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بمشاركة كبيرة من مختلف الفئات ودعم من قادة

المجتمع كهرباء الشارقة تطلق برنامج يتضمن 15
فاعلية للترويج لساعة الترشيد

توصيل الكهرباء والمياه لعدد  201من المساكن التابعة
للمشروعات الحكومية في كلباء

وفد من الهيئة يبحث مع مجلس الشارقة الرياضي
سبل الترشيد في أندية اإلمارة الباسمة

الشارقة االمارات العربية المتحدة

10

15

26

كهرباء الشارقة تعلن البدء في تشغيل محطتي توزيع
جديدتين في مدينة كلباء

الجامعة األمريكية تكرم كهرباء الشارقة لدورها المتميز في
دعم األبحاث وتدريب الطالب

تضم  50برنامج ويستفيد منها  1400موظف وطالب
كهرباء الشارقة تكشف عن خطتها التدريبية لتطوير الكوادر
البشرية وتعزيز التنافسية

30

لتدريبهم على أحدث النظم وتأهيلهم لسوق العمل تدريب

 115من طالب الجامعات بكهرباء الشارقة خالل  3أشهر

أسرة التحرير

اإلشراف العام
خولة أحمد الفردان
محـرر أول
جالل مـرسي
تصو يـر
سليـم سنجاتي
التسويق
فاطمة محمد علي

32

36

كهرباء الشارقة تنظم ماراثون ساعة الترشيد بمشاركة 250
متسابق

أكثر من  % 87من المشتركين بالقطاع السكني والتجاري
األكثر استهالكًا للغاز الطبيعي بالشارقة

إخراج
خلود عبدالغفار عرب
دهــارميندرا في .كومــار

			

ساعة الترشيد  ..من أجل حياة أفضل
تأتي استعدادات هيئة كهرباء ومياه الشارقة هذا العام لساعة الترشيد
التي أطلقتها الهيئة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن
محمد القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة لتكون أول يوليو من كل
عام من الساعة  2:30حتى  3:30ظهرًا من خالل إطالق عدد  10مبادرات لتشجيع
فئات المجتمع على المشاركة فيها وذلك بهدف ترسيخ مكانة إمارة الشارقة
الحضارية وريادتها في الحفاظ على البيئة من خالل التوعية بأهمية االستخدام
األمثل للطاقة وتخفيض االنبعاثات الكربونية وتشجيع فئات المجتمع على إغالق
األجهزة الغير ضرورية واالهتمام بالصيانة الدورية .
وتناشد الهيئة الجميع المشاركة في هذه المبادرة والمساهمة في الحفاظ
على البيئة وتوفير الطاقة والحد من االنبعاثات الكربونية حيث أن فلسفة الترشيد
لم تعد خيارًا بل أصبحت جزءًا من استراتيجية الهيئة ،وتم تطبيقها على الواقع
من خالل المشروعات والمبادرات في إطار تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع،
وتعمل المبادرة على تحقيق الرؤية االستراتيجية لتغيير نمط االستهالك والسعي
إلى تقليص التنامي المتزايد في استهالك الطاقة وتزداد أهمية الترشيد في إمارة
الشارقة والدولة بصفة عامة بسبب الزيادة في عدد السكان والمشروعات والبرامج
التنموية الضخمة خصوصًا أن الترشيد ال يعني التوقف عن االستهالك ،لكنه يعني
تعزيز فكر كفاءة الطاقة وثقافة ترشيد االستهالك من أجل حياة أفضل.
وتنظم الهيئة باستمرار حمالت توعية وتفتيش للحد من االستهالك
المفرط والحفاظ على الطاقة وعدم هدرها ،ومعاقبة المخالفين ،والتوسع في
تطبيق األنظمة الذكية فيما يخص استخدام الكهرباء والماء ،وتطبيق المواصفات
العالمية ،واالستفادة من الدول المتقدمة التي تطبق نظام ترشيد استهالك
الطاقة .وحكومة الشارقة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان
بن محمد القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة عملت على توفير
أعلى معدالت الرفاهية والعيش الكريم ،ووفرت الكهرباء والماء بأسعار مناسبة
للجميع ،ويتوجب احترام هذه المكرمة ورد الجميل عن طريق ترشيد االستهالك
في مثل هذه الموارد الحيوية.

بمشاركة كبيرة من مختلف الفئات ودعم
من قادة المجتمع كهرباء الشارقة تطلق
برنامج يتضمن
فاعلية للترويج لساعة
الترشيد
أخـــــبار و أنـشـطـــة
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أطلقت هيئة كهرباء ومياه الشارقة
للعام الخامس عىل التوايل برنامج متكامل
يتضمن أكرث من  15فاعلية ومبادرة لتشجيع
فئات املجتمع عىل املشاركة يف مبادرة ساعة
الرشيد التي أطلقتها الهيئة منذ عام 2015
بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور
سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس
األعىل حاكم الشارقة لتكون أول يوليو من كل
عام من الساعة  2,30حتى  3,30ظهراً وهي
الساعة التي يزداد فيها الطلب عىل التيار
الكهربايئ وتصل األحامل إىل الذروة وذلك
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بهدف ترسيخ مكانة إمارة الشارقة الحضارية
وريادتها يف الحفاظ عىل البيئة من خالل
التوعية بأهمية االستخدام األمثل للطاقة
وتخفيض االنبعاثات الكربونية وتشجيع فئات
املجتمع عىل إغالق األجهزة الغري رضورية
واالهتامم بالصيانة الدورية .
وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد الليم رئيس
هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن مبادرة ساعة
الرتشيد حققت نتائج كبرية يف مجال توعية
املجتمع وتخفيض االستهالك خاصة يف ساعات
الذروة من خالل اسرتاتيجية تتضمن أسس

ومعايري محددة إلحداث تغيري يف املفاهيم
الخاصة باستخدامات الطاقة وتستقطب كافة
فئات ورشائح املجتمع وحظيت بدعم من
قادة الرأي والفكر يف املجتمع باإلضافة لعدد
من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة
املحلية والعربية من خالل التوقيع عىل وثيقة
املشاركة يف ساعة الرتشيد باإلضافة إىل دعم
عدد من الجهات الحكومية يف إمارة الشارقة
وخارجها والتي تجاوزت أكرث من  100جهة.
وأشار إىل أن الهيئة وفرت كافة االمكانات
الالزمة لتنفيذ املبادرة وفقاً ألفضل املامرسات
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العاملية يف هذا املجال حتى تسهم املبادرة
يف ترسيخ مكانة إمارة الشارقة الحضارية
وريادتها يف الحفاظ عىل البيئة  ،مشرياً إىل ان
املبادرة تسعى لتوجيه رسالة لقادة املجتمع
والسياسيني ومراكز اتخاذ القرار واملدارس
وربات املنازل وكافة الفئات برضورة تضافر
الجهود وذلك انطالقاً من رؤية وتوجيهات
صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن
محمد القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم
الشارقة برضورة تعزيز التعاون والتواصل بني
كافة الدوائر والهيئات واملؤسسات يف إمارة
الشارقة لتحقيق التنمية املستدامة وتنمية
الوعي بقضايا املجتمع الحيوية والرتكيز عىل
نرش ثقافة ترشيد استهالك الكهرباء واملياه
وجعلها سلوك يومي ميارسه سكان إمارة
الشارقة للحفاظ عىل نعمتي املاء والكهرباء.
وأوضحت موزة بن دخني رئيس قسم االتصال
والرشاكات بإدارة الرتشيد أن املبادرات التي
ستطلقها الهيئة هذا العام تتضمن مبادرة
تجوال ومن خاللها يقوم فريق فني بتوزيع
مطويات توعوية يف مجال ترشيد استهالك
الكهرباء واملياه وتقديم االرشادات لألرس
من خالل جولة ميدانية يف املناطق السكنية
وتنظيم مسابقة منابر الرتشيد بني املساجد

بهدف رفع مستوى الوعي وااللتزام مبعايري
الرتشيد يف استهالك الكهرباء واملياه وتطبيقها
يف املساجد وأماكن الوضوء ومن املبادرات
التي سيتم إطالقها كرنفال ساعة الرتشيد والذي
سيتم تنظيمه يف مركز صحارى التجاري لنرش
فكرة ساعة الرتشيد وجذب االفراد وتشجيعهم
عىل املشاركة يف املبادرة كام سيتم تفعيل
مبادرة خلك واعي والتي تشمل حملة عىل
مستوى االحياء السكنية بالشارقة تهدف إىل
تثقيف وتوعية االفراد وتركيب القطع املرشدة
مجانا ومن خالل شهادات وعد سيتم إرسال
باقة شكر وتقدير إىل القادة وكبار الشخصيات
يف الدولة الذين دعموا املبادرة بتوقيع شهادة
وعد وااللتزام بها ومن املبادرات التي أطلقتها
إدارة الرتشيد بالتعاون مؤسسة الشارقة لإلعالم
مسابقات مدفع اإلفطار من خالل املشاركة
يف فقرة مدفع االفطار خالل شهر رمضان
بالتعاون مع تلفزيون الشارقة لتعريف األفراد
باملبادرة السنوية كام تم إطالق مسابقات عرب
مواقع التواصل اإلجتامعي الخاصة بالهيئة
تحت شعار كن فائزا معنا ومن خالل نجوم
ساعة الرتشيد سيتم استقطاب املشاهري لحث
املشاهدين عىل املشاركة يف ساعة الرتشيد
ومن خالل ومضات سيتم نرش بطاقات

الكرتونية تتضمن نبذة عن املبادرة ومجموعة
من النصائح واالرشادات ونرشها عرب مواقع
التواصل االجتامعي والربيد االلكرتوين باالضافة
اىل مجموعة من القطاعات الحكومية
والخاصة بإمارة الشارقة وكذلك مشاهد
متثيلية لتوعية الجمهور وسيتم تفعيل مبادرة
ترشيدك بايدك الستقطاب موظفي ومراجعي
الدوائر الحكومية ونرش النصائح للمطاعم
ودعمهم للحملة من خالل وضع شعار ملتزم
بساعة الرتشيد وكتابة قصة عن شخصية بيك
مان ونرش ستاند لنامذج االجهزه التي يجب
ترحيلها خارج اوقات الذروه يف دوار القرائن
واالعالنات الخارجية عىل بوابات محطات
ادنوك للتوزيع ،باصات مواصالت االمارات
 ،وشاشات تسهيل التابعة للهيئة ،وشاشات
قرية الشعب ومستشفى القاسمي باالضافة
اىل نادي الشارقة الريايض وسيتم اإلعالن عن
تعاون ومشاريع مشرتكة بني الهيئة ومجلس
الشارقة الريايض وطباعة شعار ساعة الرتشيد
عىل اكياس وزارة الصحة و جمعية الشارقة
التعاونية.
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تنفيذًا لتوجيهات
حاكم الشارقة
كهرباء الشارقة تبدأ
تشغيل محطات
جديدة جهد
كيلوفولت وتنتهي
من مشروعات لتعديل
الشبكات

أخـــــبار و أنـشـطـــة
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تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس
األعىل حاكم الشارقة ،نفذت هيئةة كهرباء ومياه
الشارقة برنامج لتطوير وتعديل الشبكات يف عدد
من املناطق باإلضافة إىل تشغيل عدد  8محطات
جديدة جهد  33كيلوفولت منذ بداية العام
الحايل مام يساهم يف تحقيق الثبات واالستقرار
للشبكات الكهربائية
وأوضح سعادة الدكتور املهندس راشد
الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن دعم
ومتابعة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان
بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم
الشارقة املستمرة تشكل حافزاً كبرياً لبذل مزيد
من الجهد لتطوير وتعديل الشبكات وانجاز
مرشوعات املحطات وتوفري كافة املتطلبات
الالزمة النجاز املرشوعات واتخاذ كافة اإلجراءات
التي تضمن توفري الخدمات بأفضل جودة وتوفري
الطاقة الالزمة للتوسعات واملرشوعات التطويرية
ومواكبة التوسعات العمرانية والنهضة االقتصادية
والصناعية واالجتامعية التي تشهدها إمارة
الشارقة مام يتطلب التوسع يف مرشوعات الطاقة
واملياه وشبكات النقل والتوزيع ملواجهة الطلب
املتزايد عىل الطاقة واملياه منوها بأن تقديرات
الهيئة تشري إىل استمرار منو الطلب عىل الطاقة
يف إمارة الشارقة مبعدل  4%سنوياً  .وأشار إىل أن
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خطة الهيئة تتضمن االستمرار يف تنفيذ منظومة
تطوير شبكات النقل والتوزيع وإصافة محطات
جديدة
ولفت إىل أن الهيئة أولت اهتامماً كبرياً لتوفري
الخدمات للمرشوعات التطويرية الجديدة
وتطوير الخدمات يف كافة مجاالت عملها ضمن
خططها الحالية واملستقبلية ،من أجل مواكبة
النمو املطرد لألحامل وحركة التوسع العمراين
والسكاين ،الفتاً إىل أن تلك املشاريع ستساهم يف
تخفيف األحامل عىل املناطق وتزويد املناطق
الجديدة بالكهرباء.
وأوضح أن الهيئة تعمل يف إطار
إسرتاتيجية تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من
الطاقة الكهربائية واالستفادة املثىل من املوارد
املتاحة وتحسني كفاءة إنتاجها واستخدامها
وتحقيق الحفاظ عىل البيئة .وأكد أن الهيئة
تحرص عىل استخدام أفضل الحلول التكنولوجية
والتقنية التي تسهم يف زيادة اإلنتاج وتطوير
األداء وتقليل حجم االنبعاثات الكربونية الصادرة
عن املحطات بنسب كبرية تعزز من توجهات
االستدامة والطاقة لإلمارة وتعزيز اعتامدية
وفاعلية ورفع كفاءة شبكات النقل والتوزيع
عرب استخدام أفضل التقنيات الحديثة املعتمدة
عاملياً  .وأوضحت املهندسة مي الليم مدير
إدارة التخيل الهنديس ان املرشوعات الجديدة

التي أنجزتها الهيئة منذ بداية عام  2019تشمل
االنتهاء من تنفيذ وتشغيل  8محطات جهد 33
كيلو فولت تشمل محطات الغبيبة 2ومحطة
مصنع األسمنت والسيوح 3والنهدة 8وتالل سيتي
ونسمة والسيوح2والجرينة ،2كام انتهت من
تنفيذ وتعديل الشبكات الكهربائية يف عدد من
املناطق شملت تعديل شبكات  33كيلو فولت
ف أبوشغارة والقاسمية وتعديل شبكات 11
كيلوفولت يف أبوشغارة .
وأشارت إىل أن املشاريع التطويرية
التي نفذتها الهيئة ستساهم يف تحقيق الثبات
واالستقرار لشبكة الكهرباء وتوزيع األحامل
يف عدة مناطق كام تخدم عدد من املرشوعات
التطويرية الجديدة .وأكدت أن الهيئة تحرص عىل
توفري كافة اإلمكانات ومراعاة أعىل نظم األمان
والجودة يف العمل  ،وتشغيل الشبكة الكهربائية
بأعىل مستويات األداء فنيا كام تعمل عىل تنفيذ
كافة الدراسات الالزمة لتطوير وتوسعة شبكات
النقل والتوزيع وأنظمة تشغيل وتوليد الكهرباء
ورفع مستوى الكفاءة وتعزيز قدرات املحطات
لتلبية معدالت الطلب املتزايد عىل الكهرباء.

