفة  اإلدارات  انجازات 

عام 2016  وتم اختيار أفضل اإلنجازات وتكرميها 

من  مزيد  بذل  يف  لالستمرار  للموظفني  تشجيعا 

الجهد وتطوير مسرية العمل لتحقيق الهدف الذي 

حددته الهيئة للوصول إىل العاملية خالل املرحلة 

عرض  تقديم  الفعاليات  تضمنت  كام  املقبلة 

تدور  السعيدة  العائلة  بعنوان  متميز  مرسحي 

األرسية  العالقات  عن  اجتامعي  إطار  يف  أحداثه 

الطاقة  مع  التعامل  يف  املختلفة  والسلوكيات 

تضمن  كام  الخرضاء  الفاتورة  وأهمية  واملياه 

واملسابقات  والفنية  الرتفيهية  العروض  من  عدد 

والسحوبات وتوزيع عدد من الجوائز.
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تسًلم سعادة الدكتور املهندس راشد   

 ، الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم 

جائزة »أصدقاء الهند الذهبيني« املرموقة من 

يف  الهندي  واملهني  التجاري  األعامل  مجلس 

الهندي  الوطني  العيد  يف  ديب  يف   أقيم  حفل 

يف  لدوره  تقديراً  وذلك   ، والستني  السابع 

بني  التجارية  افقتصادية  العالقات  تطوير 

اإلمارات والهند وجهوده املتميزه ودوره الرائد 

الكوادر  وإعداد  املستدامة  التنمية  تحقيق  يف 

وسلم  البيئة،  عىل  والحفاظ  القيادية  البرشية 

لسعادة  التكريم  درع  الهندي  العام  القنصل 

الدكتور املهندس راشد الليم .

وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد   

عىل  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم 

اإلمارات  تجمع  التي  الثنائية  العالقات  عمق 

وتحقيق  البيئية  املجاالت  يف  سيام  ال  والهند، 

بهذا  سعادته   عن  معرباً  املستدامة،  التنمية 

مجلس األعمال الهندي يكرم رئيس هيئة كهرباء الشارقة تقديرًا 
لجهوده في تطوير العالقات بين البلدين والتنمية المستدامة 

الجهود  تضافر  أهمية  إىل  مشرياً   ، التكريم 

كافة  يف  املستدامة  التنمية  لتحقيق  الدولية 

واملياه.  الطاقة  مجاالت  وأهمها  املجاالت 

واملهني  التجاري  األعامل  مجلس  أن  وأوضح 

الهندي يعترب من الهيئات املهنمة املعرتف بها 

إطار  ضمن  الهنود  واملهنيني  األعامل  لرجال 

تحفيز  يف  ويساهم  ديب  وصناعة  تجارة  غرفة 

واالستثامرية  والتجارية  االقتصادية  العالقات 

بني الهند واإلمارات العربية املتحدة.

الهندي  العام  القنصل  وأشاد   

بإنجازات سعادة الدكتور املهندس راشد الليم 

والتجارية  اإلقتصادية  العالقات  تطوير  يف 

يف  املتميزة  ومساهامته  اإلماراتية  الهندية 

إصداراته  خالل  من  املستدامة  التنمية  مجال 

يطلقها  التي  املبتكرة  واملبادرات  املعرفية 

بهيئة  تنفيذها  عىل  يرشف  التي  واملرشوعات 

املجاالت،  كافة  يف  الشارقة  ومياه  كهرباء 

يف  الفاعلة  اإليجابية  واملشاركة  األداء،  وتطور 

جميع مجاالت التنمية املستدامة، التي تشمل 

العديد من القطاعات التنموية الحيوية والتي 

تركز عىل اإلبداع واالبتكار يف صنع املستقبل.

الدكتور  لسعادة  املتواصل  العمل  أن  وأكد 

اختياره  يستحق  جعله  الليم  راشد  املهندس 

للفوز بجائزة  أصدقاء الهند الذهبيني ويفخر 

الهندي بتقديم شهادة تقدير  مجلس األعامل 

العالقات  تطوير  يف  جهوده  عىل  لسعادته 

عىل  املستدامة  التنمية  وتعزيز  البلدين  بني 

املستوى اإلقليمي والعاملي .
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الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  نظمت   

برنامج احتفاالت متنوع مبناسبة اليوم الوطني 

الربنامج  وتضمن  للهيئة  الرئييس  باملقر  ال45 

املتميزة  والفعاليات  األنشطة  من  مجموعة 

املناسبة  بهذه  الدولة  احتفاالت  يف  للمشاركة 

العطاء  من  الحافلة  املسرية  وتربز  تؤكد  التي 

املتواصل يف ظل اإلتحاد خالل 45 عاماً حيث 

فيها  شارك   ، وتراثية  فنية  عروض  تقديم  تم 

وفرق  املدارس  وطالبات  طالب  من  عدد 

من  كبري  وعدد  والرتاثية  الشعبية  الفنون 

فرحتهم  عن  تعبرياً  وأرسهم  بالهيئة  العاملني 

الوالء  عن  معربين   ،  45 الـ  الوطني  باليوم 

املناسبة  هذه  يف  والوطن  للقيادة  واالنتامء 

العزيزة والغالية عىل قلوب أبناء الدولة. 

وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد   

أن  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم 

واالهتامم  والرعاية  الدعم  كل  تقدم  الهيئة 

أمثرت  التي  الوطنية  املناسبة  بهذه  لالحتفال 

املجاالت  كافة  يف  تتواصل  كبرية  إنجازات  عن 

وتؤكدها األرقام بشفافية ووضوح من خالل ما 

الواقع خالل 45 عاماً حيث  أرض  تحقق عىل 

اإلنجازات  من  الكثري  تحقيق  عام  كل  يتم 

الريادة عىل  وتحقيق  التقدم  ملواكبة  والتطور 

مستوى العامل. وأوضح أن هيئة كهرباء ومياه 

الشارقة أن احتفاالت الهيئة هذا العام ركزت 

وتقاليدها  دولتنا  بتاريخ  االعتزاز  ترسيخ  عىل 

الوطنية  الهوية  وتعزيز  الغني  وتراثها  وقيمها 

شعب  بانجازات  والفخر  الوحدة  ومشاعر 

أبرزها أوبريت اإلمارات السبع وقصص من التراث الشعبي  فعاليات وأنشطة متميزة 
لكهرباء الشارقة إحتفااًل باليوم الوطني 45

ودولة اإلمارات.

وشعب  قيادات  إنجازات  أن  وأكد    

فاإلمارات  عام  بعد  عاماً  تتواصل  اإلمارات 

زايد  بن  الشيخ خليفة  السمو  بقيادة صاحب 

تواصل  الله(  )حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل 

واالجتامعي  االقتصادي  وتطورها  تقدمها 

والحضاري الذي أرىس قواعده وشيد منطلقاته 

بن  زايد  الشيخ  الله  بإذن  له  املغفور  وثوابته 

السمو  أصحاب  إخوانه  مع  نهيان  آل  سلطان 

منها  نقتبس  زلنا  ما  والتي   ، اإلمارات  حكام 

نتطلع  ما  مالمح  بها  ونسترشف  حارضنا  لتنري 

السعي  يف  والتقدم  الرقي  من  الغد  يف  إليه 

الدائم لكل ما من شأنه رفعة الوطن ورفاهية 

وكرامة املواطن . وأشاد بتعاون كافة الهيئات 
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والدوائر وتضافر جهودها  يف االحتفاالت بهذه 

الروح  تنمية  يف  يساهم  مام  الغالية  املناسبة 

الوطنية وتعزيز الهوية لدى جميع املواطنني .

فريق  قائد  الربدان  منى  وأكدت   

لالحتفاالت  املنظمة  اللجنة  ورئيس  االتحاد 

نظمتها  التي  االحتفاالت  قامئة  أن  بالهيئة 

من  مجموعة  تتضمن  العام  هذا  الهيئة 

الفعاليات التي تهدف الستعراض تاريخ الدولة 

اإلماراتية  والتقاليد  والعادات  الغني  والرتاث 

العسكرية  الفرقة  عرض  خالل  من  األصيلة 

وإعداد  السبع”  “اإلمارات  بعنوان  وأوبريت 

وإذاعتها  املناسبة  بهذه  خاصة  وطنية  أغنية 

قصائد  وإلقاء  اإلحتفاالت  خالل  مرة  ألول 

قصص  املشاركني ورسد  ألهبت حامس  شعرية 

الرئييس   املبنى  وتزيني  الشعبي  الرتاث  من 

معربة  تصاميم  تحمل  التي  والزينة  باألعالم 

االحتفال  روح  وتعكس  الوطنية  الهوية  تعزز 

بالذكرى الخامسة واألربعني لالتحاد ، وتقديم 

العروض الرتاثية واألكالت الشعبية.
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الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  أكد      

الهيئة  أن  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس 

عىل  املتزايد  الطلب  لتلبية  جهودها  تواصل 

منوه  معدالت  قاربت  الذي  الكهربائية،  الطاقة 

السنوية  10 %  من خالل إعداد وتطوير خطة 

اسرتاتيجية لتعزيز هذا القطاع الحيوي للسنوات 

العرشة القادمة مبنهجية علمية راسخة، ويف ضوء 

دراسة متأنية لالحتياجات املستقبلية، واسترشاف 

آفاق املستقبل لتحقيق املزيد من اإلنجازات من 

والعمراين  السكاين  النمو  تحديات  مواجهة  أجل 

واستدامة  الشارقة  بإمارة  والزراعي  والصناعي 

توقيع  خالل  ذلك  جاء  فيها.  االقتصادية  التنمية 

ورشكة  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  بني  اتفاقية  

EDF  العاملية الستشارات الطاقة بهدف التعاون 

واإلدارية  واملالية  الفنية  الدراسات  إعداد  يف 

الكهربائية  الطاقة  منظومة  تطوير  يف  املتخصصة 

والتوزيع،  والتقل  اإلنتاج  من  مراحلها  قي جميع 

وقع االتفاقية سعادة الدكتور املهندس راشد الليم 

رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة والسيد اوليفري 

. edf موريان مدير املرشوعات برشكة

راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأشار   

يف  مميزة  إنجازات  حققت  الهيئة  أن  إىل  الليم 

مجال تعزيز قطاع الطاقة ويشكل ما تحقق من 

إنجازات يف هذا املجال جانباً من نهجها وسعيها 

يف  االستمرار  خالل  من  املستقبل  آفاق  الرتياد 

وتوزيع  ونقل  توليد  مجاالت  يف  املشاريع  إنشاء 

الطاقة الكهربائية ملواكبة النمو املتزايد يف الطلب 

عىل الطاقة الكهربائية، ورفع مستوى أداء الهيئة، 

الكهربائية،  الطاقة  من  مناسب  احتياطي  وبناء 

الهيئة  ملرافق  األساسية  البنية  وتطوير  وتعزيز 

الكهربائية وتحسني الخدمات املقدمة للمشرتكني 

الذين بلغ عددهم بنهاية عام 2016  حوايل 450 

الف مشرتك. واكد ان الهيئة تعتمد يف مرشوعاتها 

املختلفة عىل التخطيط االسرتاتيجي كونه أضحى 

مبوجبه  يتم  الحديث  العرص  سامت  من  سمة 

عىل  العمل  ثم  ومن  للمستقبل  تصور  وضع 

األهداف  ضوء  يف  املستقبلية  االحتياجات  تلبية 

واالمكانيات والتنبوء باملشكالت املتوقعة واقرتاح 

قامت  املفهوم  هذا  إىل  واستناداً  العمل.  آليات 

العاملية  الرشكات  من  عدد  مع  بالتعاون  الهيئة 

واإلقليمية  املحلية  والجامعات  األبحاث  ومراكز 

يف  للواقع   تحليلية  دراسات   إلعداد  والعاملية  

مرشوعات  واقرتاح  عملها  مجاالت  مختلف 

للتطوير ووضع  خطط قصرية ومتوسطة وبعيدة 

والعاجلة  امللحة  املشاريع  لتنفيذ  تهدف  املدى 

بتعزيز  املرتبطة  الحيوية  القضايا  عىل  وتركز 

قدرات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية. 

وأشار إىل ان القدرة اإلنتاجية ملحطات   

الهيئة بلغت 2500 ميجاوات بينام بلغت األحامل 

القصوى خالل عام 2016 حوايل 2300 ميحاوات 

ومن املتوقع زيادة الطلب عىل الطاقة الكهربائية 

ليتجاوز   2026 عام  نهاية  حتى  الشارقة  بإمارة 

اتخاذ  الهيئة عىل  وتعمل  ميجاوات   4600 حوايل 

متطلبات  توفري  تضمن  التي  اإلجراءات  كافة 

الكهرباء  مجال  يف  الطلب  عىل  املتوقعة  الزيادة 

واملياه.

ومن جانبه أكد اوليفري موريان مدير املرشوعات 

الوضع  تقييم  يف  بدأت  الرشكة  أن   edf برشكة 

العداد  التوزيع  وشبكات  االنتاج  لوحدات  الحايل 

إطار  لوضع  الالزمة  واالدارية  الفنية  الدراسات 

مبا  ,اشاد  الشارقة،  إمارة  يف  للطاقة  تطويري 

تحديث  الشارقة من  ومياه  كهرباء  تشهده هيئة 

العلمي يف كافة  الدراسات والبحث  واعتامد عىل 

املجاالت.   شهد توقيع االتفاقية من هيئة كهرباء 

ومياه الشارقة املهندس عثامن رسور املاس مدير 

من  ابراهيم  دوريب  واملهندس  التحكم  مركز 

  edf رشكة  ومن  الهيئة  لرئيس  التنفيذي  املكتب 

من  وعدد  الشبكات  وحدة  مدير  لينيس  ارنولد 

املسئولني بالرشكة .

اتفاقية  توقع  الشارقة  كهرباء 

العالمية إلعداد    EDF مع شركة 

استراتيجية تعزيز قطاع الطاقة 

لمدة 10 سنوات
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الليم  راشد  املهندس  الدكتور  أشاد سعادة        

الذي  بالقرار  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس 

برئاسة  الشارقة  إلمارة  التنفيذي  املجلس  أصدره 

سلطان  بن  محمد  بن  سلطان  الشيخ  سمو 

رئيس  الشارقة  حاكم  نائب  العهد  ويل  القاسمي 

التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ عبدالله  املجلس 

بن سامل القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس 

 10 قدره  محيل  رسم  باعتامد  التنفيذي  املجلس 

دراهم لدعم األبحاث العلمية يف اإلمارة، ويحصل 

الرسم عىل املعامالت الحكومية .

     وأكد  أن الهيئة ستوفر كافة االمكانات الالزمة 

لدعم قرار املجلس التنفيذي مشرياً إىل أن البحث 

العلمي، يعترب من أهم الوسائل التي تعتمد عليها 

الخيار  وتعترب  والتقدم  التطوير  تحقيق  الهيئة يف 

أرض  عىل  اإلسرتاتيجية  الخطط  لوضع  األفضل 

الواقع، من خالل تبني املنهجية العلمية، واالعتامد 

عىل البحوث والدراسات العلمية، لنرسع الخطى 

يف اتجاه الريادة والتميز يف مجاالت عمل الهيئة.  

تبنت  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  أن  وأوضح 

والتطوير  العلمي  البحث  عىل  االعتامد  سياسة 

نحو  الطريق  يف  اإلسرتاتيجية  أولوياتها  كإحدى 

تحقيق التنمية املستدامة ويف هذا اإلطار وقعت 

كهرباء الشارقة تدعم البحث العلمي لتحقيق التنمية المستدامة 

الشارقة  جامعتي  مع  تعاون  اتفاقية  الهيئة 

واملساهمة  املشرتك  العمل  لتعزيز  واألمريكية  

إسرتاتيجية  رشاكة  وتأسيس  املجتمع  تنمية  يف 

وتقيض  املستدامة،  التنمية  تحقيق  يف  تساعد 

التنسيق  عىل  طرفاها  يعمل  أن  االتفاقية  هذه 

البحوث والدراسات  بينهام إلعداد  والتعاون فيام 

يف  التدريسية  الهيئة  أعضاء  قبل  من  العلمية 

املياه  مصادر  البيئة،  الطاقة،  كفاءة  مجاالت: 

واملاء  الكهرباء  توزيع  شبكات  تطوير  والتحلية، 

استهالك  ترشيد  واملايل،  اإلداري  التطوير  والغاز، 

الطاقة، الطاقة املتجددة والبديلة وتسعى الهيئة 

خالل املرحلة املقبلة إىل تفعيل التعاون والرشاكة 

البحث  ومراكز  الجامعات  مع  اإلسرتاتيجية 

العلمي املحلية والعاملية لالستفادة من الدراسات 

واألبحاث العلمية يف تطوير مجاالت عملها.

فريق  أسست  الهيئة  أن  إىل  وأشار   

للبحث العلمي برئاسة املهندس عصام املال مدير 

املهنية  الكفاءات  من  عدد  وعضوية  املياه  إدارة 

العلمية  املؤسسات  مع  التنسيق  ليتوىل  والعلمية 

أفضل  من  واالستفادة  الدولة  وخارج  داخل 

والطالبات  الطالب  وتشجيع  والدراسات  األبحاث 

عىل  اإلبداع العلمي يف مجاالت الطاقة وأطلقت 

والجامعة  الشارقة  جامعة  مع  بالتعاون  الهيئة 

األمريكية مبادرة نحو طلبة مبتكرون التي أسفرت 

عن تشجيع الطالب عىل تقديم عدد من األبحاث 

العلمية املتميزة يف مجاالت الطاقة واملياه.

بالهيئة  العلمي  البحث  فريق  أن  وأكد   

قرار  وتنفيذ  لدعم  واملتابعة  التنسيق  سيتوىل 

الالزمة  اإلجراءات  واتخاذ  التنفيذي  املجلس 

لتحقيق األهداف املرجوة من هذا القرار. وأشار 

أن  إىل  الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة 

العلوم  مجاالت  تخدم  التي  املبادرات  هذه  مثل 

خطوات  تشكل  العلمي  والبحث  والتكنولوجيا 

عىل  يساعد  الذي  الصحيح  االتجاه  يف  مهمة 

تطمح  الذي  املستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق 

تكاتف  األمر  ويتطلب  الشارقة  وإمارة  الهيئة  له 

عىل  للعمل  والخاصة  الحكومية  الجهات  جميع 

أفراد  لدى  العلمي  البحث  ثقافة  وترسيخ  دعم 

املجتمع .
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راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  بحث   

الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة مع وفد 

مجال  يف  املتخصصة  اليابانية  إيبارة  رشكة   من 

مجاالت  يف  التعاون  تعزيز  سبل  املياه  مضخات 

ورفع  املياه  تحلية  محطات  وتطوير  االبتكار 

وتقليل  وسالمتها،  الشبكات  وتحسني  كفاءتها 

مجال  يف  التعاون  وفرص  التشغيلية،  التكاليف 

إطار  يف  وذلك  املجال  هذا  يف  املتقدمة  البحوث 

تأهيل  إىل   الهادفة  واسرتاتيجيها  الهيئة  جهود 

وتطوير خدمات وإمدادات مياه الرشب يف كافة 

الدكتور  سعادة  وأكد  الشارقة.  بإمارة  املناطق 

ومياه  كهرباء  هيئة  أن   ، الليم  راشد  املهندس 

توجيهات  لتنفيذ  طاقتها   بكامل  تعمل  الشارقة 

صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 

 ، الشارقة  حاكم  األعىل  املجلس  عضو  القاسمي 

ُمبتكرة  مستدامة  خدمات  تقديم  يف  الله،  رعاه 

مبواصفات  التحتية  البنية  مرشوعات  وتطوير 

عاملية .

جهودها  تواصل  الهيئة  ان  وأوضح   

النمو  مسرية  وتعزيز  املستدامة  التنمية  لتحقيق 

املستويات  عىل  الشارقة  إمارة  يف  يف  واالزدهار 

كافة وتزيز تنافسية اإلمارة عىل املستوى العاملي، 

لالرتقاء  طموحة  اسرتاتيجية  الهيئة  وتتبنى 

والغاز  واتلمياه  الكهرباء  مجاالت  يف  بخدماتها 

ورفاهية  سعادة  تحقيق  يف  يسهم  مبا  الطبيعي  

مستدامة للمواطنني واملقيمن يف إمارة الشارقة.

لعام  الهيئة  اسرتاتيجية  اللقاء  خالل  واستعرض 

2020 واملرشوعات التطويرية التي تنفذها الهيئة 

الهيئة تركز عىل  إىل أن  يف مجاالت عملها، مشرياً 

التحلية املستخدمة لتحويل مياه  تحسني تقنيات 

البحر إىل مياه عذبة، وذلك يف محاولة للمساهمة 

التي  املياه  بندرة  املتعلقة  القضايا  معالجة  يف 

املياه  موارد  شح  إىل  نظراً   ، كبرياً  تحدياً  تشكل 

استهالك هذه  وارتفاع معدالت  الطبيعية  العذبة 

املوارد .

تطبيق  تواصل  الهيئة  أن  وأوضح   

أفضل التقنيات العاملية واالعتامد عىل الدراسات 

عىل  واملحافظة  املحطات  كفاءة  لرفع  املتقدمة 

الفنية  العمل  فرق  ومتكنت  املنتجة  املياه  جودة 

بهيئة كهرباء ومياه الشارقة من رفع كفاءة محطة 

تحلية املياه بالحمرية بنسبة تصل إىل 30 % من 

والصيانة  املتقدمة  التكنولوجيا  تطبيق  خالل 

الهيئة  سياسة  إطار  يف  وذلك  مبتكرة،  بأساليب 

وتطبيق  االستدامة  التنمية  بتحقيق  االهتامم  يف 

املياه،  تحلية  مجال  يف  العاملية  التقنيات  أحدث 

املياه،  استهالك  وترشيد   ، البيئة  عىل  والحفاظ 

وتعزيز كفاءة استهالك الكهرباء.

مدير  نازميدين  سواروب  واستعرض   

الرشق  منطقة  يف  اليابانية  ايبارة  رشكة  مبيعات 

املتقدمة  التكنولوجيا  اللقاء  خالل  األوسط 

أنواع  مختلف  إنتاج  يف  الرشكة  تستخدمها  التي 

مختلف  يف  حققتها  التي  والنتائج  املضخات 

املرشوعات التي نفذتها الرشكة يف منطقة الرشق 

التي  واالسرتاتيجية  بالتطورات  األوسط.وأشاد 

كفاءة  لرفع  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  أعدتها 

التنمية املستدامة وأكد  وحدات اإلنتاج وتحقيق 

هيئة  مع  للتعاون  تام  استعداد  عىل  الرشكة  أن 

التطويرية  مسريتها  يف  الشارقة  ومياه  كهرباء 

وتوفري أحدث تكنولوجيا عاملية من مختلف أنواع 

املضخات ملرشوعات الهيئة املختلفة.

كهرباء الشارقة تبحث مع وفد ياباني رفع كفاءة وحدات تحلية المياه
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الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  أكد       

الخطة  أن  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس 

الستبدال  تهدف   2020 لعام  للهيئة  االسرتاتيجية 

للمصانع  ذكية  بعدادات  القدمية  العدادات 

عىل  الكبرية   السكنية  واملباين  التجارية  واملراكز 

عدة مراحل، حيث أن تطبيق منظومة العدادات 

يف  الدقة  ضامن  يف  كبري  بشكل  يسهم  الذكية 

قراءات العدادات والتعرف عىل كميات االستهالك 

الفعلية من الكهرباء، مشرياً إىل أن الهيئة تعتمد 

تطبيق  عند  واملتأنية  املتخصصة  الدراسات  عىل 

للهيئة  الفائدة  تحقيق  لضامن  جديد  نظام  أي 

إىل أنه تم تركيب أكرث من 18  واملشرتكني، مشرياً 

ألف عداد ذيك يف مختلف مناطق إمارة الشارقة. 

جاء ذلك خالل استقبال سعادة الدكتور املهندس 

الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم  راشد 

يف  املتخصصة  اليابانية  هيويك  رشكة  من  لوفد 

برئاسة  الطاقة  وكفاءة  الذكية  العدادات  مجال 

بالرشكة  للمبيعات  التنفيذي  املدير  فيليب  أنيل 

يف  التعاون  تعزيز  سبل  بحث  اللقاء  خالل  وتم 

الطاقة  مجاالت االبتكار وتطوير  منظومة كفاءة 

يف  التعاون  وفرص  وسالمتها  الشبكات  وتحسني 

املجال وذلك يف  املتقدمة يف هذا  البحوث  مجال 

إطار جهود الهيئة واسرتاتيجيها الهادفة إىل تطوير 

كهرباء الشارقة تبحث مع شركة يابانية 
تطوير منظومة كفاءة الطاقة والعدادات الذكية 

خدماتها يف كافة املناطق بإمارة الشارقة.

راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأكد   

تعمل  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  أن  الليم 

السمو  صاحب  توجيهات  لتنفيذ  طاقتها  بكامل 

القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ 

تقديم  يف  الشارقة  حاكم  األعىل  املجلس  عضو 

مرشوعات  وتطوير  ُمبتكرة  مستدامة  خدمات 

البنية التحتية مبواصفات عاملية. واستعرض خالل 

الهيئة لعام 2020 واملرشوعات  اللقاء اسرتاتيجية 

التطويرية التي تنفذها الهيئة يف مجاالت عملها، 

أحدث  استخدام  عىل  تركز  الهيئة  أن  إىل  مشرياً 

بنسبة  الطاقة  كفاءة  لرفع  العامل  يف  تكنولوجيا 

ال تقل عن 50 % وتطبيق معايري اآليزو 50001  

والعمل عىل تحقيق األهداف التي وضعتها األمم 

املتحدة لتحقيق التنمية املستدامة والتي تضمنت 

البندين السادس والسابع عن املياه والطاقة  .

الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  أن  وأكد   

عدد  مع  بالتعاون  شاملة  ميدانية  دراسة  نفذت 

يف  البدء  قبل  والعاملية  املحلية  الرشكات  من 

مناطق  يف  الذكية  العدادات  منظومة  تطبيق 

 18 من  أكرث  تركيب  تم  حيث  الشارقة،  إمارة 

ألف عداد ذيك يف مدينة الشارقة يف عدة مناطق 

منها مويلح والشويهني واملنطقة الحرة بالحمرية 

الكبرية  التجارية  واملراكز  املصانع  من  وعدد 

بقراءة  الخاصة  والتطبيقات  الربامج  إعداد  وتم 

اتخذت  الهيئة  أن  وأوضح  ومتابعتها.  العدادات 

عدد من الخطوات الجادة لتطوير مجاالت عملها 

بتوجيهات ودعم كامل من صاحب السمو الشيخ 

الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس 

من  عدد  تبني  خالل  من  الشارقة  حاكم  األعىل 

الحديثة  التقنيات  وتطبيق  والربامج  السياسات 

والخطوات  والسبل  الوسائل  لتعزيز  والسعي 

لتلبية  الكهرباء  قطاع  يف  تقدم  بتحقيق  الكفيلة 

القطاع  هذا  تطوير  عىل  والعمل  املتزايد  الطلب 

املزيد  تحقيق  أجل  من  عليه  واملحافظة  الحيوي 

والتنمية يف  التقدم  لخدمة مسرية  اإلنجازات  من 

إمارة الشارقة.

للهيئة  االسرتاتيجية  الخطة  أن  وأكد   

تتضمن تركيب عدادات ذكية يف محطات التوزيع 

مدينة  مناطق  من  عدد  فولت يف  كيلو   11 جهد 

الشهباء  مناطق  برتكيبها يف  البدء  الشارقة وسيتم 

ومقارنتها  الصاعية  واملناطق  والرماقية  والرمثاء 

املناطق،  هذه  يف  املشرتكني  عدادات  بقراءات 

يف  الذكية  العدادات  من  عدد  تركيب  تم  كام 

عىل  للتعرف  فولت   كيلو   33 جهد  محطات 

والفاقد  منطقة  كل  يف  املوزعة  الكهرباء  كميات 

من الشبكات واإلضافات العشوائية التي تتم دون 

إخطار الهيئة.

التنفيذي  املدير  فيليب  أنيل  أعرب  جانبه  ومن 

استعداد  عن  اليابانية  هيويك  برشكة  للمبيعات 

الرشكة للتعاون الكامل يف تطوير منظومة كفاءة 

الطاقة وتركيب العدادات الذكية والربامج الخاصة 

مجال  يف  الهيئة  مع  الخربات  وتبادل  بتشغيلها 

الدراسات املتخصصة يف هذا املجال.
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راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  أكد   

أن   ، الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم 

الشارقة  مناطق  لتغطية  تهدف  الهيئة  اسرتاتيجية 

الكهرباء  خدمات  لكافة  ذكية  بعدادات  بالكامل 

من  الهيئة  انتهت  حيث  الطبيعي،   والغاز  واملياه 

يف  ذيك،  كهرباء  عّداد  ألف   15 من  أكرث  تركيب 

والصناعية  والتجارية  السكنية  القطاعات  مختلف 

باإلمارة،وبدأت تنفيذ خطة لرتكيب عدادات ذكية 

ومعرفة  القراءة،  دقة  ضامن  بهدف  وذلك  للمياه 

االستهالك  وكميات  العشوائية،  واإلضافات  الفاقد، 

الفعلية . جاء ذلك خالل استقبال سعادة الدكتور 

ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم  راشد  املهندس 

الشارقة، لوفد من مجموعة ريتكو العاملية التابعة 

لدولة كوريا الجنوبية برئاسة جى اس شونج رئيس 

املجموعة.

راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  ورحب   

الليم يف بداية اللقاء بالوفد الكوري الجنويب، مؤكداً 

العدادات  الهيئة تعمل عىل استكامل منظومة  أن 

الرشكة  داعياً   led بنظام   الشوارع  وإنارة  الذكية 

الكورية إىل املشاركة يف مشاريع البحوث والتطوير 

التجارب  وتبادل  الهيئة،  مع  الفّعال  والتعاون 

توصلت  ما  أحدث  لتطبيق  الطرفني  بني  والخربات 

حول  الذكية  والشبكة  الذكية  املدن  معايري  إليه 

العامل.

راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأكد   

الليم  خالل اللقاء أن الهيئة تنفذ خطة اسرتاتيجية 

من خالل تقسيم مناطق اإلمارة إىل مراحل، بدأت 

العام املايض برتكيب 700 عداد ذيك يف مناطق  يف 

بالحمرية،  الحرة  واملنطقة  والشويهني  مويلح 

بقراءة  الخاصة  والتطبيقات  الربامج  إعداد  وتم 

من  أكرث  تركيب  تم  ثم  ومتابعتها،  العدادات 

تالها  املايض،  يونيو  نهاية  حتى  ذيك  عداد   8000

تركيب نحو 7000 عداد حتى بداية نوفمرب 2016. 

امليدانية  الدراسة  محاور  اللقاء  خالل  واستعرض 

عدد  مع  بالتعاون  الهيئة،  تنفذها  التي  الشاملة 

منظومة  لتطبيق  والعاملية،  املحلية  الرشكات  من 

العّدادات الذكية يف جميع مناطق الشارقة، مشرياً 

االسرتاتيجية  الخطة  إطار  يف  تأيت  الدراسة  أن  إىل 

استبدال  إىل  تهدف  التي   ،2020 لعام  للهيئة 

العّدادات القدمية بعدادات ذكية للمصانع واملراكز 

التجارية واملباين السكنية الكبرية، وأفاد بأن الخطة 

يف  ذكية  عدادات  تركيب  تتضمن  االسرتاتيجية 

املوّزعة  الكهرباء  التوزيع، ملعرفة كميات  محطات 

واإلضافات  الشبكات  من  والفاقد  منطقة،  كل  يف 

العشوائية.

الذكية  الشبكات  استخدام  أن  وذكر   

الطاقة  من   50% نحو  يوفر  أن  ميكن  اإلنارة  يف 

اعتامد  إمكان  درست  الهيئة  وأن  الكهربائية، 

وتطبيق معايري وأنظمة املنازل الذكية التي تتكامل 

بدرجات  والتحكم  الطاقة  استخدام  أنظمة  فيها 

بشكل  الطاقة  استهالك  لخفض  واإلضاءة،  الحرارة 

رئيس  شونج  اس  جى  رحب  جانبه  كبري.ومن 

مجموعة ريتكو العاملية بالتعاون مع هيئة كهرباء 

الرشكة  عمل  مجاالت  واستعرض  الشارقة  ومياه 

العامل  دول  من  عدد  يف  نفذتها  التي  واملرشوعات 

مؤكداً أن املجموعة تحرص عىل تبادل الخربات مع 

إليها  تكنولوجيا توصلت  بأحدث  الهيئة وتزويدها 

والتطبيقات  والربامج  الذكية  العدادت  مجال  يف 

شبكات  معها يف مرشوعات  والتعاون  بها  الخاصة 

اإلنارة الذكية.

كهرباء الشارقة تبحث مع وفد كوري تغطية مناطق الشارقة بعدادات وشبكات 
إنارة ذكية
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استعرض سعادة الدكتور املهندس راشد   

الشارقة،خالل  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم 

للطاقة  اآلسيان  التي قدمها يف مؤمتر  العمل  ورقة 

شارك  والذي  مانيال  الفلبينية  بالعاصمة  النظيفة، 

فيه أكرث من 300 من الخرباء واملتخصصني ميثلون 

 2030 لعام  الهيئة  اسرتاتيجية  مختلفة،  دولة   20

ومحاورها املختلفة والتي تركز عىل الطاقة النظيفة 

العدادات  منظومة  وتطبيق  الذكية  والشبكات 

املستدامة  التنمية  لتحقيق  الوسائل  أفضل  الذكية 

الطاقة  قطاع  تواجه  التي  والتحديات  وتطوير 

الخربات  وتبادل  الجهود  تضافر  ورضورة  النظيفة 

للتغلب عىل هذه التحديات والعمل الحفاظ عىل 

والتقى  الكربونية.  االنبعاثات  وتخفيض  البيئة 

هيئة  رئيس  الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة 

يف  مشاركته  هامش  عىل  الشارقة،  ومياه  كهرباء 

السيدة  مع  النظيفة  للطاقة  الدويل  األسيان  مؤمتر 

الطاقة  لهيئة  التنفيذي  الرئيس  كروز  تييش 

املتجددة الفلبينية ومع ممثل البنك الدويل لقطاع 

رؤساء  من  عدد  باإلضافة  إىل  زاهو  ياوو  الطاقة 

أفضل  معهم  وبحث  املؤمتر،  يف  املشاركني  الوفود 

والعدادات  الشبكات  منظومة  لتطبيق  الوسائل 

الحفاظ  وسبل  املستدامة  التنمية  وتحقيق  الذكية 

عىل البيئة وتخفيض االنبعاثات  الكربونية. 

العمل برضورة  ورقة  من خالل  وطالب   

الخربات  وتبادل  املنطقة  دول  بني  التعاون  تفعيل 

خصوصاً يف مجال تعزيز الجهود املشرتكة يف مجال 

العلوم والتكنولوجيا لتوفري االحتياجات من الطاقة 

املتاحة  الفرص  استغالل  ورضورة  الكهربائية، 

وتوفري االستثامرات املطلوبة لتوفري الطاقة الالزمة 

وتحقيق  االقتصاد  استقرار  تحقيق  يف  تسهم  التي 

التنمية املستدامة والحد من انبعاثات الكربون. 

ضمن ورقة عمل قدمها الدكتور 
راشد الليم بحضور 300 خبير دولي 

يمثلون 20 دولة كهرباء الشارقة 
تستعرض استراتيجيتها في 

مجال الطاقة النظيفة والشبكات 
والعدادات الذكية أمام مؤتمر 

بالفلبين  األسيان 

راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأوضح   

صناعة  يف  التحديات  من  نوعني  هناك  أن  الليم 

تأثريات  تقليل  عىل  العمل  كيفية  أولهام  الطاقة 

تطبيق  وثانيهام  الصادرة  الغازية  االنبعاثات 

منظومة  وتطبيق  لتطوير  الجديدة  التقنيات 

ملواصلة  الالزمة  الطاقة  وتوفري  الذكية  الشبكات 

العمل  رضورة  وأكد  املستدامة.  التنمية  مسرية 

والدويل  واإلقليمي  املحيل  الصعيد  عىل  الجامعي 

الطاقة  استهالك  لرتشيد  حديثة  تقنيات  لتطوير 

االستخدام  بأهمية  املجتمع  فئات  كافة  وتوعية 

إىل أن هيئة كهرباء  ، مشرياً  للطاقة واملياه  األمثل 

صاحب  من  بتوجيهات  أطلقت  الشارقة  ومياه 

السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 

ساعة  مبادرة  الشارقة  حاكم  األعىل  املجلس  عضو 

رسالة  لتوجيه  عام  كل  من   1/7 لتكون  الرتشيد 

القرار  اتخاذ  ومراكز  والسياسيني  املجتمع  لقادة 

برضورة  الفئات  وكافة  املنازل  وربات  واملدارس 

الحيوية  القضية  هذه  اجل  من  الجهود  تضافر 

املستوى  عىل  ملحوظ  نجاح  املبادرة  وحققت 

املحىل واإلقليمي يف دول الخليج العريب وسيتم نرش 

أفكار املبادرة عىل املستوى العريب والعاملي خالل 

مجال  يف  الهيئة  جهود  واستعرض  املقبلة.  األعوام 

تطبيق منظومة الشبكات والعدادات الذكية حيث 

مبختلف  ذيك  عداد  ألف   ١٥ من  أكرث  تركيب  تم 

مناطق إمارة الشارقة خالل الفرتة املاضية وحققت 

التجربة نجاحا كبريا من خالل االستفادة من املزايا 

التي وفرتها للمشرتكني والهيئة.

بصفته  املؤمتر  خالل  القاها  التي  كلمته  يف  وأكد 

أن  متحدث،   ٧٠ ضمن  الوحيد  العريب  املتحدث 

بصفة  الشارقة  وإمارة  عامة  بصفة  اإلمارات  دولة 

وسكانية  اقتصادية  منو  معدالت  تشهد  خاصة، 

عالية  استهالك  معدالت  يتطلب  ما  مرتفعة، 

الصناعية  التنمية  قطاعات  يف  خصوصاً  للطاقة، 

وتوليد الكهرباء وتحلية املياه، ما يتطلب االعتامد 

عىل تنويع مصادر الطاقة واتخاذ الخطوات الالزمة 

أن هيئة كهرباء ومياه  البيئة، مؤكداً  للحفاظ عىل 

السمو  من صاحب  كاملة  ومتابعة  بدعم  الشارقة 

عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ 

تطبيق  تعمل عىل  الشارقة،  حاكم  األعىل  املجلس 

الكهرباء  إنتاج  يف  العاملية  الجودة  معايري  أعىل 

بتنويع  الخاصة  الدراسات  وتنفذ  املياه  وتحلية 

املتجددة  الطاقة  عىل  واالعتامد  الطاقة  مصادر 

الحفاظ  تجاه  االجتامعية  مسؤولياتها  وتتحمل 

وأشار  اقتصادية.   تنمية  ألية  كأساس  البيئة  عىل 

مبعايري  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  التزام  إىل 

وتنمية  مرشوعاتها  جميع  يف  البيئة  عىل  الحفاظ 

وتطوير  واملياه  للطاقة  األمثل  باالستخدام  الوعي 

مصادر  جميع  استغالل  نجاح  لضامن  التكنولوجيا 

آمنة  طاقة  إمدادات  يضمن  مام  العامل  يف  الطاقة 

رئيس  وأهدى  القادمة.   لألجيال  وآمنة  ومستقرة 

هيئة كهرباء ومياه الشارقة كتابه الذي صدر مؤخراً 

بعنوان التنمية املستدامة املوجة الرابعة لالقتصاد 

املؤمتر  يف  املشاركني  الوفود  رؤساء  من  عدد  إىل 

واستعراض  رشح  بطريقة  إعجابهم  أبدوا  الذين 

أهداف التنمية املستدامة ورضورة تضافر الجهود 

لتحقيقها وابرز العوامل التي تساعد عىل تحقيقها.
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الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  تسلمت   

عدد 140 كتاب جديد من مركز اإلمارات للدراسات 

املركز  إصدارات  ضمن  االسرتاتيجية  والبحوث 

الشيخ  السمو  صاحب  مبادرة  مع  متاشياً  وذلك 

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله 

الوعي  وزيادة  الثقافية  النهضة  ترسيخ  أجل  ومن 

العلم واملعرفة واإلطالع  اإلجتامعي وترسيخ ثقافة 

لدى املوظفني. وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد 

الهيئة  الشارقة أن  الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه 

تشجع املبادرات الثقافية وتحرص عىل املشاركة يف 

وأشاد  رعايتها،  يف  واملساهمة  الثقافية  الفعاليات 

ودوره  والبحوث  للدراسات  اإلمارات  مركز  بجهود 

املتميز يف نرش الثقافة والوعي . وأشار إىل أن هيئة 

مبادرات خالل   10 أطلقت  الشارقة  ومياه  كهرباء 

عام 2016 تفاعاًل مع إعالن صاحب السمو الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 

ترسيخ  إىل  والهادف  القراءة«،  »عام  2016م  عام 

العامل  ثقافات  واالطالع عىل  واملعرفة  العلم  ثقافة 

الثقافية  واملرشوعات  املبادرات  من  سلسلة  عرب 

والفكرية واملعرفية، بهدف تحفيز املوظفني وأفراد 

املجتمع عىل القراءة واكتساب املعارف.

تماشيًا مع مبادرة رئيس الدولة وتشجيع الموظفين 
على القراءة

كهرباء الشارقة تتسلم 140 كتاب من مركز البحوث 
والدراسات االستراتيجية

راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأكد   

أن  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم 

التننمية  لتحقيق  الصحيح  الطريق  تشكل  القراءة 

يستلزم  مام  املعرفة  عىل  تعتمد  التي  املستدامة 

اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لتشجيع أجيالنا عىل 

مجتمع  هو  القارئ  فاملجتمع  واالطالع،  القراءة 

متطور ومتحرض، مشرياً إىل أن إطالق هيئة كهرباء 

وتفاعاًل  متاشياً  مبادرات   10 لعدد  الشارقة  ومياه 

مع إعالن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان عام 2016  عاماً للقراءة يؤكد حرص الهيئة 

عىل تطوير وتشجيع موظفيها وكافة أفراد املجتمع 

عىل القراءة. وأكد أن عام القراءة ساهم يف تعزيز 

ثقافة القراءة لدى جميع أفراد املجتمع األمر الذي 

معارفهم  وتعزيز  املستقبل  أجيال  عىل  سينعكس 

نحو  والتطور  االبتكار  عجلة  وانطالق  ومهاراتهم 

آفاق جديدة ويعزز من القدرة التنافسية يف كافة 

املجاالت ومثن دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور 

األعىل  املجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان 

عىل  تشجع  التي  املبادرات  لكافة  الشارقة  حاكم 

القراءة وترسيخ ثقافة املعرفة مام ساهم يف جعل 

الشارقة منارة للمعرفة  وعاصمة للثقافة العربية. 

اعتمدتها  التي  املبادرات  وتضمنت   

تنظيم  القراءة،  عام  مبادرة  ضمن  الهيئة  أطلقتها 

معرض داخيل بالهيئة يضم مجموعة متنوعة تزيد 

مختلف  اإلصدرات يف  أحدث  من  كتاب   500 عن 

السمو  صاحب  إصدرات  ومنها  املعرفة  مجاالت 

عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ 

املجلس األعىل حاكم الشارقة مام أتاح الفرصة أمام 

وقراءتها،  املعرض  من  الكتب  إلستعارة  املوظفني 

ثقافة  مرشوع  مع  التعاون  املبادرات  وتضمنت 

بال حدود إلنشاء 9 مكتبات تضم 1000 كتاب يف 

املختلفة  الهيئة  وإدارات  املشرتكني  خدمة  مكاتب 

وإتاحة قراءتها للمراجعني واملوظفني، كام تضمنت 

العامل  تجمع  نقاط  يف  مكتبات  توفري  املبادرات 

قدمه  العريب  للخط  معرض  وتنظيم  والفنييني، 

وتكريم  حلوم،  سليامن  بالهيئة  املوهوب  املوظف 

املجتمع  ورموز  قراءة  األكرث  باملوظفني  اإلحتفاء 

شخصية  مبادرة  خالل  من  املعرفة  مجاالت  يف 

مبادرة  إطالق  الفعاليات  تضمنت  وكام   ، الشهر 

تحدي املعرفة من خالل قراءة كتاب والتنافس يف 

امام عدد من املوظفني لتحقيق االستفادة،  عرضه 

، كام أهدت إدارة املوارد البرشية مكتبة مصصمة 

الهيئة  رئيس  سعادة  ملكتب  إقرأ  كلمة  عىل شكل 

عىل  الهيئة  وحرصت  الزائرين،  وكبار  للضيوف 

عىل  وتشجيعهم  املجتمع  رشائح  كافة  استهداف 

أطلقت  حيث  تناسبهم  برامج  خالل  من  القراءة 

قصص  رسد  خالل  من  »الحكوايت«  مبادرة  الهيئة 

لتشجيعهم  لألطفال  محببة  بطريقة  كتب  وعرض 

عىل القراءة وتنظيم معرض بالتعاون مع دار ُكتاب 

للنرش وتنظيم صالون ثقايف ملناقشة الكتب.

من  الكعبي  حمد  أوضح  جانبه  ومن   

البحوث والدراسات االسرتاتيجية أن مرشوع  مركز 

مختلف  يف  الحكومية  الجهات  مكتبات  تزويد 

وضع  إىل  يهدف  املركز  بإصدارات  الدولة  أنحاء 

بذرة الثقافة لدى كل موظف حتى تنمو بالرعاية 

واإلهتامم وإضافة كتب ومؤلفات جديدة وتشجيع 

الحكومية  والدوائر  بالهيئات  واملراجعني  املوظفني 

شتى  يف  ثقافاتهم  وتنمية  واإلطالع  القراءة  عىل 

أهداها  التي  الكتب  مجموعة  املجاالت ، وأن 

الشارقة تضم مجموعة  ومياه  كهرباء  لهيئة  املركز 

متنوعة من الكتب والدراسات واملؤلفات يف شتى 

املجاالت. 
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الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  أطلقت   

ضمن  ومتميزة  جديدة  وفعاليات  مبادرات   6

الذي   ،2016 لالبتكار«  اإلمارات  »أسبوع  فعاليات 

عقد باكسبو الشارقة ، مبشاركة واسعة من الجهات 

فئات  ومختلف  واألكادميية  والخاصة  الحكومية 

تشجيع  يف  الهيئة  لنهج  مواصلة  وذلك  املجتمع، 

االرتقاء  يف  لجهودها  وتعزيزاً  االبتكار،  ثقافة 

وأوضح  جديدة.  أفكار  خالل  من  العمل  مبنظومة 

هيئة  رئيس  الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة 

كهرباء ومياه الشارقة أن تبني املبادرات اإلبداعية 

لتوجهيات صاحب  تنفيذاً  يأيت  الهيئة  وتطبيقها يف 

السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 

إىل  الرامية  الشارقة  حاكم  األعىل  املجلس  عضو 

يف  واالبداع  االبتكار  عىل  واالعتامد  التميز  تحقيق 

املجتمعية  واملشاركة  الحكومية  الخدمات  تقديم 

واكتشاف  والحكومية  الخاصة  الجهات  كافة  مع 

أنا  إىل  مشرياً  املجاالت  كافة  يف  املواهب  وتنمية 

مبادرة أن مبدع التي أطلقتها الهيئة تلقت أكرث من 

وتنفيذ  دراستها  وتم  مبدع  وإقرتاح  فكرة    1000

أفضل  وتقديم  اإلجراءات  لتيسري  منها  العديد 

الخدمات للمشرتكني وأمثرت هذه األفكار املبتكرة 

يف زيادة القدرة التنافسية وتطوير مجاالت العمل 

.

بيئة  الهيئة تحرص عىل  توفري  أن  وأكد    

عمل جاذبة ومشجعة لإلبداع واالبتكار واكتشاف 

املتميزين واملبدعني وتطوير مهاراتهم وتشجيعهم 

عىل تنفيذ أفكارهم ومقرتحاتهم اإلبداعية واملبتكرة 

حتى  للمستقبل  ودافع  ايجابية  قوة  إىل  وتحويلها 

تشمل مسبار لالبتكار ومنزل 
المستقبل كهرباء الشارقة 

تطلق 6 مبادرات جديدة ضمن 
أسبوع االبتكار

الخريطة  عىل  اإلمارات  مكانة  تعزيز  يف  تساهم 

العاملية يف مجال البحث العلمي  واإلنساين، مشرياً 

تبنى  نحو  ثابته  بخطوات  تسعى  الهيئة  أن  إىل 

األساليب الحديثة واملتطورة يف شتى املجاالت مام 

مبواصفات  للمشرتكني  خدماتها  تقديم  يف  يساهم 

عاملية حيث أطلقت الهيئة خالل العامني املاضيني 

مهارات  لتطوير  مبتكرة  مبادرة   35 من  أكرث 

ساهم  مام  اإلبداعية  طاقاتهم  وتفجري  املوظفني 

مسبوقة.  غري  وانجازات  نوعية  طفرة  تحقيق  يف 

أطلقتها  التي  والفعاليات  املبادرات  أن  إىل  وأشار 

لالبتكار  اإلمارات  أسبوع  فعاليات  ضمن  الهيئة 

شملت »حائط االبتكار« والذي ميثل منصة »فكريت 

لعرض  اليكرتوين  جهاز  عن  عبارة  وهو  سيوا«  لــ 

األفكار اإلبداعية يتيح للزائرين اإلطالع عىل األفكار 

املبتكرة التي طبقتها الهيئة خالل العامني املاضيني 

ميكن  كام  الجوائز  من  عدد  خاللها  من  وحصدت 

مجاالت  يف  واألفكار  املقرتحات  تقديم  للزائرين 

يف  تساهم  والتي  الطبيعي  والغاز  واملياه  الكهرباء 

األبعاد  الثنايئ  الباركود  نسخ  خالل  من  التطوير 

وتقديم الفكرة عرب الهواتف الذكية او كتابتها عىل 

حائط اإلبتكار. 

واملرشوع الثاين لالبتكار يتضمن الرافعة   

املبتكرة وهو مرشوع تم من خالله تحويل مفتاح 

كهربايئ إىل رافعة كهربائية مبتكرة غري متوفرة يف 

املكثفات  إستبدال  عملية  يف  وتستخدم  األسواق، 

 750 من   أكرث  إىل  وزنها  يصل  والتي  الكهربائية 

والجهد  الوقت  وفرت  بدورها  والتي   ، كيلوجرام 

وأشار  املعدات.  عىل  والحفاظ  للعاملني  واألمان 

التميز إىل أن املبادرة  الله مدير إدارة  محمد عبد 

الثالثة التي عرضتها الهيئة  ضمن أسبوع اإلمارات 

بناء  تتضمن  املستقبل  منزل  شعار  تحت  لالبتكار 

منصة يتم عرض افضل االبتكارات يف توفري استهالك 

من  مامرسات  عرب   40% اىل  تصل  والتي  الطاقة 

استخدام  والستائر وعرض  والتكييف  االنارة  خالل 

مبادرة  أما  املنزل،  يف  للتحكم  الصويت  نظام سريي 

كبسولة الراحة فهي كبسولة معززة لشحن الطاقة 

تهوية  نظام  من  الراحة  سبل  وتوفري  اإليجابية 

خاص ونظام صويت وشاشة عرض ليتمكن املوظف 

سيوا  أصدقاء  االيجابية، وضمن  للطاقة  من شحن 

مبتكرة  بعجلة  املبدعني  الطلبة  من  عدد  سيشارك 

لشحن أجهزة األيباد والهاتف من الكهرباء الناتجة 

عن الحركة .

