


جوائز عالمية ومحلية في أوقات قياسية
والمحلية  العالمية  الجوائز  من  بالعديد  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  فوز  يعتبر      
التي  واألنشطة  الخدمات  لكافة  والفني  اإلداري  األداء  تطور  على  دليل  عام  خالل 
وال  نجاحاتها.  أثبتت  التي  العالمية  التميز  منهجيات  تطبيق  خالل  من  تقدمها 
الدكتور  الشيخ  السمو  لصاحب  المستمرة  والمتابعة  الالمحدود  الدعم  أن  شك 
في  ساهمت  الشارقة  حاكم  األعلى  المجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان 
في  والعالمية  المحلية  الجوائز  من  بالعديد  الهيئة  وفوز  المطلوب  التغيير  صناعة 

المجاالت. مختلف 

في  العالمية  الممارسات  أفضل  تطبيق  في  رائدة  خطوات  الهيئة  وخطت   
واالستراتيجيات  الخطط  وإعداد  الموجودة  البنية  تعزيز  تتضمن   ، قياسية  أوقات 
خالل  من  النتائج  أفضل  تحقق  التي  المركزة  بالمبادرات  والمدعومة  المناسبة 
الشراكة  خالل  من  المشتركين  رضا  وتحقيق  عالمية  بمواصفات  الخدمات  تقديم 
عمل  ورش  سلسلة  وتنفيذ  والمحلية  العالمية  الشركات  كبريات  مع  االستراتيجية 
على  والمحافظة  التحسين  في  اإلستدامة  تضمن  ومتابعة  تقييم  وزيارات  فعالة 
الكوادر  تأسيس  على  واإلشــراف  األداء  لقياس  الحالية  المعايير  ومراجعة  النتائج 
الهيئة  وتركز  التميز.  لجوائز  الالزمة  الجماعية  الشراكة  مفهوم  لتعزيز  الالزمة 
والتجديد  اإلبداعية  األساليب  تحفز  التي  العالمية  التطبيقات  وتبني  التميز  على 
الدكتور  سعادة  وضعها  التي   15 الـ  المبادئ  خالل  من  وذلك  المستمر  والتحسين 
لتحقيق  الموظفون  بها  يلتزم  طريق  كخارطة  الهيئة  رئيس  الليم  راشد  المهندس 

. المعرفة  مفاهيم  وتطبيق  العمل  مجاالت  في  والريادة  التميز 

جائزة  عام  خالل  الهيئة  بها  فازت  التي  والمحلية  العالمية  الجوائز  ومن   
في  عربية  هيئة  أفضل  وجائزة  االجتماعية  المسئولية  مجال  في  العربية  المنظمة 
مجال الطاقة والمياه في حفل منظمة األيزو وجائزة دولية في مجال إدارة المياه 
وجائزة  بتركيا  والمياه  الطاقة  لتبادل  العالمي  المنتدى  من  االستدامة  وتحقيق 
ينظمها  التي  الحكومي  االتصال  جائزة  ضمن  حكومي  الكتروني  موقع  أفضل 
رئيس  الليم  راشــد  المهندس  الدكتور  سعادة  واختيار  اإلعالمي  الشارقة  مركز 
المهندس  الدكتور  سعادة  واختيار  البطائح  لمنطقة  المتميزة  الشخصية  الهيئة 
وتكريم  المتحدة  العربية  اإلمارات  بدولة  للمعرفة  سفيرًا  الهيئة  رئيس  الليم  راشد 
رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  قبل  من  سعادته 
طموحا  يمتد  االنجازات  مشوار  زال  وال  دبي.  حاكم  الــوزراء  مجلس  رئيس  الدولة 
والمضمون  الشكل  حضارية  منارة  لتصبح  الشارقة  ومياه  كهرباء  بهيئة  وإبداعا 

العالمية. المستويات  أفضل  تضاهي 
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رئيس الهيئة يعرض االستراتيجية 
والسياسة المستقبلية  أمام 

المجلس االستشاري

حاكم الشارقة يصدر قرار بتشكيل مجلس 
أمناء جامعة الشارقة  

رئيس الهيئة عضو في المجلس الجديد
 

كهرباء الشارقة تحتفل بيوم المرأة العالمي وتطلق 
مبادرة سفيرة التميز لتكريم الموظفات ضمن 14 فئة

كهرباء الشارقة تبحث التعاون مع 
مجموعة عبداللطيف جميل في 

مشروعات الطاقة الشمسية والحفاظ 
على البيئة

كهرباء الشارقة تبحث التعاون 
مع مجموعة عبداللطيف 

جميل في مشروعات الطاقة 
الشمسية والحفاظ على البيئة

كهرباء الشارقة تنجز عدد من المشروعات لتوسيع مجاالت 
االستفادة من مزايا شبكة الغاز الطبيعي

مدير التسويق بشركة الكايبالت العالمية .... منتجاتنا 
تعتمد على أفضل المعايير وشهادة االيجاز والجودة على 

كل لفة 
                             

كهرباء الشارقة تفوز بجائزة 
أفضل موقع الكتروني 

حكومي 

تقديرًا لجهوده ومساهماته العلمية 
اختيار الدكتور راشد الليم سفيرًا للمعرفة

كهرباء الشارقة تبحث مع وفد بريطاني 
توفير الزيوت والحلول المبتكرة ألعمال 

الصيانة

في أول زيارة للمقر الرئيسي بعد 32 عامًا من العطاء
خليل المرزوقي .. لم يتم دعوتي للمشاركة في أية فعالية 

والهيئة تشهد تطور كبير واهتمام بالموظفين 



املوضوعية،  واملكاشفة  املطلقة،  الرصاحه     

صاحب  وإنسانية  ومكرمات  بفضل  واالعرتاف 

السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 

عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة، كانت عنوان 

التي  الشارقة،  إلمارة  االستشاري  املجلس  جلسة 

الشارقة،  ومياه  كهرباء  هيئة  سياسة  ناقشت 

الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وحرضها 

واملهندس  الشارقة،  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس 

عيىس السويدي مدير إدارة التوليد وتحلية املياه، 

وسعيد محمد القصري مدير ادارة املوارد البرشية 

الليم عن  راشد  املهندس  الدكتور  وكشف سعادة 

 8 بسداد  الشارقة  حاكم  السمو  صاحب  تكفل 

الهيئة،  قدمية مرتاكمة عىل  ديون  مليارات درهم 

إىل ان املخزون االسرتاتيجي الجويف لإلمارة  مشرياً 

يغطي مدة 30 عاماً املقبلة، فيام تنتج الشارقة ما 

يتجاوز 100 مليون غالون مياه يومياً، مع تنسيقها 

الحاجة  سد  من حيث  للمياه،  أبوظبي  مع رشكة 

مياه  غالون  ماليني   10 بنحو  الرضورة  حال  منها 

الرشب  ملياه  زالل  مصنع  طاقة  بأن  منوهاً  يومياً، 

تكفي الطلب الحايل .

    وقال إنه تم الربط مع هيئة املياه والكهرباء 

يف أبوظبي لتشغيل خط مياه اسرتاتيجي لتغطية 

املنطقة الرشقية حال االحتياطات املستقبلية، من 

لتوقف  أو  املياه،  اضافية من  إىل كميات  الحاجة 

محطات االنتاج أو غري ذلك، مشرياً اىل ان مصادر 

استرياد الطاقة الكهربائية من هيئة أبوظبي تقدر 

بنحو 700 ميغاوات يومياً، مبا ميثل ثلث استهالك 

أن  االتفاق معها عىل  تم  فيام  اإلمارة،  الطاقة يف 

يستمر هذا االمداد منها لسنوات مقبلة . وأضاف 

أن الربط املايئ مع هيئة أبوظبي أسهم أيضاً يف أن 

تنمو الشارقة سنوياً مبعدل يرتاوح ما بني 5 - 7% 

إنتاج  إىل  أدى  مبا  والكهربايئ،  املايئ  القطاعني  يف 

املياه، فضاًل  غالون من  10 ماليني  منطقة حمدة 

عن إنتاج محطة تحلية املياه يف الحمرية 20 مليون 

غالون، مام أسهم يف استفادة منطقتي الرحامنية 

االستعانة  إىل  الفتاً  منها،  الصناعية  والصجعة 

وسنغافورة،  الجنوبية،  كوريا  من  عاملية  برشكات 

وبريطانيا لتحسني أداء محطات التحلية، وجودة 

توليد  وحديت  تشغيل  إىل  ومشرياً  املنتجه،  املياه 

متلك  اإلمارة  أن  وإىل  واسط،  محطة  يف  كهرباء 

وأشار   . كهرباء  توزيع  محطة  ألف   12 من  أكرث 

االسرتاتيجية  الخطط  من  بعد  عن  التربيد  أن  إىل 

السمو حاكم  للهيئة، ويعترب من أهداف صاحب 

الشارقة، ما أدى بالهيئة إىل قطع شوط كبري فيه، 

ويتوقع البدء بتطبيقه يف منطقة النهده الجديدة 

حال تجاوز بعض التحديات الفنية، من خالل أول 

ثم سينفذ يف  بعد، ومن  تعمل عن  تربيد  محطة 

أن  مؤكداً  الجديدة،  واملناطق  الجامعية،  املدينة 

الشمسية،  السخانات  استخدام  التفرض  الهيئة 

واألمر يف ذلك اختياري ملن يريد من الفنادق.

    ولفت إىل أنه تم يف املنطقة الوسطى استبدال 

طاقة الكيلوفولت من 6 .6 ذات الشبكة القدمية 

األداء،  قوة  من  زاد  مبا  فولت،  كيلو   11 بطاقة 

الذيد  الهوائية يف مدينة  إزالة الخطوط  كام متت 

العمل  وجار   ،%  100 بنسبة  املجاورة  واملناطق 

البطائح  منطقتي  يف  ذلك  عىل  شهر  نحو  منذ 

يف  إنارة  عمود   150 تركيب  تم  فيام  واملدام، 

ألفي عمود  وأكرث من  والفيل،  البحايس  منطقتي 

قريباً  افتتاحها  سيتم  الحمراء  الرقعة  منطقة  يف 

توجه  إىل  وأشار   . لها  التوصيالت  تركيب  بعد 

وفقاً  والكهرباء  املياه  استهالك  لرتشيد  الهيئة 

هذا  يف  الشارقة  حاكم  السمو  صاحب  ألوامر 

التي حددت  الرتشيد  الصدد، حيث أنشأت إدارة 

البدء باملساجد حيث تم  نسبة %30 لذلك، وتم 

وضع أجهزة لرتشيد استخدام املياه يف 5 مساجد، 

املياه  من   45% تتجاوز  نسبة  توفري  يف  ساهمت 

التي كانت مهدرة فيها من قبل، فضاًل عن تجاوز 

الرتشيد يف بلدية الشارقة نسبة 50 %، إىل جانب 

بأخرى  الياش  اإلنارة يف منطقة  استبدال مصابيح 

املستهلكة  الطاقة  كانت  حيث  للطاقة،  موفرة 

امليغا  وربع  ميغا  إىل  وانخفضت  ميغاوات،   4.  5

عام  خالل  سيتم  فيام  املصابيح،  استبدال  عقب 

عىل  اإلنارة  مصابيح  من   60% نسبة  استبدال 

 . للطاقة  موفرة  بأخرى  ككل،  اإلمارة  مستوى 

يونيو/ شهر  من  األول  األسبوع  خالل  أنه  وذكر 

حزيران املقبل- ستتم إنارة أكرث من 4 كيلومرتات 

الطاقة  باستخدام  الصناعية  الصجعة  منطقة  يف 

باستبدال  حالياً  الهيئة  بدأت  حني  يف  الشمسية، 

العدادات العادية باخرى ذكية يف املنطقة الحرة 

افتتاح  إىل  مشرياً  واملطار،  الحمرية،  من  كل  يف 

يعمل  حلوان  منطقة  يف  متكامل  خدمات  مركز 

الجمهور،  أفراد  عىل  للتسهيل  الساعة  مدار  عىل 

إىل جانب توجه الهيئة خالل الفرتة املقبلة لتعيني 

بالتعاون  واملهندسات،  املهندسني  من  مجموعة 

مع دائرة املوارد البرشية .

بدائل نظيفة

    كان احمد الجروان امني عام املجلس تال موضوع 

النقاش، واسامء مقدمي الطلب ، ثم القى رئيس 

الجهات  من  الهيئة  تعد  فيها:  قال  كلمة  املجلس 

فضاًل  واملقيم،  املواطن  حياة  مع  اتصال  لها  التي 

كافة  الحكومية  الجهات  مع  اعاملها  متاس  عن 

سواء الخدمية أو التعليمية، والعمرانية، والصحية 

يف  تعتمد  التي  االستثامرية،  وكذلك  واالنتاجية، 

الطاقة من كهرباء، ومياه  معيشتها عىل خدمات 

كون  إنسان  أي  عنها  اليستغني  والتي  وغاز، 

وأهمية   . التطور  ورشيان  الحياة  عصب  الطاقة 

عرب  النظيفة  البدائل  عن  والبحث  الطاقة  توفري 

فتح تقنيات جديدة يف إنتاج الطاقة، لتعزيز سبل 

توفري طاقة متجددة نظيفة لعدد أكرب من الناس، 

وبتكلفة أقل مستقباًل يظل طموحاً وطنياً بالتطلع 

وقت  أرسع  يف  الطاقة  وتوفري  املستقبل،  إىل 

االستثامرية،  القطاعات  عىل  تأخريها  دون  من 

والتجارية، وضامناً عند وضع رسوم الخدمات أن 

ارتباطاً  والتكلفة وترتبط  الخدمة  تقديم  تتناسب 

وثيقاً غري منفصل مع الوضع املعييش واالجتامعي 

محاور  إىل  نصل  أن  نتمنى  الدخول،  ومستوى 

غاية يف األهمية ال سيام وأن لجنة املرافق العامة 

شاركوا  والعضوات  األعضاء  من  وعدد  باملجلس 

عىل  ووقفوا  الهيئة  قطاعات  من  عدد  زيارة  يف 

أهم التحديات وحاجة اإلمارة إىل تلك الخدمات، 

ونحن بال شك نطمح إىل املزيد من اإلنجازات يف 

حاكم  السمو  صاحب  ودعم  واهتامم  رعاية  ظل 

املوضوع  هذا  محاور  ولعل  للهيئة،  الشارقة 

كثرية ومتعددة ونتمنى التوفيق للجميع يف هذه 

من  وآراء  قّيمة  توصيات  إىل  للوصول  الجلسة 

رئيس الهيئة يعرض االستراتيجية والسياسة المستقبلية  أمام المجلس االستشاري
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شأنها أن تعني الهيئة يف مواصلة دورها الخدمي، 

بأدائها  لالرتقاء  النجاحات  تحقيق  من  ومتكينها 

والوصول إىل األهداف املنشورة .

رعاية سامية
الليم  راشد  املهندس  الدكتور  نقل      من جانبه 

تحيات صاحب السمو حاكم الشارقة إىل املجلس، 

اإلمارة  بأداء  االرتقاء  إىل  الهيئة  تهدف  وقال: 

عىل  بالبنان  إليها  يشار  التي  املدن  من  لتصبح 

املستوى العاملي، وليس فقط املحيل أو اإلقليمي، 

سموه  من  السامي  املرسوم  صدر  املايض  والعام 

يف  تاريخياً  يوماً  وكان  الهيئة،  تنظيم  بإعادة 

مسريتها التي تجاوزت 40 عاماً، إذ وللمرة األوىل 

تخضع لرعاية حانية من سموه، وجميع القرارات 

سواء  لسموه،  مبارشة  تخضع  منها  تصدر  التي 

كانت لالرتقاء مبوازين العمل، أو إذا طالت أمور 

إدارية، أو مالية، فرئيس الهيئة ال ميلك سيفاً بتاراً 

هواه  عىل  يعمل  ال  كام  ويساراً،  مييناً  به  يرضب 

أو مزاجه الشخيص، فنحن عىل استعداد ملغادرتها 

الذي يتمناه سموه،  بالثوب  الشارقة  إذا مل تظهر 

اإلنسانية  القيادة  معنى  سموه  من  تعلمت  فقد 

واإلدارية خالل األشهر القليلة املاضية، وإنجازات 

الذهب،  مباء  تكتب  سموه  رعاية  تحت  الهيئة 

فقد كنا أفضل هيئة عىل مستوى جائزة الشارقة 

موقع  أفضل  مستوى  وعىل  الحكومي،  لالتصال 

إلكرتوين وغريهام الكثري .

نقاشات
النقاشات، حيث شارك  إىل  الجلسة      ووصلت 

العديد  طرحوا  وعضوة،  عضواً   20 من  أكرث  فيها 

والتي  كبري،  حد  إىل  املهمة  املداخالت  من 

املياه  ملخزون  الهيئة  اسرتاتيجية  حول  انصبت 

ورشوط  فيها،  املمنوحه  والصالحيات  االحتياطي، 

يف  وخطتها  الجديد،  البناء  تصاريح  عىل  املوافقه 

واملنشآت  واملدارس،  املساجد،  يف  املياه  ترشيد 

مواطنة،  خربات  استقطاب  وأهمية  الرياضية، 

من  املحدودة  الدخول  أصحاب  إعفاء  وإمكانية 

الخدمة  الكهرباء، وإمكانية تفعيل  رسوم توصيل 

بالطاقة  الطرق  وإنارة  لطالبيها،  الطارئة  امليدانية 

التي  الهادفة  املحاور  من  ذلك  وغري  الشمسية، 

شارك  فيام  الحكومة،  مسؤويل  باهتامم  حظيت 

النقاشات كل من األعضاء راشد بو رشيد، ود  يف 

وسعيد  هندي،  بن  ومحمد  الزعايب،  سليامن   .

السبويس،  وشيخة  الحمودي،  ومحمد  الجروان، 

وخليفة  املزروعي،  ويوسف  الكتبي،  وعيل 

فالح،  بن  ووليد  املراشدة،  ويوسف  الطنيجي، 

وعدنان  السويدي،  وإحسان  السجواين،  وعبدالله 

السويدي،  وخليفة  النقبي،  وعبدالله  الحامدي، 

وعوض الكتبي، وشيخة الطنيجي ، وغريهم .

تهنئة مستحقة لراعي النهضة 

الثقافية محليًا وعربيًا

أسمى  واألعضاء  باسمه  املجلس  رئيس  رفع      

آيات التهاين والتربيكات إىل صاحب السمو حاكم 

العام  شخصية  سموه  اختيار  مبناسبة  الشارقة 

لدور  تقديراً  املدائن"  "مهرجان زهرة  الثقافية يف 

والتي  وعربياً،  محلياً  الثقافية  النهضة  يف  سموه 

عاصمة  الشارقة  فعاليات  اختتام  مع  تواكبت 

يف  سموه  ودور   2014، لعام  اإلسالمية  للثقافة 

والدولة  الشارقة  يف  الكبرية  الثقافية  النهضة 

العاملني  يف  واملثقفني  للثقافة  املتواصل  ودعمه 

العريب واإلسالمي

100% نسبة التوطين في 

الصف األول بالهيئة خالل 

الربع األول

   رداً عىل مناقشات أعضاء املجلس حول سياسات 

املتخذة  والقرارات  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة 

أن  الليم   راشد  الدكتور  سعادة  أوضح   فيها 

الشارقة،  السمو حاكم  تأيت من صاحب  القرارات 

السامي  واملرسوم  ورؤاه،  سموه  توجيهات  ومن 

ومل  رئيسها،  صالحيات  حدد  بالهيئة  الخاص 

القرارات  وجميع  املرسوم،  مايتجاوز  عنه  يصدر 

واملوظفني  املواطنني  ملصلحة  كانت  التي خرجت 

العاملني، وهناك 22 إدارة اعتمدها سموه جميع 

اجتامع  جانب  اىل  املواطنني،  من  فيها  العاملني 

يوماً  االدارات  مديري  جميع  مع  الهيئة  رئيس 

مع  الهيئة  يف  إدارة  مدير  كل  واجتامع  شهرياً، 

مركزية يف  توجد  ال   . مرتني شهرياً  معه  العاملني 

الهيئة يف الرأي والتواصل، وجار العمل عىل إعادة 

الهيكلة، ونسبة التوطني وصلت إىل %100 ال سيام 

الفرصة  أعطى  إدارة  مدير  األول، وكل  الصف  يف 

كاملة لوضع الهيكل الخاص بإدارته، والدميقراطية 

عام  وبشكل  الهيئة،  يف  تتمثل  الحقيقي  مبعناها 

قرارات رسيعة،  اتخاذ  إىل  تحتاج  فهناك خطوات 

وقوية، وجريئة، وأخرى تحتاج إىل سعة من الوقت 

لتؤيت مثارها، فيام توجد اسرتاتيجية لالرتقاء بعمل 

بعض  وضع  وتم   2025،  2020- للسنوات  الهيئة 

األطر املهمة املنتظر اعتامد صاحب السمو حاكم 

الشارقة لها، لإلعالن عنها .

عن  نرشت  التي  الصحفية  األخبار  تجاوزت      

الهيئة خالل األشهر الثالثة األوىل من العام الجاري، 

عدد 100 خرب، عدا ذلك فرسوم التوصيل الجديدة 

لخدمات املياه والكهرباء تخصم من الرسوم التي 

دفعها صاحب املسكن ولو كان ذلك منذ 20 أو 

محلياً  بنكاً   25 من  أكرث  تعامل  خالف  عاماً،   30

االستهالك  فواتري  تسديد  يف  الهيئة  مع  وعاملياً 

الكرتونياً، خالف 5 محال رصافة، والربيد املركزي، 

وقد وضعت الهيئة 600 جهاز دفع إلكرتوين من 

أبوظبي إىل إمارة الفجرية .

واملساحة  التخطيط  لدائرة  نقدمه  الشكر  كل     

إصدارها  عن  فضاًل  الهيئة،  مع  اإليجايب  لتعاونها 

بعض الخرائط خالل سويعات، فيام تكفل صاحب 

املياه  خدمات  بتكلفة  الشارقة  حاكم  السمو 

ذلك  السيوح، خالف  منطقة  والغاز يف  والكهرباء 

واملعاهد  الشارقة  جامعات  مع  جار  فالتنسيق 

والفنيني.  املهندسني  من  النواقص  لتغطية  الفنية 

تأت  مل  والكهرباء  املياه  خدمات  توصيل  ورسوم 

مستفيضه،  دراسة  بعد  إقرارها  تم  بل  عشوائياً، 

وعرضت عىل صاحب السمو حاكم الشارقة، فقرر 

سموه إصدار مرسوم بها، لتكون واضحة للجميع، 

وتم  تجاري،  قسم  بإنشاء  الهيئة  امر سموه  فيام 

االتفاق مع كربيات املصانع التي متلكها الرشكات 

الهيئة  وحصلت  والكابالت،  واملحوالت  للقواطع، 

عىل خصم %50 لهذه املواد، والهدف الحامية من 

عىل  الهيئة  والتفرض  واملقلدة،  املغشوشة  املواد 

منها،  املواد  رشاء  يتم  بأن  املقيمني  أو  املواطنني 

حيث يعد ذلك اختيارياً ملن يريد .

اإلسكان  دائرة  طريق  عن  املمنوحة  األرايض      

والتدقيق،  التقديم،  معفاة من رسوم  الشارقة  يف 

وهناك  الشارقة،  حكومة  بذلك  تكفلت  حيث 

مبنح  الشارقة  حاكم  السمو  صاحب  من  توجيه 

خدمات  توصيل  رسوم  عىل   10% بنسبة  خصم 

و25%  املواطنني،  لجميع  والغاز  والكهرباء  املاء 

خصم عىل رسوم االستهالك للمعاقني، ومعدومي 

الدخل، عدا ذلك فقد تم االجتامع مع سموه وقد 

أطلق عىل العام الجاري بأنه عام التميز واإلبداع، 

السامي  الفكر  هذا  من  الهيئة  استلهمت  وقد 

إنشاء إدارة سميت التميز، فضاًل عن إقرار مرشوع 

باسم "أنا مبدع" تم الخروج منه بنحو 600 فكرة 

تطويرية من موظفي الهيئة، تم تنفيذ 150 فكرة 

بصورة  ترتفع  مل  إقرارها  تم  التي  الرسوم   . منها 

ومثلام  الحالية،  املتغريات  بفعل  وجاءت  فلكية، 

خفضت  فقد  الرسوم  بعض  قيمة  الهيئة  رفعت 

التابعة  واملساكن  بالكامل،  أخرى  والغت  البعض 

الرسوم،  من  معفاة  لإلسكان  زايد  الشيخ  لربنامج 

ومستند  مرجعية،  الهيئة  لدى  عام  وبشكل 

قانوين، ومتطلبات، واإلمارة تعد األقل يف رسومها، 

بأمور  يتكفل  الشارقة  حاكم  السمو  وصاحب 

والكهرباء  املاء  استهالك  فواتري  ذلك  ومن  كثرية، 

العام  تم   . العبادة األخرى  ألف مسجد ودور  يف 

حديثة،  بأخرى  القدمية  الفواتري  استبدال  املايض 

فكرة  تطبيق  ميكن  الجاري  العام  نهاية  ومع 

إرسال قيمة خدمات استهالك املياه والكهرباء عرب 

بتقديم  بترشيع  الخروج  وميكن  النصية،  الرسائل 

الخدمات يف املنازل، عقب موافقة صاحب السمو 

حاكم الشارقة عىل ذلك .