املهندسة موزة الزعايب
مدير إدارة كلباء

أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة
عن إنجاز وتشغيل محطتي توزيع جديدتني
جهد  33/11ك.ف مبدينة كلباء يف منطقتي
الساف 2وحي الجامعة باإلضافة إىل عدد من
مرشوعات الصيانة وتطوير الشبكات بهدف
توفري أفضل الخدمات للسكان وللمرشوعات
التطويرية.
وأوضح سعادة الدكتور املهندس راشد
الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن دعم
ومتابعة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان
بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم
الشارقة املستمرة تشكل حافزاً كبرياً لبذل مزيد
من الجهد لتطوير وتعديل الشبكات وانجاز
مرشوعات املحطات وتوفري كافة املتطلبات
الالزمة النجاز املرشوعات واتخاذ كافة اإلجراءات
التي تضمن توفري الخدمات بأفضل جودة
وتوفري الطاقة الالزمة للتوسعات واملرشوعات
التطويرية ومواكبة التوسعات العمرانية والنهضة
االقتصادية والصناعية واالجتامعية التي تشهدها
إمارة الشارقة يف كافة املدن واملناطق مام

يتطلب التوسع يف مرشوعات الطاقة وشبكات
النقل والتوزيع ملواجهة الطلب املتزايد عىل
الطاقة واملياه منوها بأن تقديرات الهيئة تشري إىل
استمرار منو الطلب عىل الطاقة يف إمارة الشارقة
مبعدل  4%سنوياً .
وأشار إىل أن خطة الهيئة تتضمن
االستمرار يف تنفيذ منظومة تطوير شبكات
النقل والتوزيع وإضافة محطات جديدة حيث
أن املرشوعات التي نفذتها الهيئة يف مدينة
كلباء تهدف لتوفري خدمات الكهرباء وستساهم
يف تحقيق الثبات واالستقرار لشبكة الكهرباء
وتوزيع األحامل يف املدينة .وأشار إىل أن الهيئة
تحرص عىل توفري كافة اإلمكانات ومراعاة أعىل
نظم األمان والجودة يف العمل  ،وتشغيل الشبكة
الكهربائية بأعىل مستويات األداء فنيا ورفع
مستوى الكفاءة وتعزيز قدرات املحطات.
وأوضحت املهندسة موزة الزعايب مدير
إدارة كلباء أن محطة الساف  2تغذي عدد 500
مسكن تشمل مساكن مبادرات رئيس الدولة
وتدعم املناطق القريبة باملدينة يف حالة أي طوارئ

أوصيانة بهذه املناطق .أما محطة حي الجامعة
فقد تم إنشائها لتزويد الكهرباء للمشاريع التي
تم تطويرها مؤخرا كمرشوع نزل الرفراف واملركز
التجاري باملنطقة باالضافة ملرشوع مركز القرم
للزوار واملباين الحكومية والتجارية وعدد  60فيال
سكنية.وأشارت إىل أن املرشوعات التي تنفذها
هيئة كهرباء ومياه الشارقة يف مدينة كلباء تهدف
لتحقيق الثبات واالستقرار للشبكة الكهربائية
وتوفري خدمات الكهرباء للتوسعات واملرشوعات
التطويرية الجديدة مبدينة كلباء.
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كهرباء الشارقة تعلن البدء في تشغيل محطتي توزيع جديدتين
في مدينة كلباء

وأضافت أن اسرتاتيجية الهيئة يف تنفيذ املرشوعات
يف مدينة كلباء تعتمد عىل الدراسات املستفيضة
بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية والرشكات
املتخصصة ومراكز األبحاث والجامعات وتوقعات
زيادة الطلب عىل الطاقة واملياه خالل املرحلة
املقبلة خاصة مع التطوير الذي تشهده املدينة
يف كافة املجاالت.
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 %من الشبكات في مناطق كهرباء الشارقة
إنجاز
تكثف جهودها لالنتهاء من تمديدات المياه بطول
كم في بالسيوح

10

كثفت هيئة كهرباء و مياه الشارقة
جهودها لالنتهاء من تنفيذ مجموعة كبرية
من مشاريع متديدات شبكات املياه يف مناطق
السيوح املختلفة بأطوال إجاملية تبلغ أكرث من
 150كيلو مرت وبأقطار ترتاوح ما بني 100ميل
مرتو  300ميل مرت وذلك ضمن اسرتاتيجية
الهيئة لتطوير شبكات املياه لعام 2019-2020
برضورة تنفيذ مشاريع تطويرية طموحة ملواكبة
مسرية التنمية الشاملة يف مجاالت البنى التحتية
والطفرة االنشائية التي تشهدها إمارة الشارقة
وتقديم أفضل الخدمات للمواطنني واملقيمني.
وأوضح سعادة الدكتور املهندس راشد
الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة
تواصل جهودها لتوصيل الخدمات للمناطق
الجديدة وتعزيز وتقوية شبكات نقل وتوزيع
املياه يف كافة مناطق إمارة الشارقة وتقليل الفاقد
من الشبكات وذلك بتوجيهات ومتابعة مستمرة
من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن
محمد القاسمي عضو امللجس األعىل حاكم
الشارقة.
وأشار إىل أن املرشوعات الجديدة
التي تنفذها الهيئة يف مناطق السيوح تأيت ضمن
خطط الهيئة ومرشوعاتها لتوفري إمدادات املياه
يف إمارة الشارقة وتحقيق التنمية املستدامة،
حيث تقوم الهيئة بتنفيذ هذه املشاريع الضخمة
لتواكب التمدد العمراين الهائل يف مناطق السيوح
 ،منوهاً إىل أن ضاحية السيوح تعتربمن أهم

150

املناطق السكنية يف إمارة الشارقة وتشتمل عىل
 20منطقة  ،تحتوي كل منها عىل ما يقارب 800
قطعة أرض  ،فضال عن أن بها مشاريع إسكانية
ضخمة تنفذها برامج اإلسكان املحلية واإلتحادية
وقد أنجزت الهيئة شبكة خطوط املياه الرئيسية
يف مناطق السيوح من  1إىل  8بنسبة تجاوزت
 90%ويجري حاليا العمل يف باقي املناطق .
وأضاف أن إدارة املياه بالهيئة أعدت اسرتاتيجية
بعد دراسة مقارنة مع عدد من دول العامل
لتطبيق أفضل املعايري الفنية يف تنفيذ املرشوعات
الجديدة وتطوير الشبكاتن مشرياً إىل أن الهيئة
بادرت بتنفيذ العديد من املشاريع ملراقبة وإدارة
شبكات توزيع ونقل املياه التابعة لها لرفع كفاءة
الشبكة وتقليل الفاقد.
وأكد أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة
تسري بخطى ثابتة وفقاً إلسرتاتيجية محددة نحو
تحقيق التنمية املستدامة ملرشوعات املياه من
خالل تعزيز وتقوية شبكات نقل وتوزيع املياه
يف كافة مناطق إمارة الشارقة وأوضح املهندس
عصام املال مدير إدارة املياه أن الهيئة ملتزمة
التزاما تاما بتقديم خدمة امداد املياه فوراً لكل
مسكن جاهز للسكن يف أي مكان بالشارقة ،حتى
يف املناطق التي مل تصلها شبكات املياه من خالل
استخدام الصهاريج أو بعض البيوت النائية.
وأشار إىل أن مرشوعات متديدات املياه
التي تم إنجازها أو يتم حاليا تنفيذها واالنتهاء

املهندس عصام املال
مدير إدارة املياه

منها يف مناطق السيوح تتضمن إنجاز الشبكة
بنسبة  100%مبنطقة السيوح  4بطول  15.5كيلو
مرت  ،و تكلفة بلغت  4ماليني درهم أما يف منطقة
السيوح  ، 8فإنه يجري العمل حاليا عىل استكامل
الشبكة بطول  9.4كم و تكلفة بلغت  2.45مليون
درهم  ،وتجاوزت نسبة االنجاز يف املرشوع 70
 ، %بحيث سيكتمل املرشوع خالل مدة أقصاها
شهر ونصف .أما عن املناطق الجديدة يف السيوح
و هي من السيوح  9إىل  ، 16فقد تضمنت خطة
الهيئة تنفيذ عددا من املشاريع لهذا العام و
سيتم البدء بالعمل يف منطقة السيوح  9بالكامل
 ،و أيضا سيتم البدء بتنفيذ الشبكة يف منطقة
السيوح  16بالتوازي مع تنفيذ مرشوع إسكان
الشيخ زايد يف املنطقة ييل ذلك العمل يف مناطق
السيوح  10،11،12،13وتكون االولوية للمناطق
األكرث كثافة إنشائية بحسب دراسات تقوم بها
إدارة املياه بشكل مستمر .وأكد املهندس عصام
املال إىل أن الهيئة تتبع أحدث املواصفات الفنية
العاملية يف إنتاج وتوزيع املياه كام يتم ضخ املياه
بأدىن ضغط ممكن حتى يتم التحكم يف الترسبات
واملحافظة عىل الشبكة و املياه عىل حد سواء ،كام
تحرص الهيئة عىل استخدام مواد صديقة للبيئة
لتحافظ عىل جودة املياه انطالقا من محطات
االنتاج و الضخ  ،وصوال ً للمستهلك.

التحول االلكتروني
وتوسعة الشبكة ساهم
في سرعة االستجابة
كهرباء الشارقة تنجز
توصيل الغاز الطبيعي لــ
جهاز منزلي خالل
شهر

6200

وأكد أن متوسط طلبات توصيل الغاز الطبيعي
لألجهزة املنزلية كانت ترتاوح بني  70إىل  85طلب
يومياً بينام ارتفعت خالل أبريل املايض ليتجاوز
املعدل الطبيعي  207طلب يومياً وذلك تزامنا
مع استقبال شهر رمضان املبارك والذي تزيد
فيه نسبة استبدال األجهزة املنزلية والطباخات
وساهم التحول االلكرتوين لخدمات الهيئة يف
االستجابة لهذه الطلباب برسعة وجودة عالية .
وأشار إىل أن عدد املشرتكني يف خدمات الغاز
الطبيعي بإمارة الشارقة تجاوز  300ألف مشرتك
وأن الهيئة مستمرة يف التوسعات لشبكة الغاز
الطبيعي يف املناطق الجديدة مبدينة الشارقة
واملنطقة الرشقية حيث انتهت إدارة توزيع الغاز
الطبيعي من أعامل توسعة شبكة الغاز الطبيعي
واضافت بأن فرق العمل التابعة إلدارة الغاز
الطبيعي تعمل لضامن وصول هذه الخدمة
الحيوية إىل كل مشرتك وتحقيق االستفادة
القصوى من مزايا الغاز الطبيعي .
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أعلنت إدارة الغاز الطبيعي بهيئة
كهرباء ومياه الشارقة عن توصيل الغاز الطبيعي
لعدد  6200من األجهزة املنزلية خالل شهر أبريل
املايض مبعدل يومي يقارب  207مشرتك وذلك
نتيجة االستفادة من مرشوع التحول االلكرتوين
الستقبال طلبات وتنفيذ إجراءات توصيل الغاز
الطبيعي لألجهزة املنزلية وتوفري أجهزة كمبيوتر
لوحية للفنيني ملتابعة الطلبات مام ساهم يف
تيسري ورسعة اإلجراءات واتباع أفضل النظم
وتوفري الوقت والجهد عىل املشرتكني خاصة
بعد إكتامل أعامل توسعة شبكة الغاز الطبيعي
ومتديدات خطوط أنابيب خدمة الغاز الطببيعي
يف عدد من املناطق السكنية الجديدة يف مدينة
الشارقة وإتاحة الفرصة لسكان هذه املناطق
الجديدة لالستفادة من من الخدمة الحيوية التي
تعد األوىل من نوعها يف املناطق.
وأوضح سعادة الدكتور املهندس راشد
الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة
تعمل عىل االستفادة من التطبيقات التكنولوجية
الحديثة لتقديم الخدمات لسكان إمارة الشارقة
وفق أفضل املعايري العاملية وذلك تنفيذاً للرؤية

الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو
املجلس األعىل حاكم الشارقة برضورة االهتامم
مبرشوعات البنية األساسية وتوفري مقومات الحياة
الكرمية للسكان يف جميع مناطق اإلمارة وتشجيع
استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للمحافظة
عىل البيئة وتقديم أفضل الخدمات لسكان إمارة
الشارقة.
وأكد بأن التوسع يف االستفادة من
مرشوع الغاز الطبيعي واستخداماته يف مجاالت
مختلفة يعكس التزام الهيئة باملحافظة عىل
البيئة وتشجيع سكان الشارقة عىل استخدام
الغاز الطبيعي كوقود بديل لالستفادة من الفوائد
املتعددة التي يحققها مقارنة باستخدام الغاز
املسال « االسطوانات « حيث يساهم يف الحفاظ
عىل البيئة ومتوافر طوال ساعات اليوم ويحقق
األمان والسالمة ،مشرياً إىل أن الهيئة تطبق أرقى
وأدق املواصفات ومعايري الجودة واألمان يف
متديدات الشبكة إضافة إىل أسعاره التنافسية
مقارنة باستخدام األسطوانات.
وأشار إىل أن الهيئة تعمل عىل تدريب وتأهيل
الفنيني بإدارة توزيع الغاز الطبيعي آلداء مهاهم
بجودة وأمان تام كام وفرت لهم أجهزة كمبيوتر
لوحية ملتابعة الطلبات وأنجازها يف أرسع وقت
كام تم متديد ساعات العمل بقسم توصيل الغاز
الطبيعي لألجهزة املنزلية ليكون من الساعة
السابعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءاً طوال
أيام األسبوع للتيسري عىل املشرتكني.
وأوضح حسن الخيال رئيس قسم توصيل األجهزة
املنزلية بإدارة توزيع الغاز الطبيعي أن التحول
االلكرتوين يف استقبال وانجاز طلبات توصيل

األجهزة املنزلية ساهم يف رسعة انجاز الطلبات
وضامن الدقة حيث يتضمن الربنامج بيانات
كاملة عن املشرتك واملوقع ويتم ارسال رسالة
نصية فورية إىل املشرتك باسم الفني املكلف
بالتوصيل ورقم التواصل معه وموعد التوصيل
كام يتم إغالق الطلب فور االنتهاء من انجازه يف
موقع العمل من خالل أجهزة الكمبيوتر اللوحية
التي تم توفريها للفنييني.
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توصيل الكهرباء والمياه لعدد 201

من المساكن التابعة
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للمشروعات الحكومية في كلباء
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أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن
االنتهاء من توصيل خدمات الكهرباء واملياه لعدد
 201مسكن تابعة ملرشوعات االسكان الحكومية
مبدينة كلباء حيث تم توصيل خدمات الكهرباء
واملاء لعدد  33مسكن مبنطقة السور تابعة لدائرة
االسكان بالشارقة وعدد  38مسكن مبنطقة الساف
تابعة لوزارة تطوير البنية التحتية و 130مسكن
مبنطقة الساف تابعة لوزارة شؤون الرئاسة .أكد
سعادة الدكتور املهندس راشد الليم رئيس هيئة
كهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة تسعى لتطوير
شبكات ومحطات توزيع الكهرباء يف كافة مناطق
إمارة الشارقة بحيث ال تستغرق الفرتة املحددة
لتوصيل الكهرباء إىل املباين السكنية والتجارية يف
كافة مناطق بإمارة الشارقة سوي أيام قليلة بعد
استالم طلبات توصيل الكهرباء وتنفيذ الضوابط
والرشوط املطلوبة .
وأشار إىل أن الهيئة تسعى من خالل
التخطيط السليم واالعتامد عىل أفضل النظم
العاملية لتطوير شبكة الكهرباء إىل القضاء نهائياً
عىل قوائم االنتظار وتوصيل التيار الكهربايئ ألي
مرشوع فور االنتهاء منه  ،دون أي تأخري برشط
التزام املالك الكامل برشوط األمن والسالمة.

وأوضح أن الهيئة وضعت معايري
لتوصيل الكهرباء للمشاريع املختلفة وتم التنسيق
مع أكرث من  170من مكاتب االستشارات
الهندسية لالنضامم لفريق الطاقة بهدف تفعيل
الرشاكة اإلسرتاتيجية لوضع وتطبيق املعايري
واملتطلبات واآلليات الخاصة بأنظمة إدارة الطاقة
الذكية يف إمارة الشارقة بهدف التطوير ومواكبة
التغريات العاملية وتطبيق أفضل أنظمة ترشيد
االستهالك العاملية وتحقيق التنمية املستدامة من
خالل إسرتاتيجية واضحة لتحقيق التميز والريادة
.وأكد أن املكاتب االستشارية رشيك اسرتاتيجي
للهيئة للوصول إىل تطوير وتحديث كافة األنظمة
واإلجراءات حيث أن مكاتب االستشارات
الهندسية تعترب نقطة البداية ألي مرشوع وميكن
من خالل التصميامت توفري حوايل  30إىل 40
 %من الطاقة مام يساهم يف دفع مسرية العمل
قدما.
وأشار إىل أن العمل الجاد والتخطيط
القائم عىل العلم واملعرفة هام السبيل الستمرار
مسرية البناء والتطوير التي يقودها صاحب
السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة عىل أرض

اإلمارة والتي تظهر نتائجها بوضوح من خالل
ما نشاهده من طفرات إمنائية وإنجازات رائدة
يف جميع املجاالت ومبزيد من الجهد والتكاتف
تستمر املسرية ونحافظ عىل املكتسبات التي
تحققت لصالح املواطنني واملقيمني عىل أرض
الشارقة .وأكد أن الهيئة بتوجيهات من صاحب
السمو حاكم الشارقة تعمل عىل تطوير محطات
اإلنتاج وشبكات التوزيع بالتعاون مع كربيات
الرشكات العاملية ومراكز األبحاث والجامعات
مشرياً إىل أن الهيئة أدخلت الكثري من التطوير
واستخدمت احدث التقنيات يف أساليب العمل
من منطلق حرصها عىل توفري بيئة عمل أفضل
تضمن تواصل واستمرار عالقتها مع مكاتب
االستشارات الهندسية ،مع تفعيل مشاركتهم
لتطوير األداء وتطبيق أفضل املامرسات العاملية
خاصة يف مجال ترشيد استهالك الطاقة واملياه .
ومن جانبها أوضحت املهندسة موزة
الزعايب مدير إدارة كلباء أن هناك العديد من
املرشوعات التطويرية التي يتم تنفيذها يف مدينة
كلباء تشمل انجاز محطة الساف (33/11 )2
ك.ف والتي تغذي عدد  163منزل ضمن مبادرات
رئيس الدولة وانجاز  90محطة حي الجامعة
 33/11ك.ف والتي تغذي مول كلباء ومرشوع
نزل الرفراف بكلباء وبعض املباين الحكومية
باملنطقة وانشاء عدد  40محطة  0.415 /11ك.ف
يف مناطق مختلفة مبدينة كلباء ووادي الحلو
ومتديد كيبالت 11ك.ف  12000مرت يف شبكة
مدينة كلباء وتوسعة كيبالت الضغط املنخفض
مبقدار  14.6كم وتركيب أكرث من  67صندوق
تغذية كهربائية مبناطق مختلفة مبدينة كلباء
ووادي الحلو وتوسعة كيبالت الضغط املنخفض
مبقدار  2500مرت ومتديد كيبل خدمات للمشرتكني
مبقدار  18000مرت وترقية خمس محطات /11
 0.415ك.ف مبناطق مختلفة باملدينة لضامن
استقرار الشبكة .

كهرباء الشارقة تعلن
استبدال جميع الخطوط
الهوائية في المنطقة
الوسطى بكابالت أرضية

وأوضح سعادة الدكتور املهندس راشد
الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن أعامل
التطوير التي تشهدها مرشوعات الطاقة واملياه
يف املنطقة الوسطى تأيت تنفيذاً لتوجيهات صاحب
السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة برضورة توفري
الخدمات مبستويات ومواصفات عاملية لكافة
املناطق يف إمارة الشارقة .وأشار إىل أن الهيئة
تواصل تنفيذ أعامل الصيانة والتطوير باملنطقة
حيث تم التغذية لجميع املناطق السكنية
بكابالت أرضية وموازنة األحامل بني املغذيات
مام يؤدي إىل عدم حدوث إنقطاع للتيار الكهربايئ
بعد إحالل الخطوط الهوائية.
وأكد ان املرشوعات التي نفذتها الهيئة
يف مجال تعديل الشبكات يف املنطقة الوسطى
ساهمت يف انخفاض األعطال بنسبة كبرية جداً

تجاوزت  85%يف القطاعات التجارية والصناعية
والزراعية والسكنية والحكومية.
وأوضح املهندس خليفة محمد
الطنيجي مدير إدارة املنطقة الوسطى أن الهيئة
تعمل منذ فرتة عىل تنفيذ خطة شاملة الستبدال
الخطوط الهوائية يف املنطقة الوسطى بكايبالت
أرضية تساهم يف استقرار الشبكات وتوفري أفضل
الخدمات يف كافة املناطق وتم خالل الفرتة
املاضية إلغاء الخطوط الهوائية للضغط املنخفض
باملناطق السكنية وإلغاء نظام  6.6من الحدود
اإلدارية للمنطقة الوسطى (الفالح .العطني
.الرفيعة .الصجعة) ،كام تم إلغاء الخطوط الهوائية
للضغط العايل يف املداخل واملمرات الرئيسية
للمناطق العمرانية وفصل املناطق السكنية
واملباين الحكومية عن املناطق الزراعية مع توزيع
األحامل يف منطقة البطائح ونفذت الهيئة مرشوع
لتخفيض كميات الطاقة املستخدمة يف أعمدة
اإلنارة بنسبة تزيد عن  30%من خالل تغيري
نظام الدوائر الكهربائية يف صناديق توزيع اإلنارة

بحيث تعمل بالطريقة الكلية من الساعة 6:00
مساء و حتى  12:00مساء ثم يتم فصل نصف
الطاقة املستخدمة لإلنارة تلقائيا مام ساهم يف
توفري الطاقة والوقت وتكاليف اإلنتاج وتقليل
الصيانة واملواد املستخدمة.
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أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن
إلغاء جميع الخطوط الهوائية للضغط املنخفض
 420ك  .ف  .أ يف املنطقة الوسطى بالكامل يف
كافة املناطق التابعة للهيئة واستبدالها بكابالت
أرضية وفق أفضل املواصفات كام تم إنجاز
مرشوع تغيري الخطوط الهوائية  33ك .ف  .أ
بني محطة الطي والبطائح وإبن الرشيد بتكلفه
تجاززت 30   مليون درهم كام تم إلغاء 1000
عمود هوايئ لخطوط الضغط العايل  33ك ف
أ وجاري إلغاء باقي األعمدة مبعدل 100عمود
خالل األسبوعني القادمني ليتم إلغاء الخطوط
الهوائية  ٣٣ك ف أ بنسبة 100%وتم وضع خطة
إللغاء باقي خطوط أعمدة  ١١ك  .ف .أ .

وأوضح أنه تم تركيب أجهزة ()MDB
تحت املحوالت للمحافظة عىل كفاءة املحوالت
والشبكة وتقليل حاالت الطوارئ وتم إلزام
أصحاب املزارع برتكيب املحسنات الكهربائية
للمزارع لتقليل الفاقد الكهربايئ وربط أكرث
من مغذي للمنطقة والصيانة الدورية للشبكة
وإتباع سياسة رسعة التشغيل للمناطق السكنية
حفاظا عىل راحة املشرتكني وربط منطقة مهذب
مع تاهل مبسافة  10كم لضامن استمرار الكهرباء
وإحالل وتجديد خطوط التغذية مبوازاة الطرق
الرئيسية لرسعة كشف األعطال وصيانتها .

13

أخـــــبار و أنـشـطـــة

كهرباء الشارقة تفوز
بجائزة المركز الدولي
للجودة واإلنتاجية في
مجال التنمية الخضراء

14

فازت هيئة كهرباء ومياه الشارقة
بجائزة التنمية الخرضاء من املركز الدويل للجودة
واإلنتاجية  Iqbcوتم تكريم الهيئة ومنحها درع
التميز ضمن فعاليات أسبوع البنية التحتية
للمدن الكبرية الذي نظمه املركز يف ديب وذلك
لجهودها يف مجال الحفاظ عىل البيئة وتخفيض
االنبعاثات الكربونية والتوعية بأهمية التنمية
املستدامة وأهدافها وحصولها عىل شهادة إنجاز
من األمم املتحدة لشئون التغري املناخي عىل
مدار عامني متتاليني .
وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد الليم رئيس
هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة تستهدف
تحقيق بيئة وبنية تحتية مستدامة وفق أرقى
املواصفات واملقاييس العاملية تتميز باملرونة
والذكاء ملواكبة متطلبات املستقبل  ،بالرشاكة مع
كافة الجهات املحلية والعاملية.
وأوضح أن قطاع البنية التحتية يف مجال الطاقة
واملياه ومراعاة االستدامة يف كافة املرشوعات
يعترب أحد أبرز القطاعات التي تحظى باهتامم
صاحب السمو الشيخ الكتور سلطان بن محمد
القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة،
لدورها يف دفع عجلة التقدم االقتصادي
واالجتامعي ولتواكب ما شهدته إمارة الشارقة
من تطور حضاري وعمراين.
وأعرب سعادة الدكتور املهندس راشد
الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن

سعادته بفوز الهيئة بهذه الجائزة ،مشرياً إىل
أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة وضعت ضمن
اسرتاتيجيتها وأولوياتها مسألة التزامها بتحقيق
التنمية املستدامة التي تعتمد عىل تسخري املعرفة
واالبتكار ،والنمو األخرض املستدام لضامن تحقيق
االزدهار االقتصادي والحفاظ عىل البيئة وذلك
يف إطار رؤيتها حول ترسيع وترية التكنولوجيا
واالبتكار كحل فاعل للتصدي لتداعيات تغري
املناخ.
وأوضح أن الهيئة وضعت برنامج
محدد لتخفيض االنبعاثات الكربونية والحفاظ
عىل البيئة شمل تنفيذ العديد من املرشوعات
التي تساهم يف تخفيض االنبعاثات الكربونية
مثل مرشوعات إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية
واستخدام التكنولوجيا املتقدمة يف إنتاج املياه
املعبأة بأفضل جودة وكذلك رفع كفاءة محطات
انتاج وحدات االنتاج والغاء الفواتري الورقية
وتحويلها إىل إلكرتونية واستخدام الربامج
املتقدمة يف إنجاز معامالت خدمة املشرتكني مام
ساهم يف تحقيق هذا االنجاز وحصول الهيئة عىل
هذه الشهادة الدولية.
وأشارت املهندسة فاطمة الكاظم رئيس
مكتب الصحة والسالمة والبيئة إىل أن الهيئة
فازت بهذه الجائزة بعد املنافسة مع عدد من
الجهات املحلية والدولية وتم تكريم الهيئة خالل
فعاليات أسبوع البنية التحتية للمدن الكبرية

بحضور عدد كبري من الجهات املحلية والعاملية
واستحقت الهيئة الفوز بهذه الجائزة لنجحها
يف تخفيض أكرث من  7260طن من االنبعاثات
الكربونية عىل مدار عامني وتم منحها شهادة
انجاز لعامني متتابيني الستمرارها يف تخفيض
االنبعاثات الكربونية والحفاظ عىل البيئة,
وأوضحت أن خطة الهيئة واسرتاتيجيتها
تهدف لدعم جهود تطوير ونرش تكنولوجيا الطاقة
النظيفة والتطوير العمراين املستدام والبحث
والتطوير وتشجيع الرشاكات العاملية وتعزيز دور
الشباب ومتكني املرأة يف كافة املجاالت املتعلقة
بشكل رئييس بالحد من تداعيات تغري املناخ
ومتهيد الطريق نحو مستقبل مستدام .وأضافت
أن الهيئة مستمرة يف العمل بالتعاون مع كافة
الجهات واملنظامت الحكومية والخاصة لدفع
وتشجيع الحلول اإلقتصادية التي من شأنها
ترسيع منو مشاريع الطاقة املتجددة ،وتعزيز
تقنيات كفاءة الطاقة ،ودعم جهود التطوير
واالبتكار لتعزيز االستدامة بهدف تحقيق النتائج
املرجوة والوصول إىل الغايات املأمولة يف تخفيض
االنبعاثات الكربونية والحد من التغري املناخي
وفق أفضل املواصفات العاملية.

الجامعة األمريكية
تكرم كهرباء الشارقة
لدورها المتميز في
دعم األبحاث وتدريب
الطالب
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كرم قسم الهندسة الصناعية بالجامعة
األمريكية هيئة كهرباء ومياه الشارقة لدورها
املتميز يف دعم األنشطة واألبحاث خاصة يف
مجاالت الطاقة واملياه والتحلية والحفاظ عىل
البيئة واإلدارة الهندسية واستخدامات التكنولوجيا
املتطورة ودعم أنشطة التدريب العميل ومشاريع
التخرج للطالب والطالبات وذلك يف إطار االتفاقية
التي وقعها الجانبان إلجراء البحوث املشرتكة
واستغالل الخربات واملوارد من كال الجانبني.
وتسلم درع التكريم سعادة الدكتور
املهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه
الشارقة من الدكتور منرص عبدالحميد حريقة
رئيس قسم الهندسة الصناعية بالجامعة
األمريكية .وأعرب سعادة الدكتور املهندس راشد
الليم عن تقديره لتكريم قسم الهندسة الصناعية
بالجامعة األمريكية لهيئة كهرباء ومياه الشارقة
مؤكداً حرص الهيئة عىل التعاون يف دعم وتطوير
الربامج التدريسية بالجامعة األمريكية من خالل
تقديم فرص التدريب العملية  ،خاصة أن الحاجة
الفعلية للتدريب العميل أصبحت ملحة ورضورية
لرتسيخ املواد النظرية التي يتم تدريبها للطالب يف
الجامعة لإلملام مبدى تطبيق النظريات العلمية يف
الواقع العميل امليداين .

وأشار إىل رضورة تضافر الجهود بني
املؤسسات الحكومية والخاصة والجامعات
ومراكز األبحاث وكافة فئات املجتمع لتحقيق
أهداف التنمية املستدامة والعمل عىل أن تكون
منهج عمل لكافة القطاعات خالل املرحلة
املقبلة لتحقيق التنمية املستدامة بأبعادها
الثالثة اإلجتامعية واإلقتصادية والبيئية .وأوضح
أن الرشاكة بني هيئة كهرباء ومياه الشارقة
والجامعات تهدف لتطوير مهارات الطالب
والطالبات إلحداث التغيري املستدام عن طريق
العمل ضمن مبادرات فعالة لخلق مجتمعات
صديقة للبيئة مشرياً إىل أن الهيئة تتبني هذا
التوجه العميل واملتكامل ناحية التنمية املستدامة،
وارشاك جميع الطالب من كل التخصصات بشكل
عميل يف املرشوعات التي تقوم الهيئة بتنفيذها
ونعمل جاهدين عىل خلق مساحة للتعاون بني
الطالب وأعضاء هيئة التدريس والفنيني مع
الهيئة وصوالً إىل إجراء نوع من البحوث الحقيقية
املعنية بتحقيق التنمية املستدامة.
وأشار إىل أهمية الرتكيز عىل برامج
متخصصة للطالب والطالبات وأجيال املستقبل
وصناعة جيل متعلم عىل أعىل مستوى يدعم
ويعزز مفهوم التنمية املستدامة وربط التعليم

يف الجامعة باملجتمع املحيط وتوظيف املعلومات
التي يكتسبها الطالب يف مكانها الصحيح وتطوير
التكنولوجيا وتنمية القدرات .وأشاد بالنتائج التي
حققتها مبادرة نحو طلبة مبتكرون التي أطلقتها
الهيئة بالتعاون مع جامعة الشارقة والجامعة
األمريكية لتكريم البحوث واألعامل اإلبداعية
التي أجراها الطالب والطالبات والتي تركز عىل
خلق مصادر للطاقة املتجددة وخلق مجتمعات
مستدامة.
ومن جانبه أكد الدكتور منرص
عبدالحميد حريقة رئيس قسم الهندسة الصناعية
بالجامعة األمريكية يف الشارقة أن الرشاكة
االسرتاتيجية مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة لها
نتائج ايجابية كبرية يف املساهمة الفاعلة يف النمو
االقتصادي بإمارة الشارقة ،وإقرار البحوث ذات
األهمية اإلقليمية ،وتحقيق العديد من الفرص
مثمناً اإلسهامات التي تقدمها الهيئة بدعم من
سعادة الدكتور راشد الليم رئيس الهيئة يف تنمية
وتطوير املسار األكادميي للطالب والطالبات.
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الجمعية الخيرية تكرم كهرباء الشارقة لجهودها في دعم فعاليات شهر رمضان
كرمت جمعية الشارقة الخريية ،هيئة
كهرباء ومياه الشارقة لجهودها وتعاونها املتميز
والذي ساهم يف إنجاح فعاليات الجمعية خالل
شهر رمضان ودعم الفعاليات من خالل توصيل
التيار الكهربايئ مجاناً لعدد  34خيمة تابعة
لجمعية الشارقة الخريية و 4خيام تابعة لدائرة
التخطيط واملساحة باإلضافة إىل عدد من الخيام
التابعة لألفراد يف األحياء السكنية يف إمارة الشارقة
وجمعية الهالل األحمر اإلماراتية والتي تجاوز
عددها  52خيمة رمضانية تحملت الهيئة قيمة
االستهالك طوال الشهر الكريم  ،ووفرت الهيئة
كايبالت لهذه الخيام من أجود أنواع الكايبالت
وأكرثها أماناً .
وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد
الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن هيئة
كهرباء ومياه الشارقة تحرص عل دعم األعامل
الخريية ضمن التزامها مبسئوليتها  ،وذلك يف إطار
توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان
بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم
الشارقة برضورة تضافر الجهود لدعم الجمعيات
الخريية وفئات املجتمع واتباع اإلجراءات املطلوبة

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

وأجهزة تكييف حيث بلغ عدد الخيام التي أقامتها
الجمعية وتم توصيل التيار الكهربايئ لها  34خيمة
رمضانية يف مختلف مناطق إمارة الشارقة  ،كام تم
توصيل التيار الكهربايئ للخيم التي أقامتها جمعية
الهالل األحمر الخريية يف الشارقة وعدد من الخيام
الرمضانية التي أقامها األفراد يف مناطق الشارقة
املختلفة برسوم رمزية والتي بلغ عددها هذا
العام  52خيمة  ،كام تم توصيل التيار الكهربايئ
لعدد من األماكن املخصصة لألنشطة الرياضية يف
إمارة الشارقة إلقامة الدورات واملسابقات خالل
الشهر الكريم .وأشار إىل أن الهيئة تحرص عىل
تلبية الطلبات لتوصيل التيار الكهربايئ للخيام
الرمضانية يف كافة مناطق إمارة الشارقة لتعزيز
مبادئ التكافل اإلجتامعي ومتاشياً مع املبدأ
الرابع عرش من مبادئ الهيئة والخاص بالعمل
مع الرشكاء لتقديم أفضل الخدمات لسكان إمارة
الشارقة وتعزيز مسرية العمل الخريي حيث دأبت
الهيئة عىل القيام بالعديد من املبادرات املجتمعية
واالنسانية.

كرم الشيخ محمد بن سعود
القاسمي ،رئيس دائرة املالية املركزية يف
الشارقة هيئة كهرباء ومياه الشارقة لفوزها
بجائزة الريادة يف اآلداء املايل ،ضمن الفائزين
بالنسخة الثالثة من جائزة األداء املايل املتميز،
 ،يف حفل نظمته الدائرة بالجامعة القاسمية،
تقديراً لجهودهم يف رفع مستوى إدارة
املوارد وحفظ املال العام ،بحضور رؤساء
ومديري عموم الجهات الحكومية املكرمة،
وأعضاء األمانة العامة للجائزة ،باإلضافة إىل
ممثيل الرعاة الرسميني ،وموظفي وموظفات
الدائرة من مختلف الوحدات اإلدارية.
وتسلمت الجائزة مريم عبد الرحمن مدير
إدارة الحسابات املالية بالهيئة التي أكدت ان
الفوز بهذه الجائزة جاء نتيجة الدعم واملتابعة
املستمرة من سعادة الدكتور املهندس راشد

الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة لإلدارة
املالية وتوفري أفضل الكوادر البرشية والربامج
املتقدمة مام ساهم يف تحقيق التميز والفوز
بهذه الجائزة مشرية إىل أن اإلدارة املالية تحرص
عىل تطبيق أفضل النظم يف آدائها للحفاظ عىل
املال العام وتقديم الخدمات بكفاءة وجودة.
وقال وليد الصايغ ،مدير عام دائرة املالية
املركزية بالشارقة :تشكل الجائزة حافزاً لتطوير
إجراءات العمل يف اإلدارات املالية بالجهات
الحكومية ،ورفع كفاءة املنظومة املالية
لحكومة الشارقة ،مبا ميكن هذه الجهات من
املساهمة يف تحقيق أهداف الحكومة التنموية.
وقال نارص كشواين ،األمني العام للجائزة :ارتكزت
الدورة الثالثة لجائزة األداء املايل املتميز ،عىل
أفضل املامرسات الدولية يف التم ّيز ،وباملعايري
والرشوط اإلقليمية املختلفة ،وبالتنسيق مع
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كهرباء الشارقة تفوز بجائزة الريادة في اآلداء المالي

أكادميية جوائز التم ّيز العريب ،يف املصادقة
واالعتامد واالعرتاف التميزي واملؤسيس ،األمر
الذي عكس تنافساً إيجابياً بني أكرث من 80
جهة حكومية ،وبني أكرث من  300موظف مايل
مبختلف مسمياتهم الوظيفية.
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وفد من الهيئة يبحث مع مجلس الشارقة الرياضي
سبل الترشيد في أندية اإلمارة الباسمة
بحث وفد من هيئة كهرباء ومياه الشارقة مع
سعادة عيىس هالل الحزامي األمني العام ملجلس
الشارقة الريايض ،تفعيل أنظمة الرتشيد بأندية
اإلمارة الباسمة وطريقة عمل لجنة الرتشيد
املشرتكة ،جاء ذلك خالل اجتامع مبقر املجلس
حرضه كل من راشد املرزوقي نائب مدير إدارة
الرتشيد و أحمد املحضار رئيس قسم مراقبة
االستهالك واملهندس أحمد املصطفى من قسم
مراقبة االستهالك و موزة بن دخني رئيس قسم
االتصال والرشاكات ،ومن املجلس ،حرض نبيل
عاشور مدير إدارة الدعم املؤسيس واملهندس
محمد طارق واملهندسة أسامء البلويش واملهندسة
منى الشميس من قسم هندسة املنشآت الرياضية
بإدارة الدعم املؤسيس.
ورحب سعادة عيىس هالل الحزامي
بالوفد وبالعمل املشرتك لتضافر الجهود لرتشيد
الطاقة واملياه باألندية واالستخدام األمثل لها
وتنمية الوعي لدى أفراد املجتمع للحفاظ عىل
املوارد واستدامتها ،حيث تضمن االجتامع مناقشة
الرتشيد يف األندية الرياضية باإلمارة الباسمة ،ومن
ضمنها نادي الشارقة للفروسية والسباق وبعض
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املتطلبات الخاصة من أجل ترسيخ أهمية الطاقة
ورفع كفاءة املنشآت وتوعية العاملني واملسؤولني
لنرش هذه الثقافة.
وبهذه املناسبة أشار سعادته إىل أن
املجلس حريص عىل أن يكون لألندية دور فعال
يف الرتشيد ولتكون منوذجاً يحتذى به يف جميع
املجاالت لتحقيق األهداف املرجوة ،وتنفيذ
توجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور
سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل
حاكم الشارقة ،ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن
محمد بن سلطان القاسمي ويل العهد ونائب
حاكم الشارقة.