عبدالله  محمد  قدم  الفعاليات  وضمن   

مسبار   « بعنوان  عمل  ورشة  التميز  إدارة  مدير 

يف  اإلبتكارية  املامرسات  أفضل  حول   « االبتكار 

الشارقة  تتضمن عرض موجز  هيئة كهرباء ومياه 

إعداد  يف  وشارك  فرعية  عمل  وورش  ومناقشات 

مدير  العبيديل  سيف  املهندس  املبدع  الورشة 

مكتب صيانة محطات 33 .
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الخربات  بتبادل  الهيئة  ملبادئ  تنفيذاً   

ترشيد  مجال  يف  جديد  هو  ما  كل  عىل  واالطالع 

املبتكرة  التجارب  من  واالستفادة  الطاقة  استهالك 

من  عدد  لزيارة  برنامج  الرتشيد  إدارة  نظمت 

رشائح  لتوعية  الوسائل  أفضل  لبحث  الجهات 

استهالك  ترشيد  مجال  يف  دورها  وتفعيل  املجتمع 

الرتشيد  ادارة  من  وفد  قام  حيث  واملياه  الطاقة 

بزيارة ملركز محمد بن راشد للفضاء واطلع الوفد 

والذي  املستقل«  املستدام  البيت   « منوذج  عىل 

بناءه  تم  وقد  املنطقة،  يف  نوعه  من  األول  يعترب 

العامة  الكهرباء  شبكة  عن  مستقل  يكون  بحيث 

تحويل  بهدف  الشمس  من  ذاتية  طاقة  وينتج 

مصدر  اىل  للطاقة  مستهلك  من  االسكان  قطاع 

لها، ويعد هذا البيت منوذج لتوفري بيئة مستدامة 

الكربونية  االنبعاثات  من  الحد  يف  ويساهم 

للموارد  العامة  اإلدارة  من  لدعوة  وتلبية  الضارة 

لرشطة  العامة  بالقيادة  املساندة  والخدمات 

احمد  ضم  الرتشيد  إدارة  من  وفد  زار   ، عجامن 

املحضار رئيس قسم الدعم الفني وعبدالله املقبايل 

القيادة العامة لرشطة عجامن لبحث سبل التعاون 

وملناقشة أحدث طرق ترشيد الكهرباء واملاء وآلية 

الوفد  واستقبل  لهم،  التابعة  املباين  يف  تنفيذها 

الرائد املهندس سامل العلييل مدير إدارة الخدمات 

فرع  مدير  الشاميس  محمد  والنقيب  املساندة 

للسنة  الرتشيد  إدارة  وشاركت   . العامة  الخدمات 

مسؤوليتي  بيئتي  معرض  يف  التوايل  عىل  الثالثة 

الوطنية والذي تنظمه وزارة التغري املناخي والبيئة 

يف حديقة الحيوانات مبدينة العني، حرصا منها عىل 

تعزيز املشاركة مع الجهات واملؤسسات االتحادية 

نرش  بغرض  الهيئة  واسرتاتيجية  لرؤية  الداعمة 

املوارد  واستدامة  الطاقة  استهالك  ترشيد  ثقافة 

محور  املعرض ضمن  يف  املشاركة  وجاءت  البيئية، 

رشيحة  استهداف  خالله  من  وتم  والطاقة  املياه 

الطرق  بأفضل  لتوعيتهم  والزوار  املدارس  طالب 

للحفاظ  واملياه  الطاقة  استهالك  ترشيد  يف  املتبعة 

عىل استدامتها.

فعاليات  مع  وتزامناً  أخرى  ناحية  ومن   

شهر الطاقة وتحقيقاً الهداف ورؤية الهيئة 2020   

إلدارة  زيارات  برنامج 
تبادل  بهدف  الترشيد 
واالستفادة  الخبرات 

من التجارب المبتكرة

قامت ادارة الرتشيد بتوجيهات من سعادة الدكتور 

اجهزة  برتكيب  الهيئة  رئيس  الليم  راشد  املهندس 

بن  حذيفة  مبسجد  التكييف  الجهزة  ثرموستات 

الرثموستات  هذه  وتعمل  اللية  مبنطقة  املحصن 

الحرارة  درجات  بضبط  وتقوم  حديثة  بتقنية 

مدار  الخمسة عىل  الصالة  مواقيت  مع  اتوماتيكياً 

اليوم وبلغت نسبة التوفري يف الطاقة 26 % خالل 

فرتة الدراسة.
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القاسمي  أحمد  بن  سلطان  الشيخ  كرم   

خالد  وسعادة  اإلعالمي  الشارقة  مجلس  رئيس 

التجاري  اإلمناء  هيئة  رئيس  املدفع  جاسم 

وذلك  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  والسياحي، 

الفعاليات  إلنجاح  والداعم  البارز  لدورها  تقديراً 

باعتبارها رشيك اسرتاتيجي وراعي للدورة السابعة 

لـ »مهرجان أضواء الشارقة« . وتسلم درع التكريم 

رئيس  سعادة  مكتب  مدير  موىس  محمد  عمر 

اإلمناء  هيئة  نظمته  الذي  الحفل  خالل  الهيئة 

التجاري والسياحي يف قاعة املدينة الجامعية.

وأكد عمر محمد موىس أن هيئة كهرباء   

كافة  ودعم  املشاركة  عىل  تحرص  الشارقة  ومياه 

الحضاري  الوجه  تربز  التي  واألنشطة  الفعاليات 

بفضل  الشارقة  بإمارة  تحققت  التي  واالنجازات 

الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  ورؤية  توجيهات 

األعىل  املجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان 

أضواء  مهرجان  أن  إىل  وأشار  الشارقة   حاكم 

التي  الفعاليات  أبرز  من  واحد  يعترب  الشارقة 

تنظمها الشارقة عىل مستوى املنطقة ، حيث يعزز 

والعواصم  املدن  قامئة  ضمن  اإلمارة  مكانة  من 

العاملية الكربى التي تركز عىل سياحة املهرجانات، 

كام يعترب فرصة للتوعية ولفت االنتباه إىل أهمية 

ترشيد  عىل  العمل  ورضورة  حياتنا  يف  الطاقة 

استهالكها من خالل استخدام التكنولوجيا الحديثة 

الطاقة يف  استخدام  الصحية يف  السلوكيات  وإتباع 

اإلنارة واألجهزة املختلفة  

وتثمن الهيئة جهود هيئة اإلمناء التجاري   

بوضوح  نتائجها  ظهرت  التي  املتميزة  والسياحي 

السياحية  النهضة  خالل  من  املاضية  الفرتة  خالل 

كافة  تفعيل  ظل  يف  الشارقة  إمارة  شهدتها  التي 

الشارقة   إمارة  بها  تزخر  التي  السياحية  املقومات 

التي تقف شامخة لتجذب إليها األفواج السياحية 

تكريم كهرباء الشارقة لدوها البارز في دعم مهرجان أضواء الشارقة

به  تتميز  مبا  لإلستمتاع  األرض  بقاع  كافة  من 

الشارقة من تراث ثقايف وحضاري عريق  .
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ومياه  كهرباء  هيئة  استقبلت   

إلعتامد  طلب  ألف  عدد20,473  الشارقة 
الدائم  الخدمات  وتوصيل  مخططات 
واملؤقت خالل عام 2016 منها عدد 12,931 
وتصاميم  مخططات  إلعتامد  طلب  ألف 
الخدمات  لتوصيل   6,686 وعدد  املشاريع 
الدائم  وعدد 856 للتوصيل املؤقت للمباىن 
الشارقة  يف  والصناعية  والسكنية  التجارية 
الدكتور  سعادة  وأوضح   .2016 عام  خالل 
كهرباء  هيئة  رئيس  الليم  راشد  املهندس 
ومياه الشارقة أن الهيئة تنفذ خطة لتطوير 
كافة  يف  الكهرباء  توزيع  ومحطات  شبكات 
تستغرق  ال  بحيث  الشارقة   إمارة  مناطق 
املباين  إىل  الكهرباء  لتوصيل  املحددة  الفرتة 
بإمارة  مناطق  كافة  يف  والتجارية  السكنية 

تسعى للقضاء على قوائم االنتظار نهائيًا
وتوصيل  مخططات  إلعتماد  طلب  ألف   20,473 تستقبل  الشارقة  كهرباء 

الخدمات الدائم والمؤقت خالل عام 2016

الشارقة سوى أيام قليلة  بعد استالم طلبات 
توصيل الكهرباء

خالل  من  تسعى  الهيئة  أن  وأكد   
أفضل  عىل  واالعتامد  السليم  التخطيط 
إىل  الكهرباء  شبكة  لتطوير  العاملية  النظم 
وتوصيل  االنتظار  قوائم  عىل  نهائياً  القضاء 
التيار الكهربايئ ألي مرشوع فور االنتهاء منه 
الكامل  التزام املالك  ، دون أي تأخري برشط 

برشوط األمن والسالمة.

معايري  وضعت  الهيئة  أن  وأوضح   
وتم  املختلفة  للمشاريع  الكهرباء  لتوصيل 
االستشارات  مكاتب  من   200 مع  التنسيق 
بهدف  الطاقة  لفريق  لالنضامم  الهندسية 
وتطبيق  لوضع  اإلسرتاتيجية  الرشاكة  تفعيل 

املعايري واملتطلبات واآلليات الخاصة بأنظمة 
إدارة الطاقة الذكية يف إمارة الشارقة بهدف 
وتطبيق  العاملية  التغريات  ومواكبة  التطوير 
العاملية  االستهالك  ترشيد  أنظمة  أفضل 
خالل  من  املستدامة  التنمية  وتحقيق 
إسرتاتيجية واضحة لتحقيق التميز والريادة . 
وأشار إىل أن العمل الجاد والتخطيط القائم 
الستمرار  السبيل  هام  واملعرفة  العلم  عىل 
مسرية البناء والتطوير التي يقودها صاحب 
محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو 
القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة 
عىل أرض اإلمارة والتي تظهر نتائجها بوضوح 
إمنائية  طفرات  من  نشاهده  ما  خالل   من 
ومبزيد  املجاالت  جميع  يف  رائدة  وإنجازات 
من الجهد والتكاتف تستمر املسرية ونحافظ 
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لصالح  تحققت  التي  املكتسبات  عىل 
املواطنني واملقيمني عىل أرض الشارقة.

 
من  بتوجيهات  الهيئة  أن  وأكد   
عىل  تعمل  الشارقة  حاكم  السمو  صاحب 
التوزيع  وشبكات  اإلنتاج  محطات  تطوير 
بالتعاون مع كربيات الرشكات العاملية ومراكز 
الهيئة  أن  إىل  مشرياً  والجامعات  األبحاث 
واستخدمت  التطوير  من  الكثري  أدخلت 
من  العمل  أساليب  يف  التقنيات  احدث 
أفضل  بيئة عمل  توفري  منطلق حرصها عىل 
تضمن تواصل واستمرار عالقتها مع مكاتب 
االستشارات الهندسية، مع تفعيل مشاركتهم 
املامرسات  أفضل  وتطبيق  األداء  لتطوير 
استهالك  ترشيد  مجال  يف  خاصة  العاملية 
الهيئة  خطة  تستهدف  حيث  واملياه  الطاقة 
االستهالك  ترشيد   2020 لعام  االسرتاتيجية 

بنسبة ال تقل عن 30%.
القطاع  عىل  تركز  الهيئة  أن  إىل  وأشار 
السكني الذي ميثل %72 من قيمة االستهالك 

أو  الصناعية  سواء  األخرى  القطاعات  بينام 
التجارية أو الخدمية متثل 28%.

 
هاشم  بن  عبيد  مريم  وأوضحت   
طلبات  أن  املشرتكة  الخدمات  إدارة  مدير 
خالل  اإلدارة  استقبلتها  التي  التوصيل 
اعتامد  طلب   12931 تضمنت   2016 عام 
 5280 تشمل  املشاريع  وتصاميم  مخططات 
طلب اعتامد مخططات كهرباء وعدد 3783 
طلبات  و3868  مياه  مخططات  اعتامد 
اعتامد مخططات الغاز الطبيعي وفيام يخص 
الهيئة  استقبلت  الدائم  التوصيل  طلبات 
تشمل   2016 عام  خالل  طلب   6686 عدد 
و2777  للكهرباء  دائم  توصيل  طلب   2840
للمياه وعدد 1069 للغاز الطبيعي أما فيام 
استقبلت  املؤقت  التوصيل  طلبات  يخص 
طلب   856 عدد  املشرتكة  الخدمات  إدارة 
توصيل  طلب   364 منها   2016 عام  خالل 
للمياه، وضمن   510 وعدد  للكهرباء  مؤقت 
التي تقدمها  املتميزة  الخدمات والتسهيالت 

نفذت  للمتعاملني  املشرتكة  الخدمات  إدارة 
التوصيل  تاريخ  لتعجيل  طلب   301 الهيئة 
التوصيل لعدد 277  وكام تم تقسيط رسوم 

طلب لتوصيل الخدمات 
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هيئة أ الكبري،  القلب  مؤسسة  كرمت   

للدورة  ودعمها  لرعايتها  الشارقة  ومياه  كهرباء 

الذي  املستقبل  يف  االستثامر  مؤمتر  من  الثانية 

أكتوبر  و20   19 يومي  الشارقة  إمارة  استضافته 

النساء والفتيات  املايض تحت شعار »بناء قدرات 

السمو  صاحب  رعاية  وتحت  األوسط«  الرشق  يف 

القاسمي، عضو  الدكتور سلطان بن محمد  الشيخ 

سموه،  وقرينة  الشارقة،  حاكم  األعىل  املجلس 

سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة 

مؤسسة »القلب الكبري«، املنارصة البارزة لألطفال 

املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  لدى  الالجئني 

لالرتقاء  »مناء«  مؤسسة  رئيسة  الالجئني،  لشؤون 

»القلب  مؤسسة  من  كل  تنظمه  الذي   ،  ، باملرأة 

الكبري« اإلنسانية العاملية املعنية مبساعدة الالجئني 

إمارة  من  تتخذ  التي  العامل،  حول  واملحتاجني 

للمساواة  املتحدة  األمم  وهيئة  لها،  مقراً  الشارقة 

املتحدة  األمم  )هيئة  املرأة  ومتكني  الجنسني  بني 

للمرأة(.

عن  الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأعرب 

تحرص  الهيئة  أن  إىل  التكريم، مشرياً  بهذا  اعتزازه 

تهتم  التي  خاصة  املجتمعة  الفعاليات  دعم  عىل 

الربامج واألنشطة  املرأة واألرسة بعدد من  بشئون 

تقديراً لدورها يف املجتمع مؤكداً أن مؤمتر االستثامر 

عىل  الضوء  إلقاء  يف  أهدافه  حقق  املستقبل  يف 

أهمية دور املرأة االجتامعي واالقتصادي والسيايس 

عىل مستوى العامل .

تستضيفه  الذي  العاملي،  املؤمتر  وجمع   

الشارقة للمرة الثانية، ممثيل الحكومات واملنظامت 

الدولية واملنظامت غري الحكومية ومنارصي املساواة 

واإلعالميني  األكادمييني  من  وعدداً  الجنسني،  بني 

حققته  الذي  التقدم  حجم  الستعراض  والخرباء، 

إفريقيا،  وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  يف  النساء 

جانب  إىل  للتنمية،  مستدام  منهج  واستحداث 

إعداد حزمة من الربامج اإلنسانية التي تحافظ يف 

املؤمتر  يتضمن  كام  املرأة.  قدرات  عىل  جوهرها 

املامرسات  وتبادل  جديدة،  رشاكات  إلقامة  منرباً 

املبتكرة  واألساليب  املستفادة،  والدروس  الناجحة، 

منظور  من  املرأة  ومتكني  الجنسني،  بني  للمساواة 

القدرة.

إدراج  الضوء عىل رضورة  املؤمتر  وسلط   

للتمكني  التخطيط  عملية  يف  النسايئ  القطاع 

باحتياجات  االهتامم  رضورة  وعىل  االقتصادي، 

املهارات  عىل  والتدريب  التعليم،  يف  املرأة 

السيام  املوارد،  إىل  الوصول  وضامن  والتوظيف 

لألرس التي تعيلها النساء، يف ظل القيود االجتامعية 

من  كثري  يف  املرأة  عىل  املفروضة  واالقتصادية 

دور  عىل  التأكيد  إىل  املؤمتر  يهدف  كام  البلدان. 

املرأة يف التغيري والسالم واالنتعاش االقتصادي.

مؤسسة القلب الكبير 
تكرم الهيئة على رعايتها لمؤتمر االستثمار في المستقبل
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الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  توجت   

يف  الهيئة  مع  يتعاونون  للرتشيد  جديداً  سفرياً   25

األطفال  لدى  الصحيحة  الرتشيد  سلوكيات  غرس 

تطبيق  عىل  التنافس  روح  ونرش  الصغر  منذ 

املجال من خالل زيارات  أفضل املامرسات يف هذا 

حيث  أقرانهم  مع  والتفاعل  واملدارس  للحضانات 

من  عدد  الجدد  الرتشيد  سفراء  قامئة  ضمت 

أوضح  الدراسية.و  الصفوف  مختلف  يف  األطفال 

هيئة  رئيس  الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة 

تنفيذ  يف  بدأت   الهيئة  أن  الشارقة  ومياه  كهرباء 

الرتشيد  إدارة  أعدتها  التي  امليدانية  الدراسة  نتائج 

تستهدف  التي  الرتشيد  سفراء  مبادرة  تفعيل  حول 

 12  5- من  العمرية  الفئة  أطفال  من  عدد  اختيار 

الهيئة  عام وتتويجهم سفراء للرتشيد يتعاونون مع 

األطفال  لدى  الصحيحة  الرتشيد  يف غرس سلوكيات 

التنافس عىل تطبيق أفضل  منذ الصغر ونرش روح 

واملدارس  للحضانات  زيارات  خالل  من  املامرسات 

وتفعيل دور الشخصيات الكرتونية قطورة وكهروب 

تطبيقات  وابتكار  األطفال  توعية  يف  وشعلول 

تعلم  عىل  األطفال  تساعد  الكرتونية  وألعاب 

أساليب وسلوكيات الرتشيد بطريقة جذابة وتنظيم 

فعاليات ومسابقات يف مراكز الناشئة والتعاون مع 

يف  الثقافية  واملؤسسات  والشعراء  واألدباء  املؤلفني 

املجتمع لتأليف قصص قصرية وإنتاج أفالم كرتونية 

ومرسحيات تناسب الفئة العمرية املستهدفة.

مشاركة  لتعزيز  جهودها  تواصل  الهيئة  أن  وأكد 

البيئة  حامية  قضايا  يف  املدارس  وطالب  األطفال 

وغرس ثقافة ترشيد استهالك الطاقة واملياه لديهم 

الذين  املستقبل  أجيال  باعتبارهم  الصغر  منذ 

النهضة  مسرية  استمرار  يف  املجتمع  عليهم  يعتمد 

واالزدهار ، مشرياً إىل أن قامئة سفراء الرتشيد الجدد 

ضمت أطفال من مختلف الصفوف الدراسية منهم 

وأحمد  السادس  بالصف  جالل  محمد  الطالب 

جالل بالصف الثاين وعدد من األطفال املتميزين.

 وأوضح أن الهيئة تعمل عىل تنفيذ عدد من الربامج 

املتخصصة التي تناسب هذه الفئة العمرية والتي 

تضمنتها وثيقة الشارقة مدينة الرتشيد التي أعدتها 

الهيئة بحيث تعمل عىل اكسابهم مهارات جديدة 

يف أجواء تجمع بني املتعة والفائدة ، حيث أطلقت 

التي  الرتشيد"   "سفراء  شعار  تحت  مبادرة  الهيئة 

العمرية  الفئة  أطفال  من  عدد  اختيار  تستهدف 

من -5 12 عام وتتويجهم سفراء للرتشيد يتعاونون 

الصحيحة  والسلوكيات  األفكار  نرش  يف  الهيئة  مع 

حول هذه القضية الحيوية.

سامل  جمعة  غادة  املهندسة  وأشارت   

ومياه  كهرباء  هيئة  أن  إىل  الرتشيد  إدارة  مدير 

سفراء  أداء  تقييم  عىل  باستمرار  تعمل  الشارقة 

حول  األساسية  باملعلومات  وتزويدهم  الرتشيد 

تنفذ  كام  الصحيحة،  الرتشيد  وسلوكيات  مفهوم 

الرتشيد  سفراء  لتأهيل  تدريبي  برنامج  الهيئة 

تتضمن  الختيارهم  محددة  رشوط  ووضعت 

بالخيال  ومتتعهم  واالبتكار  االبداع  عىل  قدرتهم 

الرتشيد  بأهمية  الطالب والطالبات  لتوعية  الواسع 

ونرش ثقافة الرتشيد بني الطلبة من خالل الوسائل 

الطاقة  إنتاج  مبراحل  الطلبة  وتعريف  املختلفة 

لتقليل  واملامرسات  الوسائل  وأفضل  املياه  وتحلية 

استهالك الطاقة واملياه واملساعدة يف خفض فاتورة 

سن  فس  وذلك  واملنزل  باملدرسة  واملياه  الكهرباء 

عرب  األطفال  ابداعات  الهيئة  وتستقبل  مبكرة 

موقعها االليكرتوين والتي تتضمن رسومات وأفكار 

ترشيدية مبتكرة.

قسم  رئيسة  دخني  بن  موزة  وأوضحت   

التوعية والتثقيف بالهيئة أن مبادرة سفراء الرتشيد 

وتم  ملحوظاً  نجاحاً  وحققت  عام  منذ  انطلقت 

لألطفال  املستمرة  املتابعة  لتشمل  الفكرة  تطوير 

عىل  وقدرتهم  أدائهم  وتقييم  الرتشيد  سفراء 

استيعاب وتوصيل املعلومات إىل زمالئهم ألن عليهم 

دور كبري يف نرش األفكار والسلوكيات الصحيحة عن 

األمثل  باألسلوب  الطاقة واملياه  الرتشيد واستخدام 

إىل  إضافة  حياتنا،  وعىل  البيئة  عىل  ذلك  وتأثري 

العديد  وهناك  القادمة.  األجيال  حياة  عىل  تأثريه 

لتصحيح  لتحقيقها   الهيئة  التي تسعى  األمور  من 

املفاهيم واملامرسات الخاطئة يف بعض املؤسسات 

زيادة معدالت  إىل  تؤدي  التي  بالشارقة  والجهات 

املياه والكهرباء والغاز واستخدامها  االستهالك من 

بطريقة أكرث وعياً ، واكدت أن سفراء الرتشيد بعد 

تأهيلهم يؤدون دور مهم داخل املدارس من خالل 

حث الطلبة وتوجيههم نحو مفهوم ترشيد استهالك 

الكهرباء واملياه مبختلف الوسائل التي تبعث روح 

النشاط يف نفوسهم وتستهدف الطالب والطالبات 

يف مختلف املراحل الدراسية.

كهرباء الشارقة 
للترشيد  سفيرًا   25 تتوج 
لتأهيل  برنامج  وتنفذ 

وتقييم آداء المشاركين



الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  دشنت   

احتفاالتها  فعاليات  كأوىل  االمارايت  االبداع  معرض 

باليوم الوطني الــ 45 والذي ينظمه فريق االتحاد 

الحكومية  الجهات  من  عدد  مع  بالتعاون  بالهيئة 

نوفمرب   17 إىل   15 من  الفرتة  خالل  والخاصة 

ابداعية  تراثية  عروض  تقديم  خالله  2016وتم 

البيئة  به  تتمتع  الذي  الرثاء  عىل  الرتكيز  بهدف 

وذلك  واالبتكار  التصميم  يف  واإلبداع  اإلماراتية 

مفاهيم  وترسيخ  الوطنية  الهوية  دعم  بهدف 

شهد  املوظفني.  لدى  املجاالت  شتى  يف  اإلبداع 

راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  املعرض  تدشني 

والشيخة  الشارقة  كهرباء ومياه  رئيس هيئة  الليم 

جمعية  رئيسة  نائبة  القاسمي  سعود  بنت  مجد 

االتحاد النسائية بالشارقة وسارة عيل بن كرم مدير 

من  وعدد  بالشارقة  النسائية  االتحاد  جمعية  عام 

مديري اإلدارات ورؤساء األقسام واملوظفني بالهيئة

راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأكد   

الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة 

ومشجعة  جاذبة  عمل  بيئة  توفري  عىل   تحرص 

واملبدعني  املتميزين  واكتشاف  واالبتكار  لإلبداع 

وتطوير مهاراتهم وتشجيعهم عىل تنفيذ أفكارهم 

أن  إىل  مشرياً  واملبتكرة،  اإلبداعية  ومقرتحاتهم 

األساليب  تبنى  نحو  ثابته  بخطوات  تسعى  الهيئة 

الحديثة واملتطورة يف شتى املجاالت مام يساهم يف 

تقديم خدماتها للمشرتكني مبواصفات عاملية حيث 

لدعم مسيرة االبتكار والهوية الوطنية
كهرباء الشارقة تدشن احتفاالتها باليوم الوطني بمعرض اإلبداع اإلماراتي 

أطلقت الهيئة أكرث من 30 مبادرة مبتكرة لتطوير 

مهارات املوظفني وتفجري طاقاتهم اإلبداعية.

راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأثنى   

بها موظفو  قام  التي  املشاريع والربامج  الليم عىل 

الهيئة املبدعون خاصة من فريقي االتحاد برئاسة 

تطوير  يف  جهودهم  أمثرت  والتي  الربدان   منى 

اإلبداع  معرض  أن  إىل  مشرياً  العمل  منظومة 

من  مببادرة  الثانية  للمرة  يقام  الذي  اإلمارايت 

تبذلها  التي  الجهود  اطار  يف  يأيت  االتحاد  فريق 

الشيخ  السمو  صاحب  لتوجهيات  تنفيذاً  الهيئة 

الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس 

التميز  تحقيق  إىل  الرامية  الشارقة  حاكم  األعىل 

واالعتامد عىل االبتكار واالبداع يف تقديم الخدمات 

الجهات  كافة  مع  املجتمعية  واملشاركة  الحكومية 

املواهب يف  وتنمية  واكتشاف  والحكومية  الخاصة 

كافة املجاالت.