    منذ 6 أشهر مددت ساعات العمل يف املكتب 

والنصف  السابعة  الشارقة من  للهيئة يف  الرئييس 

يف  مساء  والتاسعة  عرصاً،  الخامسة  إىل  صباحاً 

الصيانة  فريق  تقسيم  تم  كام  الفرعية،  املكاتب 

إىل 3 ورديات، خالف ذلك فالتحدي الذي يواجه 

الطاقة املتجددة عاملي، وخاصة يف منطقة الخليج 

الذي  والغبار  املتحركة،  والرمال  الطقس،  لرطوبة 

يؤثر سلباً يف الكفاءة .
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سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  أصدر 

حاكم  األعىل  املجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن 

بإعادة  قراراً  الشارقة،  جامعة  ورئيس  الشارقة 

تشكيل مجلس أمناء جامعة الشارقة مطعاًم بعدد 

الجامعات  رؤساء  من  العاملية  الشخصيات  من 

ومحتفظاً  العاملية،  واملؤسسات  واملعاهد 

بالشخصيات الوطنية التي ضمها تشكيل املجلس 

السابق.

يتوىل  الذي  املجلس،  عضوية  القرار  وحدد      

بثالث  الجامعة،  رئيس  السمو  صاحب  رئاسته 

ويضم  عدمه.  أو  للعضو  للتجديد  قابلة  سنوات 

الشخصيات  الجديدة  تشكيلته  يف  املجلس 

الوطنية: الدكتور املهندس راشد الليم رئيس هيئة 

املحامي  الرشيد،  أحمد  الشارقة،  ومياه  كهرباء 

الرئيس  الله،  عبد  ومحمد  القانوين،  واملستشار 

بن  وطارق  اإلسالمي،  الشارقة  ملرصف  التنفيذي 

حكومة  يف  البرشية  املوارد  دائرة  رئيس  خادم 

كليات  الهاشمي مدير  والدكتور محّدثة  الشارقة، 

التقنية العليا يف الشارقة، ونورة النومان مدير عام 

محمد  بنت  جواهر  للشيخة  التنفيذي  املكتب 

املدير  املهريي  عيل  بن  عبيد  والدكتور  القاسمي، 

التنفيذي ملعهد اللغة العربية بجامعة زايد.

أ.د.  العاملية:  العلمية  الشخصيات       كام يضم 

أ.د.  بأملانيا،  ماينز  جامعة  يف  األستاذ  ماير  جونرت 

انسريم يف  التنفيذي ملعهد  الرئيس  أندريه سريوتا 

بجامعة  الكيمياء  أستاذ  ياغي  عمر  أ.د.  فرنسا، 

يوسف  كامل  وأ.د.  بأمريكا،  بريكيل  كاليفورنيا 

واملدير  امليكانيكية  الهندسة  أستاذ  التومي 

يف  النظيفة  والطاقة  النقية  املياه  ملركز  املشارك 

يف   /)MIT( للتكنولوجيا  ماساتشوستس  معهد 

الجامعة  رئيس  نائب  صايغ  محمد  وأ.د.  أمريكا، 

كلية  وعميد  الطبية  للشؤون  بريوت  يف  األمريكية 

رئيس  ملكاوي  الله حسني  وأ.د.عبد  فيها،  الطب 

جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية، وأ.د. مارتن 

للشؤون  النشسرت  جامعة  مدير  نائب  بيستارو 

رئيس  والهندسة  العلوم  كلية  عميد  األكادميية 

إىل  إضافة  الربيطانية،  امللكية  الفلكية  الجمعية 

الشارقة  النعيمي مدير جامعة  أ.د. حميد مجول 

رئيس االتحاد العريب لعلوم الفضاء والفلك.

الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  ومثن      

صاحب  قرار  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس 

السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 

ورئيس  الشارقة  حاكم  األعىل  املجلس  عضو 

أمناء  مجلس  تشكيل  بإعادة  الشارقة،  جامعة 

مجلس  عضوية  أن  إىل  مشرياً  الشارقة  جامعة 

وامانه  ومسئولية  كبري  رشف  الجامعة  أمناء 

نبذل  ان  اختيارهوعلينا  تم  من  لكل  غالية  وثقة 

ونعمل  الثقة  لهذه  أهل  لنكون  جهودنا  قصارى 

التي  والحضارية  العلمية  النهضة  استمرار  عىل 

تشهدها الشارقة يف شتى املجاالت .

اعتماد اتفاقية العالقة الوالدية
   

     وأصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان 

حاكم  األعىل  املجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن 

 2015 لسنة   41 رقم  األمريي  املرسوم  الشارقة 

ونص  الوالدية.  العالقة  اتفاقية  اعتامد  بشأن 

املرافقة  الوالدية  العالقة  تعتمد  أن  عىل  املرسوم 

الوالدان بعقدها عند وجود  لهذا املرسوم، ويلزم 

أوالد محضونني يف حاالت الطالق والطالق للرضر، 

الرشعية يف  املحكمة  تقرره  أو ألي سبب  والخلع 

الشارقة. عىل أن تطبق وتوثق هذه االتفاقية لدى 

مهام  إسناد  املحكمة  ولرئيس  الرشعية،  املحكمة 

الحكومية  الجهات  من  جهة  ألي  اتفاقية  إعداد 

املجلس  من  بقرار  ويجوز  اإلمارة.  يف  املختصة 

التنفيذي إلمارة الشارقة، تعديل النموذج املعتمد 

توصية  عىل  بناًء  املرسوم،  لهذا  املرافق  لالتفاقية 

املحكمة  ومبوافقة  املختصة  التنفيذية  الجهات 

الرشعية يف اإلمارة. الشارقة - البيان

حاكم الشارقة يصدر قرار 
بتشكيل مجلس أمناء جامعة 

الشارقة  
رئيس الهيئة عضو في 

الجديد المجلس 
 

الدكتور سلطان  الشيخ  السمو       وجه صاحب 

حاكم  األعىل  املجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن 

باتخاذ  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  الشارقة، 

االجراءات الفورية إلنارة الطريق الدائري مبنطقة 

الداخلية  الطرق  إنارة  إىل  باإلضافة  املدام  فيل 

شعبية  تضمنت  الشعبيات  من  عدد  وإنارة 

الخوالد وطوي فاطمة والبحايص. وأوضح سعادة 

كهرباء  رئيس هيئة  الليم  راشد  املهندس  الدكتور 

ومياه الشارقة أنه فور صدور التوجيهات السامية 

لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 

الشارقة  حاكم  األعىل  املجلس  عضو  القاسمي 

بدأت الهيئة تجهيز فرق العمل للبدء الفوري يف 

تركيب اعمدة اإلنارة عىل الطريق الدائري مبنطقة 

الداخلية  الطرق  إنارة  إىل  باإلضافة  املدام  فيل 

والشعبيات حيث تم توفري عدد 138 عمود إنارة 

لشعبية الخوالد و42 عمود لشعبية طوي فاطمة 

و53 عمود لشعبية البحايص بإجاميل 233 عمود 

إنارة، وستبارش فرق العمل تركيب أعمدة اإلنارة 

إعتباراً من الغد األربعاء 8 أبريل الجاري.

السمو  لصاحب  املستمرة  املتابعة  ومثن      

الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو 

التفاصيل  لكافة  الشارقة  حاكم  األعىل  املجلس 

الهيئة وحرص سموه عىل  الخاصة مبجاالت عمل 

املناطق  كافة  الكريم يف  العيش  كافة سبل  توفري 

الشارقة.  إمارة  أرض  عىل  واملقيمن  للمواطنني 

املرشوعات  من  اإلنارة  مرشوعات  أن  وأكد 

تنفيذها  الهيئة  تواصل  التي  والرضورية  الحيوية 

خطة  خالل  من  الشارقة  بإمارة  املناطق  بجميع 

إسرتاتيجية وجدول زمني يتم تطبيقه يف عمليات 

اإلنارة يف كافة املناطق.

     وأوضح أن الهيئة تحرص عىل تطبيق أفضل 

الشوارع من خالل  إنارة  العاملية يف مجال  النظم 

حاكم الشارقة يوجه بإنارة الطريق 
الدائري في المدام وعدد من الشعبيات

تركيب مصابيح حديثة ومتطورة يف أعمدة اإلنارة 

تشهدها  التي  التطوير  حالة  مع  تتناسب  بحيث 

تنفيذ  إىل  إضافة  مناطقها  كافة  الشارقة يف  إمارة 

دراسات الستخدام الطاقة الشمسية يف إنارة بعض 

اإلنارة  مرشوعات  أن  مؤكداً  بالشارقة  الشوارع 

التي تم تنفيذها يف غالبية املناطق بإمارة الشارقة 

األمن  وتوفري  السكنية  األحياء  تجميل  ساهمت 

عجلة  ودفع  وللمشاه  السيارات  لسائقي  واألمان 

الجاميل  التصميم  مراعاة  ويتم  املستمرة  التنمية 

يف أعمدة اإلنارة واللمبات املستخدمة يف اإلضاءة.
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    أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان 

حاكم  األعىل  املجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن 

الشارقة قانون رقم 5 لسنة 2015 بتعديل بعض 

وتعديالته   2001 لسنة   5 رقم  القانون  أحكام 

بشأن الخدمة املدنية إلمارة الشارقة .

    ونص القانون عىل استبدال نص املادة 1 من 

بالنص   - املعدل   -  2013 لسنة   6 رقم  القانون 

التايل: الراتب األسايس . . يحتسب بواقع %75 من 

الراتب اإلجاميل باستثناء الدرجات من الثامنة فام 

الطب  وفنيي  األطباء  وكادر  العام  بالكادر  دونها 

فيحتسب بواقع %100 من الراتب اإلجاميل .كام 

نصت املادة الثانية عىل استكامل الراتب الشامل 

املعاشات  حصة  خصم  بعد  للموظف  الحايل 

ليصل11 ألف درهم شهريا كحد أدىن مضافاً إليه 

عالوة األوالد والعالوة الفنية بكادر األطباء وفنيي 

بند »عالوة  املالية تحت  الزيادة  .وتضاف  الطب 

إليه  املشار  األدىن  الحد  إىل  للوصول  تكميلية 

األدىن  الحد  القانون  وحدد   . أعاله”   2 املادة  يف 

إىل  االنضامم  قبل  املحليني  املتقاعدين  ملعاشات 

االجتامعية  والتأمينات  للمعاشات  العامة  الهيئة 

عليه  للمؤمن  ألف درهم شهرياً   11 قدره  مبلغا 

الهيئة عىل ورثته،  بقانون  ما ورد  يطبق  أن  عىل 

ويصدر بقرار من املجلس التنفيذي إلمارة الشارقة 

الضوابط الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

من  األول  من  اعتباراً  القانون  بهذا  ويعمل      

املعنية  الجهات  وعىل   2015 لعام  فرباير  شهر 

صاحب  ووجه   . يخصه  فيام  كل  أحكامه  تنفيذ 

السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 

دائرة  الشارقة  إمارة  حاكم  األعىل  املجلس  عضو 

املوارد البرشية برفع الحد األدىن ألجور املوظفني 

الثامنة  املواطنني يف حكومة الشارقة من الدرجة 

ألف   11 مقداره  أدىن  بحد  عرشة  الرابعة  وحتى 

الحد  برفع  اخرى وجه سموه  مبادرة  درهم. ويف 

ليصبح 11.000 درهم بدالً  التقاعد  األدىن ملعاش 

من 10.000 درهم، وتستفيد من ذلك ما يقارب 

من )600( أرسة، ودمج بدل االنتقال اإلضايف الذي 

مينح للموظف إىل الراتب اإلجاميل ليدخل ضمن 

ليستفيد  املعاشات  لهيئة  االشرتاك  راتب  حساب 

عىل  تزيد  وبتكلفة  التقاعد  عند  املواطن  منها 

بهدف توفري حياة كرمية  70 مليون درهم سنوياً 

مستقرة ألبناء اإلمارة.

سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  وقال صاحب      

بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل لالتحاد 

أثري  عرب  له  هاتفية  مداخلة  يف  الشارقة  حاكم 

مستوى  رفع  هو  الهدف  إن  الشارقة  إذاعة 

لهم  مستقرة  حياة  وتأمني  الفئات  لهذه  املعيشة 

وألبنائهم وأوضح سموه أن الخطوة التي وجه بها 

الحياة بشكل مستقر  كفيلة بأن تحفظ لهم حق 

وكريم اضافة إىل دورها يف استقطاب العازفني عن 

وذكر  لها  املايل  املردود  تدين  بسبب  املهن  هذه 

املستوى  باحث عن عمل يف هذا  ألف  أن هناك 

استقطابهم  سيتم  املتدنية  الشهادات  حملة  من 

بال شك وذكر صاحب السمو حاكم الشارقة انه ال 

فهم جزء  بتجاهل  الفئة  مع هذه  التعامل  يجوز 

من منظومة املجتمع وال يجوز بأي حال أن نقلل 

من شأنهم.

    وقال إن تحسني ظروفهم املادية ستجعلهم أكرث 

والجامعات،  باملدارس  أبنائهم  إلحاق  عىل  قدرة 

من  بدءاً  الشارقة  يف  العلمية  الرصوح  ان  مؤكداً 

النموذجية  واملدارس  األطفال  ورياض  الحضانات 

يستفيد  أن  نود  علمية  مراكز  كلها  والجامعات 

منها أبناء الوطن كام ينهل منها آخرون.

تطوير المرافق العلمية

بالجامعة  الهندسة  ان تطوير كلية      وأشار اىل 

األمريكية كلف 266 مليون درهم، وأصبحت عىل 

أعىل املستويات العاملية اضافة اىل معهد البحوث 

والعلوم الصحية، الذي وصفه بأنه مصدر فخر إذ 

يتعاونون فيه مع اكرب املؤسسات الفرنسية وبها ما 

يربو عىل 500 من األساتذة يجرون أبحاثهم، كام 

وأنها  والهندسة  العلم  بحوث  معهد  عن  تحدث 

كلها منابر علمية لينهل منها الطلبة، داعياً سموه 

الوقت باالجتهاد  التكاسل واستثامر  الطلبة لعدم 

ألنهم أمل الدولة ومستقبلها، وأضاف املجتمعات 

بوطننا ولدينا جنود  اآلن ونحن مرتبطون  متتحن 

أفراد  وأمن  راحة  اجل  من  ويكابدون  يسهرون 

عىل  العيون  وفتح  بالوعي  وطالب  املجتمع. 

له، كام  الوطن واالنتامء  اتباع  إىل  داعياً  الحقيقة 

التهاون  بعدم  مواقعهم  يف  املسؤولني  عىل  شدد 

تباطؤ  أفراد املجتمع بال  واإلرساع يف حل مشاكل 

وبشكل رسيع، معترباً انه ال مربر ألي مسؤول عن 

التقصري.

رئيس الهيئة يشيد بمكرمات حاكم 

الشارقة
    ومثن سعادة الدكتور املهندس راشد الليم رئيس 

صاحب  مكرمات  الشارقة   ومياه  كهرباء  هيئة 

السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 

عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة ومتابعة سموه 

الكرمية لكافة رشائح املجتمع وخاصة املوظفني يف 

حكومة الشارقة لتأمني حياة كرمية لهم وألرسهم، 

بهيئة  املوظفني  املواطنني  من  عدد  ان  إىل  مشرياً 

مكرمة  من  سيستفيدون  الشارقة  ومياه  كهرباء 

سموه برفع الحد األدىن ألجور املوظفني املواطنني 

وحتى  الثامنة  الدرجة  من  الشارقة  حكومة  يف 

درهم،  ألف   11 مقداره  أدىن  بحد  الرابعة عرشة 

ليصبح  التقاعد  ملعاش  األدىن  الحد  رفع  أن  كام 

11.000 درهم بدالً من 10.000 درهم، سيستفيد 

منها رشيحة من املواطنني عند التقاعد.

بهدف تأمين حياة كريمة لهم
حاكم الشارقة يعدل قانون الخدمة المدنية ويأمر برفع 

الحد األدنى ألجور الموظفين والمتقاعدين 
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PSL FZE ,  is  a  d iv is ion of  the PSL Group -  P ioneers in  Manufacturing of  HSAW Steel  P ipes and a lso a l l  types of  Ant i -Coat ing 
solut ions for O i l ,  Gas and Water industries .  With a  proven track record that over four decades,  the company is  the preferred choice 
of  prest ig ious c l ients for major p ipel ines around the world .

PSL ’s  p lants are at  strategical ly  coast based locat ions in  Ind ia ,  UAE and USA with an annual  capacity exceeding Two (2)  Mi l l ion  
Ton capacity .  These faci l i t ies are backed by sound technology,  state-of-the-art infrastructure,  techn cal  co l laborations with 
leading Design & Engineering consultancies of  Germany and Ita ly  and most impo tant ly ,  by a  human resources pool  that is  amongst 
the best in  the industry -  ensuring that project is  completed on target ,  t ime after t ime.

PSL FZE ,  Sharjah UAE unit  was setup in  2006.  The P lant is  located at  Hamriyah Free Zone.

With the cert if icat ion l ike API ,  ISO 9001 ,  ISO 14001  & OHSAS 18001 ,  our Company meets international  qual ity standards for 
faci l i ty ,  environment and occupational  health and safety respectively .

CONTACT US
P.  O.  B o x  N o. 4 2 1 3 1 ,  H a m r i y a h  F r e e  Z o n e ,  S h a r j a h ,  U n i t e d  A r a b  E m i r a t e s
P h o n e  N o.  5 2 6 9 2 3 6 -0 6  |  Fa x  N o.  5 2 6 9 2 3 5 -0 6  |  M o b i l e  N o.  :  8 2 1  7 5  6 9  5 0  0 0 9 7 1
E m a i l  :  j o s e p h . p s l f z e @ p s l l t d . c o. i n

HSAW Pipe Manufacturing

3 Layer Polyethylene Coating

3 Layer Polypropylene Coating

Fusion Bonded Epoxy Coating

Internal and External Liquid Epoxy/Polyurethane Coating

Heavy Density Weight Concrete Coating Systems & other Allied Activities for O�shore Pipeline Projects.

FACILITIES AT PSL FZE, SHARJAH

PSL FZE - SHARJAHPSL



    احتفلت هيئة كهرباء ومياه الشارقة بافتتاح 

الكهرباء يف منطقة حلوان  مبنى جديد لخدمات 

التكلفة  وبلغت  مرت   2500 تتجاوز  مبساحة 

ويضم  درهم  ماليني   5 حوايل  للمبنى  اإلجاملية 

ومتديد  والتفتيش  الكهرباء  توصيل  أقسام 

التجاري  والقسم  الفنية  والحسابات  الكابالت 

للمشرتكني  خدمات  أفضل  تقديم  بهدف  وذلك 

وتيسري الخدمات املقدمة لهم من خالل الوسائل 

الحضاري  التطور  ومواكبة  الحديثة  التكنولوجية 

والعمراين الذي تشهده إمارة الشارقة. 

    افتتح املبنى الجديد سعادة الدكتور املهندس 

الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم  راشد 

يرافقه عدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام 

هيئة  أن  فيها  أوضح  املناسبة  بهذه  كلمة  وألقى 

تطوير  عىل   تعمل  الشارقة   ومياه  كهرباء 

الدائم  السعي  خالل  من  للمشرتكني  خدماتها 

يف  املتاحة  الحديثة  التقنيات  كافة  الستخدام 

رضا  يحقق  مبا  اإلجراءات  وتسهيل  أعاملها  تنفيذ 

املشرتكني، انطالقا من رؤيتها ورسالتها واألهداف 

األصول، وتطوير  إدارة  باسرتاتيجياتها يف  املرتبطة 

املوارد البرشية والسالمة والبيئة والتواصل الفعال 

والعناية باملشرتكني، وذلك وصوال لتطلعات الهيئة 

بأن تكون رائدة عاملياً يف مجاالت عملها وتقديم 

عاملية  الشارقة مبواصفات  إمارة  لسكان  خدماتها 

وطريقة امنه وموثوقة ومستدامة.

    وأضاف أن إفتتاح املبنى الجديد  يأيت  كإنجاز 

يضاف ضمن إنجازات الهيئة وضمن مسرية البناء 

لصاحب  الحكيمة  القيادة  ظل  تحت  والتطوير 

السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 

عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة  وتسعى الهيئة 

والفنية  اإلدارية  الجوانب  كافة  يف  األداء  لتطوير 

وإنهاء  العمالء  الستقبال  املناسبة  األماكن  وتوفري 

ممكن  وقت  أرسع  يف  بهم  الخاصة  اإلجراءات 

خدمة  تقديم  الجديد  املبنى  داخل  يتم  حيث 

والتفتيش  الكهرباء  توصيل  إلجراءات  متكاملة 

مبنى  بجوار  املبني  يقع  كام   ، الفنية  واملتابعة 

إدارة املياه ومتابعة املشرتكني للتيسري عىل سكان 

الحصول عىل خدمات متكاملة  الشارقة يف  إمارة 

اإلجاملية  التكلفة  بلغت  ولقد  املوقع  نفس  يف 

والتأثيث  البناء  شاملة  الجديد  املبنى  إلنشاء 

والتجهيزات األخرى مبلغا تجاوز 5 ماليني درهم 

وتتميز املكاتب الجديدة مبرافق حديثة وتصاميم 

اجل  من  للمراجعني  الراحة  سبل  توفري  تراعي 

وسهولة  يرس  يف  املطلوبة  الخدمة  عىل  الحصول 

ورسعة انجاز ولتوفري بيئة العمل املالمئة للموظف 

مام يسهم يف زيادة االنتاجية.

البينة  توفري  عىل  تحرص  الهيئة  أن  وأكد      

بجانب  اإلدارات  لكافة  املناسبة  واملقار  األساسية 

وتدريبها  البرشية  الكوادر  توفري  عىل  الحرص 

التعامل  يف  املستويات  أفضل  عىل  وتأهيلها 

وقت  أرسع  يف  معامالتهم  وإنهاء  املشرتكني  مع 

تم  الجديد  املقر  أن  موضحاً   ، دقيق  وبنظام 

إىل  باإلضافة  واملعدات  األجهزة  بأحدث  تزويده 

رفع كفاءة العاملني به بإلحاقهم بدورات تدريبية 

املشرتكني  مع  التعامل  كيفية  حول  متخصصة 

املشرتكني  من  املتزايدة  األعداد  الستيعاب  وذلك 

تم  كام  معامالتهم،  إلنهاء  اإلدارة  عىل  املرتددين 

وتزويد  للمشرتكني  وشاشات  انتظار  اماكن  توفري 

املبنى الجديد بقاعة استقبال كبرية تضم أكرث من 

معامالتهم  وانهاء  املشرتكني  الستقبال  كاونرت   20

برسعة وكفاءة عالية .

أعينها  نصب  وضعت  الهيئة   أن  إىل  وأشار      

الحضاري  النمو  حركة  يف  املتسارع  التطور 

النمو من مواكبة من  يتطلبه هذا  والعمراين وما 

ناحية الخطط والجاهزية الفنية واملوارد املختلفة 

الجودة،  يف سبيل االرتقاء مبستوى االداء ومعايري 

من  مجموعة  الهيئة  اعتمدت  االطار  هذا  ويف 

الخدمات  لتحسني  الحديثة  والتطبيقات  االنظمة 

املرتبطة باإلنتاج والتوزيع والتزويد والتعامل مع 

املشرتكني.

على مساحة  2500 متر وبتكلفة 5 ماليين 
كهرباء الشارقة تفتتح مبنى جديد إلدارة خدمات الكهرباء 

في منطقة حلوان 
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بجائزة  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  فازت      

وكرم   2014 لعام  حكومي  الكرتوين  موقع  أفضل 

سلطان  بن  محمد  بن  سلطان  الشيخ  سمو 

الهيئة  الشارقة،  نائب حاكم  العهد  القاسمي ويل 

ضمن املؤسسات واألفراد الفائزين بفئات الدورة 

الحكومي،  لالتصال  الشارقة  جائزة  من  الثانية 

االتصال  حقول  يف  العاملني  لجميع  سموه  ومتنى 

عىل  والنجاحات  التقدم  من  مزيدا  الحكومي 

مختلف الجوانب الشخصية واملهنية.

الختامي  الحفل  حضوره  خالل  سموه  وأكد      

الجواهر للمؤمترات  للجائزة والذي أقيم يف قاعة 

أمراً  صار  الحكومي  االتصال  أن  بالشارقة، 

الرئيسية  األدوات  وأحد  مهاًم  ومطلباً  حتمياً 

عىل  املبني  املنظم  العمل  تطوير  يف  املساهمة 

الجهات  تضعها  محددة  واسرتاتيجيات  أهداف 

االتصال  تحقيق  أجل  من  الحكومية  واملؤسسات 

املختلفة،  الجمهور  فئات  مع  والتفاعيل  املتبادل 

وإن إمارة الشارقة متمثلة يف دوائرها ومؤسساتها 

من رؤى وتوجيهات صاحب  وانطالقاً  الحكومية، 

السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 

إىل  تسعى  الشارقة،  حاكم  األعىل  املجلس  عضو 

تحقيق مفهوم االتصال الحكومي بشكله اإليجايب 

والفعال الذي يصل لكل فرد يف املجتمع .