ومرافق مام يجعل من األهمية الحفاظ عليها
واالستفادة القصوى منها وتشجيع مثل هذه
املبادرات ،انطالقاً نحو بيئة مثالية ولتحقيق
األهداف املرجوة التي يعمل عليها املجلس متاشياً
مع الخطة االسرتاتيجية.

وبدوره تقدم السيد راشد املرزوقي
بالشكر إىل مجلس الشارقة الريايض عىل االهتامم
والتعاون والتنسيق يف هذا الجانب ،يف إطار
رفع الحس املجتمعي ووعى األفراد واملؤسسات
بأهمية الرتشيد ودور األندية التابعة لها يف هذا
الجانب لتكون منوذجاً طيباً لبقية الجهات يف
اإلمارة الباسمة ،وتحقيق األهداف التي تسعى لها
الهيئة يف هذا الصدد مبتابعة مبارشة من املجلس.
وأضاف إن مجلس الشارقة الريايض عىل
كام أشاد السيد املرزوقي نيابة عن
تواصل مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة عرب قسم الدكتور املهندس راشد الليم رئيس الهيئة بالدور
هندسة املنشآت الرياضية من أجل الوقوف عىل الريادي للمجلس يف القطاع الريايض ،وتضافر
كل ما يسهم يف مسألة الرتشيد يف األندية وتحسني الجهود لرتسيخ مبدأ الرتشيد واالقتصاد يف استهالك
كفاءة االستخدام من أجل تعزيز الجانب السلويك الطاقة واملياه يف مختلف املنشآت واألندية
والتوعوي وتوفري االستهالك للكهرباء واملياه ،مؤكداً والصاالت واملجمعات الرياضية املختلفة ،والتي
أن نرش ثقافة الرتشيد للكهرباء واملياه يف أندية تساهم بشكل كبري يف الحفاظ عىل البيئة واملوارد
اإلمارة رضورية ملا متتلكه من موارد وإمكانيات
لتحقيق تنمية مستدامة للصالح العام.
ِ

كهرباء الشارقة تبحث
مع وفد هولندي
التعاون لتطوير
المشروعات وتدريب
الكوادر البشرية

وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد
الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة
تعمل بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور
سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل
حاكم الشارقة ،حفظه الله عىل تعزيز االستدامة،
من خالل تفعيل التعاون مع كافة الجهات العاملية
واملحلية والجامعات ومراكز األبحاث لتطبيق
أحدث التكنولوجيا يف مجاالت الطاقة واالستدامة
البيئية وتوفري أفضل الخدمات لسكان إمارة
الشارقة.
وأشار سعادة الدكتور املهندس راشد
الليم خالل اللقاء إىل أن الهيئة تسري بخطوات
ثابته ليكون لها دور ريادي عىل مستوى املنطقة
والعامل يف مجال االستدامة وترشيد استهالك الطاقة
واملياه بالتعاون مع أفضل الجامعات واملؤسسات
البحثية  ،خاصة يف تطوير اسرتاتجية شاملة للطاقة
وإيجاد أفضل الحلول والتقنيات لكفاءة الطاقة
وفق أعىل املعايري العاملية لضامن االستفادة املثىل
من التقنيات الحديثة التي من شأنها رفع مستوى
االستدامة البيئية يف مجاالت الطاقة واملياه.
واستعرض مرشوعات تطوير وحدات اإلنتاج التي
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بحث سعادة الدكتور املهندس راشد
الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة مع وفد
من رشكة ايبس للطاقة الهولندية برئاسة الدكتور
اريش الكسندر سوما الرئيس التنفيذي للرشكة
فرص التعاون املشرتك يف الدراسات واألبحاث
يف قطاعات الطاقة والحفاظ عىل البيئة ،إضافة
إىل بحث مسألة التعاون املشرتك يف مجاالت
الطاقة املتجددة والنظيفة ،والخطط واملشاريع
التي طرحتها الهيئة للمستقبل وتدريب الكوادر
البرشية وذلك خالل زيارة وفد من رشكة ايبس
للمقر الرئييس للهيئة بهدف تفعيل التعاون.

تنفذها الهيئة وفق أفضل املعايري العاملية والتي
تطبق املعايري البيئية كام استعرض عدد من
املبادرات البيئية واملجتمعية التي تنفذها الهيئة يف
إطار التزامها باملسئولة املجتمعية وأبرزها مبادرة
ساعة الرتشيد التي أطلقتها الهيئة بتوجيهات
صاحب السمو حاكم الشارقة لتكون أول يوليو من
كل عام.
وأضاف أن املبادرات التي تخدم
املجتمع وتنرش األساليب والسلوكيات السليمة يف
التعامل مع الطاقة واملياه تشكل خطوات مهمة يف
االتجاه الصحيح الذي يساعد عىل تحقيق أهداف
التنمية املستدامة الذي تطمح لها الهيئة وإمارة
الشارقة التي تسعى لتكون إمارة الرتشيد ويتطلب
األمر تكاتف جميع الجهات الحكومية والخاصة
للعمل عىل دعم وترسيخ ثقافة البحث العلمي

لدى أفراد املجتمع  .ومن جانبه أكد الدكتور
اريش الكسندر سوما الرئيس التنفيذي لرشكة
ايبس للطاقة حرص الرشكة عىل توطيد أوارص
التعاون املشرتك مع الهيئة وذلك من خالل تبادل
الخربات وتطوير مهارات الكوادر البرشية املؤهلة
والقادرة عىل تطوير مجاالت الطاقة واالستدامة
وتحقيق األهداف االسرتاتيجية للهيئة .وأشاد
باملبادرات التي أطلقتها الهية يف مجال الحفاظ
عىل البيئة وترشيد اإلستهالك وبرامج التنمية
البرشية والتدريب التي توفرها الهيئة ملوظفيها.
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بهدف اإلطالع على المشاريع والخطط المستقبلية
كهرباء الشارقة تستقبل وفد من بنك التنمية المنغولي

استقبل سعادة الدكتور املهندس راشد
الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة مبكتبه
بالهيئة وفداً من بنك التنمية املنغويل برئاسة
كال من أوكهريتار جامرسان عضو مجلس اإلدارة
ورئيس لجنة التدقيق واملخاطر ودافاسامبو دالراي
عضو مجلس اإلدارة رئيس لجنة التعييينات بهدف
تعزيز العالقات بني الجانبني واإلطالع عىل املشاريع
والخطط املستقبلية للهيئة.
وأوضح سعادة الدكتور املهندس راشد
الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أنه تم خالل
اللقاء استعراض الخطط اإلسرتاتيجية واالستثامرية
لهيئة كهرباء ومياه الشارقة واملرشوعات الجاري
تنفيذها وبرامج كفاءة الطاقة والتحول الذيك يف
تقديم الخدمات والتطوير الذي تشهده الهيئة يف
مجاالت العمل املختلفة األمر الذي تؤكده الثقة
التي تتمتع بها الهيئة أمام رشكائها ومورديها وكل
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املتعاملني ،والتي انعكست إيجاباً عىل مستوى
الخدمات التي تقدمها للمشرتكني.
وأكد أن خدمة املشرتكني بأفضل
املواصفات واملستويات العاملية يعد من أهم
أولويات الهيئة التي تسعى دامئاً لتحسني مستوى
الخدمات املقدمة إىل املشرتكني ومواصلة االستثامر
يف تطوير مهارات املوظفني وتطبيق أحدث
التقنيات والتكنولوجيا العاملية.
جانبه أكد أوكهريتار جامرسان عضو
مجلس اإلدارة ورئيس لجنة التدقيق واملخاطر
ببنك التنمية املنغويل إن هناك نشاطاً واضحاً يف
العديد من القطاعات االقتصادية ،وزيادة كبرية يف
اإلقبال عىل االستثامر يف إمارة الشارقة نظرا لزيادة
قدرتها التنافسية ورؤيتها الواضحة  ،مؤكدا أن
بنك التنمية املنغويل يحرص عىل تعزيز التعاون
والرشاكة اإلسرتاتيجية مع الجهات املتميزة يف إمارة

الشارقة ومن أهمها هيئة كهرباء ومياه الشارقة
التي تشكل جزءاً أساسياً يف مرشوعات البنية
التحتية واملتطلبات الالزمة للمستثمرين ،وتلعب
دوراً كبرياً يف مواصلة التطور واالزدهار الذي تشهده
إمارة الشارقة ونحن عىل ثقة كاملة بقدرة الهيئة
عىل مواصلة النمو بقوة من خالل برامج التطوير
التي تنفذها عىل أسس علمية واضحة ومحددة
ووفقاً لتخطيط منهجي ومن املتوقع أن تسهم
برامج االستثامر يف مجال البنية التحتية ملرشوعات
الطاقة واملياه يف دعم التطور االقتصادي وتحقيق
التنمية املستدامة بإمارة الشارقة.

أخـــــبار و أنـشـطـــة

تحت شعار عمالنا
فلنسعدهم كهرباء
الشارقة تحتفل بيوم
العمال العالمي
نظم فريق التطوع بهيئة كهرباء ومياه
الشارقة مجموعة من الفعاليات املتميزة وزيارات
ميدانية للعامل يف مواقع العمل يف مختلف
املناطق وتوزيع الهدايا الرمزية ملشاركتهم يف
احتفاالت يوم العامل العاملي وذلك ضمن مبادرة
عاملنا فلنسعدهم التي اطلقتها ادارة املوارد
البرشية بتوجيهات من سعادة الدكتور املهندس
راشد الليم رئيس الهيئة وبإرشاف ومتابعة من
السيد سعيد القصري مدير ادارة املوارد البرشية.
ونظم الفعاليات هذا العام فريق التطوع بقيادة
السيد حسن جوكه مساعد مدير ادارة املوارد
البرشية ومعه نخبة متميزة من أعضاء الفريق.
وتستهدف هيئة كهرباء و مياه الشارقة
من االحتفاالت بيوم العامل التأكيد عىل أهمية
نرش وابراز ثقافة املسؤولية املجتمعية وترسيخ
مبادئ احرتام قيمة العمل والتوعية بالقيم
اإلنسانية األصيلة  ،وهو النهج الذي أرساه املؤسس
املغفور له بإذن الله تعاىل الشيخ زايد بن سلطان
آل نهيان ،طيب الله ثراه ،وعززته يف إمارة الشارقة
توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان
بن محمد القاسمي ،عضو املجلس األعىل حاكم
الشارقة برضورة االهتامم بالعامل وحياتهم
ورعايتهم وتثقيفهم .

22
22

الفعاليات تضمنت توزيع
ألف وجبة إفطار
صائم
كهرباء الشارقة تكرم
الشركاء االستراتيجيين
وتختار الدكتور عزيز
فرحان العنزي شخصية
شهر الرحمة

25
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كرمت هيئة كهرباء ومياه الشارقة عدد
من الجهات الحكومية والخاصة الذين ساهموا يف
نجاح املبادرات التي أطلقتها خالل شهر رمضان
والتي تضمنت توزيع  25ألف وجبة إفطار صائم
وتوزيع كوبانات املري الرمضاين عىل  334أرسة
وتنظيم امللتقى الخامس وعدد من الفعاليات
واختارت الهيئة ،فضيلة الشيخ الدكتور عزيز
فرحان العنزي ،شخصية شهر مايو الذي أطلقت
عليه الهيئة شهر الرحمة ،لدوره البارز يف العمل
اإلنساين والخريي وإسهاماته يف املبادرات ،ودعمه يف املبادرات املجتمعية.
من جانبه ،أكد فضيلة الشيخ الدكتور
املستمر ألنشطة وفعاليات فريق الرحمة خاصة
عزيز فرحان العنزي  ،أن اختياره شخصية شهر
خالل شهر رمضان .
الرحمة مبعث فخر واعتزاز له ،مشيداً بجهود
جاء ذلك خالل االحتفال الذي نظمته هيئة كهرباء ومياه الشارقة وما يقدمه فريق
الهيئة باملقر الرئييس لتكريم رشكائها االسرتاتيجيني الرحمة بالهيئة من مبادرات وأنشطة تخدم
من الجهات الحكومية والقطاع الخاص الذين مجاالت العمل اإلنساين والخريي مام يعد منوذج
ساهموا يف دعم أنشطة ومبادرات الهيئة خالل عىل باقي الدوائر والهيئات أن تقتدي به .
وأوضح حامد طاهر الحاج مدير إدارة
شهر رمضان .وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد
الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن «اختيار خدمة املشرتكني وقائد فريق الرحمة أن الفعاليات
الدكتور عزيز فرحان العنزي شخصية شهر مايو التي نظمتها الهيئة مبشاركة عدد من الجهات
يأيت تقديراً لدعمه للمبادرات اإلنسانية والعمل الحكومية والقطاع الخاص خالل شهر رمضان
الخريي يف  ،مشرياً إىل أنه يعد منوذجاً مرشفاً يف كانت ممميزة حيث تم توزيع أكرث من  25ألف
دعم الحاالت اإلنسانية والعمل الخريي ،وإسهاماته وجبة إفطار عىل الصامئني وتوزيع كوبونات املري