عىل  موظفيها  تحفز  الهيئة  أن  وأوضح   

وافضل  احدث  وإبراز مواهبهم واستخدام  االبداع 

التقنيات ملواكبة التطور وما تم عرضه يف املعرض 

موظفو  قدمها  التي  املبتكرة  املشاريع  من  جزء 

للربط  للمعرض  الرتايث  الطابع  اعتامد  وتم  الهيئة 

االبداع  مسرية  أن  إىل  والرمز  والحارض  املايض  بني 

مر  عىل  ومستمرة  اإلمارايت  الشعب  يف  متأصلة 

سعود  بنت  مجد  الشيخة  وأشادت  العصور. 

النسائية  االتحاد  جمعية  رئيسة  نائبة  القاسمي 

كهرباء  هيئة  تطلقها  التي  باملبادرات  بالشارقة 

وتوطيد  موظفيها  مهارات  لتنمية  الشارقة  ومياه 

السعادة  وتحقيق  االيجابية  والروح  العالقات 

واملشاركة املجتمعية املتميزة للهيئة مشرية إىل أن 

والرتاث  األصالة  عن  يعرب  اإلمارايت  اإلبداع  معرض 

ودعوة  الغايل  الوطن  لهذا  واإلنتامء  االمارايت 

تحذو  أن  ومتنت  الوطنية.  هويتنا  عىل  للحفاظ 

جميع الهيئات والدوائر الحكومية بدولة اإلمارات 

نهج هيئة كهرباء ومياه الشارقة  يف تنظيم وإطالق 

املبادرات املبتكرة التي تساهم يف االرتقاء مبستوى 

وتحقيق  املجتمعية  واملشاركة  الوظيفية  الكوادر 

التنمية املستدامة.  

قائد فريق  الربدان  منى  وأوضحت   

االتحاد بالهيئة أن فعاليات املعرض تضمنت عرض 

القديم  والسوق  اإلماراتية  اإلبداعية  املشاريع 

واالبتكار  واالبداع  قدمياً  اليدوية  الحرف  وعرض 

األكالت  من  بوفية  وإعداد  كام  تضمنته  الذي 

الشعبية وغريها من الفعالياتن واألنشطة املتميزة.

يف  الجهات  من  لعدد  املتميزة  باملشاركة  وأشادت 

فعاليات املعرض التي ستستمر عىل مدار ثالثة أيام 

باملقر الرئييس للهيئة ومتاحة للموظفني واملراجعني 

وأرسهم وفئات ورشائح املجتمع األخرى.
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الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  نظمت   

عىل  االبتكار«  »مسبار  بعنوان  عمل  ورشة 

هامش مشاركتها يف فعاليات »أسبوع اإلمارات 

الشارقة   باكسبو  عقد  الذي   ،2016 لالبتكار« 

التميز،  إدارة  مدير  الله  عبد  محمد  قدمها 

حول  املتميزة  املحاور  من  عدد  وتضمنت 

اإلبتكار  واسرتاتيجية  العاملية  اإلبتكار  منظومة 

الهيئة  طبقتها  التي  النامذج  وبعض  الهيئة  يف 

خالل الفرتة املاضية. واستعرض محمد عبد الله 

خالل  الورشة 9 معايري لالبتكار، تبدأ بتوضيح 

وعرض  واإلبداع،  واالخرتاع  االبتكار  بني  الفرق 

عىل  بالرتكيز  االبتكار  عن  »جوجل«   منهجية 

املمكنات واملعنيني باالبتكار مع رضورة مراعاة 

أن األوضاع تتغري بشكل مستمر، مشرياً إىل أن 

للتطور  الحاسم  العامل  هي  أصبحت  الرسعة 

والفوز، حيث أن الرسعة يف اتخاذ القرار وإنجاز 

عمليات  تحكم  ما  هي  وتطويرها  العمليات 

التقدم يف مختلف املجاالت.

خالل  من  تهدف  الهيئة  أن  وأكد   

تنظيم ورشة العمل إىل إلقاء الضوء عىل اهمية 

الريادة  لتحقيق  رضورة  أصبح  الذي  االبتكار 

الخدمات  وتقديم  املقدمة  يف  واالستمرار 

للشعوب،  السعادة  تحقق  ومعيري  مبواصفات 

على هامش مشاركتها في أسبوع االمارات لالبتكار
معايير  حول  عمل  ورشة  تنظم  الشارقة  كهرباء   

اإلبداع 

كام انها تهدف لتبادل الخربات واالستفادة من 

التجارب الناجحة يف مجال االبتكار.

الورشة  أن  الله   عبد  محمد  وأضاف   

شملت عرضاً مفصاًل ملنهجية هيئة كهرباء ومياه 

الشارقة يف االبتكار من خالل مبادرة »أنا مبدع« 

جانب  اىل   ،2014 عام  الهيئة  اطلقتها  والتي 

عرض ملنظومة االبتكار، مبصاحبة عروض ألفضل 

السنوات  خالل  تطويرها  تم  التي  املامرسات 

استقبلت  حيث  املبادرة  إطالق  منذ  املاضية 

الهيئة أكرث من 1000 فكرة واقرتاح وتم دراستها 

من كافة الجوانب االقتصادية والفنية وتطبيق 

مجموعة  العمل  ورشة  تضمنت  كام  أفضلها،  

اإلبداع  مواهب  بتنمية  الخاصة  التامرين  من 

واالبتكار واألفكار والتي تخاطب العقل بجانبيه 

األمين واأليرس لدى األشخاص املبدعني.

عنوان  اختيار  تم  انه  إىل  وأشار   

اىل  لإلشارة  العمل   لورشة  االبتكار«  »مسبار 

الدولة  جهود  يف  املسبوق  غري  النوعي  التطور 

املجاالت  كافة  يف  الريادة  تحقيق  يف  للسعي 

ونرش ثقافة االبتكار حيث تم مؤخراً إرسال أول 

هيئة  اسرتاتيجية  أن  وأكد  الفضاء،  اىل  مسبار 

ثقافة  نرش  عىل  تعمل  الشارقة  ومياه  كهرباء 

االبتكار خاصة يف مجاالت الطاقة واملياه ودعم 

برامجها بالعديد من املبادرات الجديدة متاشياً 

االبتكار  ميثل  التي   اإلمارات  دولة  سياسة  مع 

دفع  يف  رئيسية  ودعامة  حياة  أسلوب  فيها 

باهتامم  ويحظى   ، االقتصادي  التطور  عجلة 

الخطط  وضمن  الرشيدة  الدولة  قيادات  من 

التي تهدف إىل جعل   ، الحكومية  االسرتاتيجية 

دولة اإلمارات ضمن أفضل عرش دول يف العامل 

اليوبيل  بحلول  العاملي  االبتكار  مؤرش  عىل 

»رؤية  مع  متاشياً  االتحاد  دولة  لقيام  الذهبي 

اإلمارات 2021 . ويف ختام ورشة العمل تم الرد 

شهادات  وتوزيع  الحارضين  استفسارات  عىل 

مشاركة عليهم .
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لترويج الفكرة وتحديث بيانات الموظفين والمراجعين
تجوب  الشارقة  لكهرباء  الخضراء  الفاتورة  منصة 

الجهات الحكومية والمراكز التجارية 

الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  نفذت   

الحكومية  امليدانية للجهات  الزيارات  عدد من 

واملراجعني  املوظفني  تعريف  بهدف  بالشارقة 

الفاتورة الخرضاء  والزائرين عىل أهداف حملة 

التي أطلقتها الهيئة تحت شعار فاتوريت صديقة 

الهيئة  تقدمها  التي  الذكية  والخدمات  للبيئة 

للمشرتكني واملطبوعات التوعوية التي تصدرها 

ايقاف  قبل  بياناتهم  تحديث  يف  ومساعدتهم 

العمل بالفاتورة الورقية بداية عام ٢٠١٧ حيث 

وتشمل  حكومية  جهة   20 من  أكرث  زيارة  تم 

الشارقة  ومؤسسة  واإلعالم  الثقافة  دائرة 

وإدارة  االقتصادية  التنمية  ودائرة  لإلعالم 

الشارقة  ورشطة  الشارقة  وبلدية  املتاحف  

الحكومة  ودائرة  الدويل  الشارقة  مطار  وهيئة 

وهيئة  اإلعالمي  الشارقة  ومركز  االلكرتونية 

الطرق  هيئة  الطبيعية  واملحميات  البيئة 

وهيئة  وخورفكان  كلباء  وإدارة  واملواصالت 

الشارقة الصحية ودائرة األشغال العامة ودائرة 

الضواحي  شئون  ودائرة  واملساحة  التخطيط 

وستجوب  للهوية  اإلمارات  وهيئة  والقرى  

من  وعدد  بالشارقة  الحكومية  الجهات  املنصة 

املراكز التجارية خالل األيام املقبلة.

الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأكد 

رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة حرص الهيئة 

مع  الجهود  وتضافر  املجتمعية  املشاركة  عىل 

الجمهور  لتعريف  كف  الحكومي  الجهات 

الهيئة  تقدمها  التي  بالخدمات  والزائرين 

ومساعدتهم يف تحديث بياناتهم للمساهمة يف 

للبيئة«  صديقة  »فاتوريت  الحملة  شعار  إنجاح 

باملطبوعات  والتعريف  الهيئة  أطلقتها  التي 

والخاصة  املجتمع  لتوعية  الهيئة  تصدرها  التي 

برتشيد االستهالك والتنمية املستدامة.

تحديث  تواصل  الهيئة  أن  إىل  وأشار   

لرفع   ، والذكية  االلكرتونية  خدماتها  وتطوير 

سعادة  ولتحقيق  واالستخدام  الكفاءة  مستوى 

وراحة الناس، تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب 

محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو 

الشارقة  حاكم  األعىل  املجلس  عضو  القاسمي 

الخدمات  يف  نوعية  نقلة  تحقيق  برضورة 

التنمية  مسرية  وتعزيز  للمشرتكني،  املقدمة 

املستدامة يف إمارة الشارقة ، واالرتقاء مبكانتها 

وأشار  االستدامة.  مجال  يف  العامل  مستوى  عىل 

ومؤهل   مدرب  عمل  فريق  اختيار  تم  أنه  إىل 

املعرفية  الخدمات  لتقديم  متميز  مبستوى 

الهيئة  حول  الحكومية  والجهات  بالدوائر 

املوظفني  استقطاب  يف  ساهم  مام  وخدماتها 

عىل  والتعرف  بياناتهم  لتحديث  والزائرين 

تقدمها  التي  والذكية  االلكرتونية  الخدمات 
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املعامالت  وإنجاز  اإلجراءات  لتسهيل  الهيئة  

طريقة  وبأفضل  وقت  أرسع  يف  للجمهور 

ممكنة.

وأشارت املهندسة إميان الخيال مدير   

إدارة تقنية املعلومات إىل أن مشاركة الجهات 

أتاحت  الخرضاء  الفاتورة  حملة  يف  الحكومية 

للتعرف  املعرض  وزوار  للمشرتكني  الفرصة 

واإلطالع عىل أحدث خدمات الهيئة اإللكرتونية 

والذكية، وتبادل الخربات مع الجهات املشاركة 

، 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   

املشرتكني  ومتطلبات  احتياجات  تلبية  عىل 

العاملية وأفضلها،  الجودة  أعىل معايري  لتحقيق 

حيث ُيوفر طرح الخدمات اإللكرتونية إمكانية 

إنجاز املعامالت يف أي مكان وزمان واالستفادة 

من املميزات األخرى إلمتام املعامالت بالطريقة 

وأكدت   . تام  وبأماٍن  مالءمة  واألكرث  األرسع 

واملراجعني  الحكومية  الجهات  موظفي  تفاعل 

بياناتهم  بتحديث  الخرضاء  الفاتورة  منصة  مع 

يف  اهدافها  ويحقق  الحملة  نجاح  من  عزز 

الحفاظ عىل البيئة وتحقيق التنمية املستدامة.

وأشارت أن عدد املشرتكني الذين تم تسجيلهم 

ارتفع ليصل إىل حوايل 188  بياناتهم  وتحديث 

ما  أي  املحمولة  الهواتف  بأرقام  مسجل  ألف 

املشرتكني  عدد  إجاميل  من   49% بنسبة  يقدر 

أي  االلكرتوين  للربيد  محدث  ألف   43 وعدد 

املشرتكني  إجاميل  من   %11 بنسبة  يقدر  ما 

تحديث  الحايل  العام  نهاية  مع  ونستهدف 

عن   90% إىل  تصل  بنسبة  املشرتكني  بيانات 

طريق الربيد االلكرتوين والهاتف املحمول .
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الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  نظمت   

نادي  و  الطبية  ثومبي  مجموعة  مع  بالتعاون 

مجتمعية  مبادرة  الصحي  سول  اند  بودي 

سعادة  االنسان  »صحة  شعار  تحت  متميزة 

لألوطان« ضمن برنامج ١٠٠ يوم من اإليجابية 

الذي أطلقته وزارة السعادة بهدف إجراء عدد 

واملراجعني  للموظفني  الطبية  الفحوصات  من 

وتثقيفهم صحياً واستمرت الفعاليات ملدة ثالثة 

ايام يف عدد من املواقع املختلفة بالهيئة وشارك 

وأوضح  ومراجع.  موظف   500 من  أكرث  فيها 

سعادة الدكتور املهندس راشد الليم أن املبادرة 

والتفاعل  التعاون  إعطاء منوذج من  استهدفت 

والخاص  الحكومي  القطاعني  بني  االجتامعي 

املجتمع  وفئات  أفراد  وسعادة  بصحة  لالعتناء 

مشرياً  للهيئة  املتميز  املجتمعي  الدور  وإبراز 

إىل أن الهيئة تحرص عىل نرش التوعية الصحية 

بني مختلف رشائح املجتمع كإجراء للوقاية من 

معهم  والتواصل  املصابني  واكتشاف  األمراض 

وتثقيفهم.

تحت شعار »صحة االنسان سعادة لألوطان«
كهرباء الشارقة تنظم فحوصات طبية 
للموظفين والمراجعين على مدار 3 أيام

مدير  الحاج  طاهر  حامد  وأوضح   

إدارة املتابعة وقائد فريق الرحمة املرشف عىل 

املوظفني  ممن  كبري  عدد  أن  املبادرة  تنظيم 

استمرت  التي  الفعاليات  استفاد يف  واملراجعني 

املختلفة   الهيئة  مواقع  أيام يف  ثالثة  مدار  عىل 

املكتب  يف  االول  اليوم  كان  حيث  املوظفني 

الرئييس يف منطقة الليه و اليوم الثاين يف إدارة 

خدمات الكهرباء يف منطقة اآلبار بحلوان واليوم 

املنطقة  يف  املشرتكني  خدمة  مكتب  يف  الثالث 

عضو  ذياب  خالد  وأشار  الخامسة    الصناعية 

التي  الفحوصات  أن  إىل  بالهيئة  الرحمة  فريق 

أجرتها مجموعة ثومبي الطبية ونادي بودي اند 

سول شملت اكرب عدد من املوظفني واملراجعني 

ظروف  تتطلب  الذين  خاصة  صحيا  وتثقيفهم 

عملهم االستمرار لساعات طويلة عىل املكاتب 

الصحية  التدابري  عىل  وإطالعهم  املواقع  يف  و 

للحفاظ  بها  يقومون  ان  التي ميكن  والوقائية  

عىل صحيتهم ولياقتهم البدنية وتجنب مشاكل 

منهم  العديد  تواجه  التي  والرقبة  الظهر  آالم 

حيث  األسنان  و  الفم  صحة  مشاكل  كذلك  و 

املتخصصني  األطباء  املبادرة نخبة من  شارك يف 

الباطنية والعظام واملفاصل وصحة  يف األمراض 

الفم واألسنان خالل ايام الفعالية الثالثة حيث 

تم فحص  مايقارب 500 موظف ومراجع منهم 

الرابع  املبادئ  مع  متاشياً  وذلك  موظفة   89

مبادئ  من  عرش  والرابع  والسادس  والخامس 

لكافة  األساس  هي  التي  عرش  الخمسة  الهيئة 

ختام  ويف  الهيئة   يف  العمل  فرق  مبادرات 

الجهات  بتكريم  الرحمة  فريق  قام  الفعاليات 

التي  املتميزة  املجتمعية  املبادرة  يف  املشاركة  

حظيت بردود فعل ايجابية من املوظفني الذين 

من  لهم  قدمته  مام  واستفادوا  معها  تفاعلوا 

معلومات.

3636

طـــة
شـ

و أنـ
خـــــبار 

أ
طـــة

شـ
و أنـ

خـــــبار 
أ



37

11
7 

دد
ع

 ال
 -
 1

6 
ة 

سن
 ال

ر-
وا

نـــ
         أ

كشف التقرير السنوي  لهيئة كهرباء   

مخالفة   2750 تحرير  عن  الشارقة  ومياه 

تشغيل  عدم  يف  تتمثل   ،  2016 عام  خالل 

يف  للشبكة  القدرة  معامل  لتحسني  املكثفات 

الكبرية،  والصناعية  والسكنية  التجارية  املباين 

والتوصيل املبارش دون الرجوع للهيئة واألحامل 

الزائدة، وأعطال وتغيري العدادات ورسقة التيار 

ومخالفات  املياه  وهدر  وترسيب  الكهربايئ 

تتمثل يف تخزين مواد بغرف عدادات الكهرباء، 

األمن  ما يشكل خطورة كبرية ومخالفة ملعايري 

الهيئة جميع  وتناشد  الهيئة،  وقوانني  والسالمة 

األمثل  االستخدام  عىل  الحرص  املشرتكني 

للشبكات الكهربائية واتخاذ الالزم نحو الصيانة 

الدورية للحفاظ عىل الطاقة من الهدر وترشيد 

االستهالك. وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد 

الليم رئيس الهيئة أهمية املحافظة عىل الطاقة 

الكهربائية باعتبارها من العنارص األساسية ألي 

عىل  الهيئة  وتحرص  وطموحة،  حقيقية  تنمية 

الوعي بقضايا ترشيد االستهالك واألمن  تعميق 

والسالمة يف استخدامات الكهرباء لدى الجميع، 

مالية  نبذله من جهود وموارد  ما  لبيان  إضافة 

لتوليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها.

بالتوعية  تبدأ  الهيئة  أن  وأوضح   

اتخاذ  يتم  االلتزام  عدم  حالة  ويف  واإلرشاد 

القانونية لردع مثل هذه املخالفات  اإلجراءات 

استنزاف  ومخاطر  بأرضار  الجمهور  وتوعية 

األمن  ومعايري  نظم  ومراعاة  الطاقة  وهدر 

التالعب  عن  االبتعاد  ورضورة  والسالمة، 

يليق  ال  سلبياً  سلوكاً  باعتباره  بالعدادات 

باملجتمعات املثقفة والواعية بحقوقها العامة.

الشريي  أحمد  عيىس  يارس  املهندس  وأوضح 

عىل  تحرص  الهيئة  أن  العدادات  مكتب  مدير 

التفتيش  ملرحلة  واملختصني  العاملني  إعداد 

عدم  أن  إىل  وأشار  املخالفات  وتوقيع  الصارم، 

تشغيل معامل القدرة يؤثر يف كفاءة الشبكات 

املفتشني  أن  إىل  ،و  األحامل  الكهربائية وزيادة 

البداية  يف  املشرتكني  بإخطار  يقومون  والفنيني 

ونظافة  املكثفات  بتشغيل  االلتزام  برضورة 

غرف العدادات وعدم تخزين أية مواد بالغرف، 

املخالفات  توقيع  يتم  االلتزام  عدم  حالة  ويف 

التي تكون تدريجية وفقاً لألحامل.

تحرر  الشارقة  كهرباء   
المياه  هدر  مخالفة   2750
عام  الشارقة  في  والطاقة 

2016
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كهرباء  بهيئة  الرتشيد  إدارة  كثفت   

ومياه الشارقة جهودها لتوعية األطفال وطالب 

استهالك  ترشيد  بأهمية  املدارس  وطالبات 

للرتشيد،  الحديثة  واألساليب  واملياه  الطاقة 

»حضانتي  مبادرة  الرتشيد  إدارة  أطلقت  حيث 

للتعليم،  الشارقة  بالتنسيق مع مجلس  اآلمنه« 

وتم إعداد برنامج توعوي وترفيهي يتناسب مع 

الفئة العمرية ) 2 - 4 ( سنوات لعدد 200 طفل 

يف ) 12 ( حضانة يف إمارة الشارقة حول طرق 

وتجنب  واملاء  الكهرباء  استخدام  يف  الرتشيد 

املخاطر أثناء استخدام  الكهرباء يف الفرتة .

مدير  سامل  جمعة  غادة  املهندسة  وأوضحت 

»حضانتي آمنة« و«إقرأ مع كهروب وقطورة » 
مبادرتان تطلقهما كهرباء الشارقة لتوعية 

األطفال وطالب المدارس

بالحضانات  التوعية  برنامج  ان  الرتشيد  إدارة 

الحكومية  الحضانات  لجميع  زيارة  تضمن 

بالشارقة لنرش ثقافة الرتشيد بطرق تناسب الفئة 

العمرية املستهدفة، واستفاد من برامج التوعية 

الفئة  من  طفل،   210 من  أكرث  املبادرة   خالل 

حضانة،والتي    13 يف  سنوات،   4  -  3 العمرية 

عجلة  ودفع  الرتشيد  مسرية  لنجاح  إضافة  تعد 

االستدامة يف االمارة، كام تساهم ترسيخ مبادئ 

ومفاهيم الرتشيد لدى أجيال املستقبل.

رئيسة  دخني  بن  موزة  وأوضحت   

حضانتي  مبادرة  أنه  والتثفيف  التوعية  قسم 

الحرية  حضانة  يف  فعالياتها  اختتمت  اآلمنة 

»حضانتي  حملة  حققته  الذي  النجاح  وبعد 

اآلمنه « وجهت مؤسسة الشارقة لالعالم دعوة 

حيث  املؤسسة  حضانة  يف  الربنامج   الستضافة 

بلغ عدد االطفال املستفيدين 30 طفل.

لنرش  الرتشيد  إدارة  جهود  وضمن   

نظمت  املدارس  وطالبات  طالب  بني  الوعي 

األمن  اسبوع  يف  أشبيلية  مدرسة  مع  اإلدارة 

والسالمة تحت شعار سالمتك تهمنا من خالل 

وبتوزيع  وكهروب  قطورة  الشخصيات  مشاركة 

كام  املدرسة  طالبات  التوعوية عىل  املنشورات 

تثقيفية  زيارة  الرتشيد  إدارة  جهود  شملت 

مع  إقرأ   « عنوان  تحت  مجتمعية  ومبادرة 

للتعليم  البطائح  كهروب وقطورة » يف مدرسة 

األسايس والثانوي حيث قام فريق العمل برفقة 

رشح  بتقديم  وكهروب(  )قطورة  الشخصيات 

املجتمع  دور  إىل  باإلضافة  الرتشيد  أهمية  عن 

يف التنمية واإلستدامة وكيف ميكن تحقيق ذلك 

من خالل القراءة والتثقيف ، كام اهتم الربنامج 

تشجيعية  وجوائز  الرتشيد  عن  قصص  بتوزيع 

يف  الرتشيد  ادارة  وشاركت  طالبة،   200 لعدد 

العامة  العالقات  كلية  تخرج  مشاريع  معرض 

مبادرات ساعة  بعرض  الشارقة، وذلك  بجامعة 

املبادرة عىل رشيحة  فكرة  بهدف نرش  الرتشيد 

طالب الجامعة وقد القى الركن اقباالً كبرياً من 

الهيئة التدريسية والطالب

تحقيقاً ملبادئ  واسرتاتيجية  الشا رقة   

الشارقة  مركز  مع  وبالتعاون  الرتشيد  ينة  مد 

برنامجاً  الرتشيد  إدارة  نظمت  لالستكشاف 

توعوياً استهدفت من خالله املرحلة التأسيسية 

وقد  املركز،  وزوار  االبتدائية  املدارس  لطلبة 

وألعاب  توعوية  محارضات  الربنامج  تضمن 

استهالك  ترشيد  عن  عملية  وتجارب  ترفيهية 

الطاقة.
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كهرباء  بهيئة  كلباء  إدارة  أعلنت   

يشهد  مل  املايض  الصيف  أن  الشارقة  ومياه 

انقطاع للتيار الكهربايئ نهائياً ألول مرة بسبب 

زيادة األحامل يف مختلف مناطق املدينة وذلك 

بسبب برامج كفاءة الطاقة التي نفذتها الهيئة 

الشبكات  لتقوية  والوقائية  الدورية  والصيانة 

بأهمية  الخاصة  التوعية  وحملة  الكهربائية 

تشغيل املكثفات التي نفذتها الهيئة يف املناطق 

تخفيض  يف  ساهم  مام  والتجارية  الصناعية 

األحامل يف أوقات الذروة من 95 ميجاوات إىل 

89 ميجاوات وبدأت إدارة كلباء األسبوع املايض 

أوضاع  تعديل  بأهمية  للتوعية  حملة  تنفيذ 

وتناشد  السكني  القطاع  يف  الزائدة  األحامل 

أوضاعهم  املشرتكني يف مراجعة وتعديل  جميع 

وأكد  املخالفني  عىل  غرامات  أية  لفرض  تجنباً 

رئيس  الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة 

تعمل  الهيئة  بأن  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة 

صاحب  توجيهات  لتنفيذ  طاقتها  بكامل 

محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو 

الشارقة  حاكم  األعىل  املجلس  عضو  القاسمي 

مناطق  جميع  يف  الكهرباء  شبكات  لتطوير 

يف  والثبات  االستقرار  وتحقيق  الشارقة  إمارة 

عاملي  تقديم خدمات مبستوى  لضامن  الشبكة 

وتوفري  الشارقة  إمارة  سكان  تطلعات  وتحقيق 

لجميع  الرغدة  والعيشة  الكرمية  الحياة  سبل 

املواطنني واملقيمني.