      وكان الحفل الختامي لجائزة الشارقة لالتصال 

بكلمة  استهل  قد  الثانية  دورتها  يف  الحكومي 

مركز  رئيس  القاسمي  أحمد  بن  سلطان  للشيخ 

راعي  إىل  بالشكر  فيها  توجه  اإلعالمي،  الشارقة 

الحفل سمو ويل العهد نائب حاكم الشارقة، عىل 

املتواصلة  للجهود  محدودين  الال  ورعايته  دعمه 

الحكومي،  االتصال  منظومة  وتطوير  تعزيز  يف 

أثنى  كام  الشأن،  بهذا  املتعلقة  املبادرات  وكافة 

رئيس مركز الشارقة اإلعالمي عىل جهود املجلس 

السياسات  رسم  يف  الشارقة  لحكومة  التنفيذي 

االزدهار  تحقيق  يف  تسهم  التي  االسرتاتيجية 

املهندس  الدكتور  سعادة  وأكد    . الشارقة  إلمارة 

الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم  راشد 

ضمن  اليكرتوين  موقع  بأفضل  الهيئة  فوز  أن 

مركز  ينظمها  التي  الحكومي  االتصال  جائزة 

سلطان  الشيخ  سمو  وتكريم  اإلعالمي  الشارقة 

ونائب  عهد  القاسمي ويل  بن سلطان  بن محمد 

هيئة  لجهود  ترسيخ  مبثابة  يعد  الشارقة   حاكم 

تطوير  عىل  تعمل  التي  الشارقة  ومياه  كهرباء 

مجاالت عملها ورفع مستوى اإلجراءات واألنظمة 

مختلف  عىل  املشرتكني  رضا  لتحقيق  املستخدمة 

عىل  تأكيداً  الجائزة  بهذه  الفوز  يأيت  كام  فئاتهم 

الجهود التي بذلت والتي تبذل كل يوم يف تطوير 

وتحسني محتوى وتصميم املوقع اإلكرتوين الخاص 

الشارقة  حكومة  لرؤية  تحقيقاً  وذلك  بالهيئة 

عرب  متطورة  إلكرتونية  تحتية  بنية  تأسيس  يف 

مختلف الجهات واملؤسسات الحكومية يف اإلمارة 

التي  الخدمات  يف  التميز  تحقيق  عىل  والعمل 

وأهدى  اإلمارة.   لسكان  الجهات  هذه  تقدمها 

الشيخ  السمو  صاحب  إىل  الجائزة  بهذه  الفوز 

عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور 

املجلس األعىل حاكم الشارقة الذي كان له الدور 

الرئيس يف دعم مرشوعات التطوير بهيئة كهرباء 

من  العاملية  املستويات  لتضاهي  الشارقة  ومياه 

التفاصيل  لكافة  املستمرة  سموه  متابعة  خالل 

الحكومية  الجهات  وكافة  بالهيئة  الخاصة 

واإلقتصادية  الحضارية  نهضتها  الشارقة  لتواصل 

واملعرفة  للثقافة  كمنارة  وتستمر  واإلجتامعية 

الجائزة  وهذه  التكريم  بهذا  الهيئة  اعتزار  وأكد 

والتي  األوىل،  للمرة  الهيئة  بها  تفوز  التي  املميزة 

ستكون حافزاً ودافعاً ملواصلة العمل عىل تطوير 

وفقاً  بالهيئة  الخاص  اإللكرتوين  املوقع  وتحديث 

يف  املتبعة  العاملية  التكنولوجيا  معايري  ألعىل 

للمعلومات  رئيسية  قاعدة  ليشكل  القطاع،  هذا 

مبجاالت  املتعلقة  واإلجراءات  والقوانني  واألخبار 

عمل الهيئة ولتعريف قاطني االمارة بحقيقة دور 

ومسؤولية هيئة كهرباء ومياه الشارقة. وأشار إىل 

مثالية  منصة  تعد  الحكومي  االتصال  جائزة  أن 

بتسليط  الراغبة  الحكومية  والجهات  للمؤسسات 

مجال  يف  واملبتكرة  املبدعة  نتاجاتها  عىل  الضوء 

االتصال املؤسيس والرتويج لروح االبتكار واالبداع 

املواقع  وتطوير  تصميم  معايري  واالرتقاء مبستوى 

رفع  وكذلك  املواهب  وصقل  ورعاية  اإللكرتونية 

الوعي بدور االتصال املؤسيس.

وسائل  لتحديث  تسعى  الهيئة  أن  وأوضح      

تواصل رسيعة وفعالة مع الجامهري لزيادة رسعة 

وتقليل  املطلوبة  املعلومات  وتوفري  االستجابة 

الوقت املستغرق إلنجاز املعامالت مشريا اىل دور 

املوقع االليكرتوين  يف تقديم املعلومات والتواصل 

عدد  تنفذ  الهيئة  أن  إىل  وأشار  الجامهري.  مع 

وتحديث  بتحسني  املعنية  والربامج  املشاريع  من 

وسائل  وتطوير  للمتعاملني  املقدمة  الخدمات 

االلكرتوين  املوقع  أهمها  ومن  معهم  التواصل 

عامة  ومعلومات  خدمات  عدة  يشمل  الذي 

وإحصائيات تهم املشرتكني يتم تحديثها بالتعاون 

التواصل  إىل  إضافة   ، املختلفة  الهيئة  إدارات  مع 

أيضاً  املوقع  يركز  كام  واملشرتكني  املسؤولني  بني 

استهالك  ترشيد  مجاالت  يف  التوعية  تكثيف  عىل 

ومجاالت  للهيئة  البيئية  والسياسة  واملياه  الطاقة 

حاميتها والتوعية بأهمية الحفاظ عليها، يف شكل 

لتوعية  خاص  ركن  وتخصيص  وحديث  مميز 

األطفال بأسلوب يناسبهم  ويتضمن أيضاً خرائط 

الفرعية وكيفية االتصال  تفصيلية ملواقع املكاتب 

بها وبيان طرق الدفع املختلفة التي وفرتها الهيئة 

ملعرفة  التسجيل  خدمات  تيسري  إىل  باإلضافة 

كافة تفاصيل الفاتورة املستحقة واالشهر السابقة 

بالتقديم  الخاصة  واإلجراءات  البيانات  وكافة 

لكافة الخدمات التي تقدمها الهيئة.

كهرباء الشارقة تفوز بجائزة أفضل موقع الكتروني حكومي 
رئيس الهيئة يهدي الفوز لحاكم الشارقة 

الفائزون

هيئة كهرباء ومياه الشارقة

أفضل موقع إلكرتوين عىل مستوى اإلمارة

اإلعالمي العامين خالد الزدجايل 

الشخصية اإلعالمي

مجموعة إم يب يس

الريادة اإلعالمية

رشوق

مستوى  عىل  حكومي  اتصال  مامرسة  أفضل 

إمارة الشارقة

ندى سعيد السويدي من بلدية مدينة الشارقة 

أفضل متحدث رسمي

بلدية مدينة الشارقة

أفضل تعامل مع أزمة عىل مستوى الدولة

وزارة االقتصاد 

مستوى  عىل  اسرتاتيجي  اتصال  خطة  أفضل 

الدولة

رشطة الشارقة 

شبكات  عرب  حكومي  اتصال  مامرسة  أفضل 

التواصل االجتامعي عىل مستوى الدولة

رشطة ديب

عىل  داخيل  حكومي  اتصال  سياسة  أفضل 

مستوى الدولة

وزارة الخارجية

مستوى  عىل  حكومية  تواصل  حملة  فضل 

الدولة

الطالب وليد عارف األصبحي

االتصال  حول  جامعي  تخرج  مرشوع  أفضل 

الحكومي
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الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  أكد      

أهمية  عىل  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس 

الرئيس  املصدر  كونها  املجتمع،  يف  املعرفة  نرش 

عملية  خالل  من  املستدامة  التنمية  لتحقيق 

دون  من  الحارض،  احتياجات  وتلبية  التطوير، 

املساس بقدرة األجيال املقبلة عىل تلبية حاجاتها.

لدولة  للمعرفة  سفرياً  اختياره  مبناسبة  ذلك  جاء 

اإلمارات وتكرميه من قبل صاحب السمو الشيخ 

الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 

رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب خالل الحفل الذي 

الحكومية  لإلدارة  راشد  بن  محمد  كلية  نظمته 

لتخريج 4 دفعات.

    وأكد أن اختياره كسفري للمعرفة لدولة اإلمارات 

وتكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 

الوزراء  رئيس مجلس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم 

مسئولية  ويحمله  به  يفتخر  وسام  ديب  حاكم 

كبرية ويعترب دافع لبذل مزيد من الجهود لتعزيز 

اإلقليمي  الصعيدين  عىل  الرائدة  الدولة  مكانة 

والدويل يف االعتامد عىل املعرفة وتحقيق التنمية 

يف  املعرفة  وقيمة  أهمية  عىل  ويؤكد  املستدامة 

حياتنا اليومية مبختلف جوانبها، ثقافياً واجتامعياً 

عصب  هي  املعرفة  أن  إىل  وأشار  واقتصادياً. 

وهي  االجتامعي  والنامء  التقدم  وركيزة  التطور 

الشعوب من خالل  ورخاء  الزاوية الزدهار  حجر 

واإلبداع  االبتكار  عىل  ٌتحفز  تنافسية  بيئة  خلق 

.وأضاف سعادة الدكتور املهندس راشد الليم  أن 

من  الدولية،  مكانتها  من  رسخت  اإلمارات  دولة 

كجزء  املعرفة  قيمة  غرس  جهود  تعزيز  خالل 

والتطوير  التنمية  واسرتاتيجيات  رئييس يف خطط 

كسبيل وحيد نحو استدامة التقدم والتطور وتعترب 

منوذجاً يحتذى به يف نهج اسرتاتيجية التحفيز.  

تقديرًا لجهوده 
العلمية  ومساهماته 

اختيار الدكتور راشد 
الليم سفيرًا للمعرفة

وأشاد بجهود قيادات الدولة يف تطوير الجامعات 

وتشجيع  العلمي،  البحث  العليا،  واملعاهد 

االتصاالت  تكنولوجيا  املبتكرة،  االخرتاعات 

ُتحدث  التي  االنجازات  لكافة  باإلضافة  الجديدة، 

تغرياً إيجابياً يف نرش ونقل املعرفة.

الشيخ  السمو  صاحب  توجيهات  أن  وأكد      

عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور 

رؤساء  لجميع  الشارقة  حاكم  األعىل  املجلس 

بالشارقة  الحكومية  والهيئات  الدوائر  ومدراء 

املعارف  املعرفة ونرش  إدارة  تفعيل دور  برضورة 

وتسهيل تبادلها، ساهمت بفاعيلة يف تطوير اآلداء 

واالرتقاء مبستوى املعيشة وتطوير مراكز األبحاث 

والجامعات وأمثرت عن تفجري الطاقات اإلبداعية.

راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  أن  بالذكر  جدير 

ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم  جمعة  عبيد 

الشارقة من مواليد الشارقة، نال درجة الدكتوراه 

اململكة  يف  سالفورد  جامعة  من  الفلسفة  يف 

الدكتوراه  شهادات  من  عدداً  وحصد  املتحدة، 

الواليات  يف  األمريكية  الجامعة  من  الفخرية 

للخدمات  الصومال  وجامعة  األمريكية  املتحدة 

مجال  يف  املفكرين  أبرز  من  ويعترب  اإلنسانية، 

القيادية  املهارات  وتنمية  االقتصادية  األعامل 

املؤسساتية محلياً وعاملياً.

    توىل سعادة الدكتور املهندس راشد الليم عدد 

ليساهم  الشارقة  إمارة  يف  القيادية  املناصب  من 

واملالية  والفنية  البرشية  اإلمكانات  تطوير  يف  

أداة  ليكون  أهله  ما  وهو  املؤسسات،  هذه  يف 

التغيري الفاعلة يف دائرة املوانئ البحرية والجامرك 

الحرة  املنطقة  بالحمريةوهيئة  الحرة  واملنطقة 

ثم  إلدارتها.  ترأسه  عند  الدويل  الشارقة  ملطار 

انتقل ، ليعمل رئيساً لهيئة كهرباء ومياه الشارقة، 

ويتوىل مهام إصالح وتطوير الهيكل املايل واإلداري 

ونجح  عملها  مجاالت  وتطوير  للهيئة  والفني 

قليلة يف استقطاب عدد من كربيات   خالل أشهر 

واملساهمة  الهيئة  مع  للتعاون  العاملية  الرشكات 

بشكل فاعل يف عملية التنمية املستدامة، ومتكن 

التميز املؤسيس بني املوظفني من  من نرش ثقافة 

خالل عدد من املبادرات.وأسس الدكتور املهندس 

راشد الليم مركز الليم للمعرفة، وهو مؤسسة غري 

ونرش  القيادية  القدرات  تنمية  إىل  تهدف  ربحية 

مفهوم اإلدارة الحديثة يف املؤسسات ، نال الدكتور 

التقدير والجوائز،  من شهادات  الليم عدداً  راشد 

الرشق  يف  األعامل  قادة  بجوائز  تكرميه  تم  إذ 

رئيس  قبل  من  جاكارتا  يف   2012 للعام  األوسط 

إلنجازاته كواحد من  إندونيسيا تقديراً  جمهورية 

السوق  القتصاديات  املحركة  الشخصيات  أفضل 

شخصية  كأفضل  تكرميه  وتم  اإلسالمي  العامل  يف 

رئيس  قبل  من  ماليزيا  يف   2012 العام  يف  بيئية 

الوزراء األسبق محمد مهاتري تقديراً ملساهمته يف 

البيئة املستدامة وحصل أيضاً عىل جائزة اإلنجاز 

من جامعة الدول العربية، وامليدالية الذهبية من 

عمدة مدينة »كان« لجهوده الحثيثة يف املحافظة 

اتحاد  التميز من  ونال جائزة  املائية،  املوارد  عىل 

بـ  ولقب  الهند،  يف  والصناعة  التجارة  غرف 

تاميز«،  العام« من قبل جريدة »خليج  »شخصية 

»الشخصية  البحرية  األعامل  تلفزيون  واختاره 

البحرية« للعام 2009.

عضو  الليم  راشد  املهندس  الدكتور  وسعادة      

فعال يف عدد من املجالس واملؤسسات، كمجلس 

الصغرية  للمنشآت  العاملية  الجمعية  إدارة 

واملتوسطة، وعضويته يف مجالس األعامل العاملية 

للصناعة  املشرتك  اإلمارايت  األملاين  املجلس  ومنها 

يف  العاملية  التجارة  تنمية  ومجلس  والتجارة، 

التايلندي  هونغ كونغ، ومجلس األعامل األمرييك 

ذلك،  عىل  عالوة   ، السويرسي  األعامل  ومجلس 

يحارض يف عدد من الجامعات العاملية واملؤمترات 

الرتاكمية  وتوج خربته   ، التجارية من وقت آلخر 

بتأليفه  واالقتصادي  اإلداري  املجال  يف  وتجاربه 

واإلنجليزية   العربية  باللغتني  الكتب  من  عدداً 

التنمية  بعنوان  كتاب  إصداراته  آخر  وكان 

اختياره  وتم  الرابعة  اإلقتصاد  موجة  املستدامة 

مؤخراً عضو مجلس امناء جامعة الشارقة وعضو 

مجلس التخطيط العمراين بالشارقة .



كهرباء الشارقة  تفوز بجائزة دولية في مجال إدارة المياه 
املهندس عصام املال مدير إدارة املياه  يتوسط كل من املهندس فيصل الرسكال والدكتور عالء الدين إدرريسوتحقيق االستدامة من المنتدى العالمي لتبادل الطاقة والمياه بتركيا
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الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  أعلن      

رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة ، حصول الهيئة 

عىل الجائزة الدولية إلدارة املياه لعام 2015 من 

قبل منتدي تبادل الطاقة واملياه العاملي )ويكس 

والذي عقد تحت شعار )مجتمع طاقة  جلوبال( 

ومياه بال نفايات( يف اسطنبول برتكيا وذلك تقديراً 

تحقيق  أجل  من  الهيئة  تبذلها  التي  للجهود 

راشد  املهندس  الدكتور  االستدامة.وأوضح سعادة 

ميثل  العاملية  الجائزة  بهذه  الهيئة  فوز  أن  الليم 

شهادة دولية عىل التطور والتحديث الذي تشهده 

والتخطيط  واملعرفة  العلم  عىل  والقائم  الهيئة 

االسرتاتيجي والذي وضع أسسه وقواعده صاحب 

السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 

عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة.

الهيئة  طبقتها  التي  الدولية  املعايري  وعن      

أكد  الجائزة،  هذه  عىل  الحصول  يف  وأسهمت 

الدكتور املهندس راشد الليم أنها تضمنت الجهود 

التي بذلتها هيئة كهرباء ومياه الشارقة يف مجال 

االستدامة  وتحقيق  والبيئية  املائية  املوادر  ترشيد 

يف هذا املجال والتي أسفرت عن تحقيق العديد 

من  الفرد  نصيب  تخفيض  مثل  االنجازات  من 

وفقا  يوميا  لرت   200 معدل  إىل  املياه  استهالك 

العاملية  االكنومست  صحيفة  أصدرته  لتقرير 

أزمات  عىل  التغلب  يف  الهيئة  ونجاح  مؤخراً 

خالل  املستهلك  منها  يعاين  كان  التي  املياه  شح 

تتلقى  تعد  مل  حيث  الصيف  يف  الذروة  فرتات 

استهالك  وترشيد  مياه  نقص  شكاوي  اي  الهيئة 

 7% نسبة  تشكل  أصبحت  والتي  الجوفية  املياه 

املياه  استهالك  تخفيض  الهيئة  واستطاعت  فقط، 

بنسبة تصل إىل %30  بفضل حمالت الرتشيد التي 

ذات  الفئات  وتستهدف  منتظمة  بصورة  تنظمها 

واملساجد  البيوت  ربات  مثل  العايل  االستهالك 

واملدارس ومتكنت الهيئة بفضل هذه الجهود من 

اقامة ادارة مستدامة فعالة تغطي جميع مجاالت 

النقل  االنتاج،  مرحلة  من  وذلك  املائية  املوارد 

والتوزيع واالستهالك يف إمارة الشارقة.

الهيئة  فوز  يف  ساهمت  التي  املعايري  ومن      

واالنجازات  املبادرات  العاملية،  الجائزة  بهذه 

الهيئة يف مجال إدارة املوارد املائية  التي حققتها 

والبيئية حيث تعترب الهيئة من أول الهيئات التي 

الطبقات  يف  مياه  تخزين  نظام  باقامة  بادرت 

تنفد  أول هيئة  تعد  أنها  ، كام  العميقة  الجوفية 

نظام معالجة املياه الرمادية وحصلت الهيئة عىل 

جائزة افضل هيئة عربية يف مجال الطاقة واملياه 

يف حفل منظمة اآليزو العاملية. 

الجائزة  هذه  عىل  الهيئة  حصول  أن  وأكد      

جهود  دعم  يف  سيساهم  املرموقة  العاملية 

أحدث  تطبيق  خالل  بالخدمامتن  لالرتقاء  الهيئة 

مع  االسرتاتيجية  والرشاكات  العاملية  التكنولوجيا 

املستوى  عىل  سواء  والرشكات  األبحاث  مراكز 

املحيل أو اإلقليمي أو العاملي. وشاركت الهيئة يف 

املال  املهندس عصام  فني ضم  بوفد  املنتدى  هذا 

مدير إدارة املياه واملهندس  فيصل الرسكال مدير 

محطات تحلية وانتاج املياه والدكتور عالء الدين 

إدريس منسق التخطيط واملتابعة بادارة املياه.  

وأوضح املهندس عصام املال مدير إدارة املياه أن 

الجائزة  هذه  عىل  للحصول  الهيئة  رشح  املنتدى 

املعالجة(  واملياه  املياه  )إدارة  فئة  العاملية ضمن 

والتي تعد واحدة من 8 فئات تغطي كافة مجاالت 

املياه  املعالجة،  تكنولجيا  وهي  والطاقة  املياه 

التحتية،  البنى  التشغيالت،  املياه،  ادارة  والطاقة، 

التكنولوجيا، رشاكة التمويل وتحلية املياه.

املنتدى  أمام  قدمت  الهيئة  أن  إىل  وأشار     

املحالة  املياه  دور  بعنوان  األوىل  عمل  ورقتني 

الطبقات  يف  املخزنة  املياه  استعادة  نظام  يف 

أجل  من  الهيئة  جهود  بعنوان  والثانية  الجوفية 

املائية  املوارد  إدارة  مجال  يف  االستدامة  تحقيق 

وتناولت العديد من املحاور واألسس التي ترتكز 

عليها الهيئة من اجل تحقيق االستدامة يف مجال 

من  عليها  واملحافظة  وترشيدها  املائية  املوارد 

العمل  ورقة  وأكدت  الغد.  أجيال  مستقبل  أجل 

كبرياً  تحدياً  يعترب  االستدامة  وقياس  تحديد  أن 

وبصفة خاصة يف بيئة مثل دولة االمارات العربية 

حيث  املحدودة  املائية  املوارد  ذات  املتحدة 

ووفرة  بامكانيات  واسعة  معرفة  ذلك  يتطلب 

املوارد املائية. وأكدت الورقة بأن مخططي املوارد 

التوازن  املائية يعلمون بصفة مستمرة عىل خلق 

واملستقبلية  الحالية  احتياجاتنا  بني  ما  املطلوب 

والتأثريات املتعددة التي قد تنجم عن ذلك.

والخرباء  االستشاريني  من  العديد  أن  وأوضح     

املنتدى  العامل شاركوا يف هذا  أرجاء  من مختلف 

علمية  وأبحاث  عمل  أوراق  خالل  من  العاملي 

مثل  والطاقة  املياه  مجاالت  مختلف  حول 

تقنيات  تطور  املياه،  استخدام  إعادة  تأثريات 

هدر  معالجة  ونظم  الرتشيد  والتدوير،  التحلية 

والبيئية  والسياسية  االقتصادية  التأثريات  املياه، 

واالجتامعية الناجمة عن عمليات التحلية واعادة 

استخدام املياه، مستقبل املياه، تخفيض التكاليف 

خطط  يف  الطاقة  كفاءة  وتحسني  التشغيلية 

الصلة  ذات  املسائل  من  وغريها  املياه  معالجة 

يتم  العاملية سنوية  ويكس  والطاقة.جائزة  باملياه 

املياه  العاملة يف قطاع  منحها للرشكات والهيئات 

ومساهامت  انجازات  تحقق   والتي  املختلفة  

املعالجة  واملياه  املياه  ادارة  تطوير  يف  ملحوظة 

واملستقبل  البئيية  باالعتبارات  يتعلق  فيام 

املستدام والرتشيد واالبتكار والتميز .
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الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  جهود  إطار  يف      

األداء  وتحسني  العمل  وتطوير  التميز  لتشجيع 

أهداف  يحقق  مبا  لإلبداع  األمثل  البيئة  وتوفري 

موظفيها  لجهود  وتقديراً  الهيئة  وإسرتاتيجية 

الرئييس  الهيئة حفاًل يف مقرها  أقامت  املتميزين، 

أفكار  وقدموا  أبدعوا  الذين  املوظفني  لتكريم 

وانجازات خالل الفرتة املاضية.

    قام بتكريم املوظفني سعادة الدكتور املهندس 

تهدف  الهيئة  أن  وأكد  الهيئة  رئيس  الليم  راشد 

التميز  عىل  وتشجيعهم  موظفيها  تحفيز  إىل 

يف  التسهيالت  جميع  وتوفري  واجباتهم،  أداء  يف 

تعزيز  أجل  من  املهارات  وتنمية  العمل  نطاق 

عىل  وتحرص  الهيئة  يف  والتميز  النجاح  مسرية 

تكريم موظفيها املتميزين يف مختلف املستويات 

الدكتور  سعادة  القطاعات.وأكد  بكافة  الوظيفية 

املهندس راشد الليم أن الهيئة تهتم اهتامماً بالغاً 

منطلق  من  املوظفني،  بني  التميز  ثقافة  بنرش 

لالرتقاء  مدخل  التميز  ثقافة  زرع  بأن  إميانها 

باملجتمع  للنهوض  األمثل  السبيل  وهو  باألداء، 

بكل مكوناته. 

الذي اطلق  يناير  التكريم خالل شهر      وشمل 

بتنفيذ  الخاص  العمل  فريق  الطاقة  شهر  عليه 

مرشوع تخفيض االستهالك يف إنارة األعمدة بنسبة 

%25 من خالل تغيري نظام الدوائر الكهربائية يف 

بالطريقة  تعمل  بحيث  اإلنارة  توزيع  صناديق 

الكلية من الساعة 6:00 مساء حتى 12:00 مساء 

لإلنارة  املستخدمة  الطاقة  نصف  فصل  يتم  ثم 

إنجاز   حقق  الذي  الفريق  تكريم  وتم  تلقائيا 

زيادة الطاقة املوردة من700 ميجاوات إىل 1000 

ميجاوات عرب محطة واسط )B( وتوصيل املحطة 

خفض  مام  تكاليف  أي  بدون  التحكم  بأجهزة 

التكاليف حتى 500000  درهم 

 كام تم خالل الحفل تكريم ثالثة موظفني ممن 

إدارة  تنظمها  التي  التميز  رسائل  مبسابقة  فازوا 

نرشه  يتم  ما  حول  الهيئة  يف  املؤسيس  التميز 

بني  التميز  ثقافة  وترسيخ  الوعي  تعزيز  بهدف 

والقطاعات  املستويات  جميع  يف  الهيئة  موظفي 

الهيئة  وأهداف  رؤية  بتحقيق  للمساهمة 

من  موظفني  أربعة  تكريم  تم  كام  اإلسرتاتيجية 

الطاقة،  توزيع  قطاع  يف  املشاريع  تنفيذ  إدارة 

بجائزة أفضل موصيل كابالت وتم تكريم موظف 

البتكاره معدة لتشغيل القواطع الكهربائية وذلك 

آو  الصيانة  إجراء  الفني يف وقت  الطاقم  لحامية 

الحوادث  تقليل  يف  يساعد  مام  املحوالت  فصل 

وإصابات العاملني يف مجال الكهرباء.

    وشمل التكريم فريق العمل الذي نفذ مرشوع 

تشغيل وحدة تحلية مياه مبنطقة تاهل اليكرتونياً  

باستخدام األجهزة الذكية عن بعد مام ساهم يف 

إنشاء  وتكاليف  للتشغيل  الالزمة  العاملة  توفري 

محطة ضخ ومد خطوط مياه ملسافة تصل إىل 60 

كلم ، وتم خالل الحفل تكريم فريق العمل الذي 

يف  األعطال  تحديد  أجهزة  تركيب  مرشوع  نفذ 

مناطق ) النوف – الجرينه 1،2 – القراين(وذلك 

لتخفيض مدة انقطاع التيار الكهربايئ بنسبة 60%. 