الرمضاين عىل  334أرسة وتنظم امللتقى الرمضاين
الخامس بحضور فضيلة الدكتور عزيز فرحان
العنزي وتنظم فعاليات متميزة مبناسبة يوم زايد
للعمل اإلنساين.
وأشار إىل أن قامئة الرشكاء االسرتاتيجيني
الذين كرمتهم الهيئة تضمنت القيادة العامة
لرشطة الشارقة ودائرة شئون الضواحي والقرى
ومستشفي القاسمي وجمعية الشارقة الخريية
ومن الجهات الخاصة مجموعة امريك جروب
ش.م.ح ورشكة جولدن سكاي العقارية ومجموعة
.RMB
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التزامًا بالمسئولية المجتمعية وبالشراكة مع القطاع الخاص
كهرباء الشارقة توزع المير الرمضاني على
أسرة

334

كشفت هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن
توزيع املري الرمضاين عىل  334أرسة مببلغ إجاميل
 100ألف درهم بالتعاون مع القطاع الخاص وذلك
التزاما منها باملسئولية املجتمعية وتفعيل الرشاكة
مع القطاع الخاص لتقديم املساعدة والدعم
لفئات املجتمع املختلفة واملشاركة يف املناسبات
االجتامعية والدينية.
وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد
الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن فريق
الرحمة يطلق العديد من املبادرات التي تهدف
ملساعدة األرس املتعففة واملحتاجني والوصول
إليهم ومساعدتهم وتأيت مساهمته الفعالة يف
التعاون مع القطاع الخاص  ،عدد من الرشكات
تشمل مجموعة أر إم يب وأمريك جروب وجولدن
سكاي العقارية ويتم توزيع وجبات إفطار الصائم
يف مختلف مناطق مدينة الشارقة .بتوفري املري

24
24

الرمضاين ،ضمن التزام الفريق بتقديم الخدمات هدايا رمزية لعدد من املوظفني لتهنئتهم بحلول
واملساعدات اإلنسانية يف مختلف املناسبات ،مشرياً الشهر الكريم وتقديم محارضات دينية بالتعاون
إىل أن توزيع املري الرمضاين هي تجسيد لقيم مع عدد من الدعاة واملشاركة يف يوم زايد للعمل
اجتامعية غرسها مؤسس الدولة املغفور له بإذن اإلنساين  .وأوضح خالد ذياب عضو فريق الرحمة
متطوع هذا العام من املوظفني
الله ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «ط ّيب الله أن أكرث من 160
ٍ
آخرين من مختلف فئات املجتمع
ثراه» ،وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ و
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس سيشاركون يف توزيع الوجبات واملري الرمضاين لألرس
األعىل حاكم الشارقة ،برضورة االلتزام باملسؤولية املتعففة ،مشرياً إىل أن الهيئة تهدف من خالل
املجتمعية وإطالق املبادرات اإلنسانية وتضافر هذه املبادرات املجتمعية إىل املشاركة يف الجهود
الجهود ملساعدة األرس املتعففة واملحتاجني.
اإلنسانية لرفع معاناة األرس املتعففة ،وتعزيز
الدور االجتامعي واإلنساين يف توفري الدعم املادي
وأكد حامد طاهر الحاج مدير إدارة والعيني لتلك األرس.
خدمة املشرتكني وقائد فريق الرحمة ،أن الفريق
يحرص عىل تفعيل الرشاكة مع القطاع الخاص ،
مشرياً أن فريق الرحمة له عدد من األنشطة خالل
شهر رمضان منها توزيع الوجبات واملري الرمضاين
عىل املوظفني وعدد من األرس املتعففة ،وتقديم

لدعم تواصلها مع
الجماهير..
كهرباء الشارقة تنظم
الملتقى الرمضاني
السنوي الخامس وتوزع
وجبات اإلفطار على
الصائمين

وأكد الدكتور املهندس راشد الليم،
رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة ،أن امللتقى
بشكل عام يهدف إىل التعريف بجهود الهيئة
املتنوعة يف مجال خدمة املجتمع ،وتعزيز الروابط
والعالقات بني املوظفني .وأشار إىل أن الهيئة بادرت
بإعداد برنامج كامل خالل شهر رمضان ،يتضمن
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نظمت هيئة كهرباء ومياه الشارقة
ممثلة يف فريق الرحمة ،امللتقى الرمضاين السنوي
للعام الخامس عىل التوايل مبجلس ضاحية مغيدر،
لدعم تواصلها املبارش مع الجامهري ،وتعزيز
الروابط بني املوظفني ،وتضمنت فعاليات امللتقى
توزيع  250وجبة إفطار عىل العامل الصامئني ،
ومحارضة للدكتور عزيز بن فرحان العنزي ،تناولت
عدد من االرشادات عن الصوم وأمور الحياة
واملعامالت املختلفة واإلجابة عىل استفسارات
الحارضين ،وإفطار جامعي لعدد من موظفي
الهيئة ، ،وتضمن امللتقى معرضاً لقطع وأدوات
الرتشيد ،إضافة إىل رشح حول أهمية تركيب
قطع الرتشيد .ألهايل ضاحية مغيدر باإلضافة إىل
املشاركني يف امللتقي

العديد من املبادرات والفعاليات التي يعترب
امللتقى إحداها ،وذلك يف إطار التزامها باملسؤولية
املجتمعية.
وأكد الدكتور عزيز بن فرحان العنزي
خالل املحارضة التي قدمها للمشاركني يف امللتقى
بعنوان وقفات مع مدرسة الصيام عىل أهمية
االستفادة املعاين واملقاصد السامية للشهر الكريم
وعدم االكتفاء بالصيام الحيس عن األكل والرشاب
واالنتصار عىل النفس األمارة والشيطان وتجاوز
املعايض والعقبات مشرياً إىل أن رضورة اإلرصار عىل
ان يكون املسلم قائداً وإماماً وقدوة يف مختلف
جوانب الحياة وال يرىض بأن يتخلف عن ركب
التقدم .وأشار خالد ذياب عضو فريق الرحمة إىل
أن امللتقى تم تنظيمه بالتعاون مع مع دائرة شئون

الضواحي والقرى يف تقديم خدمات مجتمعية
وتنمية الشعور باإلنتامء وادخال الرسور والسعادة
عىل فئات املجتمع حيث تضمن فعاليات متنوعة
ومتجددة تعكس حرص الهيئة واهتاممها باألرسة
بأفرادها كافة ،وانطالقاً من مسؤوليتها تجاه فئات
املجتمع لضامن التالحم االجتامعي والتعاضد
االنساين النبيل ،كام تسعى من خالل امللتقى
الرمضاين إىل تعزيز القيم االجتامعية وترسيخ
العادات اإليجابية يف هذا الشهر الفضيل .

25
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50

كشفت هيئة كهرباء ومياه الشارقة
عن خطتها التدريبية لعام  2019والتي تستهدف
تنظيم  50برنامج تدريبي يف مختلف التخصصات
الفنية واإلدارية واالبتكار يستفيد منها  1400فرد
من املوظفني وطالب الجامعات خالل العام الحايل،
وذلك ضمن اسرتاتيجية الهيئة من أجل بناء قدرات
وتنمية مهارات املوظفني والطالب والطالبات ومبا
يسهم يف تطوير األداء وتعزيز التنافسية وتحقيق
األهداف اإلسرتاتيجية ،يف إطار سعي الهيئة ألن
تكون واحدة من أفضل الهيئات العاملية.
وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد الليم رئيس
هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة تتبنى
إسرتاتيجية ثابتة وخطة عمل تفصيلية بتوجيهات
من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن
محمد القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم
الشارقة ،لضامن تقديم أفضل الربامج التدريبية

26
26

1400

موظف وطالب
برنامج ويستفيد منها
تضم
كهرباء الشارقة تكشف عن خطتها التدريبية لتطوير الكوادر البشرية وتعزيز
التنافسية
للموظفني داخل وخارج الدولة ،مشرياً إىل أن
الربامج التدريبية التي تقدمها الهيئة تتم بالتعاون
مع عدد من املؤسسات والرشكات واملراكز البحثية
العاملية وتحرص الهيئة عىل توفري البيئة املناسبة
لتنمية وتطوير الكوادر البرشية لتحقيق أقىص
استفادة ممكنة من الربامج التدريبية.

من الدورات التدريبية الفنية والوظيفية لجميع
التخصصات بهدف ضامن نجاح تنفيذ مرشوعات
الهيئة ومبادراتها التطويرية ،وأكد ان الهيئة
ستقدم خالل املرحلة املقبلة خدماتها التدريبية
ملختلف الدوائر والهيئات واملؤسسات يف إمارة
الشارقة.

وأشار إىل أن الخطة تتضمن تدريب
نخبة من املواظفني يف الكوادر اإلدارية والفنية
خارج الدولة يف كربيات الجامعات والرشكات
واملؤسسات العاملية كام أنه سيتم تنظيم عدد
من الربامج التدريبية بأكادميية التدريب بالهيئة
والتي تهدف إىل توفري التدريب اإلداري والقيادي
والفني الالزم ملوظفي الهيئة وتطوير قدرات
الكوادر البرشية مبا يضمن ارتفاع مستوى األداء
داخل الهيئة ،حيث يتم من خاللها تقديم العديد

وأوضح أنه تم وضع برنامج سنوي محدد
لألكادميية والذي يقدم للمشاركني مجموعة شاملة
من التقييامت والنشاطات التدريبية والجلسات
التوجيهية ،بحيث تصبح األكادميية املركز الرئيس
للتدريب القيادي والفني لجميع موظفي الهيئة.
وأشارت بدور الناخي رئيس قسم
التدريب بالهيئة إىل أن خطة الهيئة لعام 2019
تتضمن عدداً من الدورات التدريبية املتميزة،وتم
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البدء يف تنفيذ الخطة التدريبية واستفاد منها أكرث
من  120موظف موظفة باإلضافة إىل تدريب عدد
 110من الطالب والطالبات من جامعات الشارقة
واإلمارات والتقنيه والجامعة األمريكية بالشارقه
ومعهد ابوظبي للتعليم والتدريب وأرشف عىل
تدريبهم املهندس محمد عبد الفتاح رئيس قسم
التدريب الفني وذلك خالل الربع األول من العام
الحايل يف كافة مجاالت التدريب سواء كانت
إدارية أوفنية وتغطي الربامج التدريبية التي
تتضمنها خطة الهيئة لهذا العام مجاالت متعددة
وتم تصميمها وتجهيزها بأفضل الوسائل وفق
أفضل املعايري واملواصفات من خالل فريق عمل
بالهيئة لتضاهي املستويات العاملية مشرية إىل أن
األكادميية التدريبية بالهيئة تضم قاعتني للتدريب
تستوعب كل قاعة  40متدرب باإلضافة إىل قاعة
استقبال وتسجيل و 3مكاتب للموظفني كام يتم
تنظيم عدد من الربامج التدريبية خارج الهيئة.
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 %زيادة في أعداد المستخدمين للموقع االلكتروني
لكهرباء الشارقة خالل الربع األول من العام الحالي

28
28

كشفت أحدث إحصائية لهيئة كهرباء
ومياه الشارقة زيادة أعداد املشرتكني الذين
استخدموا املوقع االلكرتوين للهيئة بنسبة % 51
خالل الربع األول من عام  2019مقارنة بنفس
الفرتة من عام  2018كام زادت أعداد املشرتكني
الذين استخدموا الوسائل اإللكرتونية األخرى
بنسبة  % 11بينام انخفض أعداد املشرتكني
الذين سددوا فواتريهم نقداً مبراكز خدمة
املشرتكني بنسبة . % 10
وأوضح سعادة الدكتور املهندس راشد
الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن هذه
األرقام تعطي داللة واضحة عىل جهود الهيئة
يف التحول االلكرتوين والذيك وحرص الهيئة عىل
االستفادة من التطبيقات التكنولوجية الحديثة
لتقديم الخدمات لسكان إمارة الشارقة وفق
أفضل املعايري العاملية وذلك تنفيذاً للرؤية
الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو
املجلس األعىل حاكم الشارقة برضورة االهتامم
مبرشوعات البنية األساسية وتوفري مقومات
الحياة الكرمية للسكان يف جميع مناطق
اإلمارة وتشجيع استخدام الخدمات الذكية
وااللكرتونية لتيسري االجراءات واملحافظة عىل
البيئة مؤكداً بأن التوسع يف االستفادة من

الخدمات االلكرتونية والذكية يعكس التزام
الهيئة مبسئوليتها املجتمعية.
	 وأكد أن التحول االلكرتوين والذيك يف
خدمات الهيئة يساهم يف رسعة االنجاز وضامن
الدقة واألمان حيث من خالل بيانات كاملة
عن املشرتكني  ،ويقوم فريق عمل داخيل يف
الهيئة عىل تطوير التطبيقات والخدمات الذكية
بصورة دورية إلدراج كافة الخدمات التي
توفرها الهيئة ملشرتكيها وذلك ضمن خطط
الهيئة للتحول الذيك.
وأوضحت املهندسة إميان الخيال
مدير إدارة تقنية املعلومات واإلتصاالت أن
الهيئة تحرص باستمرار عىل تلبية احتياجات
ومتطلبات املشرتكني لتحقيق أعىل معايري
الجودة العاملية وأفضلها ،حيث ُيوفر طرح
الخدمات اإللكرتونية إمكانية إنجاز املعامالت
يف أي مكان وزمان واالستفادة من املميزات
األخرى إلمتام املعامالت بالطريقة األرسع
واألكرث مالءمة وبأمانٍ تام .
وأكدت أن املشرتكني ميكنهم الحصول عىل
العديد من الخدمات التي تقدمها الهيئة عرب
البوابة االلكرتونية املتطورة التي أطلقتها الهيئة
حيث توفر بوابة الخدمات االلكرتونية الجديدة
خدمات إدارة حسابات متكاملة ومتعددة