الهيئة تضع ضمن خطتها  وأوضح أن   

الطموحة تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء 

اسرتاتيجيتها  حسب  الطبيعي  والغاز  واملاء 

ورؤيتها ملواكبة التطور العمراين الناتج عن النمو 

السكاين املتزايد يف إمارة الشارقة وكذلك التطور 

الذي صاحب النهضة االقتصادية واالستثامرية، 

مشاريع  تنفيذ  مسؤولية  عاتقها  عىل  وأخذت 

تطوير البنية التحتية بإمارة الشارقة يف مجاالت 

الكهرباء واملاء الغاز الطبيعي.

وكشف سعادة الدكتور املهندس راشد   

والوصالت  للخطوط  الصيانة  أعامل  أن   ، الليم 

يف  الهيئة  نفذتها  التي  الكهربائية  واملحوالت 

وتغيري  تجديد  عىل  اشتملت   ، الشارقة  إمارة 

عدد  واستبدال  والكابالت  الوصالت  من  عدد 

عدد  يف  وذلك  جديدة  بأخرى  املحوالت  من  

من املناطق القدمية التي كانت تعاين من كرثة 

كافة  أن  املاضية. وأوضح  الفرتة  األعطال خالل 

فرق الصيانة جاهزة وعىل استعداد وتعمل عىل 

يف  طارئة  حاالت  أية  ملواجهة  ساعة   24 مدار 

كافة مناطق إمارة الشارقة من خالل 11 مركز 

للصيانة الطارئة. 

وأكدت  املهندسة موزة الزعايب  مدير   

الخاصة  االحصائيات  بحسب  أنه  كلباء  إدارة 

تشغيل  بأهمية  التوعية  وحملة  الشبكة  بأداء 

املكثفات يف القطاع الصناعي والتجاري  مبدينة 

الفرتة  مخالفة خالل   95 عدد  تحرير  تم  كلباء 

انقطاع  حدوث  عدم  يف  وساهمت  املاضية 

نهائياً يف كافة مناطق مدينة كلباء بسبب زيادة 

األحامل وتعترب مؤرشات األداء من أهم الوسائل 

الهيئة  أن  إىل  وأشارت  الشبكات.   أداء  ملراقبة 

األداء،  متابعة  طريق  عن  بالغ  اهتامم  أولت 

لتحقيق انجاز بعدم انقطاع التيار الكهربايئ يف 

فصل الصيف، وتعزيز موثوقية شبكة الكهرباء 

إىل  باإلضافة  كلباء هذا  مناطق مدينة  كافة  يف 

تقليل الفاقد من الشبكات .

عرب  تتابع  كلباء  إدارة  أن  وأكدت   

ترض  التي  العشوائية  اإلضافات  التفتيش  فرق 

كبرية  جهودا  وتبذل  الكهربائية،  بالشبكة 

توفري  عىل  وتعمل  طارئة،  ظروف  أية  ملواجهة 

الفنية  الكفاءات  أفضل  واختيار  اإلمكانيات، 

الصيانة  أقسام  يف  للعمل  وتأهيلها،  وتدريبها 

العمل  يف  والجودة  األمان  نظم  أعىل  وتراعي 

فرق  أن  إىل  مشرية  طارئة  ظروف  أية  ملواجهة 

لتعديل  للمشرتكني  اخطارات  تسلم  التفتيش 

عدم  حالة  ويف  املكثفات  وتشغيل  اوضاعهم 

يتم  أيام    10 األوضاع خالل  وتصحيح  االلتزام 

تحرير مخالفة وفرض غرامات عىل املخالفني .

التوعية  مجال  يف  الهيئة  جهود  أن  وأوضحت 

والتثقيف بأهمية ترشيد االستهالك واالستخدام 

نتائج  تحقق  بدأت  واملياه  للطاقة  األمثل 

ايجابية .

كلباء بدون انقطاع للتيار الكهربائي خالل الصيف 
كهرباء الشارقة تعلن نجاح حملة تشغيل 

المكثفات في القطاع الصناعي بكلباء وإطالق 
حملة لألحمال الزائدة في القطاع السكني
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املهندسة موزة الزعايب



ومياه  كهرباء  هيئة  اعتمدت   
مع  تفاعاًل  إلطالقها  مبادرات   10 الشارقة 
بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  إعالن 
الله،  حفظه  الدولة،  رئيس  نهيان  آل  زايد 
إىل  والهادف  الخري«،  »عام  2017م  عام 
ثالثة  الجديد عىل  العام  العمل خالل  تركيز 
املسؤولية  ترسيخ  هو  األول  رئيسة،  محاور 
الخاص  القطاع  مؤسسات  يف  املجتمعية 
واملساهمة  الوطن  خدمة  يف  دورها  لتؤدي 
روح  ترسيخ  والثاين  التنموية.  مسريته  يف 
فئات  يف  التخصصية  وبرامجه  التطوع 
خدمات  تقديم  من  لتمكينها  كافة  املجتمع 
كفاءاتها  من  واالستفادة  للمجتمع،  حقيقية 
خدمة  ترسيخ  والثالث  كافة.  املجاالت  يف 
أهم  كإحدى  الجديدة  األجيال  يف  الوطن 

سامت الشخصية اإلماراتية.

وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد   
أن  الشارقة  كهرباء ومياه  رئيس هيئة  الليم 
اإلماراتية  الشخصية  سامت  من  سمة  الخري 

كهرباء الشارقة تعتمد 10 مبادرات لخدمة المجتمع 
تفاعاًل مع إعالن رئيس الدولةعام 2017 »عام الخير«

متطور  املجتمع  يكون  أن  يف  ساهمت  التي 
ومتحرض ويصبح أسعد شعوب العامل ، مشرياً 
الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  إطالق  أن  إىل 
إعالن  مع  وتفاعاًل  متاشياً  10مبادرات  لعدد 
آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 
مع  وبالتعاون  للخري  عاماً   2017 عام  نهيان 
عدد من الرشكات الخاصة يؤكد حرص الهيئة 
املجتمع  أفراد  وكافة  موظفيها  تشجيع  عىل 

عىل أعامل الخري.

والفعاليات  املبادرات  وتشمل   
استخدام  الخري  لعام  الهيئة  اعتمدتها  التي 
املجتمع  خدمة  يف  للتدريب  سيوا  أكادميية 
بالتعاون  متخصصة  تدريبية  برامج  وإعداد 
لتأهيل  املجاالت  من  عدد  يف  الرشكاء  مع 
الجدد،  واملوظفني  الطالب  مهارات  وتطوير 
أطلقتها  التي  حياتهم  نور  مبادرة  وتفعيل 
الهيئة بالتعاون مع جمعية الشارقة الخريية 
املتعففة  واألرس  املتعرثين  فواتري  لسداد 
 200 عن  الفواتري  سداد  تستهدف  حيث 

تشمل  كام   ،  2017 الخري  عام  خالل  أرسة 
تنظيم عدد  الهيئة  اعتمدتها  التي  املبادرات 
بالتعاون  الدينية  التوعوية  املحارضات  من 
العربية  باللغتني  الدعوة واالرشاد  مع مراكز 
واألوردية وتوزيع 2500 وجبة إفطار صائم 
الرمضاين  الجفري  وتوزيع  رمضان  خالل شهر 
يف يوم زايد للعمل اإلنساين وإدخال البهجة 
عىل املوظفني واملراجعني يف األعياد من خالل 
مبادرة عيدنا بوجودكم عيدين، مبادرة غرس 
خالل  من  األطفال  نفوس  يف  النبيلة  القيم 
املستشفيات  يف  املرىض  لزيارة  اصطحابهم 
رمزية  هدايا  وتقديم  السن  كبار  وزيارة 
مامرسة  عىل  املوظفني  وتشجيع   ، لهم 
مع  التعاون  خالل  من  الرياضية  األنشطة 
األندية والصاالت الرياضية، االهتامم بصحة 
االتفاق  خالل  من  واملراجعني  املوظفني 
الفحوصات  إجراء  عىل  الطبية  املراكز  مع 
خصومات  عىل  والحصول  للموظفني  الطبية 
خاصة للموظفني واملراجعني وتفعيل مبادرة 
األعامل  برنامج  واعتامد  فلنسعدهم  عاملنا 
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تشجيع األطفال 
على زيارة 

المرضى وكبار 
السن ومساعدة 
المتعففين على 

سداد الفواتير 
وبرامج بأكايمية 

سيوا للتدريب أبرز 
المبادرات

التطوعية للعام الثاين وتفعيل مبادرات نحو 
ورجال  الرتشيد  يف  ورشكاؤنا  مبتكرون  طلبة 
فلنسعدهم  ومبادرة عاملنا  الهيئة  ذاكرة  يف 
ومنتج السعادة وإطالق شهر الخري عىل شهر 
يناير وتكريم املشاركني يف األعامل التطوعية 
ومبادرات عام الخري يف الحفل الشهري الذي 

تنظمه الهيئة تحت شعار اسعاد وتكريم.

الشيخ  السمو  صاحب  دعم  ومثن   
عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور 
املجلس األعىل حاكم الشارقة لكافة املبادرات 
التي تشجع عىل عمل الخري والتطوع وغرس 
الشارقة ودولة  النبيلة يف سكان  القيم  هذه 
مدير  الحاج  طاهر  حامد  وأكد   . االمارات 
الرحمة  فريق  وقائد  املشرتكني  خدمة  إدارة 
الالزم  الدعم  توفري  عىل  تحرص  الهيئة  أن 
من  الخري  عام  وفعاليات  مبادرات  لتنفيذ 
والرشكات  املؤسسات  مع  الرشاكات  خالل 
من  العديد  وطرح  املجتمع  وأفراد  الخاصة 
الهيئة   تبنتها  التي  املجتمعية  املبادرات 

لتحقيق هدف تنمية وتطوير ثقافة املجتمع 
أن  وأوضح  والتطوع.  الخري  أعامل  مجال  يف 
الجهات  من  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة 
املجتمعة  املسئولية  يف  والسباقة  الرائدة 
من  العديد  املاضية  الفرتة  خالل  وأطلقت 
فريق  وكونت  والخريية  التطوعية  املبادرات 
الخطة  إعداد  عن  املسئول  ليكون  الرحمة 
تتعلق  التي  والفعاليات  والربامج  السنوية 

بخدمة الناس وإسعادهم.

    

ومياه  كهرباء  هيئة  وأطلقت   

الخري ونظمت  يناير شهر  الشارقة عىل شهر 

وتكريم  اسعاد  شعار  تحت  الشهري  حفلها 

الخري  عام  فعاليات  يف  بالرشكاء  لالحتفاء 

وتكريم عدد من املوظفني املتميزين وفئات 

والجنود  واملثابرين  الهيئة  ذاكرة  يف  رجال 

املجهولني ورواد سيوا ورشكاء الرتشيد وغريهم 

من الفئات.

41

11
7 

دد
ع

 ال
 -
 1

6 
ة 

سن
 ال

ر-
وا

نـــ
         أ

41

13
0 

دد
ع

 ال
 -
 1

7 
ة 

سن
 ال

ر-
وا

نـــ
         أ



طـــة
شـ

و أنـ
خـــــبار 

أ

42

طـــة
شـ

و أنـ
خـــــبار 

أ

الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  بدأت   

الحكومية  الدوائر  يف  الذكية  العدادات  تركيب 

الكبرية  واملرشوعات  التجارية  واملراكز 

الهيئة  خطة  ضمن  وذلك  خورفكان  مبدينة 

واسرتاتيجيتها لعام 2020 والتي تهدف لتطبيق 

منظومة العدادات الذكية مام يسهم بشكل كبري 

يف ضامن الدقة يف قراءات العدادات والتعرف 

الكهرباء  من  الفعلية  االستهالك  كميات  عىل 

ضامن تحقيق الفائدة للهيئة واملشرتكني.

املهندس  الدكتور  سعادة  وأضح   

الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم  راشد 

 2020 لعام  للهيئة  االسرتاتيجية  الخطة  أن 

بعدادات  القدمية  العدادات  الستبدال  تهدف 

الشارقة  إمارة  ومدن  مناطق  مختلف  ذكية يف 

الذكية  العدادات  منظومة  تطبيق  أن  حيث   ،

قراءات  يف  الدقة  يف ضامن  كبري  بشكل  يسهم 

االستهالك  كميات  عىل  والتعرف  العدادات 

الهيئة  أن  إىل  مشرياً  الكهرباء،  من  الفعلية 

تعتمد عىل الدراسات املتخصصة واملتأنية عند 

تطبيق أي نظام جديد لضامن تحقيق الفائدة 

للهيئة واملشرتكني. وأكد أن هيئة كهرباء ومياه 

الشارقة نفذت دراسة ميدانية شاملة بالتعاون 

قبل  والعاملية  املحلية  الرشكات  من  عدد  مع 

الذكية  العدادات  منظومة  تطبيق  يف  البدء 

تركيب  تم  حيث  الشارقة،  إمارة  مناطق  يف 

الشارقة  ألف عداد ذيك يف مدينة  أكرث من 18 

الكبرية  والتجارية  الصناعية  املرشوعات  يف 

منها  السكنية  املناطق  من  عدد  إىل  باإلضافة 

بالحمرية  الحرة  واملنطقة  والشويهني  مويلح 

الخاصة بقراءة  الربامج والتطبيقات  وتم إعداد 

العدادات ومتابعتها. وأوضح أن الهيئة حققت 

وتنمية  عملها  تطوير  مجال  يف  كبرياً  تقدماً 

ودعم  بتوجيهات  املتخصصة  البرشية  الكوادر 

كامل من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان 

بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم 

السياسات  من  عدد  تبني  خالل  من  الشارقة 

والسعي  الحديثة  التقنيات  وتطبيق  والربامج 

الكفيلة  والخطوات  والسبل  الوسائل  لتعزيز 

بتحقيق تقدم يف قطاع الكهرباء لتلبية الطلب 

املتزايد والعمل عىل تطوير هذا القطاع الحيوي 

من  املزيد  تحقيق  أجل  من  عليه  واملحافظة 

يف  والتنمية  التقدم  مسرية  لخدمة  اإلنجازات 

إمارة الشارقة.

كبرياً  اهتامماً  تويل  الهيئة  أن  وأكد   

حفظ  خالل  من  املستدامة  التنمية  بتحقيق 

اسرتاتيجي  كهدف  الطاقة  استخدام  وترشيد 

الجهات  جميع  مع  بالتعاون  الهيئة  تعمل 

تحقيقه  تضمن  التي  املبادرات  وضع  عىل 

ورفع  الذكية  الشبكات  بناء  عىل  وتحرص 

حتى  التوليد  ملحطات  التشغيلية  الكفاءة 

مشرياً  العاملية،  الرتشيد  مدينة  الشارقة  تصبح 

املتأنية  الدراسات  عىل  تعتمد  الهيئة  أن  إىل 

بالتعاون مع كربيات الرشكات املحلية والعاملية 

الحلول  إليجاد  والجامعات  األبحاث  ومراكز 

الطاقة  قطاع  تواجه  التي  للتحديات  املبتكرة 

االنبعاثات  من  التقليل  يف  وتساهم  الكهربائية 

اسرتاتيجي  كخيار  البيئة  وحامية  الكربونية 

عيىس  يارس  املهندس  وأوضح  أجيالنا.  ملستقبل 

بالهيئة  العدادات  مكتب  مدير  الشريي  أحمد 

خورفكان  مبدينة  الذكية  العدادات  تركيب  أن 

املرحلة  تشمل  حيث  مراحل  عدة  عىل  سيتم 

األوىل تركيب العدادت الذكية يف جميع الدوائر 

التجارية  املرشوعات  من  وعدد  الحكومية 

ذكية  عدادات  تركيب  سيتم  حيث  والسياحية 

يف مركز السفري التجاري وفندق اوشانيك.

الجديدة  الذكية  العدادات  أن  وأكد   

األنواع  أفضل  من  تعترب  الهيئة  وفرتها  التي 

العدادات  عىل  الفحوصات  إجراء  وتم  العاملية 

يف  بالكامل  فحصها  تم  كام  املنتجة  املصانع  يف 

والذي  العدادات  بفحص  الخاص  الهيئة  مخترب 

إىل أن العدادات  يشمل أجهزة متطورة، مشرياً 

الجديدة ترتاوح بني 200 أمبري حتى 2500 أمبري 

حسب األحامل الكهربائية للمرشوعات الكبرية 

.

كهرباء الشارقة تبدأ تركيب العدادات الذكية بخورفكان
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الشيخ          أ السمو  صاحب  بتوجيهات   

عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور 

هيئة  أنجزت  الشارقة،  حاكم  األعىل  املجلس 

متكامل  إنارة  مرشوع  الشارقة  ومياه  كهرباء 

الفنية  املواصفات  أفضل  وفق  الفالح  ملنطقة 

العاملية حيث تم إنارة املنطقة بعدد 105 عمود 

إنارة وتم متديد كايبالت بطول 4500 مرت وفق 

سعادة  وكشف  والسالمة.  األمن  نظم  أفضل 

الدكتور املهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء 

بإمارة  اإلنارة  أعمدة  زيادة  عن  الشارقة  ومياه 

إنارة  عمود  ألف   72 حوايل  إىل  لتصل  الشارقة 

تم  كام  عالية  بجودة  املناطق  مختلف  تضيئ 

االنتهاء من تنفيذ خطة شاملة ملرشوعات اإلنارة 

واستبدال الكشافات واملصابيح التقليدية بأخرى 

موفرة للطاقة يف عدد من مناطق إمارة الشارقة 

الذيد  الشارقة فرع  ومن أهمها منطقة جامعة 

لتوفري الراحة واألمان وأفضل الخدمات ملرتادي 

واألساتذة  والطالبات  الطالب  من  الجامعة 

وأولياء األمور ومراعاة الشكل الجاميل يف اختيار 

املستخدمة  والفوانيس  والكشافات  األعمدة 

وذلك لتوافقها مع سياسة الهيئة يف توفري الطاقة 

 800 استبدال  تم  كام  البيئة،  عىل  والحفاظ 

الياش  مناطق  للطاقة يف  كشاف ومصباح موفر 

والزبري  والشهباء  والبديع  والرمثاء  فنني  وأم 

وشارع الشارقة الذيد وشارع السويحات الياش 

وحلوان والفلج ودسامن.

من  اإلنارة  مرشوعات  أن  وأكد   

تواصل  التي  والرضورية  الحيوية  املرشوعات 

الشارقة  بإمارة  املناطق  تنفيذها بجميع  الهيئة 

الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  من  بتوجيهات 

املجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان 

األعىل حاكم الشارقة من خالل خطة إسرتاتيجية 

اإلنارة  عمليات  يف  تطبيقه  يتم  زمني  وجدول 

الطاقة  توفري  بهدف  وذلك  املناطق  كافة  يف 

املستخدمة يف إنارة الشوارع بنسبة %50 تنفيذا 

مدينة  الشارقة  وثيقة  وأهداف  السرتاتيجيات 

الرتشيد التي أعدتها الهيئة لضامن تحقيق حلم 

الشارقة مدينة الرتشيد.

تتضمن  الهيئة  خطة  أن  وأوضح   

املحلية  الرشكات  مع  االسرتاتيجة  الرشاكة 

مختلف  يف  االنارة  مرشوعات  لتنفيذ  والعاملية 

تطبيق  عىل  الهيئة  من  حرصاً  وذلك  املناطق 

الشوارع  إنارة  مجال  يف  العاملية  النظم  أفضل 

يف  ومتطورة  مصابيح حديثة  تركيب  من خالل 

أعمدة اإلنارة بحيث تتناسب مع حالة التطوير 

مناطقها  كافة  يف  الشارقة  إمارة  تشهدها  التي 

الطاقة  الستخدام  دراسات  تنفيذ  إىل  إضافة 

بالشارقة.   الشوارع  بعض  إنارة  يف  الشمسية 

وأضاف أن مرشوعات اإلنارة التي تم تنفيذها 

يف  ساهمت  الشارقة  بإمارة  املناطق  غالبية  يف 

التقليل من الحوادث املرورية التي كانت تقع 

السكنية،  األحياء  وتجميل  اإلضاءة  قلة  بسبب 

كام تسهم بشكل فعال يف توفري األمن واألمان 

لسائقي السيارات وللمشاة ودفع عجلة التنمية 

يف  الجاميل  التصميم  مراعاة  ويتم  املستدامة 

أعمدة اإلنارة واملصابيح املستخدمة يف اإلضاءة.

بدوره أوضح حسن آل عيل مدير إدارة   

الخدمات اللوجستية بالهيئة أن مرشوعات إنارة 

املناطق  جميع  يف  مستمرة  والطرق  الشوارع 

زمني  وجدول  خطة  وفق  الشارقة  بإمارة 

الطرق  مع  تتناسب  عاملية  ومواصفات  محدد 

مشرياً  والجانبية   الرئيسية  والشوارع  الرسيعة 

إىل أنه تم تنفيذ مرشوع إنارة منطقة الفالح يف 

وقت قيايس مل يتجاوز 5 ايام، حيث تم تركيب 

105عمود وكشاف والقواعد والكايبالت الخاصة 

متابعة  ويتم  متخصصة  فنية  فرق  مبعرفة  بها 

للتأكد  املناطق  كافة  يف  اإلنارة  أعمدة  تشغيل 

من استمراية عملها وفق أفضل املواصفات.

بتوجيهات حاكم الشارقةكهرباء الشارقة تنجز مشروع إلنارة منطقة الفالح



الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  بدأت   

تنفيذ  للطريان  العربية  رشكة  مع  بالتعاون 

تنفيذ  وآليات  أهداف  لنرش  ترويجي  برنامج 

الهيئة  اطلقتها  التي  الرتشيد  ساعة  مبادرة 

الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  بتوجيهات 

املجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان 

األعىل حاكم الشارقة لتكون 1/7 كل عام اعتبارا 

من الساعة 2.30 ظهراً حتى 3.30 بهدف تنمية 

واملؤسسات  بالهيئات  املسئولني  لدى  الوعي 

واملياه  الطاقة  بأهمية  واألفراد  املجتمع  وقادة 

التحرك  لها وتعزيز  األمثل  االستخدام  وأساليب 

الحراري  االحتباس  ظاهرة  ملواجهة  الجامعي 

واستخدام  الطاقة  استهالك  ترشيد  خالل  من 

ويتضمن  وعياً  أكرث  بطريقة  الطبيعية  املوارد 

الربنامج الرتويجي إعالنات عىل طائرات الركاب 

يف مختلف الوجهات تطوف بلدان العامل تحمل 

املهندس  الدكتور  سعادة  املبادرة.وأكد  شعار 

الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم  راشد 

أن الربنامج الرتويجي الذي بدأت الهيئة تنفيذه 

بالتعاون مع رشكة العربية للطريان يأيت يف إطار 

كافة  مع  الجهود  وتضافر  تكاتف  إىل  السعي 

التنمية  لتحقيق  والخاصة  الحكومية  الجهات 

الذي  الحيوي  الدور  إىل  وأشار  املستدامة. 

تؤديه رشكة العربية للطريان يف دعم املبادرات 

املجتمعية مثل برنامجها سحاب الخري وتعاونها 

يف مجال ترشيد استهالك الطاقة واملياه وغريها 

مبادرة  أن  وأوضح  املجتمعية.  املبادرات  من 

حققت   2015 عام  إطالقها  منذ  الرتشيد  ساعة 

تنفيذها  بدأ  حيث  االيجابية  النتائج  من  عدد 

العام  خالل  وتم  الشارقة  إمارة  مستوى  عىل 

ساعة  خالل  ميجاوات     22.5 توفري  األول 

 540 توفري  الواحد  اليوم  يف  يعادل  ما  الرتشيد 

ميجاوات وتخفيض 325 طن انبعاثات كربونية 

ويساهم يف تخفيض تكلفة اإلنتاج بحوايل 245 

صادفت  الثاين  العام  ويف  يومياً،  درهم  ألف 

لتوفري  أدى  مام  الجمعة  يوم  الرتشيد  ساعة 

يعادل يف  الرتشيد ما  17 ميجاوات خالل ساعة 

وتخفيض  ميجاوات  توفري  408  الواحد  اليوم 

244 طن انبعاثات كربونية ولو استمر الرتشيد 

بهذا املعدل خالل عام كامل فإن تكلفة كميات 

الطاقة املوفرة تكفي إلنشاء محطة إنتاج تضم 

مليون   500 تكلفتها  تبلغ  توليد  وحدات   4

عىل  الرتشيد  ساعة  مبادرة  وانطلقت  درهم، 

مجلس  دول  لتشمل  وانترشت  الدولة  مستوى 

والبحرين  وقطر  الكويت  الخليجي   التعاون 

زيارات  خالل  من  والسعودية  عامن  وسلطنة 

تنطلق  أن  الهيئة  اسرتاتيجية  وضمن  تعريفية 

ثم  العربية  الدولة  لتشمل   2017 عام  خالل 

تنطلق يف مختلف دول العامل.

ساعة الترشيد تطوف حول العالم على متن رحالت العربية للطيران
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 وأشار إىل أن الهيئة مستمرة يف إطالق 

اإلمكانات  كافة  وستوفر  املبتكرة  املبادرات 

مببادرة  الخاصة  االسرتاتجية  لتنفيذ  الالزمة 

مدينة  الشارقة  حلم  وتحقيق  الرتشيد  ساعة 

املستوى  عىل  املبادرة  وتفعيل  العاملية  الرتشيد 

سعادة  وأوضح  الخليجي والعريب والعاملي. 