للمشاركة  كتارة  مرية  املهندسة  تكريم  تم  كام   .

املعالجة    ( فكرة  عن  للطاقة  اإلمارات  جائزة  يف 

األمثل لوحدة التناضح العكيس يف محطة اللية (  

ملشاريع الطاقة ضمن فئة ) كفاء الطاقة (  . كام 

انجاز  الرشقاوي عىل   املهندس حسني  تكريم  تم 

بإمارة  املستخدم    Roof combo العزل  نظام 

لتقدميه  املال  احمد  املهندس  تكريم  الشارقة وتم 

لجامعة  قدما  التي  املاجستري  رسالة  من  نسخة 

الشارقة بعنوان : تقييم سياسات كفاءة الطاقة يف 

العمل  فريق  تكريم  تم  الحفل  . وخالل  الشارقة 

الخاص بتبسيط إجراءات العمل اختصارا للوقت 

تبسيط  املرشكني من خالل  والجهد وتحقيق رضا 

إجراء ) توصيل خدمات الكهرباء ( الذي اخترص 

مدة توصيل الخدمة من مدة  ترتاوح بني شهر إىل 

ثالثة أشهر لتصبح 8 أيام عمل كام تم تكريم عدد 

تكريم  وتم  محصل  أفضل  فئة  يف  املحصلني  من 

عدد من املوظفني الذين اجتهدوا وسعوا للحصول 

عىل شهادات علمية ومن الحاصلني عىل  شهادات 

املاجستري مريم عبيد هاشم وآمنه  حميد الزري 

وحسن التفاق والبكالوريوس سعود املطرويش.

التزاماً  األكرث  املوظفني  من  عدد  تكريم  تم  كام 

مبواعيد العمل والتواجد يف غري األوقات الرسمية 

سيوا  رواد  من  عدد  تكريم  تم  الحفل  نهاية  ويف 

واملنتهية خدمتهم. 

كهرباء الشارقة تكرم المتميزين وفرق العمل المبدعة والمتقاعدين والحاصلين على 
مؤهالت علمية

لوحة الوالء تزين مدخل الهيئة

عدد  خالل  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  كرمت 

والحاصلني  واملتقاعدين  املتميزين  املوظفني  من 

أفكار  أبدعوا وقدموا  الذين  علمية  عىل مؤهالت 

شهر  الهيئة  عليه  أطلقت  الذي  انجازات  وحققوا 

الشيخ  السمو  لتوجيهات صاحب  إستجابة  التميز 

الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس 

األعىل حاكم الشارقة بأن يكون 2015 عام التميز 

سعادة  أزاح  الحفل  فعاليات  وضمن   . واإلبداع 

وعدد  الهيئة  رئيس  الليم  راشد  املهندس  الدكتور 

من مديري اإلدارات واملوظفني الستار عن اللوحة 

موزة  وصممتها  فكرتها  طرحت  التي  التذكارية 

مطر العقرويب رئيس قسم التدريب بالهيئة وترمز 

تتوسطها  حيث  الرشيدة  للقيادة  واالنتامء  للوالء 

الدكتور  الشيخ  السمو  لصاحب  كبرية  صورة 

األعىل  املجلس  القاسمي عضو  بن محمد  سلطان 

حاكم الشارقة وحوله صور صغرية ملوظفي الهيئة 

البيضاء  وأياديه  سموه  ومكرمات  بأفضال  إعرتافاً 

متابعة  خالل  من  الهيئة  موظفي  جميع  عىل 

التي تخص مجاالت عمل  التفاصيل  سموه لكافة 

بأفضل  البرشية  الكوادر  وتأهيل  وتطوير  الهيئة 

عمل  فريق  التكريم  وشمل  العاملية.  املستويات 

إدارة الرتشيد الخاص بتنفيذ مرشوع إصدار كتيب 

واحة  عمل  وفريق  للمكفوفني   برايل  بطريقة 

املتميزة  واملقرتحات  األفكار  وأصحاب  املعرفة 

وجهود  تكاليف  ووفرت  تطبيفقها  تم  التي 

املواد  تدوير  إعادة  األفكار  وشملت  املوظفني 

وتنفيذ  الداخلية  التطبيقات  وتطوير  باملخازن 

وأعامل  بخورفكان  املصىل  مبنطقة  الغاز  شبكة 

املياه   وتحلية  الكهرباء  إنتاج  مبحطات  الصيانة 

مياه  مصنع  ملنتجات  تسويقية  خطة   وإعداد 

زالل وتطبيق التكنولوجيا يف عدد من املرشوعات 

التطوعية  األعامل  يف  املشاركني  التكريم  وشمل 

والتدريب وتطوير الدورة املستندية بإدارة املوارد 

سيوا  رواد  تكريم  الحفل  خالل  تم  كام  البرشية، 

من املتقاعدين واملنتهية خدمتهم كام تم تكريم 

التي  املبادرة  إطار  يف  الكايبالت  لحام  موظفي 

الذين  املجهولني  الجنود  لتكريم  الهيئة  أطلقتها 

يؤدون عملهم يف صمت وبعيداً عن األضواء كام 

تم تكريم مدراء الوقت وهم األكرث التزاماً مبواعيد 

الرسمية كام تم  العمل والتواجد يف غري األوقات 

وتم  سيوا  يف  جولتي  مبادرة  يف  املشاركني  تكريم 

تكريم املوظفني املثابرين الحاصلني عىل مؤهالت 

علمية أثناء الخدمة.
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    أكدت هيئة كهرباء ومياه الشارقة أنها تسعى 

لتطوير شبكات ومحطات توزيع الكهرباء يف كافة 

الفرتة  تستغرق  ال  بحيث  الشارقة   إمارة  مناطق 

السكنية  املباين  إىل  الكهرباء  لتوصيل  املحددة 

سوي  الشارقة  بإمارة  مناطق  كافة  يف  والتجارية 

توصيل  طلبات  استالم  بعد  بعد  قليلة   أيام 

راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأوضح  الكهرباء. 

الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة 

 1153 إىل  الكهرباء  لتوصيل   خطة  اعتمدت  أ 

مبنى تجارياً وسكنياً وصناعياً يف الشارقة ، خالل 

عام 2015 بينام مل يتجاوز عدد املشاريع التي تم 

اعتامد توصيل الكهرباء لها خالل عام 2014 أكرث 

الصيانة  إجراءات  بعد  وذلك  مرشوع   227 من 

توزيع  ومحطات  شبكات  شهدته  الذي  والتطوير 

الكابالت واملحوالت يف عدد من  الكهرباء وتغيري 

مناطق إمارة الشارقة خالل الفرتة املاضية. 

التخطيط  خالل  من  تسعى  الهيئة  أن  وأكد      

العاملية  النظم  أفضل  عىل  واالعتامد  السليم 

عىل  نهائياً  القضاء  إىل  الكهرباء  شبكة  لتطوير 

ألي  الكهربايئ  التيار  وتوصيل  االنتظار  قوائم 

تأخري برشط  أي  ، دون  االنتهاء منه  مرشوع فور 

التزام املالك الكامل برشوط األمن والسالمة.

لتوصيل  معايري  وضعت  الهيئة  أن  وأوضح      

مع  التنسيق  وتم  املختلفة  للمشاريع  الكهرباء 

تسعى للقضاء على قوائم 
االنتظار نهائيًا

كهرباء الشارقة تعتمد 
توصيل الخدمات لعدد  1153  

مشروع خالل عام 2015

150 من مكاتب االستشارات الهندسية لالنضامم 

لفريق الطاقة بهدف تفعيل الرشاكة اإلسرتاتيجية 

واآلليات  واملتطلبات  املعايري  وتطبيق  لوضع 

إمارة  يف  الذكية  الطاقة  إدارة  بأنظمة  الخاصة 

الشارقة بهدف التطوير ومواكبة التغريات العاملية 

العاملية  االستهالك  ترشيد  أنظمة  أفضل  وتطبيق 

التنمية املستدامة من خالل إسرتاتيجية  وتحقيق 

واضحة لتحقيق التميز والريادة . وأكد أن املكاتب 

إىل  للوصول  للهيئة  اسرتاتيجي  االستشارية رشيك 

تطوير وتحديث كافة األنظمة واإلجراءات حيث 

نقطة  تعترب  الهندسية  االستشارات  مكاتب  أن 

البداية ألي مرشوع وميكن من خالل التصميامت 

توفري حوايل 30 إىل 40 % من الطاقة مام يساهم 

يف دفع مسرية العمل قدما . وأشار إىل أن العمل 

العلم واملعرفة هام  القائم عىل  الجاد والتخطيط 

التي  والتطوير  البناء  مسرية  الستمرار  السبيل 

سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  يقودها 

حاكم  األعىل  املجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن 

نتائجها  تظهر  والتي  اإلمارة  أرض  عىل  الشارقة 

طفرات  من  نشاهده  ما  خالل   من  بوضوح 

إمنائية وإنجازات رائدة يف جميع املجاالت ومبزيد 

ونحافظ  املسرية  تستمر  والتكاتف  الجهد  من 

املواطنني  لصالح  تحققت  التي  املكتسبات  عىل 

واملقيمني عىل أرض الشارقة.

السمو  صاحب  من  بتوجيهات  الهيئة  أن  وأكد 

حاكم الشارقة تعمل عىل تطوير محطات اإلنتاج 

الرشكات  كربيات  مع  بالتعاون  التوزيع  وشبكات 

العاملية ومراكز األبحاث والجامعات مشرياً إىل أن 

واستخدمت  التطوير  من  الكثري  أدخلت  الهيئة 

منطلق  من  العمل  أساليب  يف  التقنيات  احدث 

تضمن  أفضل  عمل  بيئة  توفري  عىل  حرصها 

تواصل واستمرار عالقتها مع مكاتب االستشارات 

األداء  لتطوير  مشاركتهم  تفعيل  مع  الهندسية، 

وتطبيق أفضل املامرسات العاملية خاصة يف مجال 

ترشيد استهالك الطاقة واملياه  حيث تعترب هيئة 

ومياه  كهرباء  هيئة  أول  الشارقة  ومياه  كهرباء 

عربية تتبنى وتطبق مبادئ حفظ مصادر الطاقة 

لتطوير  املتحدة  األمم  مكتب  بها  تكفل  التي 

املقاييس  منظمة  تبنتها  والتي  الصناعية  الربامج 

.)  ISO 50001 ( العاملية تحت مسمى

قسم   رئيس  أحمد  عيىس  يارس  السيد  وأشار      

العدادات بادارة خدمات الكهرباء  إىل أن الهيئة 

تركز عىل القطاع السكني الذي ميثل %72 من قيمة 

االستهالك بينام القطاعات األخرى سواء الصناعية 

أو التجارية أو الخدمية متثل %28 وأكد أن الهيئة 

تعمل باجتهاد لتحقيق رؤية وإسرتاتيجية الدولة 

لتكون عام 2021 من أفضل دول العامل املتقدمة. 

وأوضح أن الهيئة حرصت عىل أن يكون التقديم 

لتوصيل جميع الخدمات من كهرباء ومياه وغاز 

يف مكان واحد بإدارة الخدمات املشرتكة بدالً من 

املرور عىل ثالثة إدارات مختلفة ومددت ساعات 

العمل بإدارة الخدمات املشرتكة تنفيذاً لتوجيهات 

صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 

الشارقة  حاكم  األعىل  املجلس  عضو  القاسمي 

مبستوى  خدمات  وتقديم  اإلجراءات  بتيسري 

الساعة  من  لتكون  الشارقة  إمارة  لسكان  عاملي 

الخامسة مساءا   السابعة والنصف صباحا وحتى 

باإلضافة  املايض  من شهر أغسطس  اعتباراً  وذلك 

السابعة  الساعة  السبت من  يوم  إىل العمل 

الواحدة ظهرا، وذلك من  والنصف صباحا وحتى 

وتلبية  املشرتكني  رضا  تحقيق  عىل  العمل  أجل 

والتمييز  الجودة  معايري  وفقا ألحدث  متطلباتهم 

واتخاذ كافة الرتتيبات لتسهيل وتطوير اإلجراءات 

واملعامالت ذات الصلة بخدمات املشرتكني خاصة 

إعادة  الهيئة  فيها  تشهد  التي  املرحلة  هذه  يف 

هيكلة شاملة وتطوير يف مختلف قطاعات عملها.

الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  أكد      

رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن العام الحايل 

التطوير  مaرشوعات  من  عدد  تنفيذ  سيشهد 

الخاصة بالطاقة واملياه يف مدينة كلباء حيث سيتم 

البدء يف تنفيذ املرحلة الثانية من مرشوع توصيل 

والصناعية  السكنية  للمناطق  الطبيعي  الغاز 

والتجارية وصيانة وتطوير محطات إنتاج الكهرباء 

الهيئة خالل  اسرتاتيجية  أن  مؤكداً  املياه،  وتحلية 

املرحلة املقبلة تركز عىل تيسري اإلجراءات لجميع 

واملشرتكني،  للمراجعني  توفرها  التي  الخدمات 

والتعامل  واالحرتام  الراحة  درجات  أقىص  وتوفري 

األمن  ومراعاة رشوط  للمشرتكني  الراقي  اإلنساين 

مع  يتوافق  مبا  العمل،  جوانب  كل  يف  والسالمة 

التنمية  إىل  والوصول  العاملية  املواصفات  أفضل 

املستدامة املتمثلة يف ترشيد االستهالك يف قطاعي 

والحفاظ عىل  مواردهام،  واملياه، وحامية  الطاقة 

البيئة. جاء ذلك خالل الزيارة التي قام بها سعادة 

الدكتور املهندس راشد الليم رئيس الهيئة إىل إدارة 

رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة يزور إدارة 
كلباء لإلطمئنان على كفاءة وجودة الخدمات 

ويعلن عن تنفذ مشروعات جديدة للتطوير 
خالل العام الحالي

وجودة  العمل  سري  كفاءة  عىل  لإلطمئنان  كلباء 

الخدمات التي تقدمها الهيئة لجميع املشرتكني يف 

كافة مناطق إمارة الشارقة.

لقاء مع عددى من مديري      واستعرض خالل 

املشاريع  كلباء  بإدارة  األقسام  ورؤساء  اإلدارات 

ومياه  كهرباء  هيئة  أطلقتها  التي  واملبادرات 

السمو  صاحب  رؤية  إىل  تستند  والتي  الشارقة 

القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ 

الله،  رعاه   ، الشارقة  حاكم  األعىل  املجلس  عضو 

للوصول  تسري عىل دربه  كخريطة طريق ونرباساً 

الخدمات  وتقديم  املستدامة  التنمية  تحقيق  إىل 

مبواصفات عاملية، لجميع سكان إمارة الشارقة يف 

كافة املناطق.

مدروسة  خطة  وفق  تسري  الهيئة  أن  وأكد      

الدراسات  عىل  االعتامد  خالل  من   ، ومحكمة 

الرشكات  كربيات  مع  والتعاون  املستفيضة 

عملها  مجاالت  لتطوير  األبحاث  ومراكز  العاملية 

خالل  املتجددة  الطاقة  مصادر  عىل  واالعتامد 

الوطنية  الطاقات  عىل  والرتكيز  املقبلة،  املرحلة 

الفنية  املجاالت  مختلف  يف  للعمل  الشابة 

لتأهيلهم  تدريبية  دورات  وتنظيم  واالدارية، 

الهندسية  الوظائف  مختلف  يف  قدراتهم  وتنمية 

املبادرات  أن مثل هذه  والفنية، معترباً  واإلدارية 

الشباب وقدراتهم،  اكتشاف مواهب  تساعد عىل 

وصقل هذه املواهب، وتحفيزها لإلبداع والعطاء، 

كل يف مجال عمله وتخصصه.  ويف ختام الزيارة، 

أثنى، عىل جهود وكفاءة العاملني يف إدارة كلباء، 

الذين يبذلون كل ما بوسعهم، ويوظفون طاقاتهم 

الهيئة  خدمات  لتطوير  وخرباتهم  وإمكاناتهم 

ومشاريعها التنموية التي تسهم يف تعزيز القدرة 

املحيل   املستوى  عىل  الشارقة  إلمارة  التنافسية  

االقليمي والعاملي.



ملدة  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  اسضافت      

التي  وطن«  يا  »وّثق  مبادرة  ممثيل  أيام  ثالثة 

لوزارة  التابع  اإلمارايت  الوطني  األرشيف  أطلقها 

الحفاظ  بأهمية  الوعي  لنرش  الرئاسة،  شئون 

اإلماراتية  األرس  بني  الشخصية  السجالت  عىل 

بهدف  وذلك  واملؤسسات  العامة  والشخصيات 

املسؤولية  وتحفيز  الوطنية  الهوية  عىل  الحفاظ 

الهيئة  موظفي  لدى  الوعي  وتعزيز  املجتمعية 

واملراجعني واملشرتكني  بأهمية حملة وّثق ومدى 

مالمستها لذاكرة الوطن، باعتبارها همزة وصل بني 

املايض والحارض. وتسلم سعادة الدكتور املهندس 

الهيئة صندوق وّثق، املخصص  الليم رئيس  راشد 

فرحان  من  والتاريخية   الشخصية  الوثائق  لجمع 

املرزوقي مدير ادارة التواصل املؤسيس املجتمعي 

يف االرشيف الوطني بوزارة شؤون الرئاسة.

    وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد الليم أن 

هي  أطرها  مختلف  وتفعيل  املؤسسية  الرشاكة 

 ، الشارقة  ومياه  كهرباء  لهيئة  اسرتاتيجية  أولوية 

وتحرص الهيئة عىل التواصل مع جميع املؤسسات 

التزامها  إطار  يف  والخاصة  الحكومية  والهيئات 

وّثق  حملة   وتعترب   ، املجتمعية  باملسئولية 

الوطنية، إحدى املبادرات الهادفة واملتميزة لحفظ 

الحكومية  واملؤسسات  املواطنني  وسجالت  وثائق 

للباحثني  موثوقاً،  مصدراً  لتكون  وصيانتها، 

مبا  التاريخ  وكتابة  مبتابعة  واملهتمني  والدارسني 

الوطن  تاريخ  حفظ  بعملية  االرتقاء  يف  يسهم 

وإثراء تراثه العريق وأهمية تلك املحفوظات من 

اإلداري  الصعيد  عىل  وغريها  ووثائق  مستندات 

عمليات  يف  واالقتصادي  والقانوين  واالجتامعي 

فرحان  أشاد  جانبه  ومن  والدراسات.  األبحاث 

املرزوقي مدير ادارة التواصل املؤسيس املجتمعي 

يف االرشيف الوطني بوزارة شؤون الرئاسة بتعاون 

هيئة كهرباء ومياه الشارقة وحرصها عىل أن تكون 

أول مؤسسة حكومية يف إمارة الشارقة تستضيف 

ممثيل حملة وثق يا وطن ، مشرياً إىل أن  الحملة 

املعايري  ألعىل  وفقاً  صناديق مصممة  مجاناً  توفر 

الوثائق  تلك  لحفظ  األرشفة،  مجال  يف  العاملية 

الرطوبة  من  وحاميتها  بداخلها،  واملستندات 

أن  وأكد  األخرى.  الخارجية  والعوامل  والحرارة 

يف  واملستندات  الوثائق  يويل  الوطني  األرشيف 

الوثائق  وكذلك  الحكومية  والدوائر  الهيئات 

الشخصية التي بحوزة األهايل اهتامماً كبرياً ملا لها 

من أهمية يف الوصول إىل حقائق ووقائع عاشتها 

املنطقة والدولة بصفة عامة.

    وأشار إىل أن أّي مواطن ميتلك وثيقة تاريخية 

مع  التواصل  ميكنه  ترميمها  يف  الرغبة  ولديه 

لزم  إن  برتميمها،  سيقوم  الذي  الوطني  األرشيف 

الوثيقة يف  بتقييم  األمر وإعادتها له وتقوم لجنة 

منها،  نسخة  إيداع  أو  ببيعها،  مالكها  رغبة  حال 

تحديد  وكذلك  الوطني  لألرشيف  كهبة  منحها  أو 

تلك  عىل  االطالع  ميكنها  التي  الجهات  هوية 

بهدف  وذلك  بإتاحتها،  رغبته  حال  يف  الوثيقة 

والدراسات  البحث  عمليات  يف  منها  االستفادة 

للقوانني  وفقاً  ذلك،  وغري  واألكادميية  التاريخية 

لتلك  ملكيته  حفظ  مع  بها،  املعمول  واألنظمة 

الوثيقة.

قسم  رئيس  العقرويب  مطر  موزة  وأوضحت      

أن  الهيئة   يف  االتحاد  فريق  وقائد  التدريب 

استضافة ممثيل حملة وثق باملقر الرئييس للهيئة 

االتحاد  فريق  مع  بالتنسيق  تم  أيام  ثالثة  ملدة 

التي  املبادرات  إحدى  ضمن  تشكيله  تم  الذي 

مجاالت  وتطوير  لتنمية  الهيئة  رئيس  أطلقها 

وأشارت  املجنمعية  باملسئولية  وااللتزام  العمل 

مع  الهيئة  موظفي  من  كبري  عدد  تجاوب  إىل 

. ويف  الوثائق  لحفظ  واستالمهم صناديق  الحملة 

املهندس  الدكتور  سعادة  قام  الفعاليات  ختام 

حملة  ممثيل  بتكريم  الهيئة  رئيس  الليم  راشد 

تقدير  وشهادة  تذكارية  هدايا  وتسليمهم  وثق 

التواصل  ادارة  مدير  املرزوقي  فرحان  من  لكل 

بوزارة  الوطني  االرشيف  يف  املجتمعي  املؤسيس 

مرشوع  مدير  النوخذه  وفاطمة  الرئاسة  شؤون 

وثق وعنود الخالدي منسق فعاليات . 

بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز 
الوعي لدى الموظفين والمشتركين

وثق  حملة  تستضيف  الشارقة  كهرباء   
ياوطن ثالثة أيام

    احتفلت هيئة كهرباء ومياه الشارقة بيوم املرأة 

من  نخبة  تكريم  خالل  من   2015 للعام  العاملي 

املوظفات من مختلف إدارات الهيئة وذلك ضمن 

مبادة سفرية التميز التي أطلقتها الهيئة لالحتفاء 

بعدد من املوظفات ضمن 14 فئة مختلفة والاليت 

العديد من  قدمن مساهامت فاعلة للمجتمع يف 

راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأكد  املجاالت. 

الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الهدف 

من إطالق مبادرة سفرية التميز هو تسليط الضوء 

املوظفات  التي تقدمها  الواسعة  عىل املساهامت 

يف املجتمع باإلضافة إىل التأكيد عىل أهمية دعم 

جهود تطوير املرأة تعليمياً ومهنياً.

دعم  يف  دورها  تواصل  الهيئة  أن  إىل  وأشار      

بدورهن  وعرفانا  تقديرا  املوظفات  وتطوير 

وتحقيق  التنمية  عملية  يف  الفاعلة  ومساهمتهن 

باعتبارهن  املستقبلية  والطموحات  اإلنجازات 

الوطن  وبناء  املؤسسات  بناء  يف  للرجل  رشكاء 

نسبة  ان  موضحاً  املجتمع،  يف  فاعالت  وعضوات 

تبلغ  بالهيئة  القيادية  املناصب  يف  املرأة  مشاركة 

الرشيدة يف  القيادة  أن  وأوضح   .  % 45 أكرث من 

محلياً  املرأة  متكني  بدعم  متيزت  الشارقة  إمارة 

دور  أهمية  عىل  التأكيد  الرضوري  ومن  واقليمياً 

التغلب  أفكار جديدة تساهم يف  املرأة  يف خلق 

واملستقبلية  الحالية  والعقبات  التحديات  عىل 

وتفخر الهيئة بدعم هذا التوجه وستواصل دورها 

يف دعم وتطوير املرأة  وتحرص الهيئة عىل املشاركة 

يف االحتفال بـ » يوم املرأة العاملي » الذي يصادف 

الثامن من شهر مارس من كل عام لالحتفاء باملرأة 

والتذكري بدورها اإلجتامعي واالقتصادي واالنساين 

التنمية  عملية  يف  الفاعلة  ومساهمتها  والقيادي 

فاعال  وعضوا  للرجل  رشيكا  باعتبارها  املستدامة 

نصف  متثل  وستظل  كانت  كونها  املجتمع  يف 

املجتمع.  بدأ االحتفال بعرض فيلم وثائقي قصري 

ثم  املجاالت،  مختلف  يف  اإلمارات  رائدات  حول 

بتكريم  الليم  راشد  املهندس  الدكتور  قام سعادة 

تضمنت  والتي  املختلفة  الفئات  يف   املوظفات 

الخيال   إميان  بها   وفازت  اإلنسانية  األعامل  فئة 

وذوي  الخاصة  الفئات  مساعدة  يف  للمشاركة  

االحتياجات وفازت يف فئة األعامل التطوعية منى 

الفن للمشاركة واملساهمة  يف االعامل التطوعية 

الفردان  خولة  فازت  الثقايف  املجال  ويف  والخريية 

األدبية  والكتابة  الثقافية  األعامل  يف  للمساهمة 

من  بوصيم  أسامء  فازت  األعامل  رائدة  فئة  ويف 

ويف  املجتمع  تخدم  التي  املميزة  أعاملها  خالل 

فئة الحاصالت عىل جوائز من خارج الهيئة سواء 

دولية أومحلية أوشهادات تقدير فازت املهندسة 

وحققت  الصعاب  تحدت  التي  واملرأة  الليم  مي 

أمرية  فازت  مريض  ابن  ولديها  العمل  يف  نجاح 

يف  تعيينها  تم  موظفة  أول  فئة  ويف  الجسمي 

الهيئة تم تكريم املهندسة ميادة الربدان ويف فئة 

املرأة العصامية فازت بدور الناخي واملرأة البارة 

والدتها  وترعى  العمل  يف  نجاحاً  حققت  التي 

املريضة  تم تكريم  منى الربدان  ويف فئة املرأة 

األكرث محافظة عىل إحياء الرتاث وهوية اإلمارات 

التي  املرأة  مجال  ويف  سيفان  آمنة  تكريم  تم 

الهيئة تم تكريم موزة  ابداعاتها داخل  متيزت يف 

العقرويب ويف فئة ألنها أمي وهي املوظفة املتميزة 

تفانت  التي  لوالدتها  نجاحها  وتنسب  العمل  يف 

تم  والتفوق  النجاح  مبثابة رس  وكانت  تربيتها  يف 

تكريم آمنة الزري.