املهندسة إميان الخيال
مدير إدارة تقنية املعلومات واإلتصاالت
الجوانب للمشرتكني املسجلني وتم إطالقها
متزامنة مع إطالق نظام الفواتري الجديد وتوفر
بوابة الخدمات االلكرتونية للهيئة نوعان من
التسجيل للسكني والتجاري وميكن للمشرتكني
املسجلني ببوابة الخدمات االلكرتونية تعديل
وتحديث بياناتهم بسهولة ورسعة وميكن لهم
ربط عدة أرقام حساب يف معرف شخيص واحد
وميكنهم االطالع عىل فواتري استهالك الكهرباء
واملياه والغاز بشكل مبارش ،ومعرفة طرق
الدفع التي توفرها الهيئة واالطالع عىل الفواتري
السابقة ،وغري ذلك من الخدمات كإحصائيات
االستهالك لخدمات الكهرباء واملياه والغاز.
باإلضافة إىل الدفع اإللكرتوين املبارش باستخدام
بطاقات اإلئتامن ومتابعة وضع طلبات الخدمة
الخاصة باملشرتك بشكل متزامن مع نظام
الفوترة الجديد املقدم من قبل الهيئة.
وأوضحت أن هناك زيادة يف
أعداد املشرتكني الذين يستخدمون القنوات
اإللكرتونية يف تسديد فواتريهم الشهرية بنسبة
 % 62وتتضمن هذه القنوات البوابة اإللكرتونية
الخاصة بالهيئة وماكينات الدفع النقدي
اإللكرتوين وعدد  19من البنوك الرئيسية وعدد
من مراكز ومكاتب الرصافة وبريد اإلمارات.
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لتدريبهم على أحدث
النظم وتأهيلهم لسوق
العمل تدريب
من
طالب الجامعات بكهرباء
الشارقة خالل أشهر
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يف إطار التواصل املستمر بني هيئة كهرباء
ومياه الشارقة واملؤسسات والهيئات التعليمية
استقبلت الهيئة  100طالب وطالبة من الجامعات
املحلية املختلفة باإلضافة إىل  5من طلبة املاجستري
و 10مرشوعات تخرج خالل الثالثة أشهر األوىل
من العام الحايل لتدريبهم عىل أحدث نظم العمل
الفنية واإلدارية وتشغيل محطات إنتاج توزيع
الكهرباء وتحلية املياه وتأهيلهم لسوق العمل .
وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد الليم رئيس
هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة تدعم برامج
تدريب الطلبة والطالبات وتضع جميع إمكانياتها
ومرشوعاتها يف خدمة تدريبهم للمساهمة يف
توفري الكفاءات واملهارات الفنية املتخصصة
والكوادر البرشية الالزمة للعمل يف الهيئة ويف
جميع الهيئات واملؤسسات والدوائر والرشكات
الخاصة مشرياً إىل أن التدريب العميل يف مراحل
الدراسة مهم للطالب ألنه يسمح لهم باالطالع عىل
أرض الواقع عىل أنظمة العمل اإلدارية والفنية
والتشغيل واملحوالت واملعدات املوجودة يف
املشاريع املختلفة.
وأوضح أن الرتكيز عىل تنمية وتدريب الكفاءات
يعد واحداً من البنود املهمة يف تحقيق التطوير
وتحقيق االنجازات التي تنشدها الهيئة يف ظل
توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان

بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم
الشارقة بالعمل عىل تطوير الكوادر البرشية حتى
تكون قادرة عىل مواكبة التطوير والتحول الذيك يف
تقديم الخدمات.
وأكد عىل رضورة تطوير القدرات الفنية للكوادر
البرشية خاصة الوطنية  ،موضحا ان هذا التطوير
يعد واحداً من البنود املهمة يف تحقيق التنمية
املستدامة التي تنشدها إمارة الشارقة يف ظل
توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان
بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم
الشارقة بالعمل عىل تطوير الكوادر البرشية حتى
تكون قادرة عىل مواكبة التطوير والتحول الذيك يف
تقديم الخدمات.
وأوضحت بدور سيف الناخي رئيس قسم التدريب
أن برامج تدريب الطلبة والطالبات استفاد منها
عدد  115من طالب وطالبات جامعات الشارقه
واالمارات والتقنيه والجامعه األمريكيه بالشارقة
ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب وأرشف عليها
املهندس محمد عبدالفتاح خري الله رئيس قسم
التدريب الفني وتضمنت رشح تفصييل عن
محطات اإلنتاج والتوزيع واملعدات الكهربائية
املوجودة بداخلها وأنواع املحوالت الكهربائية
ومفاتيح الجهد العايل وطريقة عملها ،باإلضافة
إىل أنواع أجهزة الوقاية املختلفة وطريقة عملها

وأجهزة التحكم واإلنذار املتطورة املوجودة
باملحطات .ويتم تدريبهم عىل أحدث التطورات
التقنية املوجود باملحطات من خالل نظام التحكم
عن بعد بواسطة مركز التحكم وتتضمن الربامج
التدريبية للطلبة والطالبات تحليل األنظمة
الكهربائية  ،حامية الشبكات  ،هندسة التوزيع
وفحص املحوالت وتضمنت الربامج التدريبية عدد
من املحاور اإلدارية والتعريف بالنظم والقوانني
واللوائح املنظمة لسري العمل مبادئ ومتطلبات
خدمة املتعاملني املثالية واألسس واملهارات الالزمة
ملوظف خدمة املتعاملني الفعال باإلضافة إىل
مجموعة من املحاور املهمة التي تركز عىل عنارص
تطوير خدمة املشرتكني من خالل تنمية املهارات
األساسية للطالب والطالبات بأسلوب عميل
وتطبيقي والعمل كفريق والتعامل مع مختلف
فئات الجامهري وفق أساليب ومنهج علمي مام
يؤهل الطالب والطالبات للعمل يف مختلف
الجهات الحكومية والخاصة
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طلب خالل شهور
استقبلت
لجنة متخصصة بكهرباء الشارقة تبحث مطالب
ومقترحات المشتركين

وأكد عمر محمد موىس مدير املكتب
التنفيذي لرئيس الهيئة وعضو لجنة املقرتحات
والشكاوى أن اللجنة تضم نخبة من املتخصصني
يف املجاالت املختلفة حتى تتمكن من أداء عملها
برسعة وكفاء حيث متكنت خالل عام  2018من
دراسة  1795طلب واتخاذ اإلجراءات الالزمة
والتواصل مع املشرتكني إلبالغهم بالنتائج التي
وصلت إليها كام تم اتخاذ عدد من اإلجراءات
لتعديل أهداف وخطط بعض اإلدارات وطرح عدد
من التوصيات ،مبا يضمن تطوير الخدمات بشكل
مستدام وكذلك تجاوز أي تحديات تحول دون
تحقيق رضا الجمهور وتلبية توقعاتهم.
وأشار إىل أن الهيئة حددت عدد من املؤرشات
لرضا املشرتكني ويتم متابعتها يف من مراكز خدمة
املشرتكني  ،وذلك انطالقاً من قناعتها التامة يف

تحقيق أهدافها االسرتاتيجية مع ضامن رسم
االبتسامة عىل وجوه الناس.
وأشار إىل أن الهيئة وفرت عدد من
القنوات تستقبل من خاللها اللجنة الطلبات
واالقرتاحات والشكاوى مثل املوقع االلكرتوين
للهيئة من خالل مبادرة تواصل مع الرئيس وكذلك
ميكن تقديم الطلبات للجنة من خالل شعبة
«تحت أمرك» وكذلك من خالل الربيد االلكرتوين
ولالستفسار
customercare@sewa.gov.ae
االتصال .065014666
ويتم التعامل بني اللجنة وجميع إدارات
الهيئة الكرتونياً لضامن الرسعة يف اتخاذ اإلجراءات
الالزمة كام يتم متابعة جميع الطلبات والرد عىل
أصحابها مبا يحقق لهم الرضا ويلبي توقعاتهم.

العدد 117
 -- 21العدد
السنة 16
أنـــوار -السنة
أنـــوار-
140

استقبلت لجنة املقرتحات والشكاوى
بهيئة كهرباء ومياه الشارقة أكرث من  737طلب
خالل الخمسة أشهر األوىل من العام الحايل
وتم دراستها واتخاذ اإلجراءات الالزمة والرد
عىل أصحابها وتحقيق مطالبهم وذلك ضمن
اسرتاتيجتها ومبادئها املؤسسية وتنفيذا لرؤية
القيادة الرشيدة بنرش بتفعيل التواصل مع
الجامهري واالستامع ملطالبهم ومقرتحاتهم ودراستها
من كافة الجوانب يف مختلف القطاعات.
وأوضح سعادة الدكتور املهندس راشد
الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة  ،أن
اللجنة تبارش عملها يف التواصل مع املشرتكني
واستقبال مقرتحاتهم ومالحظاتهم وأية شكوى
ودراستها واتخاذ اإلجراءات الرسيعة والفعالة
لحلها وادراج التوصيات الخاصة بتطوير مجاالت
العمل مبا يحقق الرضا للمواطنني واملقيمني
من جميع جوانبها ،ووضع مؤرشات لقياس رضا
املتعاملني عن أدائها وخدماتها.
وأكد أن الهيئة تحرص عىل تبني أفضل
املامرسات العاملية تنفيذاً لتوجيهات صاحب
السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة بهدف رصد

متطلبات وتطلعات الناس عن الخدمات الحكومية
املقدمة إليهم بشكل مستمر ،مشرياً إىل أن
الهيئة تحرص عىل دعم كافة مبادرات التح ّول
الذيك واستخدام التكنولوجيا وتطبيقاتها يف زيادة
فاعلية أدائها وتعزيز مساهمتها يف تحقيق سعادة
املجتمع.

عمر محمد موىس
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كهرباء الشارقة تنظم
ماراثون ساعة الترشيد
بمشاركة
متسابق
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نظمت هيئة كهرباء ومياه الشارقة،
ماراثون ساعة الرتشيد للعام الثاين عىل التوايل وذلك
بهدف االرتقاء مبفهوم ساعة الرتشيد ،واالستخدام
األمثل للموارد ليصبح ثقافة مجتمعية وشارك
يف املاراثون أكرث من  250من العامل مبختلف
الرشكات يف منطقة الصجعة الصناعية باإلضافة إىل
عدد كبري من العاملني بجمعية الشارقة التعاونية.
وقال سعادة الدكتور املهندس راشد
الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن
ماراثون الرتشيد يأيت كاحد الربامج املهمة التي
أعدتها الهيئة ضمن اسرتاتيجية محددة للرتويج
ملبادرة ساعة الرتشيد التي أطلقتها الهيئة تنفيذاً
لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان
بن محمد القاسمي ،عضو املجلس األعىل حاكم
الشارقة والتي تعكس رؤية سموه يف نرش ثقافة
الحفاظ عىل الطاقة وترشيد استخدامها يف املجتمع
بسلوك حضاري ومتطور.
وأكد أن املبادرة تهدف لتنمية الوعي الشارقة التعاونية مؤكداً أن الهيئة تحرص عىل
لدى العامل واملسؤولني بالهيئات واملؤسسات تفعيل التعاون مع مختلف الجهات الحكومية
وقادة املجتمع واألفراد بأهمية الطاقة واملياه والرشكات الخاصة.
وأساليب االستخدام األمثل لها وتعزيز التحرك
وأوضحت املهندسة غادة جمعة سامل
الجامعي ملواجهة ظاهرة االحتباس الحراري من
خالل ترشيد استهالك الطاقة واستخدام املوارد مديرة ادارة الرتشيد أن الهيئة تسعى يف تنظيم
الطبيعية بطريقة أكرث وعياً .وبني ان الهيئة الحمالت التوعوية ودعم األنشطة والفعاليات
تتبنى اسرتاتيجية واضحة لرتسيخ قيم املسؤولية التي تعزز التفاعل مع مختلف قطاعات
املجتمعية ،وحامية البيئة والحفاظ عىل املوارد املستهلكني ليكونوا عنارص فاعلة يف بناء مستقبل
الطبيعية لتحقيق التنمية املستدامة ،مبا ينسجم أفضل ألجيالنا القادمة .وتحرص عىل إعداد برامج
مع تطلعات رؤية القيادة .وأضاف ان هذه املبادرة متخصصة تناسب كل فئة من فئات املجتمع.
املميزة تشكل اسرتاتيجية واضحة تتمثل يف تعزيز وأشارت إىل أن املاراثون تضمن إلقاء محارضة حول
االستدامة البيئية وتهدف إىل زرع روح املبادرة أساليب وسلوكيات الرتشيد الصحيحة والتنافس
ونرش التوعية لدى أفراد املجتمع برضورة تعزيز الريايض بني املتسابقني ةتوزيع جوائز وهدايا عىل
دورهم الفعال يف رفع كفاءة استخدامهم للكهرباء املشاركني واملتسابقني .وأكدت أن الهدف من تلك
وتقليل هدر املوارد مبا يساهم يف تنمية مستدامة .املبادرات هو ترسيخ ثقافة االستهالك الرشيد بني
وأشاد بتعاون الرشكات املشاركة باملاراثون والرعاة جميع فئات املجتمع ،واالرتقاء مبفهوم ترشيد
الذين متثلوا يف رشكة شوترام وجيكو وجمعية استهالك املوارد ليصبح ثقافة مجتمعية وسلوكاً

يومياً عرب تفعيل دور املتعاملني يف خفض استهالك
الكهرباء واملياه ،للمساهمة يف الحفاظ عىل مواردنا
الطبيعية الثمينة لدعم مسرية التنمية املستدامة
يف إمارة الشارقة ،ودولة اإلمارات العربية املتحدة.
وأضافت أن املبادرات التي أطلقتها
الهيئة اثبتت مدى إمكانية مساهمة جميع أفراد
املجتمع يف دعم الجهود الوطنية والعاملية الهادفة
إىل الحد من ظاهريت التغري املناخي واالحتباس
الحراري من خالل تبني سلوكيات إيجابية يف
العمل واملنزل ،مبا يكفل ترشيد استهالك املوارد
الطبيعية من الطاقة واملياه ويقلل من انبعاثات
ثاين أكسيد الكربون والغازات الدفيئة.