الدكتور املهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء 

ومياه الشارقة أن الهيئة وفرت كافة االمكانات 

املامرسات  ألفضل  وفقاً  املبادرة  لتنفيذ  الالزمة 

املبادرة يف  تسهم  املجال حتى  العاملية يف هذا 

ترسيخ مكانة إمارة الشارقة الحضارية وريادتها 

املبادرة  ان  إىل  مشرياً   ، البيئة  عىل  الحفاظ  يف 

تسعى لتوجيه رسالة لقادة املجتمع والسياسيني 

املنازل  وربات  واملدارس  القرار  اتخاذ  ومراكز 

وذلك  الجهود  تضافر  برضورة  الفئات  وكافة 

السمو  صاحب  وتوجيهات  رؤية  من  انطالقاً 

القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ 

برضورة  الشارقة  حاكم  األعىل  املجلس  عضو 

الدوائر  كافة  بني  والتواصل  التعاون  تعزيز 

والهيئات واملؤسسات يف إمارة الشارقة لتحقيق 

بقضايا  الوعي  وتنمية  املستدامة  التنمية 

ثقافة  نرش  عىل  والرتكيز  الحيوية  املجتمع 

ترشيد استهالك الكهرباء واملياه وجعلها سلوك 

للحفاظ  الشارقة  إمارة  سكان  ميارسه  يومي 

الكهرباء  عىل نعمتي املاء والكهرباء، حيث أن 

أي  تستطيع  وال  الحياة،  عامد  تعتربان  واملياه 

االحتياج  ظل  يف  عنهام  االستغناء  مجتمعات 

اليومي لهام كمطلبني أساسيني للنمو واالستقرار 

وجود  يعني  وتوافرهام  الطبيعية..  والحياة 

حضارة وحياة ومنو وتقدم واستدامة.

الكهرباء  عىل  الطلب  أن  إىل   وأشار   

واملاء يزداد سنوياً مبعدالت عالية ، مام يتطلب 

استثامرات سنوية كبرية ملجابهة النمو املضطرد 

االستهالك وحسن  ترشيد  ويسهم  االستهالك  يف 

استغالل  تحسني  يف  الطاقة  عىل  الطلب  إدارة 

وكذلك  الطاقة،  استخدام  كفاءة  ورفع  املوارد 

تخفيض تكاليفها لكل من املشرتكني والهيئة. 

وأوضح أن الهيئة اختارت موعد ساعة الرتشيد 

بعد دراسات استقصائية حول معدالت استهالك 

الدراسة  وبينت  سنوات  خمس  خالل  الطاقة 

يوليو  أول  يف  يكون  لالستهالك  معدل  أعىل  أن 

حيث  الحرارة  درجات  ارتفاع  مع  تزامناً  وذلك 

تزداد األحامل عىل محطات وشبكات الكهرباء 

مام يساهم يف زيادة تكاليف اإلنتاج واستهالك 

الرتشيد  ساعة  مبادرة  إطالق  جاء  لهذا  الوقود 

الساعة  من  عام  كل  من  يوليو  أول  يف  لتكون 

الساعات  أكرث  ،وهي  عرصاً   3.30 حتى   2.30

النظر  للفت  وذلك  االستهالك   فيها  يزيد  التي 

وتأثريه  الزائد   اإلستهالك  بخطر  الوعي  ورفع 

عىل شبكات الكهرباء والبيئة والتغري املناخي .

تم تحديدها  التي  املبادرة  تنفيذ  آليات  وحول 

وبدأت الهيئة يف تنفيذها أوضح أنه تم تحديد 

كل  يوليو  من  األول  يف  لتكون  الذروة  ساعة 

عام من الساعة 2.30 حتى 3.30 عرصاً ، وذلك 

وتأثريه  الزائد   اإلستهالك  بخطر  الوعي  لرفع 

املناخي  والتغري  والبيئة  الكهرباء  شبكات  عىل 

والهيئات  واملصانع  الرشكات  جميع  ومخاطبة 

باطفاء  املنازل  ومالك  الحكومية  والدوائر 

ساعة  خالل  رضورية   الغري  األجهزة  جميع 

اإلضاءة  اإلضاءة واالعتامد عىل  الذروة وإطفاء 

األجهزة  جميع  صيانة  ومراجعة  الطبيعية 

بأهمية  الوعي  نرش  عىل  والرتكيز  الكهربائية 

صيانة أجهزة التكييف واختيار األجهزة املوفرة 

مراعاة  ورضورة  الجديدة   املباين  يف  للطاقة 

درجة   24 عىل  التكييف  حرارة  درجة  ضبط 

مئوية يف املكان وخاصة يف فرتة الذروة وإغالق 

وتنظيم  املكان  مغادرة  عند  التكيييف  أجهزة 

محارضات توعية ملكاتب االستشارات الهندسية 

األجهزة  استخدام  بأهمية  العقارات  ومكاتب 

وتصميم  لألجهزة  الدورية  والصيانة  املوفرة 

شعار موحد ثابت ملبادرة ساعة الرتشيد وإعداد 

يف  مضيئة  إعالنات  خالل  من  األحامل  مؤرش 

يوضح  بحيث  الحيوية  واملواقع  امليادين  بعض 

وبث  املختلفة  األوقات  يف  األحامل  كميات 

ومناشدة  املختلفة  اإلعالم  وسائل  عرب  رسائل 

األجهزة  تشغيل  وعدم  الطاقة  بتخفيض  الناس 

مثل  الذروة،   وقت  يف  الرضورية  غري  املنزلية 

وغسالة  املالبس،  وغسالة  الكهربائية،  املكواة 

والفرن  الكهربايئ،  املياه  وسخان  األطباق، 

إىل  يؤدي  مام  األجهزة،  من  وغريها  الكهربايئ 

الشبكات،  كفاءة  وتحسني  االستهالك  توفري 

الطاقة  إنتاج  يف  املستخدم  الوقود  وتوفري 

الطبيعية،  املوارد  عىل  واملحافظة  الكهربائية، 

وتقليل االنبعاثات امللوثة للبيئة. 
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الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  نظمت   

بالتعاون مع إحدى الرشكات العاملية املتخصصة 

ورشة عمل استمرت عىل مدار أسبوعني لتطوير 

وشارك  االتصال  مركز  إدارة  موظفي  مهارات 

فيها عدد 30 من موظفي املركز، وذلك يف إطار 

لتطوير  الهيئة  تنفذها  التي  الشاملة  الخطة 

واستقبال  التواصل  طرق  أفضل  لتحقيق  املركز 

واإلجابة  املشرتكني  قبل  من  الواردة  املكاملات 

عىل جميع استفساراتهم وتزويدهم مبعلومات 

وأوضح  املختلفة.  الهيئة  خدمات  عن  كافية 

سعادة الدكتور املهندس راشد الليم رئيس هيئة 

عىل  تحرص  الهيئة  أن  الشارقة   ومياه  كهرباء 

وتأهيل  لتدريب  الالزمة  اإلمكانات  كافة  توفري 

مهاراتهم  وتطوير  قدراتهم  لتنمية  املوظفني 

النظم  أفضل  وإتباع  العمل  بأساليب  لالرتقاء 

االتصال  مركز  إدارة  موظفي  خاصة  العاملية 

الذين يعملون عىل مدار 24 ساعة للتواصل مع 

الجامهري والرد عىل كافة استفساراتهم يف شتى 

الهيئة  عمل  بقطاعات  تتعلق  التي  املجاالت 

املختلفة.وأشار إى أنه يتم تطوير خطط وبرامج 

والكوادر  الكفاءات  لتوفري  بالهيئة  التدريب 

الكوادر  تعد  حيث   ، بالهيئة  للعمل  املميزة 

يف  األساس  هي  الكفاءة  ذات  املدربة  البرشية 

والركيزة  مؤسسة  ألي  والتميز  التفوق  تحقيق 

وأحد  واملؤسسات  الهيئات  تطوير  يف  األساسية 

دعائم التنمية االقتصادية .وأكد سعادة الدكتور 

الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه  املهندس راشد 

أفضل  تقديم  عىل  تحرص  الهيئة  أن  الشارقة 

الخدمات لعمالئها والعمل عىل راحتهم وتوفري 

التي  الخدمات  جميع  عن  الالزمة  املعلومات 

تقدمها يف أرسع وقت وبأفضل طريقة ممكنة.

إدارة  مدير  األحمد  رشيف  وأوضح   

خطة  تنفيذ  بدأت  الهيئة  أن  االتصال  مركز 

األجهزة  وتوفري  االتصال  مركز  لتطوير  شاملة 

واملعدات الالزمة وفق أفضل املامرسات العاملية 

من  لعدد  زيارات  وتنظيم  متأنية  دراسة  بعد 

عىل  والتعرف  الخربات  لتبادل  االتصال  مراكز 

الجهات  التي تقدمها مختلف  الخدمات  أفضل 

للمتعاملني عرب مراكز االتصال باإلضافة إىل عدد 

حتى  تنفيذها  سيتم  التي  املبتكرة  األفكار  من 

التطوير  خطة  تنفيذ  بعد  االتصال  مركز  يكون 

منوذج فريد ومتميز يف خدمة املشرتكني يف أرسع 

أن  إىل  وأشار   . ممكنة  جودة  وبأفضل  وقت 

الذين  املركز يضم نخبة من املوظفني املؤهلني 

يعملون بنظام الورديات، والذين يتم اختيارهم 

التي  االختبارات  من  ملجموعة  اجتيازهم  بعد 

ويعمل  املهم،  املوقع  هذا  يف  للعمل  تؤهلهم 

املركز عىل مدار 24 ساعة يومياً ويستقبل حوايل 

الخدمات  عن  لالستفسار  يومياً  مكاملة   150

املختلفة يف الهيئة، باإلضافة إىل مئات املكاملات 

أثناء فرتات األعطال العرضية وحاالت الطوارئ 

،مشرياً إىل أن الهيئة تتابع باستمرار نظام العمل 

الواردة  املكاملات  جميع  تسجيل  ويتم  باملركز 

ومستوى  املوظفني  أداء  جودة  لضامن  إليه 

تقدميهم للخدمات للمشرتكني. 

وأشار إىل أن أية استفسارات ترد إىل   

جدية  بكل  معه  التعامل  يتم  االتصال  مركز 

الصوتية  التسجيالت  مراجعة  يتم  حيث  وحزم 

الخدمات  تقديم  حسن  من  للتأكد  للمكاملات 

املكاملات  يتلقى  االتصال  مركز  ان  إىل  مشرياً 

حتى  بياناتهم  لتحديث  املشرتكني  من  حالياً 

لهم. وتضمنت  الخدمات  أفضل  يتسنى تقديم 

محاور ورشة العمل التي قدمها املدرب طارق 

عادل الفقهاء من مجموعة انفوتك لالستشارات 

عن  املهمة  املوضوعات  من  وعدد  والتدريب 

مع  التعامل  وكيفية  االتصال  مركز  أهداف 

والثقافات  والنوعيات  املجتمع  فئات  مختلف 

املوظفني  وتدريب  وتأهيل  للجامهري  املختلفة 

وفق خطة تدريبية عاملية.  

بالتعاون مع شركة عالمية وعلى مدار أسبوعين:
كهرباء الشارقة تنظم ورشة عمل لتطوير مهارات موظفي مركز االتصال



الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  أعلنت   

لخدمات  جديد  فرعي  مركز  أول  افتتاح  عن 

عىل  يعمل  الرحامنية  منطقة  يف  املياه  طوارئ 

توفري  وتم  األسبوع  أيام  طوال  ساعة   24 مدار 

البرشية  والكوادر  واإلمكانات  املستلزمات 

سكان  خدمة  يف  دوره  املركز  ليؤدي  الالزمة 

إمارة الشارقة بجودة وكفاءة عالية. 

املهندس  الدكتور  سعادة  وأوضح   

الشارقة   ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم  راشد 

لتوجيهات  أن افتتاح املركز الجديد يأيت تنفيذاً 

بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب 

حاكم  األعىل  املجلس  عضو  القاسمي  محمد 

ومياه  كهرباء  تعمل هيئة  أن  الشارقة برضورة 

لسكان  الخدمات  أفضل  تقديم  عىل  الشارقة 

اإلمارة واتخاذ كافة اإلجراءات التي تساهم يف 

تطوير مجاالت عمل الهيئة لتضاهي املستويات 

العاملية. وأشاد بتوجيهات صاحب السمو حاكم 

األساسية  البنية  لتوفري  تهدف  التي  الشارقة 

لطوارئ  فرعي  مركز  أول  تفتتح  الشارقة  كهرباء 
المياه في منطقة الرحمانية

الشارقة  إمارة  مناطق  لكافة  الخدمات  وأفضل 

الرغدة  والعيشة  الكرمية  الحياة  سبل  وتوفري 

الهدف  أن  وأوضح  اإلمارة.  سكان  لجميع 

األسايس من إنشاء هذا املركز والذي بدأ العمل 

للمواطنني  الخدمات  أفضل  تقديم  هو   ، فيه 

الهيئة  اهتامم  عىل  وتأكيداً  بالشارقة  واملقيمني 

بضامن جودة العمل وتحقيقاً ملتطلبات جميع 

أن  موضحاً  ومقيمني«،  مواطنني  من  املشرتكني 

بالتعاون  الدراسات  من  العديد  تنفذ  »الهيئة« 

مع املراكز البحثية والجامعات لتطوير مجاالت 

العمل وتقديم خدمات متميزة وبجودة عالية. 

ماضية  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  أن  وأكد 

مع  بالتعاون  للتطوير  اإلسرتاتيجية  خططها  يف 

مختلف املؤسسات والدوائر والرشكات العاملية 

منطقة  موقع  اختيار  تم  أنه  واملحلية.وبنّي 

الجديد  املياه  طوارئ  مركز  الفتتاح  الرحامنية 

املناطق  من  وقربها  املتميز  ملوقعها  نظراً 

سكانية  كثافة  ذات  أصبحت  التي  الجديدة 

تلبية  يف  سيسهم  مام  والجامعات،  واملدارس 

إليهم   الوصول  وسهولة  املشرتكني  احتياجات 

مركز  مع  بالتنسيق  ذلك  وسيتم  املناطق  بتلك 

االتصال شكوى  مركز  تلقي  عند  فإنه  االتصال، 

واملناطق  الرحامنية  منطقة  يف  باملياه  تتعلق 

بتحويلها  بدوره  االتصال  مركز  يقوم  املجاورة 

فوراً إىل مركز الرحامنية لخدمات طوارئ املياه، 

يقوم  متخصص  عمل  فريق  فيه  يتوافر  والذي 

وتحديد  بالصيانة،  والقيام  املحطات  بفحص 

مواطن الخلل الفني واإلرساع بإصالحه.

وأشار حسن عبيد فريوز آل عيل مدير   

بدأ  املركز  أن  الجديد  الرحامنية  طوارئ  مركز 

العمل واستقبال املشرتكني وتقديم خدماته من 

خالل فريق عمل مدرب عىل مستوى عايل من 

الحفاظ  يف  للمساهمة  املركز  ويهدف  الكفاءة 

عىل كل قطرة مياه من الهدر.
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السمو  صاحب  لتوجيهات  تنفيذاً   

القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ 

كثفت  الشارقة،  حاكم  األعىل  املجلس  عضو 

خالل  جهودها  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة 

وتعديل  لتطوير  برنامج  لتنفيذ   2016 عام 

لتوزيع  محطات  مرشوعات  وانجاز  الشبكات 

3 محطات  الهيئة عدد  أنجزت  الكهرباء حيث 

الخان  محطات  تشمل  فولت  كيلو   132 جهد 

تنفيذ  من  االنتهاء  تم  كام  وستار2   1 وستار 

تشمل  كيلوفولت   33 جهد  محطات   8 عدد 

السويحات واملنطقة الحرة والزاهية والنهضة7 

واملمزر3 وواحة الصجعة 1 و2 كام انتهت من 

تنفيذ وتعديل الشبكات الكهربائية يف عدد من 

واملركز  والنهضة  الطي  مناطق  املناطق شملت 

الريايض والصجعة والقاسمية والطي والفالح.

رئيس  الليم  راشد  املهندس  سعادة  وأوضح 

ومتابعة  دعم  أن  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة 

بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب 

حاكم  األعىل  املجلس  عضو  القاسمي  محمد 

لبذل  كبرياً  حافزاً  شكلت  املستمرة  الشارقة 

الشبكات  وتعديل  لتطوير  الجهد  من  مزيد 

كافة  وتوفري  املحطات  مرشوعات  وانجاز 

واتخاذ  املرشوعات  النجاز  الالزمة  املتطلبات 

الخدمات  توفري  تضمن  التي  اإلجراءات  كافة 

بأفضل جودة وتوفري الطاقة الالزمة للتوسعات 

التوسعات  ومواكبة  التطويرية  واملرشوعات 

والصناعية  االقتصادية  والنهضة  العمرانية 

مام  الشارقة  إمارة  تشهدها  التي  واالجتامعية 

تنفيذًا لتوجيهات حاكم 
الشارقة بتطوير شبكات 

النقل والتوزيع
جهد  محطات   3 إنجاز 
و8  كيلوفولت   132
33 كيلو فولت  محطات 
في الشارقة خالل العام 

الماضي

واملياه  الطاقة  مرشوعات  يف  التوسع  يتطلب 

الطلب  ملواجهة  والتوزيع  النقل  وشبكات 

املتزايد عىل الطاقة واملياه منوها بأن تقديرات 

الهيئة تشري إىل استمرار منو الطلب عىل الطاقة 

يف إمارة الشارقة مبعدل يرتاوح بني 7 إىل 10% 

سنوياً .

تتضمن  الهيئة  خطة  أن  إىل  وأشار   

شبكات  تطوير  منظومة  تنفيذ  يف  االستمرار 

النقل والتوزيع وإصافة محطات جديدة حيث 

سينت خالل عام 2017  االنتهاء من 3 محطات 

تشمل  فولت  كيلو   132 جهد  جديدة  توزيع 

باإلضافة  يس  اي  واس  وأبوشغارة  الجامعة 

فولت يف  كيلو   33 توزيع جهد  5 محطات  إىل 

مرشوعات الجرينة مول وتالل واميارتس ستون 

الشبكات  وتعديل  لتنفيذ  باإلضافة  والزاهية2 

والنوف  والطي  واسط  تشمل  مناطق  عدة  يف 

والجرينة والجامعة   ولفت إىل أن الهيئة أولت 

اهتامماً كبرياً لتطوير الخدمات يف كافة مجاالت 

واملستقبلية،  الحالية  خططها  ضمن  عملها 

وحركة  لألحامل  املطرد  النمو  مواكبة  أجل  من 

تلك  أن  إىل  الفتاً  والسكاين،  العمراين  التوسع 

عىل  األحامل  تخفيف  يف  ستساهم  املشاريع 

بالكهرباء.   الجديدة  املناطق  وتزويد  املناطق 

إسرتاتيجية  إطار  يف  تعمل  الهيئة  أن  وأوضح 

الطاقة  من  التنمية  باحتياجات  بالوفاء  تهتم 

الكهربائية واالستفادة املثىل من املوارد املتاحة 

وتحقيق  واستخدامها  إنتاجها  كفاءة  وتحسني 

الحفاظ عىل البيئة.  وأكد أن الهيئة تحرص عىل 

والتقنية  التكنولجية  الحلول  أفضل  استخدام 

األداء  وتطوير  اإلنتاج  زيادة  يف  تسهم  التي 

الصادرة  الكربونية  االنبعاثات  حجم  وتقليل 

توجهات  من  تعزز  كبرية  بنسب  املحطات  عن 

اعتامدية  وتعزيز  لإلمارة  والطاقة  االستدامة 

والتوزيع  النقل  شبكات  كفاءة  ورفع  وفاعلية 

عرب استخدام أفضل التقنيات الحديثة املعتمدة 

عاملياً .

إدارة  مدير  الليم  مي  املهندسة  وأوضحت    

التطويرية  املشاريع  أن  املشاريع  تطوير  برامج 

التي نفذتها الهيئة ستساهم يف تحقيق الثبات 

واالستقرار لشبكة الكهرباء وتوزيع األحامل يف 

عدة مناطق وأشارت إىل أن الهيئة تحرص عىل 

توفري كافة اإلمكانات ومراعاة أعىل  نظم األمان 

والجودة يف العمل ، وتشغيل الشبكة الكهربائية 

عىل  تعمل  كام  فنيا  األداء  مستويات  بأعىل 

وتوسعة  لتطوير  الالزمة  الدراسات  كافة  تنفيذ 

شبكات النقل والتوزيع وأنظمة تشغيل وتوليد 

الكهرباء ورفع مستوى الكفاءة وتعزيز قدرات 

عىل  املتزايد  الطلب  معدالت  لتلبية  املحطات 

الكهرباء.
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الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  زودت   

الرافعات  من  بعدد  وآلياتها  مركباتها  أسطول 

أية  تنتج  وال  بالكهرباء  تعمل  التي  الشوكية 

ابعاثات كربونية أو ملوثات الهواء الضارة مام 

األمن  وتحقيق  للهيئة  الكربونيه  البصمة  يعزز 

والسالمة يف االستخدام حيث بلغ عدد اآلليات 

واملركبات بالهيئة حوايل 400 آلية ومركبة يعمل 

50 % منها بالغاز الطبيعي والكهرباء باإلضافة 

إىل 115 مركبة وألية تم استبدالها من مواصالت 

الهيئة  خطة  إطار  يف  وذلك  مؤخراً  اإلمارات 

تهدف  والتي   2020 لعام  االسرتاتيجية  ورؤيتها 

لتطوير وتحديث مركباتها بهدف تقديم أفضل 

الخدمات للمشرتكني والحفاظ عىل البيئة.  

الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأوضح 

الهيئة  أن  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس 

شاملة  خطة  تنفيذ  من  االنتهاء  عىل  تعمل 

تنفيذا   ، واآلليات  املركبات  أسطول  لتحديث 

الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  لتوجيهات 

املجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان 

اإلجراءات  كافة  باتخاذ  الشارقة  حاكم  األعىل 

بهدف تقديم أفضل الخدمات والحفاظ على البيئة   
انبعاثات  بدون  برافعات  مركباتها  أسطول  تزود  الشارقة  كهرباء 

كربونية

التي تضمن الحفاظ عىل البيئة وإسعاد الناس، 

يف  الهيئة  وتطلعات  رؤية  مع  متاشياً  يأيت  كام 

السرتاتيجية  وتحقيقاً  الطبيعية  املوارد  استدامة 

وأهداف وثيقة الشارقة مدينة الرتشيد.

التي  الجديدة  الشوكية  الرافعات  أن  وأشار إىل 

التي  مياه زالل  الهيئة ستعمل مبصنع  تسلمتها 

املثالية  البيئة  له  توفر  أن  عىل  الهيئة  تحرص 

املرشوع  ويتوافق  جودة  بأفضل  املياه  إلنتاج 

لتحقيق   للهيئة وسعيها  الخطط املستقبلية  مع 

التنمية املستدامة.

بالتعاون  تسعى  الهيئة  أن  إىل  وأشار   

مع عدد من الرشكات العاملية للعمل عىل توفري 

بنية تحتية لدعم عمل السيارات الكهربائية يف 

إمارة الشارقة، عرب البدء يف بناء محطات شحن 

السكان  لتشجيع  الشارقة  مدينة  مستوى  عىل 

وتزويد  الكهربائية  السيارات  استخدام  عىل 

واآلليات  السيارات  من  بعدد  مركباتها  أسطول 

نقل  وسائل  توفري  يف  للمساهمة  الكهربائية 

األنظمة  أحدث  وفق  اإلمارة  يف  للبيئة  صديقة 

العاملية. 

األمن  تحقيق  عىل  تعمل  الهيئة  أن  وأكد 

الحد  من خالل  البيئة  عىل  والحفاظ  والسالمة 

والديزل  املسال  الغاز  اسطوانات  استخدام  من 

وتعزيز نظام إدارة الوقود والقضاء عىل ظاهرة 

الصناعي  الوقود باملواقع وتعزيز األمن  تخزين 

التي قد  البيئية  الحرائق واملخاطر  ضد مخاطر 

الغاز  أو  بالديزل  تعمل  التي  اآلليات  تسببها 

املسال. 

وأشار إىل أن الهيئة مستمرة يف تنفيذ   

أن  إىل  مشرياً  مركباتها،  أسطول  لتحديث  خطة 

تعد من  الهيئة  التي وفرتها  الشوكية  الرافعات 

سجلت  حيث  للبيئة،  الصديقة  اآلليات  أفضل 

نسبة االنبعاثات الكربونية بها %0، الفتا إىل أن 

الهيئة تعتزم استخدامها لتطوير خدمات الهيئة 

وإسعاد الناس. 
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إن الحياة وعوامل النمو املعارصة والتنافس يف سوق العمل صنع    
تقدمها  أو  الريادة  يف  بقائها  عىل  يلح  هاجس  املؤسسات   معظم  لدى 
وخروجها من النمطية املعتادة والسلوك املتوارث ان تسلك طريق التغيري 
ورسم اسرتاتيجية جديدة وخطط ورؤية وميزانيات وارقام وعاملية ليتحول 
فرضت  االقتصادية  فالتذبذبات  طبيعي  امر  وهذا  ملموس  لواقع  الحلم 

وجودها وكثفت من زياراتها املفاجأة ..
نعم .. هو التغيري فحينام نقف عند هذه الكلمة يجب ان نستمبط   
منها مسار واضح لنرش صداها باملكان وهي ...  انظر واشعر وفكر ستتغري 
... ومن الطبيعي ان تلك الخطوات ستواجه صعوبات ومقاومة واحباطات 
النها اعتادت عىل توارث الجمود والحرص عىل البقاء ال العمل عىل االرتقاء 
للتغيري  سيتحمس  من  منهم  موظفيها  بني  كثريه  انقسامات  ستجد  لذا 
ومنهم  االنصياع  ثوب  ومنهم من سيلبس  مقعده  ومنهم من سيقلق عىل 
االيجابية  بني  الضوضاء  تلك  بني  اصواتهم  ستضيع  من  ومنهم  سيتمرد  من 

والطموح والقسم االخري من يهدأ لركوب املوجة االعىل نهاية املطاف.. 
 لذا يا قائدي التغيري ستصل.. لكن اختيار مفاتيحك يجب ان يكون دقيق 
وتكوين فريق الريادة بعناية فائقة فإن افرازات العقبات تولد روح انتقام 
اخطاء ماخلفه املايض وصناعة صوت الدكتاتورية لدى البعض بوهم انهم 
يثبتوا  مل  ان  مؤقته  واداة  مرحلة  رجال  انهم  االنتباه  دون  القرار  صناع 

وجودهم والتدبر مباحصل وما سيجري مبستقبل املكان 
نعم الحزم مطلوب لكن دون تحفيز ودون توضيح املسار واشعار   
باالمان واالمل سيولد عقبة بدل ان يحقق هدف .. فان التغيري فن جديد 
عىل  كونوا  املوظفني  احبتي  ولحنها نشاز عىل آالت أكل الدهر اوتارها  
ايجابية  نواة  لتكون  وتفتح  مرونة  متنحك  قدراتك  وتنمية  الجاهزية  اهبة 
مستويات  العقول  فان  والتدرج  الصرب  التغيري  طالبي  ويا   .. مؤسستك  يف 
يرتبط  التغيري  ان  تيقني  رغم  االدوات  كل  باكتامل  سيكتمل  واالنسجام 

برسعت التسري  . 