اللجنة  رئيس  عيل  محمد  فاطمة  وأكدت      

حققت  اإلماراتية  املرأة  أن  لالحتفاالت  املنظمة 

كبرية  إنجازات  املاضية  القليلة  السنوات  خالل 

الحياة  حركة  مع  الفاعل  التجاوب  من  ومتكنت 

الفيادات  وتشجيع  دعم  بفضل  وذلك  ومتغرياتها 

إمارة  يف  تحظى  املرأة  أن  إىل  مشرية   ، الرشيدة 

املناصب  كافة  وتتبوأ  كبري  باهتامم  الشارقة 

العام  الهيئة تشارك هذا  القيادية.وأشارت إىل أن 

ألول مرة يف االحتفاالت بيوم املرأة العاملي وذلك 

تشهدها  التي  والتطورات  التغريات  إطار  يف 

كافة  واالبتكار يف  االبداع  املوظفني عىل  وتشجيع 

املجاالت .

كهرباء الشارقة تحتفل بيوم المرأة العالمي وتطلق مبادرة سفيرة التميز لتكريم 
الموظفات ضمن 14 فئة
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    دشنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة واحة املعرفة 

باملقر الرئييس للهيئة مببادرة متميزة لتنمية الوعي 

واملعرفة لدى املوظفني واملراجعني والتشجيع عىل 

وذلك  لها  املالمئة  الظروف  وتوفري  القراءة  عادة 

وتضم   ) غداً  تتميز   .. اليوم  إقرأ   ( شعار  تحت 

القاعة أكرث من 500 كتاب متنوع وذلك بحضور 

سعادة الدكتور املهندس راشد الليم رئيس الهيئة 

الثقافة  دائرة  رئيس  العويس  عبدالله  وسعادة 

واإلعالم بالشارقة . وأكد سعادة الدكتور املهندس 

إطار  يأيت يف  املعرفة  افتتاح واحة  أن  الليم  راشد 

الشيخ  السمو  لصاحب  الحكيمة  الرؤية  تنفيذ 

الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس 

واملعرفة  الثقافة  بنرش  الشارقة  حاكم  األعىل 

من  ومستلهمة  املجتمع  ورشائح  فئات  كافة  بني 

بيت شعر لسموه ألقاه يف إحدى دورات معرض 

الشارقة الدويل للكتاب للرتحيب بالضيوف العرب 

واألجانب ويقول فيه » منابع العز هيل وابتسمي 

قد زارك اليوم رفاق القلم »  كام يأيت ضمن جهود 

تحت شعار إقرأ اليوم .. تتميز غدًا
كهرباء الشارقة تدشن واحة للمعرفة  تضم 

500 كتاب متنوع

العاملية  معتمدة  نحو  الحثيثة يف طريقها  الهيئة 

عىل الفكر املستنري واالطالع وتطوير الذات والتي 

تعترب األسس الرئيسية لتقدم األمم.

تعمل من خالل مجموعة  الهيئة  أن      وأوضح 

من املحاور الرئيسية عىل تنفيذ توجيهات صاحب 

السمو حاكم الشارقة بأن يكون 2015 عام التميز 

وثقافة  وعي  وتنمية  املجاالت  كافة  يف  واإلبداع 

ايجايب  آداء عمله بشكل  املوظف ستنعكس عىل 

وستنمي بوجدانه دوافع التميز واالبداع. 

العديد  حققت  الشارقة  إمارة  أن  إىل  وأشار     

واملعرفة  للعلم  منارة  وأصبحت  االنجازات  من 

الثقافة  عاصمة  تكون  أن  بجدارة  واستحقت 

للسياحة  عاصمة  العام  وهذا  واإلسالمية  العربية 

الشارقة  تسري  إنجاز  إىل  إنجاز  ومن  العربية 

القائم  املشرتك  والعمل  الجهود  تكاتف  بفضل 

الثقافة  نرش  أن  وأوضح   . واملعرفة  العلم  عىل 

املجتمع  تنمية  وتنويعها يساهم بدرجة كبرية يف 

املعرفة  عىل  معتمدة  شبابية،  بقيادات  وتزويده 

شبابنا  يكون  ان  ونطمح  والعلمية،  التكنولوجية 

خدمات  أن  إىل  وأشار   . املعرفة  هذه  قدر  عىل 

واحة املعرفة ال تقترص عىل املوظفني واملراجعني 

خارج  من  الباحثني  ملجتمع  لتصل  متتد   وامنا 

الهيئة من خالل توفري أحدث خدمات املعلومات 

والتخصصات  املجاالت  كافة  يف  املعرفة  ومصادر 

اإلهتاممات  تعكس  التي  واإلحصائيات  العلمية 

العلمية والدراسية املختلفة .

املوظفني  جميع  طالب  كلمته  ختام  ويف     

املعرفة  واحة  خدمات  من  االستفادة  برضورة 

واملعلوماتية  التكنولوجية  الثورة  ظل  يف  خاصة 

سعادة  أشاد  جانبه  ومن  العامل.   يشهدها  التي 

واإلعالم  الثقافة  دائرة  رئيس  العويس  عبدالله 

بالشارقة بجهود الهيئة ومبادرتها الفريدة بافتتاح 

للمعرفة تستلهم مبادئها من رؤى صاحب  واحة 

السمو حاكم الشارقة وتستقبل زوارها ببيت شعر 

لسموه يرحب برفاق القلم واملعرفة ويحث عىل 

وتحقيق  العقل  تنوير  يف  فوائدها  ومدى  القراءة 

ان تكاتف الجهود يف تنمية الوعي  التميز مؤكداً 

الثقايف واملعريف يساهم يف استمرار مسرية التطور 

واالزدهار الذي تشهده إمارة الشارقة.

قسم  رئيسة  العقرويب  مطر  موزة  وأكدت      

جهزت  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  أن  التدريب 

واحة املعرفة بكافة التجهيزات الالزمة من أجهزة 

للكتب  وقاعات  مناسبة  وإضاءة  متنوعة  وكتب 

وسيتم  العلمية  واملجالت  الجامعية  والرسائل 

املكتبة  لتشمل  املقبلة  املرحلة  خالل  تطويرها 

تسهيل  بهدف  املتعددة  والوسائط  الرقمية 

احتياجات  كافة  وتوفري  املعلومة  عىل  الحصول 

رواد واحة املعرفة مبا يلبي متطلبات الجميع.

أن  املعرفة  شعبة  رئيس  الناخي  بدور  وأوضحت 

املبادرات من خالل  الهيئة ستطلق مجموعة من 

أناوكتايب(   ( القرائية  الخلوة  املعرفة تشمل  واحة 

واستعارة الكتب من القاعة ومبادرة تحت شعار 

يف  يوم  تحديد  خاللها  من  ويتم  معرفتك  بادلني 

بهم  الخاصة  الكتب  املوظفني  ليتبادل  شهر  كل 

أطوره  مسؤوليتي  عميل  ومبادرة  زمالءهم  مع 

الكرتونية  كتب  نرش  خالل  من  وذلك  بثقافتي 

إطالقها  وسيتم  مرآيت  والدي  ومبادرة  أسبوع  كل 

بزيارة  سواء  القراءة  املوظفني  أبناء  مبشاركة 

من خالل  أو  كتاب  وقراءة  ابنه  ملدرسة  املوظف 

مبادرة  إطالق  تم  كام  األبناء  تجمع  عمل  ورش 

من  املوظفني  ويتنافس  املعرفة  تحدي  بعنوان 

خاللها عىل قراءة كتاب يف إطار مسابقة للتشجيع 

املوظفني األكرث قراءة واملام  القراءة وتكريم  عىل 

لوزارة شئون  التابع  الوطني  األرشيف   . باملعارف 

الرئاسة يهدي واحة املعرفة 50 كتاب جديد 

هيئة  دشنتها  التي  املعرفة  واحة  استقبلت      

املايض   فرباير  شهر  خالل  الشارقة  ومياه  كهرباء 

العلم  مجاالت  مختلف  حول  جديد  عنوان   50

التابع  الوطني  األرشيف  من  كإهداء  واملعرفة 

املوظفني  لدعم  وذلك  الرئاسة  شئون  لوزارة 

وتوفري  القراءة  عادة  عىل  والتشجيع  واملراجعني 

الظروف املالمئة لها.

    ومثن سعادة الدكتور املهندس راشد الليم رئيس 

األرشيف  مبادرة  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة 

الوطني التابع لوزارة شئون الرئاسة وإهدائه 50 

الهيئة  دشنتها  التي  املعرفة  لواحة  متنوع  كتاب 

باملقر الرئييس لتنمية الوعي واملعرفة تحت شعار 

أكرث من 500  ( وتضم  تتميز غداً   .. اليوم  إقرأ   (

كتاب متنوع.

قسم  رئيسة  العقرويب  مطر  موزة  وأكدت        

تعمل  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  أن  التدريب 

الجهات  كافة  مع  والتعاون  الجهود  تكاتف  عىل 

أنواع  مبختلف  الهيئة  يف  املعرفة  واحة  لتزويد 

الكتب ويف كافة املجاالت والتي تناسب الجميع . 
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Cast Resin
Transformers

Distribution
Transformers
and Power
Transformers

Scan Electromechanical Cont. Co. L.L.C.

Suppliers of H.V. and L.V. Materials including Cables,
Overhead Transmission Lines & Transformers.

Installation of Cables, Overhead Lines, 11/33 K.V.
Sub- Stations, Transformers and Switchgears.

SBG distribution trans-
formers are manufac-
tured according to DIN 42 
500 and  the up-to-date “ 
Technical terms of delivery of 
transformers”. These rules 
pertain to oil�elds three-phase 
transformers with a rated power of 
50-2500 KVA; a maximum operating 
voltage or Um=24 KV in the HV wind-
ing. Um= 1.1 KV in the LV winding as 
well as frequency of 5Hz and continues 
operation with natural cooling. The combi-
nation of series parts and design groups 
unable to meet international regulations as 
well as supplementary customer need for acces-
sories and connections. Maintenance of hermeti-
cally sealed transformers is less frequency because 
the insulation oil does not come in contact with ambi-
ent air.

CUSTOM MADE FOR YOUR REQUIREMENTS

Tel: 06- 5422773, Fax: 06 5422986, P.O.Box: 31599 Sharjah - U.A.E, E-mail: 
gka953@emirates.net.ae, Web: www.scanelectromechanical.com

الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  استقبل      

وفد من رشكة  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس 

 ، السشمسية  الطاقة  ألنظمة  البلجيكية  انفينتي 

التنفيذي للرشكة  ضم الوفد جينو فان نري الرئيس 

وتم  التنفيذي  املدير  الجيته  كاشف  وعبدالوهاب 

والرشاكة  التعاون  تفعيل  بحث  الزيارة  خالل 

بالطاقة  تعمل  أنظمة  وتطبيق  االسرتاتيجية 

الشمسية يف عدد من املرشوعات املختلفة خاصة 

بإمارة  املتاحة  والفرص  وامليادين   الشوارع  إنارة 

الشارقة يف هذا املجال.

    وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد الليم  خالل 

السمو  صاحب  يوليه  الذي  الكبري  االهتامم  اللقاء 

عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ 

البيئية  الشارقة للمرشوعات  املجلس األعىل حاكم 

وخاصة يف مجال الطاقة املتجددة والنظيفة.

وأوضح أن الهيئة تعكف عىل تنفيذ الدراسات مع 

عدد من مراكز األبحاث والرشكات العاملية لتحقيق 

للطاقة  مرشوعات  تنفيذ  من  القصوى  اإلستفادة 

وتطوير  الشارقة  إمارة  يف  والنظيفة  املتجددة 

عىل  االعتامد  وتقليص   ، للطاقة  بديلة  مصادر 

الهيئة  تطلعات  عن  وأعرب  التقليدية.   املصادر 

الرياح   الشمسية وطاقة  الطاقة  لتنفيذ مرشوعات 

اإلقليمي  املستويني  عىل  نجاح  قصة  إىل  والتحول 

والعاملي خالل املرحلة املقبلة . وأوضح  جينو فان 

البلجيكية  انفينتي  لرشكة  التنفيذي  الرئيس  نري 

الشارقة  ومياه  كهرباء  لهيئة  الوفد  زيارة  أن 

يف  االسرتاتيجية  والرشاكة  العالقات  لتعزيز  تهدف 

والحفاظ  والنظيفة  الشمسية  الطاقة  مرشوعات 

كهرباء الشارقة تبحث مع وفد بلجيكي  أنظمة تعمل بالطاقة الشمسية

البلجيكية  انفينتي  رشكة  رغبة  وأكد   . البيئة  عىل 

مجال  يف  متقدمة  حلول  تقديم  يف  املتخصصة 

الكهرو- الطاقة  يف  والرائدة  الشمسية،  الطاقة 

هيئة  مع  وتعاونها  استثامراتها  توسيع  يف  ضوئية، 

كهرباء ومياه الشارقة  وذلك ملا تشهده الهيئة من 

تطور ودينامكية خالل املرحلة الحالية ، مضيفا أن 

مجال  الشارقة يف  إمارة  يف  تتوافر  التي  اإلمكانات 

االستفادة  انفينتي  لـرشكة  تتيح  الشمسية  الطاقة 

تتوفر  التي  التكنولوجيا  إمكانات  من  القصوى 

لديها يف مجال إنتاج الطاقة من مصادرها املتجددة 

الشمسية  بالطاقة  تعمل  إنارة  أعمدة  وتركيب 

وكشافات )ال اي دي ( التي توفر كميات كبرية من 

املرشوعات  من  وعدد   50% عن  تزيد  االستهالك 

األخرى .

الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  استقبل      

مرصفياً  وفداً   ، الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس 

عمر  يرتأسه  بنك  دويتشه  من  املستوى  رفيع 

املؤسسات  رئيس قسم  التنفيذي  املدير  أبورشيف 

الخاصة للرشق األوسط وأفريقيا حيث تم استعراض 

يف  التعاون  سبل  وبحث  املشرتك  التعاون  أوجه 

عدد من املرشوعات املدرجة بالخطة اإلسرتاتيجية 

النظر، حول  تبادل وجهات  للهيئة وتم  املستقبلية 

وتوثيق  الهيئة،  تشهدها  التي  التطورات  من  عدد 

الطاقة  مجال  يف  الجانبني  بني  املشرتك  التعاون 

راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأكد  املتجددة. 

عىل  الشارقة   ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم 

الدولية  والتجارب  الخربات  من  االستفادة  أهمية 

كهرباء الشارقة تبحث 
مع وفد مصرفي ألماني 

مشروعات الخطة 
المستقبلية

خاصة  األملاين  بنك  دويتشه  مع  التعاون  وأهمية 

االستثامرات  وجذب  اإلجراءات  تيسري  مجال  يف 

التي  الطموحة  املرشوعات  االستفادة من  لتحقيق 

يف  املقبلة  املرحلة  خالل  لتنفيذها  الهيئة  تخطط 

إطار سعيها لتحقيق طفرة نوعية يف مجاالت عملها 

وتحقيق التنمية املستدامة. واستعرض خالل اللقاء 

الهيئة  تبنتها  التي  التطويرية  اإلجراءات  مجموعة 

الخدمات  مبستوى  واالرتقاء  العمل  بيئة  لتحسني 

املستويات  لتضاهي  للمشرتكني  تقدمها  التي 

الرشكات  كربيات  مع  بالتعاون  وذلك  العاملية 

العاملية واملؤسسات املالية ومراكز األبحاث، مشرياً 

إىل جهود الهيئة وحرصها عىل توفري وتنويع مصادر 

مبادرات  عدة  وتنفيذ  الجديدة  املرشوعات  متويل 

مبا يساهم يف تحفيز وتطوير والتوسع يف مجاالت 

مع   التعاون  تفعيل  أن  وأوضح  املختلفة.  عملها 

دويتشه بنك الذي يعد أحد البنوك العاملية الرائدة 

يف أملانيا وأوروبا ولديه حوايل 100 ألف موظف يف 

أكرث من 70 بلداً، سيساهم يف تحقيق التطور الذي 

تسعى إليه الهيئة.  من جانبه أشار عمر أبورشيف 

الخاصة  املؤسسات  قسم  رئيس  التنفيذي  املدير 

للرشق األوسط وأفريقيا ببنك دويتشه إىل أن البنك 

يحرص عىل تفعيل التعاون مع هيئة كهرباء ومياه 

الشارقة خاصة بعد الخطوات التطويرية االيجابية 

استمع  أنه  إىل  مشرياً  تنفيذها،  يف  بدأت  التي 

باهتامم بالغ ملا عرضه الدكتور املهندس راشد الليم 

التطورات  عن  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس 

مؤكداً  للهيئة،  املستقبلية  واملرشوعات  والخطط 

اهتامم البنك  بالتعاون مع الهيئة خاصة يف تنفيذ 

واملتجددة  الجديدة  الطاقة  ومرشوعات  دراسات 

خالل املرحلة املقبلة.
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  بحث سعادة الدكتور املهندس راشد الليم رئيس 

من  بريطاين  وفد  مع  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة 

رشكة نيناس نافاسنكس املتخصصة يف إنتاج زيوت 

الكهربائية ضم كارونا ساديسفام مديرة  املحوالت 

أول  مسئول  بالفانبور  بروس  والدكتور  املبيعات 

التعاون التكنولوجي، توفري منتجات الزيوت عالية 

إمارة  يف  واملختربات  الكهرباء  ملحوالت  الجودة 

الصيانة  ألعامل  مبتكرة  حلول  وتقديم  الشارقة 

أسلوب  العتامد  الرئيسية  العنارص  من  تعد  والتي 

الدكتور  سعادة  وأوضح  املستدام.   للنمو  متكامل 

خالل  من  أنه  الهيئة  رئيس  الليم  راشد  املهندس 

كربيات  مع  االسرتاتيجية  والرشاكة  التعاون  تفعيل 

ومراكز  واالقليمية  واملحلية  العاملية  الرشكات 

األبحاث تحقق الهيئة الريادة والتميز وتعمل عىل 

لضامن  للبيئة  صديقة  وخدمات  منتجات  توفري 

مستقبل أكرث إرشاقاً واستدامة.

منظومة  توفري  عىل  تركز  الهيئة  أن  وأكد      

متكاملة وتنفيذ خطة عمل محددة للتزود بالوقود 

األداء،  تحسني  يضمن  ما  الجودة،  عالية  والزيوت 

القوي  األداء  وتحقيق  املحوالت،  عمر  وإطالة 

من  البيئية  الفائدة  عن  فضاًل  للمحوالت  الفعال 

خالل تقليل االنبعاثات الكربونية بشكل كبري.

وأضاف أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة تحرص عىل 

التي  واألعامل  املشاريع  كافة  يف  والجودة  التميز 

الخدمات  ، كام تحرص عىل تقديم أفضل  تنفذها 

ملوظفيها  صحية  عمل  بيئة  وتوفري  للمشرتكني 

وااللتزام باملسئولية املجتمعية والتنمية املستدامة. 

نافاسنكس  نيناس  التعاون مع رشكة  أن  وأشار إىل 

الهيئة،  لعمليات  مهمة  إضافة  سيشكل  الربيطانية 

فباإلضافة إىل صيانة املحوالت الكهربائية، سيكون 

املختربات   تحديث  يف  مهم  دور  التعاون  لهذا 

ومعايرة األجهزة حسب املقاييس العاملية، وتجنب 

األعطال والحوادث الكهربائية وسيساهم يف تقليل 

التكاليف التشغيلية للهيئة، وإعادة تأهيل الزيوت 

الزيوت  فلرتة  وعمليات  املحوالت،  يف  املستخدمة 

وفحص كثافتها.

    وأشار سعادته إىل أن جميع املحوالت الكهربائية 

صيانة  جدول  وفق  صيانتها  تتم  للهيئة  التابعة 

ثبات  وزيادة  املعدات،  عىل  للحفاظ  مدروس 

استعرضت  جانبها  ن  التوزيع.   شبكة  وموثوقية 

نيناس  برشكة  املبيعات  مديرة  ساديسفام  كارونا 

من  مجموعة  أحدث  الربيطانية  نافاسنكس 

توفرها  التي  الزيوت  من  املتنوعة  املنتجات 

وتقليل  املحوالت  عمر  إطالة  يف  وتسهم  الرشكة 

تكاليف الصيانة، وذلك يف نطاق اللزوجة املناسبة 

تؤثر  التي  الكيميايئ  الرتكيب  يف  واالختالفات   ،

والسوائل  الصناعية  التشحيم  مواد  خصائص  عىل 

املعدنية والزيوت املختلفة.

    وسلطت الضوء عىل مدى التزام الرشكة املستمر 

باألبحاث والتطوير واالبتكار لطرح منتجات جديدة 

مصممة وفق أعىل معايري السالمة، وتحظى بإقبال 

كبري، ما يؤكد االلتزام بأعىل معايري الجودة والتميز. 

وأشارت إىل االحتياجات املتزايدة  يف جميع أنحاء 

نتيجة  الجودة  عالية  التشحيم  زيوت  عىل  العامل 

التقدم الصناعي الكبري وأكدت حرص الرشكة عىل 

الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  مع  التعاون  تفعيل 

التي تشهد تطوراً ملحوظاً وتسري بخطى ثابتة نحو 

تطبيق التكنولوجيا املتقدمة يف كافة املجاالت.

كهرباء الشارقة تبحث مع وفد بريطاني 
توفير الزيوت والحلول المبتكرة ألعمال الصيانة

الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  استقبل      

الشارقة يف مكتبه، وفد  رئيس هيئة كهرباء ومياه 

من رشكة اإلمارات لالتصاالت املتكاملة دو، برئاسة 

أحمد بورحيمة نائب الرئيس للعالقات الحكومية، 

املشرتك  التعاون  تفعيل  سبل  الجانبان  وبحث 

البنية  ومرشوعات  الخدمات  لتطوير  الطرفني  بني 

التحتية الخاصة مبرشوعات التحكم واإلدارة الذكية 

راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأوضح  للطاقة. 

الليم  أن هذا اللقاء يأيت يف إطار سعي هيئة كهرباء 

رشاكات  جسور  وتفعيل  بناء  اىل  الشارقة  ومياه 

والعاملي،  واإلقليمي  املحيل  املستوى  عىل  جديدة 

والسعي الدائم لالرتقاء باإلمكانات وتبادل الخربات 

العمل  قطاعات  بني  التعاون  وتفعيل  الرشكاء  مع 

الخدمات  وتحسني  لتطوير  والخاصة  الحكومية 

التي تقدمها لسكان إمارة الشارقة مشرياً إىل أهمية 

وتوحيد  النظر،  تقريب وجهات  اللقاءات يف  هذه 

نحو  عىل  العمل  قطاعات  مختلف  بني  الجهود 

تطوير  الرشيدة يف  القيادة  تحقيق رؤية  يسهم يف 

العاملية  املستويات  بأفضل  وتوفريها  الخدمات 

لسكان إمارة الشارقة.

وفد  مع  التنسيقي  االجتامع  واستعرض خالل      

ومياه  كهرباء  لهيئة  العامة  االسرتاتيجية  الرشكة، 

وسبل  وأهدافها  املستقبلية   والخطط  الشارقة 

الوسائل  وأحدث  الجانبني،  بني  الرشاكة  تعزيز 

أفضل  لتطبيق  املستخدمة،  واألدوات  التقنية 

دعم  يف  التعاون  هذا  استثامر  وأهمية  املعايري 

البنى التحتية اإللكرتونية يف اإلدارة الذكية للطاقة 

والعمل عىل تطوير مهارات املوظفني. 

وأكد أن الهيئة تحرص عىل مواكبة أحدث وأفضل 

إىل  املنظومة  هذه  وإدخال  االتصاالت،  أنظمة 

تقدمها  التي  الخدمات  مؤرشات  لتحسني  عملها 

من  ومتكاملة  شاملة  مجموعة  وتوفري  للجمهور، 

الحلول تلبي جميع احتياجاتها يف االتصال وتطبيق 

التكنولوجيا املتقدمة يف مجال اإلدارة الذكية للطاقة 

املتعارف  املعايري  أرقى  وفق  التحكم،  ومرشوعات 

بورحيمة  أحمد  رحب  جانبه،  من  عاملياً.  عليها 

وأعرب  االجتامع،  خالل  طرحها  تم  التي  باألفكار 

التعاون  أوارص  ودعمها  لتبنيها  دو  استعداد  عن 

اإلمارات  ورشكة  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  بني 

تطوير  مجاالت  دو خاصة يف  املتكاملة  لالتصاالت 

الذكية  واإلدارة  التحكم  ملرشوعات  التحتية  البنية 

للطاقة وكافة الخدمات االليكرتونية والتقنية التي 

تقدمها الرشكة . 