بتوجيهات من سعادة الدكتور
املهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه
الشارقة إستقبلت إدارة أمن املنشآت وفد من
إدارة املرور والدوريات لبحث أوجه التعاون
املشرتك من خالل مبادرة السالمـــة املروريــــة
هدفنــــا وذلك يف إطار تفعيل مبدأ التعاون
مع الرشكاء اإلسرتاتيجيني لتحقيق األهداف
ودعم قضايا املجتمع وأوضح طارق الحصان
مدير إدارة أمن املنشآت أن مبادرة السالمـــة
املروريــــة هدفنــــا تسعى إىل تعزيز الثقافة
والوعي املروري بني مستخدمي الطرق من
كافة الجنسيات والفئات العمرية وونرش الوعي
باإلجراءات والسلوكيات الصحيحة الواجب
إتباعها يف الطرقات وأثناء القيادة لجعل الطرق
أكرث آماناً وللحد من اآلثار السلبية التي تسببها
الحوادث

وأشار إىل أن املبادرة تتضمن عدة
أنشطة مرورية والرتكيز عىل تنوع طرق
التوعية عن طريق املحارضات ووسائل التواصل
اإلجتامعي وتوزيع النرشات والربوشورات
والكتيبات التوعوية .وأكد أن الهيئة ستوفر
كافة االمكانات الالزمة لدعم املبادرة حتى
تحقق أهدافها .
وخالل االجتامع تم االتفاق عىل
أهمية تضافر الجهود لنرش ثقافة مرورية بني
فئات املجتمع بحيث يصبح إحرتام قوانني السري
واملرور سلوكاً طبيعياً منارسه بسهولة وسالسة
وتلقائية يف حياتنا اليومية وبالتايل تنخفض
نسبة الحوادث وتختفي املشاهد املؤملة من
بالدنا الحبيبة
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كهرباء الشارقة تدعم مبادرة السالمة المرورية
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أكدتها أحدث إحصائية لهيئة كهرباء الشارقة:

استهالك القطاع السكني يتجاوز  % 41والتجاري % 35
أكدت أحدث إحصائية لهيئة
كهرباء ومياه الشارقة أن القطاع السكني أكرب
القطاعات استهالكاً للكهرباء خالل عام 2018
بنسبة  % 41يليه القطاع التجاري بنسبة 35%
ثم يأيت القطاع الصناعي بنسبة  12,62%ثم
القطاع الحكومي بنسبة  11,3%ثم الزراعي
بنسبة .0.22%
وأشار سعادة الدكتور املهندس رئيس
هيئة كهرباء ومياه الشارقة إىل أن الهيئة تسعى
لتطوير وإنشاء مرشوعات جديدة مبحطات
الهيئة املختلفة و تطوير وتوسعة شبكات النقل
والتوزيع وأنظمة تشغيل وتوليد الكهرباء ورفع
مستوى الكفاءة وتعزيز قدرات املحطات لتلبية
معدالت الطلب املتزايد عىل الكهرباء والذي
يتجاوز 4%سنوياً ،موضحاً أن هناك دراسات
مستمرة بالتعاون مع كربيات الرشكات العاملية
والجامعات ومراكز األبحاث لتنمية وتطوير
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من الطاقة خالل العام الماضي

محطات توليد الكهرباء لرفع مستوى كفاءة
أداءها.
وأوضح أن هناك العديد من األمور
التي ميكن أن نقوم بها للحد من استخدام
الطاقة واستخدامها بطريقة أكرث وعياً  ،مثل
إتباع نظام العزل الحراري باملباين الذي وفر
كميات كبرية من الطاقة والتحول إىل استخدام
املصابيح املوفرة التي تحتاج إىل طاقة أقل
للقيام بنفس الوظيفة التي تقوم بها املصابيح
العادية وضبط أجهزة التكييف عىل  24درجة
ألنها تعترب أفضل درجة يعمل بها التكييف مع
إغالق املنافذ واألبواب وتركيب جهاز التكييف
املناسب لحجم الغرفة وعمل الصيانة الدورية
لألجهزة حيث تستهلك أجهزة التكييف حوايل
 % 60من الكهرباء باملنزل  ،وحذر من استخدام
أجهزة التكييف القدمية ألنها تستهلك أكرث
من ضعفني الكهرباء التي تستهلكها األجهزة
الجديدة وأوضح أن قانون العزل الحراري

الذي تم تطبيقه ساهم بصورة فعالة يف تقليل
استهالك املكيفات للطاقة حيث أنه يسمح
بالحفاظ عىل برودة املكان لفرتة طويلة.
وأكد الدكتور عالء الدين محمد
الحسن رئيس قسم البحوث بإدارة الدراسات
والبحوث أن الهيئة تعتمد عىل الدراسات
املتخصصة والبيانات اإلحصائية إلعداد خطط
التطوير وبرامج التوعية برتشيد استهالك الطاقة
وتكثف جهودها عىل القطاعات السكنية
والتجارية والصناعية األكرث استهالكا للكهرباء.
وأشار إىل ان التقرير اإلحصايئ السنوي لكافة
أنشطة الهيئة متوفر عىل املوقع االلكرتوين لكل
من يريد االستفادة من املعلومات التي يحتويها
سواء من الباحثني أو املهتمني بقطاعات الطاقة
مشرياً إىل أن الكتاب اإلحصايئ شامل ويحتوي
عىل معلومات دقيقة تم جمعها وتبويها
بطريقة سهلة وواضحة حتي تحقق أكرب
استفادة للمهتمني بهذه الدراسات واملعلومات.

 % 61.82يستهلكه
القطاع السكني
إنتاج أكثر من  37مليار
جالون من المياه في
الشارقة خالل العام
الماضي

هدرها حيث تم إطالق العديد من املبادرات
ملتابعة ترشيد االستهالك يف املناطق السكنية
واملراكز التجارية والجهات الحكومية كام
تستمر الهيئة يف تنفيذ فعاليات حملة الرتشيد
باملدارس والجامعات .وأوضح أن الهيئة أعدت
برامج متخصصة تناسب مختلف فئات ورشائح
املجتمع ملساعدتهم وتوعية بأهمية الحفاظ
عىل املياه وحاميتها من الهدر واستخدامها
االستخدام املثل وبدأت هذه الربامج يف تنفيذ
أهدافها حيث متكنت من تخفيض االستهالك
يف مباين جامعة الشارقة بنسبة تصل إىل 70%
وكذلك يف حدائق اإلمارة واملساجد بنسبة
تصل إىل  40%باإلضافة إىل برامج توعية لألرس
والعائالت.
وأكد الدكتور عالء الدين محمد
الحسن رئيس قسم البحوث بإدارات الدراسات
والبحوث أن الهيئة تحرص عىل توفري البيانات

الدقيقة حول املرشوعات والخدمات التي
تقدمها يف مجاالت الكهرباء واملياه والغاز
الطبيعي وذلك انطالقاً من سياسة الهيئة التي
تهدف إىل أن تكون منوذجاً وإطاراً مرجعياً
من خالل الدعم اإلحصايئ للباحثني والدارسني
واملساعدة عىل تلبية االحتياجات اإلحصائية
التخاذ القرارات الالزمة لتطوير عمل الهيئة
حيث تهتم الهيئة بتطوير مرشوعاتها وعالقاتها
مع املجتمع بكافة رشائحه مشرياً إىل أن إعداد
اإلحصائيات بالهيئة يتم من خالل جهد يبذله
فريق عمل متخصص ومؤهل لتحقيق أعىل
درجة من املصداقية والشفافية يف األرقام
والبيانات التي تتضمنها اإلحصائيات.
وأشار إىل أن الكتاب اإلحصايئ ميكن
االطالع علية بكافة تفاصيله من خالل املوقع
اإللكرتوين الخاص بهيئة كهرباء ومياه الشارقة.
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أكدت أحدث إحصائية لهيئة كهرباء
ومياه الشارقة أن كميات املياه املنتجة بإمارة
الشارقة بلغت خالل عام  2018ما يزيد عن
 37,203.3مليار جالون مياه وذلك يف إطار
جهود الهيئة لتلبية متطلبات سكان إمارة
الشارقة وتوفري املياه النقية مبواصفات مطابقة
ملنظمة الصحة العاملية وجودة عالية.
وأشارت اإلحصائية إىل أن القطاع
السكني استحوذ عىل النسبة األكرب من كميات
املياه املستهلكة بنسبة  61.82%حيث تم
استهالك  17,196مليار جالون بينام بلغت
نسبة املياه املستهلكة يف القطاع التجاري
خالل العام املايض  24,06%حيث استهلك
هذا القطاع  6.692مليار جالون بينام استحوذ
القطاع الحكومي عىل نسبة  9.11%بكميات
استهالك مياه وصلت  2.533مليار جالون ويف
القطاع الصناعي بلغت نسبة املياه املستهلكة
 % 4.93بكميات مياه مستهلكة  1,370مليار
جالون ويف القطاع الزراعي بلغت النسبة 0.09
 %بكميات مياه بلغت  24مليون جالون.
وأشار سعادة الدكتور املهندس راشد
الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة إىل
أن الهيئة تبذل جهوداً كبرية إلنتاج وتحلية
املياه وتوزيعها عىل املستهلكني كام تبذل
جهوداً لتوعيتهم بأهمية الحفاظ عىل املياه
واستخدماها االستخدام األمثل وأعدت الهيئة
مجموعة من الربامج والخطط الخاصة بتوعية
املشرتكني يف كافة القطاعات السكنية والتجارية
والحكومية بأهمية الحفاظ عىل املياه وعدم
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أكثر من  % 87من
المشتركين بالقطاع
السكني والتجاري
األكثر استهالكًا للغاز
الطبيعي بالشارقة
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أكد التقرير اإلحصايئ لهيئة كهرباء
ومياه الشارقة أن القطاع السكني استحوذ عىل
النسبة األكرب يف أعداد املشرتكني بخدمات الغاز
الطبيعي بنسبة بلغت  87.34%بينام بلغت
نسبة املشرتكني من القطاع التجاري 12.36%
يف إمارة الشارقة بينام بلغت نسبة املشرتكني
من القطاع الحكومي  0.21حتى نهاية العام
املايض وأشارت اإلحصائية إىل أن كميات الغاز
الطبيعي املتدفقة يف إمارة الشارقة بلغت
 815,116,156مرت مكعب من الغاز الطبيعي.
وأشارت اإلحصائية إىل أن القطاع التجاري
استحوذ عىل النسبة األكرب من كميات استهالك
الغاز الطبيعي خالل عام  2018حيث استهلك
 38مليون مرت مكعب من الغاز الطبيعي بينام
جاء القطاع السكني يف املرتبة الثانية من
كميات االستهالك حيث استهلك  29مليون
مرت مكعب بينام استهلك القطاع الصناعي 13
مليون مرت مكعب والقطاع الحكومي مليون
مرت مكعب.
وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد
الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن
الهيئة مستمرة يف التوسع يف تنفيذ متديدات
الغاز الطبيعي حتى يتم تغطية جميع املناطق
بالشارقة لالستفادة من املزايا والفوائد املتعددة
التي يوفرها الغاز الطبيعي سواء يف الحفاظ
عىل البيئة أو توفره طوال ساعات اليوم
واألمان والسالمة ،حيث يتم تطبيق أرقى وأدق
املواصفات ومعايري الجودة واألمان يف متديدات
الشبكة باإلضافة إىل أسعاره التنافسية مقارنة
باستخدام االسطوانات حيث يقل سعره بنسبة
تصل إىل  50%عن استخدام االسطوانات.
وأشار إىل أن مرشوع الغاز الطبيعي مبدينة

الشارقة حقق نجاحاً كبرياً حيث يستفيد منه
حالياً حوايل  238ألف مشرتك يف املناطق التجارية
والسكنية والصناعية وأن شبكة متديدات الغاز
باملدينة بلغت أكرث من  1800كيلو مرت ويجري
حالياً تنفيذ املزيد من التمديدات يف الشبكة
وخاصة يف املناطق السكنية الجديدة.
وأضاف أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة
وفرت عدد من الخدمات الذكية للمستفيدين
من شبكات الغاز الطبيعي عرب تطبيقات
األجهزة الذكية وموقع الهيئة االلكرتوين حيث
أتاحت تقديم طلبات توصيل أجهزة الطبخ
من خاللها وعن طريق برنامج الواتس آب
عىل الرقم  0565113262وكذلك من خالل
مركز اإلتصال عىل الرقم  065026660وذلك
نظرا لزيادة أعداد املستفيدين من شبكة
الغاز الطبيعي .وأكد أن التوسع يف االستفادة
من مرشوع الغاز الطبيعي واستخداماته يف
مجاالت مختلفة يأيت يف إطار الرؤية الحكيمة
والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ

الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو
املجلس األعىل حاكم الشارقة برضورة االهتامم
مبرشوعات البنية األساسية وتوفري مقومات
الحياة الكرمية للسكان يف جميع مناطق اإلمارة
وتشجيع استخدام الغاز الطبيعي كوقود
بديل للمحافظة عىل البيئة والتيسري عىل
سكان اإلمارة وتقديم أفضل الخدمات لهم.
وأكد الدكتور عالء الدين
		
محمد الحسن رئيس قسم البحوث بإدارة
الدراسات والبحوث أن اإلحصائيات والدراسات
التي تنفذها الهيئة تساعد يف اتخاذ القرارات
الصحيحة والتخطيط السليم ملرشوعات الهيئة
وإعداد برامج التوعية التي تناسب كل فئة من
الفئات مام يساهم يف تحقيق نتائج ايجابية
وتحديد األهداف بوضوح مشرياً إىل أنه تم
تأهيل فريق متخصص وفق أفضل املستويات
العاملية إلعداد الدراسات والبحوث واالستمرار
يف تدريبه بالجامعات ومراكز األبحاث العاملية
واملحلية.
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