الخوف من التغيير ... 

بقلم لؤي سعيد عالي النقبي
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5454

الطاقة المتجددة وتحقيق التنمية المستدامة

انسجاما مع رؤية القيادة الرشيدة والتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة   

– حفظه الله ، وتنفيذاً ملبادئ هيئة كهرباء ومياه الشارقة ) التحفيز للوصول إىل مستقبل مرشق من خالل مناذج قدوه مثالية ( فإننا نسعى إلسترشاف مستقبل 

الطاقة النظيفة من خالل تعزيز دور الهيئة وتحقيق رؤيتها كمؤسسة فاعلة يف أن تكون مستدامة مبتكرة عىل مستوى عاملي مع رضورة تفعيل التعاون بني الدول 

عىل الصعيد املحيل واإلقليمي لتبادل الخربات واألفكار املبتكرة لتعزيز الجهود املشرتكة يف مجال العلوم والتكنولوجيا لتوفري اإلحتياجات من الطاقة الكهربائية 

اإلستقرار  وتحقيق  الكربون  إنبعاثات  من  والحد  املستدامة  التنمية  وتحقيق  الالزمة  الطاقة  لتوفري  املطلوبة  اإلستثامرات  وتوظيف  املتاحة  الفرص  واستغالل 

بالحاجة إىل طاقة الشمس والرياح واملياه أو ما  البعض يفكرون جديا  النفط عامليا وعدم إستقرارها وتعرضها للنضوب  . لقد جعل تذبذب أسعار  اإلقتصادي 

يناظرها، كام تقول الوكالة الدولية للطاقة املتجددة )إيرينا(: »فالطاقات املتجددة تحظى عىل مستوى العامل بالعديد من الدراسات واألبحاث وإنشاء مرشوعات 

اقتصادية ،فأسعار ألواح الخاليا الشمسية انخفضت بنسبة %80 منذ العام 2008 والطاقات النظيفة تعترب منافسة وبجدارة للطاقة األحفورية خاصة ملا لها من 

فوائد يف الحفاظ عىل البيئة،مام حفز دول العامل وأصحاب القرار عىل اإلستثامر الحقيقي يف الطاقة النظيفة والتنمية املستدامة للمجتمع كافة.

وقد أصبح البدء يف برامج جديدة يف الطاقة البديلة واملتجددة مطلباً رضورياً للحفاظ عىل البيئة وخفض تقلبات أسعار الطاقة عاملياً، وتشري الدراسات   

إىل أن دولة اإلمارات العربية املتحدة بالرغم من امتالكها احتياطات نفط جيدة إال أنها اقتنعت بأن الطاقة املتجددة هي املستقبل وال يجب النظر إىل الطاقة 

املتجددة عىل أنها بديل فقط ولكن يجب أن ينظر إليها كخيار أنظف وأفضل للطاقة وتشري الدراسة إىل أن اإلمارات سوف تعتمد عىل ما يقارب نصف الطاقة 

املطلوبة منها عىل مصادر الطاقة املتجددة بحلول عام 2050م وستكون الطاقة الشمسية هي األكرث استخداماً عىل اعتبار أنها مصدر نظيف للطاقة وفقاً للرشوط 

البيئية كام أن اإلمارات متتاز بأن العام به حوايل 300 يوم مشمس سنوياً وميكن االستفادة من هذه امليزة يف االعتامد عىل توليد الطاقة الشمسية .

ويجب أال نغفل عن املسؤولية اإلجتامعية وأهمية التكامل والتعاون اإلقليمي بني الدول املجاورة واإلعتامد عىل الطاقة املستدامة ودخول اإلستثامرات   

الخارجية يف مجال الطاقة إىل الدول الفقرية لتأمني الكهرباء وتلبية إحتياجاتهم لدميومية الحياة.

 إعداد

مريم نجيب العويض
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هـل تعلم
أن أقدم دولة يف التاريخ  العريب هي دولة العراق حيث تأسست عام 5300 قبل 

امليالد وأقدم مدينة عربية وهي أريحا يف فلسطني حيث تأسست 10000 سنة 

ق.م ،وكذلك أقدم عاصمة يف التاريخ العريب وهي دمشق إذ تأسست 9000 سنة 

ق.م.

هـل تعلم
أن إذا حصلت عىل جواز السفر املاين ستكون قادراً عىل الذهاب إىل 177 دولة 

يف العامل من أصل 218 دولة دون أي تأشرية دخول.فجواز السفر االملاين يعترب 

األقوى حالياً يف العامل بحيث يصنف يف املرتبة األوىل من حيث اإلمتيازات الكثرية 

التي تقدمها لحامليه . 

هـل تعلم
أن الشعب السويدي يعترب أقل شعب من ناحية الفساد املايل واالداري ، وأقل 

يف  الهوائية  الدراجات  يستخدم  شعب  وأكرث  املدخنني  نسبة  حيث  من  شعب 

وفرحاً  سعادة  10 شعوب  أكرث  ضمن  دامئاً  يصنفون  كذلك  السويديون   . العامل 

ورضاً يف كل الرتتيبات العاملية .

هـل تعلم
اللوزة العصبية ( املسؤولة عن  أن االنسان حينام يصيل بخشوع فإن منطقة ) 

مناطق  نشاط  يرتفع  املقابل  ويف  نشاطها  ينخفض  دماغه  يف  والخوف  القلق 

تجاوز  عىل  كبري  بشكل  االنسان  تساعد  فالصالة  لذلك   ، والسكون  اإلطمئنان 

الشعور السلبي وتزيد من الراحة النفسية عموما .

هـل تعلم
اللوزة العصبية ( املسؤولة عن  أن االنسان حينام يصيل بخشوع فإن منطقة ) 

مناطق  نشاط  يرتفع  املقابل  ويف  نشاطها  ينخفض  دماغه  يف  والخوف  القلق 

تجاوز  عىل  كبري  بشكل  االنسان  تساعد  فالصالة  ،لذلك  والسكون  االطمئنان 

الشعور السبيل وتزيد من الراحة النفسية عموما.
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ELECTROMECHANICAL
CONT. CO.LLC

Oman Office:
P.O. Box 1554, PC 133, Muscat, Sultanate of Oman
Tel: +968 24120270 | Fax: +968 24120272 

U.A.E Office:
P.O. Box 31599, Sharjah, U.A.E
Tel: +971 6 5422773 | Fax: +971 6 5422986 

SCAN
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.

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.

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.

Email: sales@scanelectromechanical.com | www.scanelectromechanical.com

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



  HE Dr. Rashid  Al leem, the 
Chairman of Sharjah Electricity & 
Water Authority pointed out that 
the promotion drive of one Saving 
Hour" Initiative which will conducted 
in with Air Arabia comes in line with 
the efforts and endeavors made 
with the government and non-
government entities to achieve the 
sustainability.
  The Chairman said that the 
authority wishes to implement the 
initiative by laying the foundations 
and specific criteria “to make a 
difference in the use of energy 
concepts and achieve the best 
results through the implementation 
of an hour rationalisation initiative 
strategy.” The initiative seeks to 
send a message to the community 
leaders, politicians and decision-
makers, schools, housewives and all 
segments of society about the need 
for concerted efforts to strengthen 
cooperation and communication 
between all departments and 
agencies.

  He praised the role played 
by Air Arabia in supporting the 
communal initiatives such Air Arabia 
Charity Cloud Program and its 
contribution to electricity & Water 
Conservation Drives as well as other 
communal initiatives. The demand 
for electricity and water is increasing 
annually at a high rate. This 
requires large annual investments 
to cope with the steady growth in 
consumption and good demand for 
energy management in improving 
the utilisation of resources and 
energy efficiency, as well as reduce 
costs for both for the consumers 
and SEWA
  HE Dr Rashid Al Leem 
revealed that the "One Saving Hour" 
Initiative since its inception in 2015 
has achieved incredible results in 
terms of power conservation, saving 
in production costs and reduction of 
carbon emissions. In the first year of 
the drive, 22.5 MW of power saved 
during the saving hour (540 MW per 
day), 325 tons of carbon emission 

reduced and AED 245,000 saved 
in the production expenses. In the 
second year, which falls on Friday, 
17 MW of power saved during the 
saving hour (408 MW per day), 244 
tons of carbon emission reduced and 
AED 245,000 saved in the production 
expenses. He noted that if such 
saving trend continues during the 
whole year, the value of the saved 
power will be sufficient to construct 
a generation station of 4 unit with 
AED 500 Million cost. He added that 
a delegation from SEWA toured 
the AGCC countries (Kuwait, Qatar, 
Bahrain, Oman and Saudi Arabia to  
promote SEWA "One Saving Hour" 
Initiatives. SEWA is planning to 
continue such promotional visits to 
cover the other Arab countries an 
then the rest of the world.
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 Sharjah Electricity & Water 
Authority, in collaboration with Air 
Arabia embarked on implementation 
of promotional drive to promote 
the objectives and mechanisms of 
SEWA "one Saving Hour" Initiative 
launched under the instructions of 
His Highness Dr Sheikh Sultan Bin 
Mohammad Al Qasimi, Supreme 
Council Member and Ruler of 
Sharjah, on July 1 of each year 
from 2.30pm to 3.30pm. The aim 
of the ‘One Saving Hour’ initiative 
is to promote the conservation 
culture and raise awareness in the 
community about rational use of 
electricity and water and reduction 
of toxic emissions. The public will be 
urged to switch off all unnecessary 
devices during the One Saving 
Hour. The joint promotional drive 
covers displaying of advertisings 
and awareness messages on board 
of Air Arabia flights which will roam 
around the world carrying the 
slogan of the drive.

"One Saving Hour" Initiative roams 
around the world on board of Air 
Arabia flights
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 As part of the implementation 
of SEWA ‘s strategy to apply the latest 
smart solutions and technologies and  
replace all mechanical and electro 
mechanical water and electricity 
meters in the Emirate of Sharjah with 
smart meters  Sharjah Electricity and 
Water Authority (Sewa) has so far 
installed 18,000 Smart Meters which 
can significantly contribute to ensure 
the accuracy of the meter readings 
and identify the actual amount of 
electricity consumption and aims to 
replace all conventional meters in 
its strategic plan for 2020. H.E Dr. 
Rashid Al Leem, the Chairman of 
Sharjah Electricity & Water Authority 
pointed out that smart meter project 
is a part of SEWA’s wide strategy to 
adopt best technological solutions 
that contribute to enhancing 
operational efficiency, enhance the 
quality of services we offer to our 
customers, guaranteeing the highest 
environmental standards and 
providing the means for comfortable 
and happy lifestyles.“The application 
of smart meters system significantly 
contributes to ensure the accuracy 
of the meter readings and identify 
the actual amount of electricity 

SEWA partners with a Japanese Company to introduce 
smart meters and develop the energy efficiency

consumption, as SEWA relies on 
specialized studies and careful 
application of any new system to 
ensure the interest of SEWA and the 
customers.” SEWA chairman said
 H.E Dr. Rashid Al Leem 
made the above statements after 
his meeting a delegation from the 
Japanese Hyuki Company, specialized 
in the field of smart and efficient 
energy counters headed by Anil 
Philip, Executive Director of Sales of 
the company.  They discussed ways 
to enhance cooperation in the areas 
of innovation and the development 
of energy efficiency of the system 
and improve network integrity and 
opportunities for cooperation in the 
field of advanced research.
 Dr. Al Leem emphasized that 
SEWA is working to carry out the 
directives of His Highness Dr Sheikh 
Sultan Bin Mohammed Al Qasimi, 
Supreme Council Member and Ruler 
of Sharjah. He added that Sewa 
focuses on the use of the latest 
technology in the world to raise 
energy efficiency by at least 50 per 
cent and the application of ISO 50001 
standards and work. SEWA carried 
out a comprehensive field study in 

collaboration with a number of local 
and international companies before 
the introduction of smart metering 
system in the areas of Sharjah. 
Intelligent meters were installed 
in areas of the emirate including 
Muwaileh and Shuwaihean, Hamriya 
Free Zone and a number of factories 
and large commercial centres.
 He stressed that the 
strategic plan of SEWA includes the 
installation of smart meters in the 
distribution stations of 11 kV lines in 
a number of Sharjah City areas. It 
will start installing them in areas like 
Shahba, Al Ramtha, etc and compare 
readings with the old counters in 
these areas. Smart meters in 33 kV 
stations will identify the quantity of 
electricity distributed in each region.
 On his part, Mr. Anil 
Philip, Executive Director of Hyuki 
affirmed  the readiness of Hyuki 
to collaborate and join hands with 
SEWA in establishing reliable energy 
efficiency system, supplying smart 
meters and exchanging experiences 
with SEWA in field of the relevant 
research and study.
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 Sharjah Electricity and Water 
Authority issued announced that 
2530 fines were imposed during the 
period frm January to September 
2016 for various violations including 
failure to function Capacitor blanks 
to improve the power factors at 
the large Commercial, residential 
and industrial buildings, such as 
wastage of water, maintaining illegal 
electrical connection and failing 
to use capacitors in commercial 
and industrial buildings to reduce 
overload of power, These violations 
also included unauthorised power 
connection, stealing of current, 
water leakage and wastage and 
storing of discarded materials in 
meter rooms.
 HE Dr Rashid Al Aleem, 
Chairman of Sharjah Electricity and 
Water Authority said the authority 
is keen to ensure rationalisation, 
safety and security in using 
power. SEWA is making great 
efforts to supply and distribute 
power and water to all residents. 
"We have launched massive 

awareness programmes to educate 
the residents of rationalisation, 
but some are found violating the 
rules and tamper with services" 
He added that SEWA first spreads 
the awareness and then imposes 
penalty on those who violate rules. 
"Tampering with natural sources is a 
kind of inappropriate behavior in our 
culture."He pointed out that SEWA 
has a well-trained team to carry 
out inspections targeting such kind 
of illegal activities including theft 
of current and illegal connection 
of power. SEWA has initiated 
cooperation mechanisms with all 
government departments and other 
institutions to spread awareness 
among residents. Mr. Yassir Essa 
Ahmed Al Sheiry, Head of Meters 
office at SEWA said these fines 
and violations were issued in the 
last nine months. He said that the 
inspectors also fined residents who 
failed to maintain safety procedures 
to prevent fire caused by short 
circuits.The SEWA has launched an 
inspection campaign which mainly 

targets entities that consume huge 
quantity of water, such as factories, 
car wash facilities, laundries and 
gardens. However, close watch 
is also being kept on the storage 
methods of the domestic consumers.
Owners of buildings who fail to 
maintain their water tanks properly 
have been issued fines of up to 
Dh10, 000. Those who found making 
unauthorised connections were 
issued fines ranging from Dh2,000 
to Dh5,000. The SEWA also issued 
warnings to many landlords to stop 
using unauthorised water and power 
connections. The authority also 
imposed a fine of Dh150 on those 
who were found wasting water. 
The fine will be doubled if they are 
found repeating the offence and the 
business will face closure if caught 
for a third time.

 

As part of its plan to 
ensure the stability 
of the system:
SEWA issues 2530 
violation fines 
during 9 months in 
2016
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 HE Dr. Rashid Al Leem, the 
Chairman of Sharjah Electricity and 
Water Authority displayed SEWA’s 
strategy 2030, at the Asian Clean 
Energy Summit 2016, held in the 
Capital Manila, Philippines with 
the participation of more than 300 
experts from 20 countries. The 
paper presented by the Chairman of 
SEWA covers the principal axes that 
underpin SEWA’s strategy 2030 such 
the clean energy, smart grids as well 
the relevant technologies that enable 
SEWA to achieve the sustainability 
and meet the challenges facing 
the sector of the clean energy. He 
called for exerting further efforts 
and exchanging of experiences 
to maintain or environment and 
eliminate the carbon emissions. 
 On the sidelines of the 
summit, HE Dr. Rashid Al Leem 
met Mrs. Tishi Crooz , the CEO 
of Philippine Renewable Energy 
Authority and Mr. Yao Zaho the 
Representative of the World Bank 
for Energy Sector. He also  discussed 
with several heads of delegations 
the best ways to implement smart 

Dr. Al Leem displays SEWA’s 
Energy Strategy at the Asian 
Clean Energy Summit

networks and metres to achieve 
sustainable development and 
ways to protect environment and 
reduce carbon emissions. He 
presented heads of delegations with 
SEWA’s latest book on sustainable 
development.  
  In his speech at the summit, 
the Chairman of SEWA called on the 
activation of cooperation between 
regional states and exchange of 
experts to enhance mutual efforts 
in science and technology for the 
provision of electricity needs and 
exploitation of available opportunities 
and investments necessary for 
providing needed energy that 
contributes to achieving economic 
stability, sustainable development 
and reduction of carbon emissions.   
  He also called for joint efforts 
to develop modern techniques for 
energy conservation and application 
of smart networks and metres  and 
the best use of energy and water 
to continue the path of sustainable 
development, pointing out that 
SEWA, thanks to the directions of His 
Highness Sheikh Sultan bin Mohamed 

Al Qasimi, Supreme Council Member 
and Ruler of Sharjah, has launched 
One Hour conservation plan to be 
observed the first of July each year, 
aiming at raising awareness on the 
importance of energy efficiency. 
  Dr. Al Leem underscored 
the importance of concerted efforts 
for the success of the July 1 one-
hour conservation initiative, at the 
GCC level and in the Arab World, 
as a pioneering initiative which 
achieved significantly positive 
results in drawing attention to the 
importance of saving energy and 
water consumption. He presented 
copies of his publication n(The 
Sustainability: the Fourth Wave of 
the Economy) to the heads of the 
delegations.
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 Kalba Department of Sharjah 
Electricity and Water Authority 
proudly announced that for the 
first time   Kalba area experienced 
no single power cut during the last 
Summer.  This unprecedented feat 
was the result of a long, successful 
campaign on capacitors in the 
industrial sector and a campaign 
against excessive loads in the 
residential sector.  The Kalba SEWA 
pointed out that the summer heat did 
not cause any interruption at least 
once in the current circuit even after 
the increased load in various areas 
of the city because of the energy-
efficient programmes carried out by 
SEWA and regular maintenance and 
preventive care to strengthen the 
electrical network. The efforts were 
boosted by the campaigns on the 
importance of running capacitors 
carried out by the authority in the 
areas of awareness in industrial and 
commercial sectors.  
  The campaigns helped 
reduce loads during peak times from 
95 megawatts to 89 megawatts. 
The Kalba Department implemented 
the campaign to raise awareness 
on the importance of modifying 
the excess load conditions in the 
residential sector and appeals to all 
customers to correct the situation in 
order to avoid imposing any fines on 

violations. 
  Chairman of SEWA, HE Dr 
Rashid Al Leem said that SEWA is 
now working at full capacity to carry 
out the directives of His Highness 
Dr Sheikh Sultan Bin Mohammed Al 
Qasimi, Supreme Council Member 
and Ruler of Sharjah. It is to develop 
electricity networks in all regions 
of the Emirate of Sharjah and to 
achieve stability and consistency in 
the network, ensuring world-class 
services and achieve the aspirations 
of the population of Sharjah.
 He explained that SEWA 
has its ambitious plan to develop 
transport networks and distribution 
of electricity, water and natural gas 
as its strategy and vision to keep pace 
with urban development resulting 
from the growing population in 
Sharjah. HE Dr Rashid Al Leem 
added that the maintenances of 
lines and connectors and electrical 
transformers are carried out by 
SEWA. This includes the renovation 
and changing a  number of 
connectors and cables and replacing 
a number of transformers with 
new ones in a number of old areas 
that were suffering from frequent 
breakdowns during the last period. 
He explained that all maintenance 
teams are ready and willing and 
operate 24 hours a day to cope 

with any emergency situations in 
all regions of Sharjah through 11 
emergency centres for maintenance.
 Engineer Moza Al Zaabi, 
Manager of Kalba Department 
confirmed that, according to 
statistics for network performance 
and awareness drive on the 
importance to run capacitors in the 
industrial and commercial sector in 
Kalba, they had found 95 violations 
during the last summer period. 
She pointed out that SEWA has 
paid great attention by monitoring 
performance to see there were 
no power outages in the summer, 
and enhance the reliability of the 
electricity grid in all Kalba city areas 
in addition to reducing losses from 
the network. She emphasised that 
the Kalba Department was following 
through random additions that were 
harmful to the electricity grid of the 
inspection teams, and made great 
efforts to meet any unforeseen 
circumstances.

Kalba experiences no power 
interruption last summer thanks 
to the new capacitor banks and 
maintenance programs

Engineer Moza Al Zaabi

63

N
E

W
S 

&
 A

C
T

IV
IT

IE
S

13



 HE Dr Rashid Al Leem, the 
Chairman of Sharjah Electricity 
& Water Authority pointed out 
thatSEWA) recorded a peak load 
of 2300MW, serving 450,000 
subscribers in summer 2016 and 
the power demand in the emirate 
is expected to grow by 10 per cent 
annually hitting a record 4600MW 
power production by year 2026.  
He said that SEWA currently has 
the capacity to produce 2500 MW 
electricity which is expected to 
steadily increase until the end of 2026 
to about 4,600 megawatts. SEWA 
is taking all necessary measures to 
ensure the provision of the expected 
increased requirements on demand 
in the field of electricity and water, 
he added. 
  The above comments were 
by HE the Chairman of SEWA in the 
sidelines of the signing ceremony of an 
agreement between SEWA and EDF 
Energy Consultancy, to co-operate 
in the preparation of technical, 
financial and administrative studies 
in the development of electric power 

SEWA & EDF sign an agreement for preparing 10 years 
development strategy of the energy Sector

system and all stages of production, 
transport and distribution. The 
agreement was signed by Dr Al 
Leem and Olivier Maurienne, 
Projects Manager of EDF. Dr Al Leem 
added that SEWA is continuing its 
efforts to meet the growing demand 
for electricity, which is nearing an 
annual growth rate of 10 per cent. 
SEWA, through the preparation 
and development of a strategy to 
strengthen this vital sector, has 
planed for ten years and in the light 
of careful study for the needs of the 
future, explored the future prospects 
for further achievements in order to 
meet the growing urban population, 
industrial and agricultural growth in 
Sharjah.
  He added that the plan 
comes in the light of a study of 
future energy needs to make more 
achievements to face increasing 
growth of population, construction, 
industry and agriculture in the 
emirate of Sharjah and sustainability 
of economic development in the 
emirate SEWA has made 

distinctive achievements in 
promoting the energy sector and is 
continuing to create projects in the 
areas of generation, transmission 
and distribution of electric energy to 
keep up with the increasing growth 
in demand. SEWA now serves, by 
the end of 2016, about 450,000 
subscribers, he said. SEWA is 
relying on its various projects and 
strategic planning has become a 
feature or a characteristic of the 
modern age whereby creates a 
vision for the future and then work 
to meet the future needs in light of 
the goals and possibilities, he said. 
Maurienne added that the company 
began to assess the current status 
of production units and distribution 
networks.
  The signing ceremony was 
attended by Eng. Osman Surour, the 
Manager of the Control Center, Eng. 
Doreeb Ibrahim, from the Executive 
Office of SEWA Chairman , Mr. 
Arnold Linese, the Manager of the 
EDF Network Unit and a number of 
EDF officials.
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 Sharjah Electricity &Water 
Authority announced the opening if 
the first branch center if the water 
emergency center in Rahmania with 
working timing of 24 hours a day 
seven day a week. The new branch 
center has been equipped with 
the necessary requirements and 
experienced human resources to 
provide better high quality services 
to the residents of the Emirate of 
Sharjah. HE Dr. Rashid Al Leem, 
the Chairman of Sharjah Electricity 
&Water Authority cited that the 
opening of the new center comes 
in line with the instructions of His 
Highness Sheikh Dr. Sultan bin 
Mohammed Al Qasimi, the Member 
of the Supreme Council and the 
Ruler of Sharjah that SEWA shall 
make every effort to provide best 
convenient services the Emirate's 
residents and employ all available 

resources to develop SEWA services 
on par with the latest global 
standards.
 HE the Chairman of SEWA 
praised the directives of His 
Highness the Ruler of Sharjah which 
motivate SEWA to actively make 
great contributions to establishment 
of the state-of-the-art infrastructure 
to provide decent life requirements 
of the residents of the Emirate. He 
pointed out that the main aim of 
establishing this service center is to 
provide better convenient services 
to the nationals and residents of the 
Emirate of Sharjah. That also reflects 
the commitment of SEWA to provide 
high quality and convenient services 
to SEWA customers. He announced 
that SEWA is currently several 
studies to develop the various 
sectors of its work in partnership 
with several leading universities and 

research institutions.
 HE Dr. Rashid Al Leem affirmed 
SEWA eagerness to continue its 
strategic development plans in 
coordination with local and global 
departments and corporations. 
He added the new center was 
developed in Rahmania area due to 
its strategic position and proximity 
to the new areas that have become 
densely populated, schools and 
universities. The center will work in 
coordination with the Call Center to 
serve Al Rahmania the surrounding 
areas. On other hand, Mr. Hassan 
Obeid Feroz Al Ali, the Manager 
of the Rahmania new Emergency 
Center said that the said the new 
center has started its services to 
the Customers through well-trained 
and experienced working team. He 
noted that the  main objective of the 
center is to save each drop of water.