    ضم وفد الرشكة محمد عبدالله العويض مدير 

ومروان  الحكومي،  للقطاع  األعامل  تطوير  أول 

املؤسسات  ملبيعات  الرئيس  نائب  ثاين  بن  عتيق 

العالقات  إدارة  مدير  العويس  وسلطان  الحكومية 

الحكومية اإلمارات الشاملية وكميل الجندي مدير 

إدارة املبيعات القطاع الحكومي.

كهرباء الشارقة وشركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة )دو( تبحثان 
التعاون في مجاالت التحكم واإلدارة الذكية للطاقة
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    أكد سعادة الدكتور املهندس راشد الليم رئيس 

هيئة كهرباء وماه الشارقة أن الهيئة عىل استعداد 

كامل لتقديم الدعم الفني لكافة الجهات الحكومية 

والخاصة يف مجال إدارة الطاقة وترشيد استهالكها 

من  واملياه  للطاقة  األمثل  باالستخدام  والتوعية 

خالل عدد من الربامج املحددة التي أعدتها الهيئة 

تقل  ال  بنسبة  االستهالك  تخفيض  إىل  للوصول 

عن 30 % . جاء ذلك خالل الحفل  الذي نظمته 

مجموعة زليخة الطبية بحضور السفري الهندي  ب 

. ت . سيثارام لتكريم الهيئة عىل تعاونها من خالل 

تقديم عدد من املقرتحات واألفكار املبتكرة إلدارة 

االستهالك  وترشيد  الطبية  زليخة  الطاقة مبجموعة 

واالستخدام األمثل لهذه املوارد الحيوية مام ساهم 

يف تحقيق نتائج ايجابية وتخفيض االستهالك بنسبة 

كبرية .

    وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد الليم حرص 

الهيئة عىل تعزيز التعاون وتكاتف الجهود مع كافة 

مجال  يف  املامرسات  أفضل  إىل  للوصول  الجهات 

تنفيذاً  املختلفة  واملباين  باملنشآت  الطاقة  إدارة 

الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  وتوجيهات  لرؤية 

األعىل  املجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان 

املستدامة  التنمية  مسرية  لتعزيز  الشارقة  حاكم 

وتحقيق التميز يف كافة املجاالت. وأوضح ان هيئة 

لتنفيذ  جهودها   تواصل  الشارقة  ومياه  كهرباء 

حملة ترشيد استهالك الطاقة واملياه وإعداد برامج 

والصناعية  السكنية  القطاعات  لكافة  متخصصة 

تطلعاتها  وتحقيق  الحكومية  واملباين  والتجارية 

نحو نرش ثقافة الرتشيد يف املجتمع كأسلوب حياة 

يعّزز من مفاهيم إدارة الطاقة وترشيد استخدامها.

الرشكات  تشجع  عىل  تعمل  الهيئة  أن  إىل  وأشار 

العاملية  املامرسات  أفضل  تطبيق  عىل  واملنشآت 

النمو  مسار  يف  قدماً  للميض  اسرتاتيجي  كخيار 

التميز  نحو  والتحول  اإليجايب  والتنافس  والتطور 

املستدام والوصول إىل األداء األمثل للطاقة  وتعزيز 

اإلنتاجية وااللتزام بالتحسني املستمر.

متخصصة  إدارة  استحدثت  الهيئة  أن  وأضاف      

الطاقة  للرتشيد وتم إطالق حملة لرتشيد استهالك 

الكل مستفيد إلعداد  بالرتشيد  واملياه تحت شعار 

الفئات  تناسب  التي  الربامج  من  عدد  وتنفيذ 

املختلفة للتوعية باالستخدام األمثل للطاقة واملياه 

أوسكن  املنازل  يف  سواء  الرتشيد  وسائل  وأفضل 

العامل  ومراكز األطفال ومدينة الخدمات اإلنسانية 

واملنشآت الحكومية والرشكات واملؤسسات الخاصة 

.

وأكد أن الهيئة تتبنى وتطبق مبادئ حفظ مصادر 

الطاقة التي تكفل بها مكتب األمم املتحدة لتطوير 

املقاييس  منظمة  تبنتها  والتي  الصناعية  الربامج 

العاملية تحت مسمى )50001ISO  ( كأول هيئة 

كهرباء ومياه عربية تتبنى وتطبق هذه املبادئ مام 

املستدامة  التنمية  تحقيق  يف  كبري  أثر  له  سيكون 

زليخة  مجموعة  مببادرة  وأشاد  الشارقة.  إمارة  يف 

وترشيد  الطاقة  إدارة  برامج  لإلستفادة من  الطبية 

االستهالك التي أعدتها الهيئة والنتائج التي حققتها 

يف هذا املجال .

ورئيس  مؤسس  داود  زليخة  الدكتورة  وعرّبت      

تقديرها لجهود هيئة  الطبية عن  مجموعة زليخة 

برنامج  إعداد  يف  وتعاونها  الشارقة  ومياه  كهرباء 

املباين  يف  االستهالك  وترشيد  الطاقة  إلدارة  محدد 

وفورات  تحقيق  مام ساهم يف  للمجموعة  التابعة 

املفاهيم  ترسيخ  يف  جوهري  بدور  وساهم  كبرية، 

الصحيحة لرتشيد االستهالك بني موظفي املجموعة 

الطبية  والزائرين. وأشارت إىل أن مجموعة زليخة 

هيئة  مع  التعاون  وتفعيل  توطيد  عىل  تحرص 

من  املقبلة  املرحلة  خالل  الشارقة  ومياه  كهرباء 

خالل املساهمة يف الحملة الطموحة إلدارة الطاقة 

بالطريقة الصحيحة وترشيد االستهالك وتعمل عىل 

جميع  يف  واملياه   الطاقة  توفري  منهجيات  تطبيق 

التعاون  ميكن  وبذلك  للمجموعة  التابعة  املباين 

حتى تصبح املجموعة مؤسسة مستدامة مبواصفات 

عاملية، كام أن املستشفى يحرص عىل التعاون مع 

وتثقيف  توعية  فعاليات  تنظيم  خالل  من  الهيئة 

ومياه  كهرباء  بهيئة  للعاملني  صحية   ورعاية 

عملهم،  مقار  يف  طبية  فحوصات  واجراء  الشارقة 

وتعمل املستشفى عىل تقديم عروض وخصومات 

يف رسوم خدمات التشخيص واملتابعة  باملستشفى 

بالهيئة. وأضافت إىل أن مجموعة زليخة  للعاملني 

الطبية تبنت العديد من مبادرات الجودة وااللتزام 

احتياجات  تلبية  لضامن  االجتامعية  باملسئولية 

الرعاية الصحية املتطورة وعالية الجودة.

بحضور السفير الهندي
مجموعة زليخة الطبية تكرم كهرباء الشارقة لتقديمها 

أفكار مبتكرة وبرنامج محدد إلدارة وترشيد الطاقة
The Ajman Palace

University Hospital-Sharjah Desalination and Power Plant for «M» Station at Jabel Ali

132 /      kv Substation for Dubai Metro Project11 RO Desalination Plant - Layyah Power Station
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            كرمت هيئة كهرباء ومياه الشارقة معايل 

واملياه  البيئة  وزير  فهد  بن  أحمد  راشد  الدكتور 

الذي  مارس  شهر  عن  املتميزة  الشخصية  إلختياره 

أطلقت عليه الهيئة شهر املياه تزامناً مع احتفاالت 

اليوم العاملي للمياه وذلك لجهوده املؤثرة يف مجال 

والقوانني  املرشوعات  وتطوير  املياه  عىل  الحفاظ 

الخاصة بها. 

الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأوضح      

رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة ان اختيار معايل 

واملياه  البيئة  وزير  فهد  بن  أحمد  راشد  الدكتور 

دور  من  له  ملا  جاء  للمياه  املتميزة  الشخصية 

التواصل مع املجتمع لنرش  ثاقبة يف  قيادي ورؤية 

الثقافة البيئية ووضع السياسات واالسرتاتيجيات يف 

مجال الحفاظ عىل الطاقة واعتامد إجراءات ترشيد 

استهالك الكهرباء واملاء ومراقبة مدى حسن إلتزام 

توعوية  برامج  وإعداد  السياسة  بهذه  الجميع 

الحفاظ عىل  مجال  تدريبية يف  ودورات  وتثقيفية 

الطاقة واملياه وقد لعب معاليه دوراً فعاالً يف دفع 

الطاقة  وتبني  البيئية  واإلسرتاتيجيات  الترشيعات 

املتجددة وترشيد املاء والكهرباء واإلقتصاد األخرض 

التعاون  عىل  ويحرص  الدولة  مناطق  كافة  يف 

والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة 

وتطبيق  البيئئة  عىل  الحفاظ  مبجاالت  املعنية 

التنمية  وتحقيق  الرتشيد  وسائل وسلوكيات  أفضل 

املستدامة ورفاهية املجتمع وتقدمه الحضاري.

كهرباء  هيئة  بني  املشرتك  التعاون  أن  إىل  وأشار 

ومياه الشارقة ووزارة البيئة واملياه ساهم يف إعداد 

العمل  مجاالت  وتطوير  للرتشيد  متخصصة  برامج 

الجوفية  املياه  عىل  والحفاظ  املياه  مرشوعات  يف 

عىل  تحافظ  التي  والقوانني  الترشيعات  وإعداد 

املياه. وأكد أن اطالق شهر املياه عىل مارس للداللة 

عىل أهمية املياه ورضورة التعريف بطرق الرتشيد 

واالستخدام الصحيح لها بهدف تعزيز األمن املايئ 

من خالل عدد من املبادرات واملشاريع واألنشطة 

بأهمية  والتعريف  البيئي  الوعي  معدالت  لرفع 

املياه .

املائية  املوارد  قلة  الرغم من  أنه عىل      وأوضح 

التنموية  السكان والنهضة  والتزايد املضطرد لعدد 

التي تشهدها الدولة, فإن القطاعات املستفيدة من 

املوارد املائية مل تعان يف أي مرحلة من املراحل من 

نقص يف املوارد املائية الالزمة ملواجهة متطلباتها.

رئيس  الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأكد 

هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة تطبق أحدث 

املياه  وتوزيع  إنتاج  يف  العاملية  الفنية  املواصفات 

عىل  تعتمد  كام  رقمية  شبكة  عىل  تعتمد  حيث 

الوصول  بهدف  للشبكة  ومنذجة  محاكاة  برنامج 

وتحرص  العاملية  واملواصفات  املعايري  أفضل  إىل 

تحافظ  للبيئة  صديقة  مواد  استخدام  عىل  الهيئة 

املياه  شبكات  خطوط  تنفيذ  يف  املياه  جودة  عىل 

العاملية يف  الفنية  املواصفات  إتباع أفضل  يتم  كام 

التحكم  يتم  حتى  ممكن  ضغط  بأدىن  املياه  ضخ 

. وأشار إىل أن  يف الترسبات واملحافظة عىل املياه 

املياه  لشبكات  كامل  صيانة  برنامج  نفذت  الهيئة 

يف عدد من مناطق إمارة الشارقة حيث تم تغيري 

مام  والتوصيالت  الخطوط  ومعالجة  التمديدات 

ساهم يف تحسني جودة املياه وعذوبتها.

    وأوضح أن الهيئة حققت طفرة كبرية يف مجاالت 

عملها يف مجال املياه حيث تم مؤخراً اإلنتهاء من 

تنفيذ خط اسرتاتيجي للمياه من منطقة الصجعة 

مرت  كيلو   19 وبطول  ملم   800 بقطر  حلوان   إىل 

الخط  ويأيت  درهم  مليون   19 إىل  تصل  وبتكلفة 

الذي  االسرتاتيجي  املياه  لخط  استكامالً  الجديد 

بقطر  الصجعة  إىل  الحمرية  من  الهيئة  نفذته 

900 ملم وبطول 36 كيلو مرت وبكلفة تقديرية ) 

الخط ضمن خطط  45  مليون درهم( ويأيت هذا 

الهيئة ومرشوعاتها لتوفري إمدادات املياه يف إمارة 

أن  موضحاً  املستدامة،   التنمية  وتحقيق  الشارقة 

يف  كيلومرت   3000 من  ألكرث  متتد  املياه  شبكات 

الشارقة ويبلغ اإلنتاج 110 ماليني جالون يومياً يف 

املياه  ، كام تم االنتهاء من شبكات  الشارقة  إمارة 

يف مناطق الرحامنية والسيوح  وأصبحت جاهزة يف 

حتى  األوىل  املنطقة  من  الرحامنية  مناطق  جميع 

املنطقة العارشة. 

املواصفات  بأفضل  املياه  تنتج  الهيئة  أن      وأكد 

العاملية حيث يبلغ متوسط  مجموع نسبة األمالح  

ومن  لرت.  لكل  جرام  ميل   500 املياه  يف  الذائبة 

املياه  مجال  يف  الهيئة  حققتها  التي  االنجازات 

كجزء  وتفعيله  االسرتاتيجي  الجويف  الخزان  تنفيذ 

بحيث  الشارقة  يف  املياه  إنتاج  مخرجات  من 

ملدة  للشبكة  يومياً  جالون  مليون  حوايل  يضيف  

رفع  وتم  جالون  مليون   30 بسعة  وبدأ  شهرين 

وتم  التخزينية إىل 50 مليون جالون يومياً  القدرة 

مؤخراً إجراء دراسة استشارية بالتعاون مع جامعة 

اإلمارات بخصوص زيادة السعة التخزينية إىل 100 

مليون جالون وزيادتها إىل 500 مليون يف املستقبل 

بحيث يكون مخزون اسرتاتيجي يغطي احتياجات 

الطوارئ  حاالت  يف  أسبوع  ملدة  الشارقة  إمارة 

واألزمات.

 كهرباء الشارقة تكرم وزير البيئة إلختياره الشخصية 
المتميزة لشهر المياه 
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RUBBER HYDRAULIC HOSES THERMOPLASTIC HOSES
AIRLESS PAINT SPRAY HOSES

INDUSTRIAL HOSES 
(OIL, WATER, CHEMICAL, FOOD, SAND BLAST HOSES) PVC NYLON & STEEL BRAIDED HOSES

TEFLON HOSES
STAINLESS STEEL HOSES HIGH PRESSURE JACK HOSE

PVC SUCTION AND DISCHARGE HOSE
PU VENTILATION & SILICONE HOSES
PVC DUCT HOSE

Mobile: +971 50 3041019 / +971 50 6465370 / +971 50 8908416 
P.O. Box: 150620, Sharjah, U.A.E.
E-Mail: semarate@emirates.net.ae / sales@sailemarate.com
info@sailemarate.com   Website: www.sailemarate.com

Tel: +971 6 5424300
Fax: +971 6 5423343

Tel: (06) 526 0414 / 526 0415     Fax: (06) 526 0416 / Mobile: 050 304 1019
Email: sailuae@emirates.net.ae | Website: www.seaa�oat.com

Engineering Solutions - from Hull to Mast

OUR YARDOUR YARD QUALITYQUALITY QUALITYQUALITYTRAINING IN PROGRESSTRAINING IN PROGRESS

WE SPECIALIZE IN HIGH PRESSURE PIPELINE WORKS
FOR OFFSHORE / OIL AND GAS INDUSTRIES

SPECIALIST:
Fabrication of Carbon Steel / Stainless Steel / Hydraulic Pipeline Works
for Rigs / Ships, with Approved Welding Procedures / Welder’s Quali�ication 
and Equipment to handle Fast Fabrication with no compromise on the Quality.

INHOUSE TESTING FACILITY UPTO 40000 PSI

CRIMPING FACILITY UP TO 12

COMPOSITE HOSES HAMMER UNION
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الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  التقى      

من  وفداً  الشارقة   ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس 

جواد  برئاسة  العاملية  مايكروسوفت  رشكة 

الجانبان  وبحث  للرشكة  االقليمي  املدير  الرضا 

مجال  يف  بينهام  الخربات  وتبادل  التعاون  أوجه 

والتطبيقات  الربامج  وتوفري  املعلومات  تكنولوجيا 

تجسيداً  وذلك   وتحديثها،  التحتية  البنية  وأنظمة 

العمل وفق  تطوير مجاالت  الهيئة يف  السرتاتيجية 

أفضل املعايري العاملية .

الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأوضح      

رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة تسعى 

التقنيات  أحدث  لتطبيق  الحالية  املرحلة  خالل 

تطوير  من  واالستفادة  املتقدمة  والتكنولوجيا 

وتسهيل  اإلجراءات  تبسيط  بهدف  التقنية  الربامج 

الخدمات التي تقدمها  الهيئة ألفراد املجتمع.

رشكة  وفد  زيارة  خالل  تم  أنه  إىل  وأشار   

لتفعيل  العامة  األطر  وضع  للهيئة  مايكروسوفت 

األمثل  االستغالل  حيث  من  الطرفني  بني  التعاون 

وخرباتها  من خدماتها  واإلستفادة  الرشكة  لقدرات 

التقنّية يف تطوير أعامل الهيئة. وأضاف أن الربامج 

تعزيز  يف  كبري  حد  إىل  تسهم  املتطورة  التقنية 

مستوى رضا املشرتكني من خالل تسهيل الخدمات 

األداء  تطوير  يف  كذلك  وتسهم  الوقت  واختصار 

الوظيفي لكودار الهيئة.

    وأشار إىل أن رشكة مايكروسوفت من كربيات 

التعاون  لتفعيل  الهيئة  وتسعى  العاملية  الرشكات 

أمن  مجال  يف  خاصة  املقبلة   املرحلة  معها خالل 

تقنيات  من  وغريها  الشبكات  ومراقبة  املعلومات 

وتزويدها  الهيئة  أهداف  تحقيق  يف  تفيد  حديثة 

بأنظمة إلكرتونية متطورة تخدم األداء يف مختلف 

باملرشوعات  االرتقاء  يف  وتساهم  القطاعات 

يف  الهيئة  تنفذها  التي  والتطويرية   التنموية 

مختلف املجاالت. ومن جانبه استعرض جواد الرضا 

التطبيقات  مايكروسوفت  لرشكة  االقليمي  املدير 

يف  حققتها  التي  املنجزات  وأهم  للرشكة  الحديثة 

والسالمة  باألمن  الخاصة  العمليات  مراقبة  مجال 

للموظف واملنشأة وبرامج مراقبة الشبكات . 

الدكتور  أبداه سعادة  ملا  تقديره   وأعرب عن      

ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم   راشد  املهندس 

الشارقة من تعاون مع الرشكة، معرباً عن تطلعات 

ومياه  كهرباء  هيئة  مع  التعاون  لتوثيق  الرشكة  

الشارقة مستقباًل .

كهرباء الشارقة تبحث مع مايكروسوفت تحديث التطبيقات وأنظمة البنية التحتية

     بحث سعادة الدكتور املهندس راشد الليم رئيس 

للهيئة  الرئييس  باملقر  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة 

مع وفد من مجموعة عبداللطيف جميل ضم كاًل 

األعامل  لتطوير  العام  املدير  السعدي  رعد  من 

املشاريع  مدير  أروزامينا،  دييجو  دي  وروبريتو 

لرشكة  التنفيذي  الرئيس  باملجموعة  الخاصة 

املشرتك  التعاون  تفعيل  والبيئة،  الطاقة  خدمات 

واالستثامر  الشمسية  الطاقة  مشاريع  مجاالت  يف 

الخاص  القطاع  التي من شأنها أن تشجع مشاركة 

أحدث  وكذلك  اإلسرتاتيجية،  املرشوعات  يف 

لتوفري  املتجددة، وذلك  الطاقة  التقنيات يف مجال 

يف  واملحافظة  الطاقة  من  املستقبلية  االحتياجات 

الوقت نفسه عىل املوارد الطبيعية والبيئة. 

الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأوضح 

الخربات  تبادل  الهيئة تحرص عىل  أن  اللقاء  خالل 

تنفذها  التي  واألبحاث  الدراسات  من  واالستفادة 

والعربية  املحلية  والهيئات  الرشكات  مختلف 

تناسب  التي  الدراسات  أفضل  وتطبيق  والعاملية 

النهضة  ومتطلبات  الحتياجات  وفقاً  املنطقة 

والتوسع  الشارقة  إمارة  تشهدها  التي  الحضارية 

املستقبيل .

وخطط  الهيئة  اسرتاتيجية  اللقاء  خالل  واستعرض 

التطوير التي اعتمدتها يف مختلف مجاالت عملها، 

والتي ساهمت يف حصولها عىل العديد من الجوائز 

صدارة  يف  وستضعها  عام  خالل  واملحلية  العاملية 

الكهرباء  مجال  يف  تعمل  التي  العاملية  الهيئات 

واملياه والغاز.

ومن جانبه أشاد رعد السعدي املدير العام لتطوير 

مببادرات  جميل  عبداللطيف  مبجموعة  األعامل 

تفعيل  عىل  وحرصها  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة 

التعاون وتطبيق أحدث الدراسات الفنية يف مجال 

الطاقة والحفاظ عىل البيئة،  مشرياً إىل أن الرشكة 

البحث  مجاالت  لتمويل  كبرية،  ميزانيات  تخصص 

الذي  التطبيقي،  التكنولوجي  واالبتكار  العلمي 

املنطقة  يف  املستدامة  التنمية  تحقيق  إىل  يهدف 

الصناعية  القطاعات  احتياجات  تلبية  مع  العربية، 

والحفاظ  الطاقة  مشاريع  خاصة  واالستثامرية 

لخدمة  الكربونية  االنبعاثات  البيئة وتخفيض  عىل 

وتنمية املجتمع، عرب توظيف نتائج البحث العلمي 

والتكنولوجي

وأكد أن املرحلة املقبلة ستشهد مزيد من التعاون 

ومياه  كهرباء  هيئة  بني  االسرتاتيجية  والرشاكة 

الشارقة ومجموعة عبداللطيف جميل يف مجاالت 

وتأهيل  وتدريب  البيئة  عىل  والحفاظ  الطاقة 

ختام  ويف  البرشية.  الكوادر  مهارات  وتطوير 

الهيئة عىل حسن  الرشكة رئيس  الزيارة شكر وفد 

الهيئة  عمل  عىل  قرب  عن  واطالعه  االستقبال، 

ومشاريعها.

كهرباء الشارقة تبحث التعاون مع مجموعة عبداللطيف 
جميل في مشروعات الطاقة الشمسية والحفاظ على 

البيئة

كهرباء الشارقة تبحث مع 
وفد ايطالي صيانة وتطوير 

شبكة الكابالت 
    

الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  استقبل      

وفد من رشكة  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس 

تصميم  يف   املتخصصة  اإليطالية  ميجاراد  ألكون 

بوصالت  الخاصة  االختبارات  وإجراء  وإنتاج 

الكهربائية  للشبكات  الالزمة  واملكونات  الكابالت 

مجلس  عضو  ماتيس  دي  الربتو  املهندس  برئاسة 

والرشاكة  التعاون  الجانبان  وبحث  الرشكة  إدارة 

إمارة  يف  الكابالت  شبكات  لتطوير  االسرتاتيجية 

الشارقة وتوفري أفضل الوصالت وقطع الغيار الالزمة 

راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأكد   . للتطوير 

وتعزيز  خدماتها  لتطوير  تسعى   الهيئة  أن  الليم 

أفضل  وتبني  اتباع  يف  عاملياً  رائدة  كهيئة  مكانتها 

مستلزماتها  وكافة  الكابالت  واستخدام  املامرسات، 

ذات املستوى القيايس والخاضعة لالختبارات، التي 

املطلوبة  والسالمة  األمن  معايري  أعىل  مع  تتوافق 

مبا يضمن الحفاظ عىل أفضل املستويات من حيث 

اإلنتاجية والتنافسية وتقديم أفضل الخدمات التي 

تضاهي املستويات العاملية.

    وأشار إىل أن الهيئة تنفذ برنامج شامل للصيانة 

التوزيع  وشبكات  الهيئة  محطات  لجميع  الوقائية 

من  املقدمة  الخدمات  فعالية  استمرار  لضامن 

وفحص  الدورية  الوقائية  الصيانة  عمليات  خالل 

الكهربائية  واملحوالت  والتوصيالت  التجهيزات 

الهيئة  التزام  إطار  يف  وذلك  منتظمة  فرتات  عىل 

الصيانة  أعامل  لتسهيل  املبتكرة  الحلول  بتقديم 

أوضح   جانبه  .ومن  وكفاءتها  جودتها  وضامن 

إدارة  مجلس  عضو  ماتيس  دي  الربتو  املهندس 

تعتمد  الرشكة  أن  اإليطالية  ميجاراد  ألكون  رشكة 

والبحوث  الشاملة  الجودة  إدارة   نظام  عىل 

العديد  مع  عديدة  سنوات  منذ  وتتعاون  العلمية 

من الجامعات اإليطالية لتطوير منتجاتها لتناسب 

املستخدمة  سواء  الكهربائية  الكابالت  أنواع  كافة 

تلك  أو  املصانع  آالت  وتشغيل  املباين  يف  للرتكيب 

الكهربائية  الطاقة  نقل  يف  املستخدمة  الكابالت 

توليد  محطات  من  والخارجة  بعيدة  مسافات  إىل 

الطاقة  من  هائال  قدرا  بتوزيع  وتقوم  الكهرباء 

الطاقة  نقل  وكابالت  الجهد  عالية  الكابالت  ومنها 

وتيار الجهد العايل املستمر.
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الليم  الدكتور املهندس راشد      استعرض سعادة 

رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة خالل لقائه مع 

وفد من رشكة جرنال إلكرتيك برئاسة يل كوبر نائب 

تبادل  سبل  واملبيعات،  للتسويق  الرشكة  رئيس 

الخربات والتعاون مع رشكة جرنال إلكرتيك إلدارة 

الطاقة يف تنفيذ رؤية متميزة للتطور  خالل املرحلة 

مختلف  ملواجهة  متخصصة  حلول  وتوفري  املقبلة 

خالل  من  الطاقة  قطاع  تعرتض  التي  التحديات 

الرتكيز بصورة أكرب عىل عنارص الكفاءة التشغيلية، 

من  املتجددة  الطاقة  ومرشوعات  واالستدامة، 

التميز  لتحقيق  الهيئة  أطلقتها  التي  املبادرة  خالل 

خالل عام  2015 والتي تتضمن 6 محاور رئيسية.

الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  ورحب 

وعرب  بالوفد  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس 

كهرباء  هيئة  تربط  التي  بالرشاكة  اعتزازه  عن 

وأثنى   ، إلكرتيك  مع رشكة جرنال  الشارقة   ومياه 

للطاقة  الشارقة  ملتقى  يف  الرشكة  مشاركة  عىل 

يعكس  ذلك  أن  معترباً  الهيئة،  نظمته  الذي  األول 

املهمة  املؤمترات  يف  بالتواجد  والتزامها  حرصها 

وتعزيز  لدعم  الرشكة  تبذلها  التي  بالجهود  وأشاد 

العالقات مع الهيئة.

    وتم االتفاق خالل اللقاء عىل التعاون واالستثامر 

النظيفة  الطاقة  مجال  يف  والتطوير  البحث  يف 

إلمارة  تنافسية   وميزة  مضافة  قيمة  لتحقيق 

الشارقة عىل املستوى االقتصادي والبيئي.  وأوضح 

أن الهيئة تركز خالل املرحلة املقبلة عىل االستثامر 

يف قطاع التكنولوجيا النظيفة وتفعيل التعاون مع 

الرشكات العاملية  بهدف التقليل من االعتامد عىل 

مصادر الطاقة التقليدية واألعباء البيئية التي تنجم 

عن إنتاجها.

    وأشار إىل أنه تم خالل اللقاء استعراض الخطط 

يف  الهيئة  ستبدأ  التي  واملرشوعات  والدراسات 

عملها  مجاالت  لتطوير   2015 عام  خالل  تنفيذها 

خاصة يف مجاالت الطاقة املتجددة واإلدارة الذكية 

تنفيذ  يف  الرشكة  خربات  من  واالستفادة  للطاقة 

والفنيني  للمهندسني  متخصصة  تدريبية  برامج 

رئيس  نائب  كوبر  يل  وصف  جانبه،  من  بالهيئة. 

رشكة جرنال اليكرتيك للتسويق واملبيعات التعاون 

بني هيئة كهرباء ومياه الشارقة والرشكة، بالنموذج 

التزام  مؤكداً  التعامل  شفافّية  يف  به  يقتدي  الذي 

والخربات  املعارف  بتبادل  واملستمر  الجاد  الرشكة 

يف  املنطقة  احتياجات  يلبي  مبا  االبتكارات  ودعم 

مجال الطاقة والطاقة املتجددة والحرص عىل امليض 

ومياه  كهرباء  هيئة  مع  التعاون  تفعيل  يف  قدماً 

أكرب  فرص  وتوفري  أفضل  تقنيات  وابتكار  الشارقة 

يف مجال إدارة الطاقة الذكية والطاقة املتجددة.

كهرباء الشارقة تبحث مع جنرال اليكتريك تعزيز 
االستدامة ورؤية التميز لعام 2015 

كهرباء الشارقة تبحث 
مع وفد أمريكي 

مشروعات الطاقة 
والمستدامة المتجددة 

    استقبل سعادة الدكتور املهندس راشد الليم 

رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة مبكتبه وفد 

جيويت  برئاسة  األمريكية  هولتك  رشكة  من  

آسيا  لعمليات  الرشكة  رئيس  نائب  شاترجي 

متعدد  املشرتك  التعاون  الجانبان  وبحث 

الطاقة  كفاءة  تعزيز  تقنيات  حول  األوجه 

الطاقة  مبرشوعات  الخاصة  والدراسات 

واالستفادة  واملستدامة  والنظيفة  املتجددة 

من االمكانات املتوافرة بإمارة الشارقة.

    وأكد سعادة الدكتور املهندس راشد الليم أن 

هذا التعاون يعكس الرؤية املستقبلية للهيئة 

حلول  مجال  يف  التقدم  تعزيز  إىل  والهادفة 

التكنولوجيا  وتطوير  وتطبيق  النظيفة  الطاقة 

للتحديات  التصدي  عىل  القادرة  الحديثة 

النمو  وتحقيق  الطاقة  قطاع  يواجهها  التي 

االقتصادي لبناء مستقبل آمن ومستدام.

الرشكات  مع  التعاون  أن   إىل  وأشار      

يسهم  الرشاكات  وإبرام  املتخصصة  العاملية 

التحديات،  ملواجهة  الرامية  الجهود  تعزيز  يف 

مرشوعات  لتطوير  طريق  خريطة  ورسم 

خالل  من  الشارقة  إمارة  يف  واملياه  الطاقة 

االعتامد عىل املعرفة ودعم االبتكار يف مجال 

التكنولوجيا  أحدث  وتطبيق  النظيفة  الطاقة 

املستخدمة يف كافة املجاالت، السيام يف مجال 

املتجددة  الطاقة  قطاع  يف  والتطوير  األبحاث 

لدعم الجهود العاملية الهادفة إىل التحول نحو 

عىل  والحفاظ  النظيفة  الطاقة  حلول  اعتامد 

بها  تقوم  التي  الكبرية  بالجهود  ونوه  البيئة 

العمل  ودعم  عملها  مجاالت  لتطوير  الهيئة  

إىل  تهدف  التي  االسرتاتيجيات  ورسم  البيئي 

جيويت  وعرب  التلوث.  من  خالية  بيئة  وجود 

األمريكية  نائب رئيس رشكة هولتك  شاترجي 

الطاقة  مجال  يف  حلول  تقديم  يف  املتخصصة 

املتجددة عن رغبة الرشكة يف توسيع مجاالت 

التعاون مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة .
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A wholly owned subsidiary of Paradigm Pioneers Group, Developer Building Contracting LLC is a Category 1 
Specialized Turnkey Civil & Steel Contractor since 2005. The company has successfully completed several 
Industrial and Residential Projects in UAE. DBC has built its reputation through its high performance 
standards and its wide range of services. DBC employs a large team of highly qualified Engineers and 
Managers who ensure complete customer satisfaction through their Professional Excellence. The DBC Head 
Office is located in Sharjah and various Branch Offices spread across Sharjah and Dubai.

Introduction

CO
N

TA
CT U

SWe b s i t e :  w w w . d b c -me . c o m
E-mai l :  i n f o @ d b c -me . c o m

Head Office 
P.O.Box 68595, Sharjah, UAE 
Tel.: +971 65 688 683 | Fax: +971 65 688 684 
Hamriyah Free Zone Office
P.O. Box 50683, Sharjah, UAE
Tel.: +971 65 262 276 | Fax: +971 65 262 278
Dubai Office           
P.O. Box 127573, Dubai, UAE
Tel.: +971 42 556 039 | Fax: +971 42 556 040

DEVELOPER BUILDING CONTRACTING LLC

Turnkey Construction Solutions which includes Civil Construction Works,
Steel Structural Works, MEP & Civil Defence Works
Green Construction & Consultancy
Oil & Gas Terminal, Storage Tanks & Installation relatedactivities
Development of all types of Industrial Facilities and Factories
Laying services pipeline works
Electrical substations & other electrical installations 
WTP, STP & ETP Design & Installation
Construction of services network (water & sewage work)

Services Offered



    أكد سعادة الدكتور املهندس راشد الليم رئيس 

هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة حددت عدد 

املوردين  اختيار  لعملية  والسياسات  املعايري  من 

وتقييمهم دورياً لضامن أعىل معايري الجودة  ومدة 

توريد مقبولة بحيث يكون هوالء املوردون لديهم 

االستعداد لتغيري أسلوب عملهم وتطوير معداتهم 

املختلفة. الهيئة  واحتياجات  متطلبات  لتلبية 

املهندس  الدكتور  استقبال سعادة  ذلك خالل  جاء 

الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم  راشد 

الرئيس  الشايب  غازي  محمد  برئاسة  تونيس  لوفد 

واملتخصصة  للصناعات  صاسام  لرشكة  التنفيذي 

 20 من  املختلف  الجهد  ذات  املحوالت  إنتاج  يف 

الجانبان  وبحث    MBA   200 حتى  فولت  كيلو 

وتوفري  والعمليات  اإلنتاج  إدارة  يف  التعاون  سبل 

متطلبات واحتياجات الهيئة من املحوالت املختلفة 

التكاليف  وأقل  الجودة  مواصفات  أعىل  حسب 

ومراد  العمليات  رئيس  فرتون  محمد  الوفد  وضم 

الشمييس مدير مكتب الرشكة يف اإلمارات .

الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأوضح      

للسعي  حديثة  إدارية  مفاهيم  تتبني  الهيئة  أن 

تقديم  للعاملية يف مستوى  التطوير والوصول  نحو 

الخدمات وضامن تحقيق التنمية املستدامة مشرياً 

إىل أن توفري املواد ومستلزمات إنتاج وتوزيع الطاقة 

االحتياجات  وتقدير  باملخزون  والعناية  واملياه 

َتحَتل مرتبة متقدمة يف أولويات العمل يف الهيئة .

الشاملة  الجودة  الهيئة تعتمد عىل إدارة  وأكد أن 

تقنيات  يف  الرسيع  التطور  من  واالستفادة 

املعلومات واإلتصال وبدأت مرحلة جديدة تعتمد 

لتحقيق  املبتكرة وإسرتاتيجية واضحة  األفكار  عىل 

التميز والريادة يف مجاالت عملها وحققت إنجازات 

من  عدد  استقطاب  من  ومتكنت  نوعية  وطفرة 

واملؤسسات  املتخصصة  العاملية  الرشكات  كربيات 

املالية للتعاون معها يف تنفيذ خطط التطوير خالل 

للصناعات  صاسام  رشكة  وتعترب  املقبلة  املرحلة 

إحدى كربيات الرشكات العاملية يف إنتاج املحوالت 

مبواصفات عالية الجودة .

بزيارة  قام  الهيئة  من  وفد  أن  إىل  وأشار      

أحدث  عىل  لإلطالع  تونس  يف  الرشكة  ملصانع 

التي  واملنتجات  الرشكة  تقدمها  التي  التكنولوجيا 

وصيانتها  املحوالت  تركيب  والتدريب عىل  توفرها 

املرحلة  خالل  وسيتم  هدفها  الزيارة  وحققت 

الرشكة  مع  التعاون  من  ملزيد  التنسيق  املقبلة 

سواء يف توفري متطلبات الهيئة أو تدريب الكوادر 

غازي  محمد  أكد  جانبه  ومن   . املتخصصة  الفنية 

للصناعات  التنفيذي لرشكة صاسام  الرئيس  الشايب 

املواصفات  أحدث  تطبق  الرشكة  أن  التونسية 

املختلف  الجهد  ذات  املحوالت  إنتاج  يف  العاملية 

كهرباء  هيئة  مع  التعاون  من  ملزيد  ونتطلع 

ومواكبة  التطوير  نحو  مسريتها  يف  الشارقة  ومياه 

أحدث تطبيقات التكنولوجيا العاملية وتطوير أداء 

لسعادة  بالشكر  وتقدم  الفنية  البرشية  كوادرها 

التعاون  وروح  االستقبال  الهيئة عىل حسن  رئيس 

التي بدت واضحة خالل اللقاء.

كهرباء الشارقة تحدد معايير إلختيار الموردين وتقييمهم
 وتبحث مع وفد تونسي توفير مستلزمات اإلنتاج بأفضل المواصفات وأقل األسعار

مع رشكة   الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  بحثت      

»يونيليفر العاملية«، اإلعداد ملذكرة تفاهم للتعاون 

يف مجال إدارة الطاقة وترشيد استخدام املياه وذلك 

سعياً من الهيئة إىل توسيع نطاق عملياتها ومشاركة 

من  واالستفادة  رائدة  عاملية  رشكات  مع  خرباتها 

خربات هذه الرشكات لتطوير الخدمات ومقومات 

خالل  ذلك  جاء  املستدامة.   التنمية  نحو  التحول 

استقبال سعادة الدكتور املهندس راشد الليم رئيس 

هيئة كهرباء ومياه الشارقة لوفد من رشكة يونيليفر 

التسويق يف  األمريكية برئاسة وقاص جاويد مدير 

منطقة الخليج العريب حيث تم االتفاق عىل توقيع 

بني  التعاون  تفعيل  مبقتضاها  يتم  تفاهم  مذكرة 

الهيئة ورشكة »يونيليفر« يف مجال تطوير اجراءات 

وتوفري  والطاقة  املياه  استخدام  يف  للرتشيد  الهيئة 

األجهزة  بيع  نقاط  يف  لتستخدم  ترويجية  مواد 

الرتويج  حملة  إدارة  عن  فضاًل  للطاقة  املوفرة 

الخاصة باألجهزة املوفرة للطاقة.

الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأكد      

بني  االسرتاتيجية  والرشاكة  التعاون  تفعيل  أن 

مجالها  يف  الرائدة  العاملية  يونيليفر  ورشكة  الهيئة 

مجال  يف  االيجابية  النتائج  من  مزيد  سيحقق 

يف  وسيساهم  واملياه  للطاقة  األمثل  االستخدام 

إىل  التحول   نحو  مبادئها   وتحقيق  الهيئة  مسرية 

التنمية املستدامة يف إمارة الشارقة. وأكد أن هيئة 

كهرباء ومياه الشارقة تعمل عىل تنفيذ إسرتاتيجية 

متكاملة تهدف إىل تعزيز فرص التعاون والتنسيق 

مع كافة الجهات املهتمة بدعم وتطوير املبادرات 

فعالة،  حلول  وإيجاد  للبيئة،  الصديقة  املستدامة 

الحيوية  املوارد  خاصًة يف مجاالت ترشيد استهالك 

وتخفيض االنبعاثات الكربونية. 

مع  توقيعها  املزمهع  التفاهم  مذكرة  ان  وأكد     

رشكة يونليفر سرتكز عىل تحديد معايري للمحافظة 

للطاقة  املوفرة  األجهزة  واستخدامات  املياه  عىل 

أطلقتها  التي  الرتشيد  حملة  تنفيذ  يف  والتعاون 

تحت  واملياه  الطاقة  استهالك  لرتشيد  الهيئة 

طالب  وتستهدف  مستفيد   الكل  بالرتشيد  شعار 

البيوت  وربات  والجامعات  املدارس  وطالبات 

والتجارية  السكنية  القطاعات  ومختلف  والخدم  

أعرب  جهته  الحكومية.ومن  والجهات  والصناعية 

يف  يونليفر  لرشكة  التسويق  مدير  جاويد  وقاص 

بالتعاون  العريب عن اعتزاز الرشكة  الخليج  منطقة 

مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة يف مبادرتها الرائدة 

بأساليب  والتوعية  واملياه  الطاقة  استهالك  لرتشيد 

بناء  يف  طموحنا  يتحقق  حتى   ، األمثل  االستخدام 

بيئة مستدامة وتوفري حياة أفضل للجميع.

تلتزم بخفض بصمتها  يونيليفر      وأكد أن رشكة 

وهذا  ملنتجاتها  الكاملة  الحياة  دورة  البيئية خالل 

من  املستدامة  للمعيشة  يونيلفر  خطة  من  جزء 

خالل تفعيل الرشاكة مع املؤسسات غري الحكومية 

تثقيف  يف  للمساعدة   ، الحكومية،  والجهات 

األفضل  االستخدام  ضامن  وبالتايل  املستهلكني 

ملواردنا الطبيعية وتطمح الرشكة إىل مضاعفة حجم 

اإلنتاج واالستهالك  تأثري عمليات  األعامل وتقليص 

عىل البيئة .

مذكرة تفاهم بين كهرباء الشارقة و«يونيليفر« للتعاون في مجاالت ترشيد 
االستهالك والتنمية المستدامة 
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الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  أكد      

االستمرار  عىل  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس 

واملحلية  العاملية  الرشكات  كربى  مع  التعاون  ىف 

يف  العمل  وإجراءات  نظم  تطوير  ىف  للتوسع 

األنشطة املختلفة، واستكامل حلقات التطوير التى 

وجود  إىل  مشرياً  متقدمة،  تكنولوجيات  تتطلب 

العديد من الفرص املتاحة ىف قطاع الطاقة بإمارة 

الشارقة أمام الرشكات خالل الفرتة املقبلة. جاء ذلك 

خالل استقبال سعادة الدكتور املهندس راشد الليم  

للسيد فالدميري الرئيس التنفيذي ملجموعة الفطيم 

العالقات  مدير  الرئييس  يوسف  والسيد  للسيارات 

حسني  املهندس  املجموعة،وبحضور  يف  الحكومية 

تم  حيث  الهيئة  يف  املواصالت  إدارة  مدير  قضاه 

بحث دعم التعاون املشرتك يف مجال اعداد برامج 

لتخفيض  والفنيني  للسائقني  متخصصة  تدريبية 

نسبة استهالك الوقود واالنبعاثات الكربونية بنسبة 

%30 وتنظيم ورش عمل لتحقيق االستغالل األمثل 

والصيانة  بالهيئة  تعمل  التي  السيارات  ألسطول 

الالزمة لها.

الهيئة  أن  الليم  راشد  املهندس  الدكتور  وأكد      

تسعى باستمرار لعقد وتوثيق رشاكات إسرتاتيجية 

لخطتها  تحقيقاً  وذلك  الخاص  القطاع  رشكات  مع 

أفضل  تقديم  إىل  تهدف  التي  اإلسرتاتيجية 

البرشية  الكوادر  وتأهيل  للمشرتكني  الخدمات 

تقنية  نظم  وتطبيق  الفنية  املواصفات  بأفضل 

االسرتاتيجيني.  الرشكاء  مع  بالتعاون  متطورة 

التنموية  املشاريع  أهم  اللقاء  خالل  واستعرض 

تحظى  الذي  الكبري  والدعم  الهيئة  تتبناها  التي 

به من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان 

حاكم  األعىل  املجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن 

البنى  يف  واالستثامر  السياسات  وضع  عرب  الشارقة 

جاذبة  كبيئة  متميزة  مكانة  اكسبها  مام  التحتية، 

للرشكات العاملية

    ومثن جهود مجموعة الفطيم وتبنيها ملرشوعات 

االرتقاء  يف  كبري  بشكل  تسهم  متميزة  تنموية 

باملستوى االقتصادي وتخدم سكان إمارة الشارقة. 

الهيئة  بني  تم  الذي  املتميز  التعاون  غىل  مشرياً 

شوكية  رافعة  اول  تحويل  يف  الفطيم  ومجموعة 

للعمل بالغاز الطلبيعي يف منطقة الرشق األوسط 

مصنع  مركبات  أسطول  تجهيز  يف  التعاون  وكذلك 

تم  أنه  وأشار  املواصفات.   بأحدث  زالل  مياه 

اآلليات  حول  النظر  وجهات  تبادل  اللقاء  خالل 

من  والحد  البيئة  عىل  للحفاظ  اتخاذها  الالزم 

املتزايدة  الكربونية  لالنبعاثات  السلبية  التأثريات 

متخصصة  تدريبية  برامج  إعداد  االتفاق عىل  وتم 

للفنيني وتنظيم زيارة لعدد من املهندسني والفنيني 

اليابان لالطالع عىل  بالهيئة ملصنع رشكة تويوتا يف 

االتفاق  تم  كام  املجال،  تكنولوجيا يف هذا  أحدث 

عىل تنظيم ورش عمل وتدريب لتحقيق االستغالل 

بالهيئة  تعمل  التي  السيارات  ألسطول  األمثل 

والصيانة الالزمة لها . 

التنفيذي  الرئيس  فالدميري  أكد  جهته،  من       

تستهدف  الرشكة  أن  للسيارات،  الفطيم  ملجموعة 

خالل الفرتة املقبلة تفعيل التعاون مع هيئة كهرباء 

ومياه الشارقة وذلك ىف ضوء الفرص املتاحة ىف هذا 

باالعتامد  افضل  خدمات  وتقديم  الواعد  القطاع 

عىل مقومات تدعم العمل وتدفع به نحو التقدم.

ومثن استقبال سعادة الدكتور املهندس راشد الليم 

رئيس الهيئة للوفد وانفتاحه عىل الرشكات العاملية 

الجوانب  ومراعاة  الطاقة  بواقع  للنهوض  وتطلعه 

البيئية يف جميع املرشوعات ومنها مجال النقل.

بهدف تخفيض كميات الوقود واالنبعاثات الكربونية
برامج  واعداد  التعاون  تفعيل  الفطيم  مجموعة  مع  تبحث  الشارقة  كهرباء 

     بحث سعادة الدكتور املهندس راشد الليم رئيس تدريبية للصيانة واالستخدام األمثل  لسيارات الهيئة 

رئيس  كاظم عيل  الشارقة مع  ومياه  كهرباء  هيئة 

اإلسالمي  نور  ببنك  للرشكات  املرصفية  الخدمات 

خالل  االسرتاتيجية  والرشاكة  التعاون  تفعيل  سبل 

ملرشوعات  الالزم  التمويل  وتوفري  املقبلة  املرحلة 

بالطاقة  الخاصة  الخدمات  وتطوير  التحتية  البنية 

واملياه ، والتعاون يف تحقيق رؤية الهيئة الرامية إىل 

االرتقاء مبستوى الخدمات ، وتبني أفضل املبادرات 

وتوفري حلول ذكية ومتطورة لتلبية مختلف رغبات 

وتطلعات املشرتكني ، من منطلق دورها كمؤسسة 

مستدامة عىل مستوى عاملي .

الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأكد      

سعيها  إطار  يف  الشارقة   ومياه  كهربا  هيئة  أن 

الخدمات  وتقديم  التميز  نحو  واملستمر  الدؤوب 

كل  لتقديم  الدائم  والسعي  عاملية،  مبواصفات 

واالعتامد  الخدمات  من  وحديث  مبتكر  هو  ما 

عىل  تحرص  للطاقة،  الذكية  والحلول  اإلدارة  عىل 

التعاون مع مراكز األبحاث والرشكات واملؤسسات 

متكاملة  منظومة  إلعداد  والعاملية  املحلية  املالية 

من  نوعية  نقلة  تحقيق  يف  فعال  بدور  تسهم 

وتوفريها عىل  للمشرتكني  املقدمة  الخدمات  حيث 

العاملية  الجودة  معايري  ألعىل  وفقاً  الساعة   مدار 

وأفضلها. 

     وأوضح  أن الهيئة تعمل عىل تسهيل وتطوير 

حيث  متعامليها،  لجمهور  تقدمها  التي  الخدمات 

ومتوازنة،  فعالة  تحتية  بنية  تأسيس  عىل  عملت 

الخدمات  وتبني  الذكية  الحلول  مسرية  وعّززت 

وإطالق  املشرتكني  إجراءات  وتبسيط  الذكية 

املجتمع.  لخدمة  تهدف  التي  املبادرات  من  عدد 

والخطط  املرشوعات  اللقاء  خالل  واستعرض 

والفرص  الشارقة  ومياه  كهرباء  لهيئة  املستقبلية 

املتاحة للتعاون والرشاكة مع بنك نور اإلسالمي يف 

مرشوعات استكامل وتطوير البنية التحتية الالزمة 

النمو  مسرية  لدعم  واملياه  الطاقة  ملرشوعات 

االقتصادي والتنمية االجتامعية التي تشهدها إمارة 

الشارقة.  

الخدمات  رئيس  عيل  كاظم  أكد  جانبه  ومن      

حرص  اإلسالمي  نور  ببنك  للرشكات  املرصفية 

التعاون مع هيئة كهرباء ومياه  البنك عىل تفعيل 

الشارقة واالستفادة من فرص النمو املهمة يف متويل 

واملياه  بالطاقة  الخاصة  التحتية  البنية  مرشوع 

غري  مبعدالت  تنمو  التي  العمل  مجاالت  وتطوير 

»بنك  أن  إىل  وأشار  األخرية.  الفرتة  مسبوقة خالل 

نور اإلسالمي« يوفر حلول متويل جذابة ومتوافقه 

مع أحكام الرشيعة اإلسالمية للمرشوعات املختلفة 

قامئة  التحتية عىل رأس  البنية  االستثامر يف  ويضع 

القطاع  هذا  تطوير  استمرار  لتمكني  أولوياته 

األسايس.

اإلسالمي  نور  بنك  مع  تبحث  الشارقة  كهرباء 
مشروعات البنية التحتية وتطوير الخدمات

I N D U S T R I A L  E N G I N E E R I N G  A N D  O P E R AT I O N S  M A N A G E M E N T  S O C I E T Y
“ A C H I E V I N G  A N D  S U S T A I N I N G  O P E R A T I O N A L  E X C E L L E N C E ”

Dr. Ahad Ali
Lawrence Technological University
Conference Chair, IEOM 2015

Majid Abab
The Boeing Company
Industry Co-Chair, IEOM 2015

Resh Plaha
Crystal Quality UK Ltd.
Industry Co-Chair, IEOM 2015

Dr. Abdur Rahim
University of New Brunswick
Honorary Chair, IEOM 2015

Dr. Ahad Ali            Majid Abab             Resh Plaha               Dr. Abdur Rahim

This award is presented to
IEOM Distinguished Service Award

In Appreciation for Distinguished Support as a Keynote Speaker at the
2015 International Conference on Industrial Engineering and Operations

Awarded at 2015 IEOM Conference, Hyatt Regency Dubai, UAE on March 4.

Management (IEOM) and Outstanding Service to Industrial Engineering and

Asam Al Mulla

Operations Management Profession.