SEWA opens the first Water Emergency 
Branch Center in Rahmania 
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Abu Shaghara and SAS as well five 
33 KV substations of Al Jaraina 
Mall, Tilal, Al Zahia 2 in addition of 
reinforcement works of networks 
at several areas including Al Tay Al 
Noof , Al Jaraina and the University.
 
 The projects were a part 
of the development expansion 
program initiated by SEWA to 
meet the requirements of the on-
going economical, industrial and 
constructional boom witnessed in 
the Emirate of Sharjah and secure 
uninterrupted and reliable services 
of electricity, water and natural 
gas that would meet the growing 
demand and exceed the future needs 
and expectations of our customers. 
“To achieve the directives of His 
Highness Sheikh Dr. Sultan bin 
Mohamed Al Qasimi, SEWA spares 
no effort to complete all expansion 

projects of SEWA Strategic Plan to 
ensure the provision of high quality 
services of electricity, water and 
natural gas” Dr. Rashid AL Leem 
said. He added that SWEA under 
its Strategic Plan is in process to 
execute several ambitious projects 
to change the old distribution and 
transmission networks with the-
state-of-art systems as well as 
construction of new 132 and 33 
KV substations to cope with the 
increasing power demand
 
 On her part, Eng. May Al 
Leem commented that the new 
substations are expected to achieve 
a better network stability and 
reliable power supply in the Emirate 
of Sharjah, meet the projected surge 
in power demand and provide more 
flexibility in load dispatching at the 
relevant areas. He added that SEWA 

strives for high quality and security 
standards of power networking 
operations and raise the efficiency of 
the networks and substation to meet 
the ever growing power demand. It 
will remarkably mitigate the pressure 
on the distribution and transmission 
network and contribute in raising 
and improving the efficiency of 
the power system to enable SEWA 
to meet the ever growing demand 
for power particularly in newly 
developed areas.
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 Under the visionary 
directives of His Highness Sheikh Dr. 
Sultan bin Mohammed Al Qasimi, 
the Supreme Council Member 
and Ruler of Sharjah to excel in 
servicing the residents of Sharjah 
Emirate and achieving their welfare 
and prosperity, Sharjah Electricity & 
Water Authority exerted outstanding 
efforts last year to execute its 
ambitious plan to develop and 
reinforce its transmission and 
distribution networks. SEWA 
successfully managed to complete 
the  planned works of construction 
and commissioning of three 132 
KV substations, namely Al Khan, 
Star 1 and Star 2, and eight 33 
KV substations (Al Suwaihat, 
Free Zone, Al Zahia, Al Nahda 7, 
Mamzar 3, Al Saja’a Oasis 1 & 2). 
The construction and reinforcement 

works of networks were also 
completed in a number of areas 
including Al Tay, Al Nahda, Sports 
Centre, Saja’a, Al Qasimia and Flalh.
 Commenting on the new 
developments, Dr. Rashid Al Leem 
the Chairman of Sharjah Electricity 
& Water Authority pointed out that 
the construction of new substations 
comes in line with farsighted 
directive of His Highness Sheikh 
Dr. Sultan bin Mohamed Al Qasimi, 
the Supreme Council Member 
and Ruler of Sharjah to keep 
strengthening our infrastructure 
and service facilities as per the 
highest international standards. 
It is a part of SEWA’s initiatives to 
meet the requirements for electrical 
power in the Emirate of Sharjah 
and reinforce the power distribution 
and transmission networks. That 

comes in line with the development 
expansion program initiated by 
SEWA to meet the requirements of 
the on-going economical, industrial 
and constructional boom witnessed 
in the Emirate of Sharjah and secure 
uninterrupted and reliable services 
of electricity, water and natural gas 
that would meet the growing demand 
and exceed the future needs and 
expectations of our customers. He 
noted that as per SEWA forecasts, 
the growth rate of power demand 
in Sharjah is substantially increasing 
each year with a rate ranging 
between 7%*10%.
  He announced that the 
SEWA development program of 
the transmission and distribution 
will continue to construct and 
commission three new  132 KV 
substations including the University, 

SEWA 
commissions 
three 132 KV 
and eight 33 KV 
substations last 
year
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 As part of its eco-friendly 
initiatives to enhance its image as 
world class sustainable organization, 
Sharjah Electricity & Water Authority 
(SEWA) supplied its fleet of vehicle 
with a number of electric forklifts 
producing 0% carbon emissions and 
harm air pollutants. That is part of 
SEWA’s plan to reduce its carbon 
footprint and provide convenient 
environment friendly transport 
means in the Emirate of Sharjah. It 
is worth mentioning that SEWA run 
a transport fleet comprising of 400 
vehicles and machinery out of which 
50% of vehicles are using natural 
gas as fuel as well as electricity. 
Recently SEWA received 64 new 
vehicles from Emirates to work at the 
emergency maintenance centers in 
the authority as part of its strategic 
plan and vision for 2020, which aims 
to develop and modernize its vehicles 
in order to provide better services 
to subscribers and to preserving the 
environment. HE Dr. Rashid Al Leem, 
the Chairman of SEWA pointed out 

In line with its go-green initiatives
SEWA supports its transport fleet with 
new ecofriendly forklifts of 0% carbon 
emission

that work is progress to implement 
a comprehensive plan to modernize 
SEWA fleet of vehicles and machinery 
in accordance with the visionary and 
farsighted directives of His Highness 
Sheikh Dr. Sultan bin Mohammed Al 
Qasimi, Supreme Council Member 
and Ruler of Sharjah, to take all 
measures to ensure preservation 
of the environment and people 
happiness. It also comes in line 
with the vision and aspirations of 
the Authority in the sustainability 
of natural resources and to achieve 
the strategy & objectives of Sharjah 
instrument, city of rationalization. 
That constitutes a part of SEWA 
commitment to safeguard the 
environment and use the most 
efficient cleanest and safest fuel 
sources as per the commitment 
of Sharjah Government to the 
environment, the public health and 
safety of the society. According to 
him the project, which will boast the 
image of Sharjah as a leading modern 
state, has several economical, 

health and environmental 
advantages. He added that the 
project is also is an important 
step ahead towards achieving the 
objectives and aspiration to achieve 
the sustainability and support 
the strategies of the Declaration 
of Sharjah City of Conservation 
recently launched by SEWA. Dr. 
Rashid Al Leem added that the new 
electric forklifts recently supplied 
will be used at Zulal Water Factory 
to enhance the efficiency and 
enable the factory to produce high 
quality water. He added that SEWA 
is collaborating several leading 
international companies to construct 
electric vehicle charging station in 
the Emirate of Sharjah and supply of 
electric vehicles for SEWA transport 
fleet is a part of SEWA endeavors 
to establish a modern infrastructure 
for introducing the electric vehicles 
in the Emirate of Sharjah and 
encourage the residents of Sharjah 
to use the smart eco-friendly electric 
vehicles for their environmental and 
health advantages. It is also a part 
strides made by SEWA to make use 
of the environmental and health 
advantages of such products.
 On his part, Eng. Hussein 
AL Qadag, Head of SEWA Transport 
Section affirmed that Sharjah 
Electricity & Water Authority 
committed to developing its fleet 
of vehicles and machinery and 
introduce free carbon emission 
electric vehicles as part of the 
sustainability strategy of the 
emirate as per the environment-
friendly initiatives to help improve 
environment and reduce carbon 
emission. 
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 HE Dr. Rashid Al Leem, the 
Chairman of Sharjah Electricity 
& Water Authority praised the 
resolution recently taken by the 
Executive Council of Sharjah Under 
the Chairmanship of His Highness 
Sheikh Sultan Bin Mohammad Bin 
Sultan Al Qasimi, Crown Prince and 
Deputy Ruler of Sharjah and the 
presence of His Highness Sheikh 
Abdullah bin Salim Al Qasimi, the 
Deputy Ruler of Sharjah and Vice 
Chairman of the Executive Council of 
Sharjah. Under the resolution a fee 
if AED 10.00 will be levied against 
each government transaction in the 
Emirate of Sharjah in support to the 
scientific research activities in the 
Emirate.  The move comes as part 
of the emirate’s efforts to enhance 
the participation of individuals 
and community organizations in 
boosting scientific research,
HE the Chairman affirmed that SEWA 
will spare no effort to provide all 
necessary resources to support the 
resolution of the Executive Council 
of Sharjah. He added that SEWA 

relies on the scientific researches to 
plan the development activities and 
strategies.
 He noted that SEWA adopts 
the researching and developing 
policy as one its priorities to achieve 
the sustainability. In this context 
SEWA has entered into cooperation 
agreements with the American 
University of Sharjah and the 
University of Sharjah to establish 
a strategic partnership with them 
to achieve the sustainability and 
prepare the relevant scientific 
researches and studies in fields of 
energy efficiencies, development 
of water resources, desalination, 
and reinforcement of  networks 
of  electricity, water and natural 
gas, financial, administrative 
development, power and water 
conservation, renewable and 
alternative energy. 
 He indicated that in 
consideration of the importance of 
the scientific research, SEWA has 
formed special research team under 
the chairmanship of Eng. Essam 

SEWA affirms its commitment to boosting the 
scientific research for achieving the sustainability

Al Mulla to initiate the necessary 
coordination and cooperation with 
the leading research institutions 
and universities and encourage the 
university students to excel in the 
scientific creation in energy and 
water fields. He added that SEWA 
Research Team has been instructed 
to follow-up and coordinate the 
implementation of the Resolution 
issued by the Executive Council of 
Sharjah in coordination with the 
relevant departments.
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  He cited that the 
organization of SEWA Gathering for 
the third consecutive year reflect 
SEWA eagerness to incentivize 
employees to innovate and excel 
and to introduce the necessary 
programs and initiatives that 
promote the spirit of excellence and 
competiveness among employees. 
He added that SEWA will spare no 
effort to enable the employees to 
continue raise their capabilities in 
order to develop their cognitive and 
academic skills. This, in turn, will 
develop their capabilities and help 
the Authority achieve the excellence 
and institutional innovation it 
aims to accomplish. He noted that 
SEWA development process mainly 
depends on availability of a highly 
qualified and motivated workforce.  
He affirmed SEWA’s keenness 
to support scientific and career 
development of its staff in order 
to be able to achieve excellence 
and develop its customer service. 
This will help realize its objective 
of building a service entity that 
focuses on achieving targets and 
promoting customer service while 
providing internal services based on 
outstanding performance
 The Chairman pointed out 
that it is the policy of SEW to provide 
its employees with an environment 
that encourages self-development 
and transfer of knowledge and 
experiences through providing 
different privileges to employees 
who continue their studies while on 

the job. HE Dr. Al Leem concluded 
the awards ceremony by noting 
that SEWA will continue to fulfill 
its promise to achieve its vision 
through various achievements and 
sustainable development. He further 
expressed his appreciation to all 
managers and staff of SEWA for 
their hardworking.
 On other hand, Khoulood 
Al Naboodah, the Leader of the 
Gathering Organizing Team and 
the Head Desalination Stations 
Section said that the organization 
of such events will enhance the 

communication between the senior 
management and the employees 
and motivate the employees to excel 
and promote the job loyalty among 
them. He announced that the 
program of the Gathering covered a 
wide range of events, competitions, 
presentations, exciting cultural, art 
and heritage events. This gathering 
embodies the spirit of cooperation 
between the employees and the 
various levels of SEWA management.
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 Sharjah Electricity & 
Water Authority organized the 3rd 
Annual SEWA Gathering (Multqa) 
under the Slogan: SEWA gather 
us with happiness The prime aim 
of the Gathering is to develop and 
promote the spirit of cooperation 
and team work and assess the 
achievements made by SEWA in 
2016. The gathering also served 
as am appropriate platform for 
the employees to initiate fruitful 
discussions to develop new ideas and 
partnerships and enhance the social 
communication and the use of the 
latest technologies and applications 
to develop SEWA administrative and 
technical systems
 During the event, Dr. Rashid 
Al Leem, Chairman of SEWA, 
honoured the staff members 
for their outstanding efforts in 

implementing the positive initiatives 
and programs of 2016, which 
made a meaningful contribution 
to the community in various fields. 
The honoring ceremony highlights 
the significant contributions 
made by the recipient employees 
to the community. The awards 
also emphasize the importance 
of supporting the development 
professional efforts. The Chairman 
of SEWA honored Human Resources 
Department, which won the first 
place as the best achievement for 
2016 for its project” Happiness 
and Honoring”. Kalba Department 
was honored the second place for 
their usage of the latest technical 
systems, and the third honoring 
place was for Water Department  
for their significant achievements 
in developing the water systems. 

The Scientific Research Team also 
won the prize as the best team in 
the organization. Many other staff 
members were recognized for a 
variety of achievements in 2016.
 Addressing the Gathering, 
H.E Dr. Rashid Al Leem, the 
Chairman of Sharjah Electricity 
& Water Authority praised the 
outstanding efforts made by the 
employees and their sincerity and 
dedication to perform their duties. 
“Thus, they are displaying a good 
model for the employees of the 
other government entities” said Dr. 
Al Leem. He expressed his thanks 
and gratitude to His Highness Sheikh 
Dr. Sultan bin Mohamed Al Qasimi, 
Supreme Council Member and Ruler 
of Sharjah, for his encouragement 
and continuous support to boost the 
development process in SEWA.

Under the Slogan: SEWA gather us with happiness
SEWA organizes the 3rd Gathering to recognize 
the outstanding employs and work teams
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 Under the visionary 
instruction of His Highness Sheikh 
Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi, 
the Supreme Council & the Ruler of 
Sharjah Emiarte, Sharjah Electricity & 
Water Authority recently completed 
a development project to upgrade 
Shiss and Al Nahwa Generation 
Stations.  Under the project, the old 
generators were replaced with the-
state-of-art soundless generation 
units in par with the latest global 
standards and specifications. As 
the result, the installed capacity 
of Nahwa Power Station jumped 
to 2500 KVA and of Shiss Power 

SEWA upgrades Shiss & Al 
Nahwa Power Stations to 
provide reliable services to the 
residents

Station to 1400 KVA. This capacity 
covers the future needs of both 
areas for power up to 2012. In his 
comments on the project, HE Dr. 
Rashid Al Leem, the Chairman of 
Sharjah Electricity & Water Authority 
pointed out that in consideration 
of the strategic positions of both 
areas, the Government of Sharjah, 
in particular Electricity & Water 
Authority, pays prime attention to 
providing better services to the 
residents of the areas. As part of 
its endeavors to cope pace with the 
on-going construction boom and the 
population growth, SEWA is eager 

to upgrade the generation stations 
in the areas as per the latest 
international specifications to meet 
the present and future requirements 
for power and water. He announced 
that SEWA has conducted a 
comprehensive study to assess the 
needs of the areas and reinforce 
the distribution networks and 
transformers before the execution 
of the project.
  HE Dr. Rashid Al Leem 
explained that the replacement of 
the old generators of Shiss and Al 
Nahwa Generation Stations with 
reduce the power loss and enhance 
the efficiency of power by 50% 
as SEWA the best transformers of 
Swedish and British made. On 
the other part, Eng. Saood Abdul Aziz, 
the Generation Stations Department 
indicated that SEWA entered into 
contact with  leading company 
(AGRICO) to upgrade, commission 
and maintain Shiss and Al Nahwa 
Generation Stations and replace 
their old diesel generation units 
which were in operation since 1993 
(5 diesel generators in each station. 
Due to the non-availability of the 
spare parts of such old machines, it 
was agreed with AGRICO to replace 
the generators with new ones of 
2500 KVA and of Shiss Power Station 
to 1400 KVA. This capacity covers 
the future needs of both areas for 
power up to 2012. According to 
Eng. Amed Al Mula, the Managerof 
Hkorfakkan Department, Shiss and 
Al Nahwa are special mountainous 
and environmental nature, special 
generators of specifications that suit 
such nature were supplied.
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 As part of its strategy to 
build its employees’ capacities, 
Sharjah Electricity and Water 
employees annually with state-of-
the-art technology in related issues. 
The academy will play an important 
role to help the authority become 
one of the best in the world. Dr. 
Eng. Rashid Al Leem, Chairman of 
SEWAA, said that SEWA ispursuing 
a clear strategy and a detailed plan 
of action in line with the directives 
of H.H. Dr. Sheikh Sultan bin 
Mohammed Al Qasimi, Supreme 
Council Member and Ruler of 
Sharjah, to make available the best 
training courses for the employees. 
He also added that the authority will 
co-operate with several institutions, 
companies and research centres 
to train its employees. The 
Academy training includes 
providing management training and 
leadership, the necessary technical 
staff training for developing current 
and future cadres to ensure high-

Sharjah Electricity 
and Water 
Authority launches 
SEWA Academy to 
raise the skills of 
its employees

level performance within the body, 
technical and functional training 
courses for all disciplines to provide 
successful implementation of SEWA 
initiatives of developmental projects 
and improving human resources 
capabilities.” The Academy will 
play a crucial role in providing 
leadership as well as administrative 
and technical training to the 
authority’s employees, that will 
enhance their performance levels, 
he said. In the next phase, Sewa 
will offer training services to other 
various departments, agencies and 
institutions in Sharjah, Dr Al Leem 
said
 He added that the acadey will 
ensure the best training programmes 
for employees inside and outside 
the country and that it was agreed 
with a number of institutions 
and international companies and 
research centres to train SEWA 
staff and begin implementation of 
these agreements. The Academy 

will be equipped with the best tools 
and programmes for offering global 
training under its strategy to build 
the capacity and staff to contributing 
to the performance and enhancing 
the competitiveness to achieve the 
strategic objectives of development, 
he said.
 Bodour Al Nakhy, the head 
of the authority’s training section, 
said training courses, customized 
as per international specifications, 
will be offered in various fields. She 
stated that each of the two halls can 
accommodate 40 participants, apart 
from a reception hall and three 
offices. The target is to train more 
than 600 employees annually. She 
added the first program of Academy 
was conducted on the Creation with 
participation of 15 employees from 
the various departments of SEWA.
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in the field of the community 
development. It will also assist in 
achieving the targeted sustainable 
development. That comes in line with 
SEWA 2020 Strategy which is mainly 
based on scientific researches and 
strategic partnerships with the local 
and international universities and 
educational institutions. It is also 
a complement to the agreement 
signed last year between SEWA 
and the University in presence of 
His Highness Sheikh Dr. Sultan bin 
Mohammed Al Qasimi, the Supreme 
Council Member and Ruler of 
Sharjah on the establishment of the 
Professorship chair the University 
of Sharjah in the name of SEWA. 
He added that SEWA, through 
this MoU, is looking forward to 
enhancing cooperation with the 
University of Sharjah to support 
its vision to become a sustainable 
innovative world-class organization. 
He added that the cooperation 
agreement supports SEWA’s 
strategy to strengthen cooperation 
with UAE National higher-education 
institutions to develop skills and 
provide scholarships for UAE 
Nationals. SEWA works relentlessly 
to develop the capabilities of its 

staff in all specialties by providing 
the latest educational and 
training programs and enhancing 
collaboration with UAE National 
educational institutions, universities, 
and training centers.
  The Chairman of SEWA 
described the University of Sharjah 
as global scientific beacon and a 
leading institution in the field of high 
education and scientific research in 
UAE and Middle East region. The 
university play a vital role in the 
development of the community. He 
indicated that SEWA have attracts 
large numbers of the university’s 
graduates each year and several 
students of masters and high 
degrees joined the various work 
teams of SEWA in accordance with 
the agreement signed by the two 
parties.
  On his part, Dr. Prof. Hamid 
M. Al-Naimiy Chancellor of the 
University of Sharjah praised the 
resolution recently taken by the 
Executive Council of Sharjah Under 
the Chairmanship of His Highness 
Sheikh Sultan Bin Mohammad Bin 
Sultan Al Qasimi, Crown Prince and 
Deputy Ruler of Sharjah and the 
presence of His Highness Sheikh 

Abdullah bin Salim Al Qasimi, the 
Deputy Ruler of Sharjah and Vice 
Chairman of the Executive Council of 
Sharjah. Under the resolution a fee 
if AED 10.00 will be levied against 
each government transaction in 
the Emirate of Sharjah in support 
to the scientific research activities 
in the Emirate. He added that the 
University of Sharjah is committed 
to support the local authorities and 
departments as per the instructions 
of HH Sheikh Dr. Sultan bin 
Mohammed Al Qasimi, Supreme 
Council Member, Ruler of Sharjah, 
and President of the University 
of Sharjah. The Ceremony of 
agreement execution was attended 
by Eng. Essam Al Mulla, the 
Manager of Water Department, Eng. 
Hassan Al Zarouni, the Manager 
of Electricity Services department, 
Eng. Faisal Al Sirkal, the Manager 
of Water Stations Department, Mr. 
Sharif Abdullah, the Manager of 
Call Center, Alla-Uddin Idris, Head 
of Studies and Planning Section at 
the Water Department and Mr. Omer 
Mohammed Musa, the Manager of 
the Chairman’s Office from Sharjah 
Electricity and Water Authority and 
Prof. Maamar Bettayeb 
Vice Chancellor for Research & 
Graduate Studies, Dr. Salah Tahir 
Al Haj, the Vice Chancellr of the 
community Affairs and Dr. Abdullah 
Shanabla, the Manager of the 
Research Institute for Science & 
Engineering from the University of 
Sharjah.
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 Sharjah Electricity and Water 
Authority signed a memorandum of 
understanding with the University 
of Sharjah to cooperate in the 
field of energy and environmental 
efficiency, water sources and 
desalination, the development of 
distribution networks, conservation 
of water and energy consumption, 
the use of renewable and alternative 
energy and enhancement of the 
Professorship chair established at the 
University of Sharjah under SEWA 
name. Under the memorandum 
of understanding, SEWA and 
the University shall immediately 
implement nine research projects 
in water, energy and sustainability 
sectors. The findings of the 
research projects will be used and 
implemented as part of the projects 

SEWA and the University of Sharjah enter into 
cooperation agreement on 9 research projects

and strategies of SEWA. The MOU 
was signed by Dr. Rashid Al Leem, 
the Chairman of Sharjah Electricity 
and Water Authority and Dr. Prof. 
Hamid M. Al-Naimiy Chancellor of 
the University of Sharjah.
  The nine research project 
in water, energy and sustainability 
sectors covered by the MOU 
include aassessment of the water 
consumption patterns for different 
purposes, methods and techniques 
to rationalize consumption, 
and assess groundwater in 
Sharjah using GIS and remote 
sensing systems, evaluation and 
development of graywater reuse 
and relevant policies, screening 
devices and systems water and 
issuing certificates performance 
systems, air conditioning using solar 

energy, hybrid energy, solar PV and 
thermal, management of electrical 
loads using independent hybrid 
power systems, screening devices 
and electrical power systems 
and issuing certificates for their 
performance, and sustainability 
in the areas of energy and water 
at the campus. The two parties 
will exchange knowledge, and 
cooperate in scientific research and 
applied studies, field training, and 
specialized work programs. The two 
sides will organize joint conferences, 
seminars, and workshops.
  Dr. Rashid Al Leem, the 
Chairman of Sharjah Electricity and 
Water Authority said the cooperation 
agreement signed by SEWA with the 
University of Sharjah will enhance 
their collaboration and cooperation 
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SEWA opens the first Water 
Emergency Branch Center in 
Rahmania 

As part of its plan to ensure 
the stability of the system:
SEWA issues 2530 violation 
fines during 9 months in 2016
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Sharjah Electricity and Water 
Authority launches SEWA Academy 
to raise the skills of its employees

Under the Slogan: SEWA gather us 
with happiness
SEWA organizes the 3rd Gathering to 
recognize the outstanding employs 
and work teams

In line with its go-green 
initiatives
SEWA supports its transport fleet 
with new ecofriendly forklifts of 
0% carbon emission

SEWA and the University of Sharjah 
enter into cooperation agreement on 
9 research projects



The Year of Goodness and the UAE of Giving
 
    The UAE President His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan 
declared 2017 as the ‹Year of Giving› to promote the culture of giving 
back to the community and enhance the spirit of volunteering and 
loyalty to one’s country.The Year of Goodness aims at creating a sense 
of community responsibility in the private sectors so as to fulfil their role 
in serving the community and contribute in the developmental march of 
the country. The initiative sends a message of love, tolerance and hope 
from the UAE leaders and its people to the region and the entire world. 
The Year of Goodness focuses on enhancing the spirit of volunteering and 
encouraging specialized volunteer programs that will effectively assist in 
social development and community services. It also aims at instilling loyalty 
and commitment in the next generation to serve their country.

 The events, programs and volunteering initiatives associated with 
the Year of Goodness reflects the frim approach adopted by UAE visionary 
leadership since the formation of the federation, , an approach based on 
helping others without expecting anything in return. In implementation of 
the directives of UAE President His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al 
Nahyan, a comprehensive framework was outlined throughout the country 
to implement the Year of Giving and set out targets, draft federal and local 
initiatives as well as coordinate volunteer works and promote a culture 
of social responsibility so that individuals and institutions from the public 
and private sectors, be effective partners in the developmental process 
of the UAE.In line with farsighted directions of His Highness Sheikh Dr. 
Sultan bin Mohammed Al Qasimi, the Supreme Council Member & Ruler 
of Sharjah, the Sharjah Electricity & Water Authority is eager to encourage 
the employees of contribute to the volunteering and charity works. In this 
regard six of the principles of SEWA promote the charity and volunteering 
works including Smile. Education, Continuous Training, Work with Partners 
to achieve the Mutual Benefit, the Social responsibility and Team Work.

 SEWA also used to honor its employees for recognition of their 
outstanding efforts in the charity and volunteering works in order to promote 
the culture of volunteering. SEWA has made great strides in charitable 
and philanthropic works and that it is necessary to open people up to the 
notion of giving back to society. SEWA has formed the Team of Mercy to 
supervise and coordinate the charity and volunteering works and initiatives. 
The Team of Mercy is responsible to organize and sponsor charity and 
volunteering events in partnership worth the public and private entities,