المؤتمر  في  تشارك  الهيئة 

الطاقة  لصناعة  الدولي 

وإدارة العمليات

راشد  املهندس  الدكتور  تشجيع سعادة  إطار    يف 

املؤمترات  يف  املشاركة  عىل  الهيئة  رئيس  الليم 

الدولية واملحلية وتبادل الخربات وتطوير املهارات 

، تم تكريم املهندس عصام املال مدير إدارة املياه 

العمليات  وإدارة  الطاقة  لصناعة  الدويل  باملؤمتر 

عمل  ورقة  وتقدميه  املؤمتر  يف  ملشاركته  وذلك 

باملؤمتر 
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    أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن إلغاء جميع 

الخطوط الهوائية للضغط املنخفض باملناطق السكنية 

وإلغاء نظام 6.6 من الحدود اإلدارية للمنطقة الوسطى 

إلغاء  تم  كام  .الصجعة(،  .الرفيعة  .العطني  )الفالح 

املداخل  يف  العايل   للضغط  الهوائية  الخطوط  جميع 

الرئيسية للمناطق العمرانية وفصل املناطق  واملمرات 

مع  الزراعية  املناطق  عن  الحكومية  واملباين  السكنية 

الهيئة  ونفذت  البطائح  منطقة  يف  األحامل  توزيع 

مرشوع لتخفيض كميات الطاقة املستخدمة يف أعمدة 

تغيري نظام  تزيد عن  %25  من خالل  بنسبة  اإلنارة 

بحيث  اإلنارة  توزيع  صناديق  يف  الكهربائية  الدوائر 

تعمل بالطريقة الكلية من الساعة 6:00 مساء و حتى 

املستخدمة  الطاقة  نصف  فصل  يتم  ثم  مساء   12:00

والوقت  الطاقة  توفري  يف  ساهم  مام  تلقائيا  لإلنارة 

وتكاليف اإلنتاج وتقليل الصيانة واملواد املستخدمة.

رئيس  الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأوضح 

الذي  التطوير  أعامل  أن  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة 

الوسطى  املنطقة  واملياه يف  الطاقة  تشهده مرشوعات 

الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  لتوجيهات  تنفيذاً  يأيت 

سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم 

الشارقة برضورة توفري الخدمات مبستويات ومواصفات 

عاملية لكافة املناطق يف إمارة الشارقة. 

للمنطقة  إدارة  استحدثت  الهيئة  أن  إىل  وأشار       

والتطوير  الصيانة  أعامل  تنفيذ  وتواصل  الوسطى 

السكنية   املناطق  لجميع  التغذية  تم  حيث  باملنطقة 

يف  املغذيات  بني  األحامل  وموازنة  أرضية  بكابالت  

حدوث  عدم  إىل  أدى  مام  السكنية  الفالح  منطقة  

إنقطاع للتيار الكهربايئ بعد إحالل الخطوط الهوائية.

وأوضح املهندس خليفة الطنيجي مدير إدارة املنطقة 

الوسطى أنه تم تركيب جهاز  )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 

وتجديد  وإحالل  الكهرباء  استمرار  لضامن  كم   10

خطوط التغذية مبوازاة الطرق الرئيسية لرسعة كشف 

األعطال وصيانتها .

     وأوضح أنه فيام يخص مرشوعات إنارة الشوارع يف 

بني  والتعاون  بالتنسيق  التغذية  تتم  الوسطى  املنطقة 

ومياه  كهرباء  وهيئة  واملاء  للكهرباء  االتحادية  الهيئة 

إنارة  عمود   10636 عىل  املنطقة  وتحتوي   الشارقة 

وتختلف   صندوق   210 اإلنارة  توزيع  صناديق  وعدد 

 – وات   250 بني  ترتاوح  لألعمدة حيث  اإلضاءة  قدرة 

400 وات – 600وات. وأشار إىل أن املساحة اإلدارية 

إدارة  عليها  ترشف  التي  والكابالت  الهوائية  للخطوط 

وأن  متفرقة   مرت  كيلو   600 تبلغ   الوسطى  املنطقة 

عدد املحوالت التي ترشف عليها 1150 محول ومتابعة 

10636 عمود إنارة متفرقة

    أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن عدد األرس 

التي استفادت من توصيل التيار الكهربايئ لخيم العزاء 

اإلمارة  مناطق   مختلف  من  أرسة   295 للمواطنني، 

الخيام  من  املستفيدين  عدد  وأن   2014 عام  خالل 

خالل شهري يناير وفرباير من العام الحايل بلغ 50 أرسة 

الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  مبادرة  إطار  يف  وذلك 

سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم 

الشارقة، بتشييد خيم العزاء للمواطنني وتوصيل التيار 

سعادة  وأكد  مجاناً.  املختلفة  والتجهيزات  الكهربايئ 

الدكتور املهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه 

للخيام  الكهربايئ  التيار  توصيل  إجراءات  أن  الشارقة، 

الخاصة باملناسبات تتم يف أرسع وقت ودون أية رسوم، 

وذلك يف إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور 

األعىل  املجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان 

حاكم الشارقة برضورة التيسري عىل جميع سكان إمارة 

الشارقة، من مواطنني ومقيمني.

     وأشاد مببادرة حاكم إمارة الشارقة التي لها دور كبري 

العزاء، ومراعاة  األعباء عىل أصحاب  التخفيف من  يف 

أن  وأكد  املتوىف.  أرسة  بها  متر  التي  الحرجة  األوقات 

رضا  تحقيق  عىل  تحرص  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة 

مع  بالتواصل  تقوم  حيث  ومالحظاتهم  املتعاملني 

جميع املستفيدين من خيام العزاء عن طريق الزيارات 

امليدانية واالتصال بهم لالطالع عىل مدى رضاهم عن 

ومقرتحاتهم.  مالحظاتهم  من  واالستفادة  الخدمة 

بالهيئة،  الطوارئ  إدارة  مدير  األحمد  رشيف  وأوضح 

األعراس  لخيام  الكهربايئ  التيار  توصيل  إجراءات  أن 

املتعهد  قيام  تشمل  املتعهد  بواسطة  واملناسبات 

مبراجعة قسم التوصيل بإدارة خدمات الكهرباء، حيث 

املكان، وتوضيح  الفور مبعاينة  الفنيني عىل  أحد  يقوم 

الطاقة املطلوبة عىل منوذج التوصيل املوجود بالقسم، 

ال  مدة  يف  واالنتهاء  للتوصيل  مكان  أقرب  وتحديد 

تتجاوز ساعة واحدة فقط.

     ويف حالة حدوث ظروف طارئة، وطلب توصيل التيار 

للمتعهد  ميكن  الرسمي  الدوام  بعد  للخيام،  الكهربايئ 

مراجعة إدارة الطوارئ التي تعمل عىل مدار الساعة، 

أن  بعد  وذلك  التوصيل،  إجراءات  باتخاذ  يقوم  حيث 

للحصول  املدين  الدفاع  إدارة  مبراجعة  املتعهد  يقوم 

لضامن  وذلك  الكهربايئ،  التيار  بتوصيل  املوافقة  عىل 

إجراءات األمن والسالمة بالخيمة. وفيام يخص توصيل 

أوضح  الحكومية،  العزاء  لخيام  مجانا  الكهربايئ  التيار 

الشخص  قيام  تشمل  اإلجراءات  أن  األحمد   رشيف 

 993 الشارقة  ببلدية  باالتصال  وفاة  حالة  لديه  الذي 

الخكومية  الجهات  وتتوىل  فقط  املكان  عن  واإلبالغ 

االنتهاء من كافة اإلجراءات حيث تقوم بلدية الشارقة 

بتعبئة منوذج توصيل وإرساله إىل إدارة الطوارئ بهيئة 

ومتعهد  املدين  الدفاع  وإدارة  الشارقة  ومياه  كهرباء 

تركيب الخيمة. 

ومياه  كهرباء  بهيئة  الطوارئ  إدارة  وتقوم         

الشارقة مبعاينة املكان وتحديد نقطة التوصيل وتجهيز 

الكابالت  املطلوبة من مخازن الطوارئ، وعند االنتهاء 

الطوارئ  قسم  بإبالغ  الخيمة  متعهد  يقوم  العزاء  من 

لبقية  وكذلك  للمخازن  الكابالت  وإعادة  التيار  بفصل 

خيام العزاء. وأكد أن إدارة الطوارئ تحرص عىل تنفيذ 

رئيس  الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  توجيهات 

التي مير بها األهايل يف حاالت  الهيئة مبراعاة الظروف 

تضمن  التي  االجراءات  كافة  اتخاذ  ورضورة  الوفاة  

الخدمات مبواصفات عاملية وتيسري اإلجراءات،  تقديم 

املناسبات  يف  للخيام  الكهربايئ  التيار  توصيل  ورسعة 

املختلفة واتخاذ كافة إجراءات األمن والسالمة.

 كهرباء الشارقة تعلن إلغاء الخطوط الهوائية للضغط المنخفض 
لتخفيض  ومشروع  الوسطى  المنطقة  في  السكنية  بالمناطق 

استهالك األعمدة بنسبة 25 %

لخيام  الكهربائي  التيار  توصيل  من  تستفيد  أسرة   295
العزاء خالل عام 2014 

وبدون  ساعة  تتجاوز  ال  اإلجراءات  تؤكد  الشارقة  كهرباء 
رسوم
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تنظم  الشارقة  كهرباء 
مع  بالتعاون  محاضرة 
حول  األحمر  الهالل 
مفاهيم وأساليب العمل 

التطوعي

بالتعاون  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  نظمت      

الشارقة،  األحمر  الهالل  بفرع  املتطوعني  قسم  مع 

التطوعي  العمل  وأساليب  مفاهيم  بعنوان  محارضة 

قدمها عبد اللطيف القايض ونادية القطان تم خاللها 

استعراض لربنامج » ساهم » التطوعي اإلنساين، الذي 

املنتسبني  املتطوعني  من  مجموعة  تأهيل  يف  يسهم 

استقطاب  عىل  الرتكيز  ويكون  األحمر،  الهالل  لهيئة 

يف  األساسيني  املتطوعني  إىل  إضافة  واإلناث،  الذكور 

 18-40 بني  أعامرهم  ترتاوح  ممن  األحمر،  الهالل 

يف  املستهدفة  العمرية  الفئة  هذه  تعترب  سنة، حيث 

ودورات  لربامج  الجدد  امللتحقون  ويخضع  الربنامج، 

تأهيلية أساسية. 

   وتطرقت املحارضة إىل دور متطوعي الهيئة، والذي 

والربامج  األولية  اإلسعافات  برامج  تنفيذ  يف  يتمثل 

املوجهة لأليتام، ونرش الوعي بالقانون الدويل اإلنساين، 

وبرامج الدعم النفيس للفئات املستهدفة، والحمالت 

األعامل  يف  واملساندة  التربعات،  جمع  يف  املوسمية 

املساعدات  برامج  يف  واملساهمة  واملكتبية،  اإلدارية 

املحارضة  خالل  وتم  االجتامعي  والبحث  املحلية، 

تسجيل عدد من موظفي الهيئة يف الربنامج  .

    

التطوعي  »ساهم«  برنامج  أن  بالذكر  جدير      

الهالل األحمر  العامة، بهيئة  اإلنساين، أطلقته األمانة 

لالنخراط  عدد  أكرب  الستقطاب  أبوظبي  يف  اإلمارايت، 

يف األعامل التطوعية اإلنسانية ويتبناه الهالل األحمر 

العمل  يف  الرتغيب  إىل  خالله  من  ويسعى  بالشارقة، 

يسوده  متكاتفا  مجتمعا  ليخلق  واإلنساين،  التطوعي 

روح املحبة، والتعاون، واأللفة 

تنظم  الشارقة  كهرباء 
لتعزيز  المسنين  لدار  زيارة 

التواصل والتراحم

لدار  زيارة  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  نظمت     

املجتمعية  ومبادراتها  خطتها  ضمن  املسنني،  رعاية 

الرامية إىل تعزيز التواصل مع كل املؤسسات املعنية 

الزيارة  خالل  وتم  واالجتامعي،  اإلنساين  بالجانب 

املتميزة  واألنشطة  الفعاليات  من  مجموعة  تنظيم 

نالت إعجاب املسنني . وتم خالل الزيارة تفقد الدار 

التي  والرعاية  والخدمات  املرافق  أهم  واستعراض 

تقدمها للمسنني.

الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأكد      

هموم  مع  التفاعل  عىل  الهيئة  حرص  الهيئة  رئيس 

واحتياجات كل فئات املجتمع، واملشاركة يف املشاريع 

وأن  وألفراده،  للمجتمع  العام  النفع  ذات  الخدمية 

املجتمعية  املبادرات  من  العديد  يف  تشارك  الهيئة 

واإلنسانية التي تصب جميعها يف مصلحة املجتمع . 

وأضاف أن املسنني أصحاب فضل، فهم أفنوا حياتهم 

رعايتهم  من  فالبد  ومجتمعهم،  أرسهم  خدمة  يف 

الصحية  املختلفة  احتياجاتهم  وتلبية  بهم  واالهتامم 

والنفسية واالجتامعية، وكذلك نحرص عىل احرتامهم 

وتوقريهم، وهو ما حث عليه ديننا اإلسالمي الحنيف، 

وجرت عليه قيمنا االجتامعية األصيلة .

    واكد أن الهيئة تسعى من خالل برامجها التوعوية 

والقيم  القواعد  وتعزيز  ترسيخ  إىل  والتثقيفية 

كونهم  الهيئة  لدى موظفي  املسنني  لرعاية  األخالقية 

جزءاً ال يتجزأ من مكونات األرسة واملجتمع. وتنوعت 

رعاية  بدار  الهيئة  قدمتها  التي  واألنشطة  الفعاليات 

الهدايا  بعض  توزيع  تم  حيث  بالشارقة،  املسنني 

كام  معهم،  الودي  الحديث  وتبادل  املسنني  عىل 

الدار بأهمية ترشيد  الهيئة محارضة ملوظفي  نظمت 

االستهالك وطرق األمن والسالمة .



التسعة  الشارقة خالل  كهرباء ومياه  نفذت هيئة      

يف  الشوارع  إلنارة  املرشوعات  من  عدد  املاضية  أشهر 

مختلف مناطق إمارة الشارقة تضمنت مناطق الجامعة 

والشارع  الحصن  دبا  يف  املائية  والقناة  القاسمية 

الداخيل الذيد – البديع ومنطقة العزرة والحمرية كام 

تم تطبيق بعض األفكار واملقرتحات املبتكرة لتخفيض 

استهالك مصابيح اإلنارة يف بعض الشوارع بنسبة تصل 

الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأكد   55% إىل 

رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن مرشوعات اإلنارة 

من املرشوعات الحيوية والرضورية التي تواصل الهيئة 

خالل  من  الشارقة  بإمارة  املناطق  بجميع  تنفيذها 

خطة إسرتاتيجية وجدول زمني يتم تطبيقه يف عمليات 

اإلنارة يف كافة املناطق.

الهيئة تحرص عىل تطبيق أفضل النظم     وأوضح أن 

تركيب  خالل  من  الشوارع  إنارة  مجال  يف  العاملية 

بحيث  اإلنارة  أعمدة  يف  ومتطورة  حديثة  مصابيح 

تتناسب مع حالة التطوير التي تشهدها إمارة الشارقة 

دراسات الستخدام  تنفيذ  إىل  إضافة  مناطقها  كافة  يف 

بالشارقة  الشوارع  بعض  إنارة  يف  الشمسية  الطاقة 

يف  تنفيذها  تم  التي  اإلنارة  مرشوعات  أن  مؤكداً 

غالبية املناطق بإمارة الشارقة ساهمت يف التقليل من 

الحوادث املرورية التي كانت تقع بسبب قلة اإلضاءة 

وتجميل األحياء السكنية , كام أنها تساهم بشكل فعال 

وللمشاه  السيارات  لسائقي  واألمان  األمن  توفري  يف 

التصميم  مراعاة  ويتم  املستمرة  التنمية  عجلة  ودفع 

يف  املستخدمة  واللمبات  اإلنارة  أعمدة  يف  الجاميل 

اإلضاءة.

اإلنارة  إدارة  بني ياس مدير  املهندس أحمد     وأشار 

يف  إنارة  عمود   175 عدد  تركيب  من  االنتهاء  تم  أنه 

الجامعة القاسمية وكايبالت بطول 7295 مرت، كام تم 

8 مرت عىل جرس  بارتفاع  إنارة  22 عمود  تركيب عدد 

القناة املائية بدبا الحصن ويوجد عىل كل عمود عدد 

مرت   5.3 بارتفاع  عمود   66 عدد  وتركيب  فوانيس   5

وعىل كل عمود 5 فوانيس دائرية وتم متديد كايبالت 

لإلنارة  تحكم  لوحة   2 وتركيب عدد  3000 مرت  بطول 

الداخيل  الشارع  يف  إنارة  عمود   56 تركيب  تم  كام   .

كايبالت بطول 4200 مرت ويف  البديع ومتديد   – الذيد 

منطقة الحمرية تم تركيب 154 عمود إنارة وكايبالت 

 720 تركيب  تم  العزرة  منطقة  ويف  مرت   3000 بطول 

مجال  ويف  مرت    29,100 بطول  وكايبالت  إنارة  عمود 

استهالك  لتخفيض  الهيئة  تنفذها  التي  املرشوعات 

التكنولوجيا  تطبيق  خالل  من  الشوارع  يف  اإلنارة 

من  عدد  الهيئة  نفذت  اإلبداعية  واألفكار  املتقدمة 

اإلنارة  مصابيح  استبدال  تضمنت  املبتكرة  املرشوعات 

الخارجية لحديقة الياش وتركيب مصابيح تعمل بنظام 

بنسبة 55  االستهالك  ( مام سهام يف تخفيض   LED (

الكشافات  الستبدال  مرشوع  الهيئة  نفذت  كام    ،  %

استبدال 316  تم  الرياضية حيث  األندية  يف عدد من 

كشاف 2000 وات لكل كشاف بإجاميل 632 كيلو وات 

كام تم استبدال 224 كشاف 2000 وات لكل كشاف 

استبدال  وتم  الشعب  بنادي  وات  كيلو   448 بإجاميل 

224 كشاف 2000 وات لكل كشاف بإجاميل 448 كيلو 

للكشافات  نظام خاص  وتم تصميم  كلباء  بنادي  وات 

عند  سواء  فقط  الالزمة  اإلضاءة  تشغيل  يتم  بحيث 

يف  ساهم  مام  املباريات  إقامة  أو  التدريبات  إجراء 

تخفيض نسبة كبرية من قيمة االستهالك.

حسب  يتم  اإلضاءة  ملبات  إختيار  أن  إىل  وأشار      

تكون  أن  السكنية  املناطق  يف  يراعى  حيث  املنطقة 

حتى  هادئة  إضاءة  تعطي  التي  النوعية  من  اللمبات 

ال تتسبب يف مضايقة السكان أما يف املناطق الصناعية 

توفر  التي  النوعية  من  اللمبات  فتكون  والتجارية 

إلضاءة  املناطق  هذه  تحتاج  حيث  الشديدة  اإلضاءة 

قوية . وأوضح أن تشغيل وفصل التيار الكهربايئ بجميع 

الوقت  منظم  من خالل  أتوماتيكياً  يتم  اإلنارة  أعمدة 

املوجود بجميع املناطق وتتم متابعته وصيانته بصفة 

أفضل  تراعي  بالهيئة  الفنية  الفرق  أن  وأكد  دورية. 

وسائل األمن والسالمة يف تركيب أعمدة اإلنارة وتعمل 

عىل مراجعة الصيانة يف جميع الشوارع واملناطق.

كهرباء الشارقة تنفذ مشروعات إلنارة الشوارع في 
عدد من المناطق وتطبق أفكار مبتكرة لتخفيض 

االستهالك بنسبة 55 % 

من   عدد  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  أنجزت      

االستفادة  مجاالت  توسيع  إىل  تهدف  التي  املرشوعات 

من مزايا شبكة الغاز الطبيعي يف مختلف مناطق إمارة 

الشارقة حيث تم استبدال السخانات الكهربائية بأخرى 

من   %  80 من  أكرث  يف  الطبيعي  بالغاز  تعمل  مركزية 

توصيل  تنفيذ مرشوع  وتم  الشارقة  مدينة  يف  الفنادق 

تجاري  برج  يف  الطبيعي  بالغاز  تعمل  مركزية  غالية 

الالزمة   الدراسة  عمل  بعد  طابق   )  25  ( من  مكون 

التي  السخانات  استخدام  عن  متاماً  االستغناء  بهدف 

وترشيد  الطاقة  توفري  يف  يساهم  مام  بالكهرباء  تعمل 

مرشوع   نفذت  كام  البيئة  عىل  والحفاظ  االستهالك 

بالغاز  عالية  بكفاءة  تعمل  مركزية  غالية  توصيل 

الطبيعي يف املستشفى التعليمي التابع لجامعة الشارقة 

وتم استبدال جميع السخانات الكهربائية مام أدى إىل 

توفري جزء كبري من الطاقة .

    وأوضح سعادة الدكتور املهندس راشد الليم رئيس 

االستفادة  يف  التوسع  أن  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة 

مجاالت  يف  واستخداماته  الطبيعي  الغاز  مرشوع  من 

والتوجيهات  الحكيمة  الرؤية  إطار  يف  يأيت  مختلفة 

بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  لصاحب  السديدة 

الشارقة  حاكم  األعىل  املجلس  عضو  القاسمي  محمد 

وتوفري  األساسية  البنية  مبرشوعات  االهتامم  برضورة 

مناطق  جميع  يف  للسكان  الكرمية  الحياة  مقومات 

إمارة الشارقة وتشجيع استخدام الغاز الطبيعي كوقود 

بديل للمحافظة عىل البيئة والتيسري عىل سكان اإلمارة 

الغاز  أن مرشوع  وأكد  لهم.  الخدمات  افضل  وتقديم 

الطبيعي بإمارة الشارقة ميثل تجربة رائدة حيث تنفرد 

الطبيعي  الغاز  الشارقة بوجود شبكة متكاملة لتوزيع 

انطالق  يف  تساهم  ومتطورة  قوية  أساسية  بنية  متثل 

مرشوعات تعميم استخدام الغاز يف مجاالت كثرية.

والتوسع مستمرة يف  التطوير  أن عمليات      وأوضح 

يف  الطبيعي  بالغاز  الخاصة  التمديدات  شبكة  تنفيذ 

الرشقية  واملنطقة  الجديدة  واملناطق  الشارقة  مدينة 

الثانية  املرحلة  تنفيذ  يف  البدء  الحايل  العام  وسيشهد 

مرشوعات  وتنفيذ  الرشقية  املنطقية  يف  املرشوع  من 

للتوسعات مبدينة الشارقة خاصة يف املناطق الجديدة 

عىل  الشارقة  سكان  تشجيع  عىل  الهيئة  وتحرص 

من  لالستفادة  بديل  كوقود  الطبيعي  الغاز  استخدام 

الفوائد املتعددة التي يحققها مقارنة باستخدام الغاز 

املسال )االسطوانات (  حيث يساهم يف الحفاظ عىل 

األمان  ويحقق  اليوم  ساعات  طوال  ومتوافر  البيئة 

وأدق  أرقى  تطبيق  عىل  الهيئة  وتعمل   ، والسالمة 

متديدات  يف  واألمان  الجودة  ومعايري  املواصفات 

مقارنة  التنافسية  أسعاره  إىل  باإلضافة  الشبكة 

باستخدام االسطوانات. وأكد أن مرشوع الغاز الطبيعي 

بإمارة الشارقة حقق نجاحاً كبرياً وتواصل الهيئة إعداد 

وتنفذ الخطط االسرتاتيجية لتطويره حيث يستفيد منه 

التجارية  املناطق  ألف مشرتك يف   250 من  أكرث  حالياً 

والسكنية والصناعية وأن شبكة متديدات الغاز باملدينة 

تنفيذ  إىل  باإلضافة  مرت  كيلو   1800 من  أكرث  بلغت 

وتنفيذ  كيلومرت   80 بطول  بخورفكان  الغاز  متديدات 

 110 بطول  كلباء  مبدينة  الطبيعي  الغاز  متديدات 

كيلومرت، مؤكداً أن الهيئة تحرص عىل تيسري اإلجراءات 

املهندسة  وأوضحت   . الطبيعي  الغاز  لتوصيل  الالزمة 

أنه  الطبيعي  الغاز  توزيع  إدارة  مدير  هده  بن  أمنة 

بناء عىل توجيهات سعادة الدكتور املهندس راشد الليم 

والرسعة  والدقة  الجودة  ضامن  برضورة  الهيئة  رئيس 

وتقديم  الطبيعي  الغاز  تخص  التي  األمور  جميع  يف 

باسرتجاع  قرار  اتخاذ  تم  عاملية  مبواصفات  الخدمات 

بالغاز  للعمل   املنازل  الطبخ يف  أجهزة  تحويل  أعامل 

من  ابتداء  تدريجياً  بالهيئة  الفنيني  مبعرفة  الطبيعي 

شهر أكتوبر 2014 وأنجزت إدارة الغاز الطبيعي 2303 

طلب خالل عام  2014 يف عدد من املناطق من خالل 

مركز الجزات الذي يضم 32 منطقة واملجاز 13 منطقة 

مبركز  العمل  يف  البدء  املايض  األسبوع  خالل  تم  كام 

حلوان الفرعي حيث يضم 36 منطقة. 

    وأشارت إىل أنه تم إستبدال السخانات الكهربائية 

بأخرى مركزية تعمل بالغاز الطبيعي يف أكرث من 80%  

وأربعة  بخمس  واملصنفه  الشارقة  مدينة  يف  الفنادق 

وراديسون  املجاز   – كوبرثون  فنادق  وتتضمن  نجوم 

الرفاعة وفندق املطار  بيتش –  القليعة وكورال  بلو – 

البستان  وفندق  الدويل  الشارقة  مطار   _ سينرتون(   (

املجاز   بودانق وهيلتون  الريان –  القاسمية وفندق   –

بأعامل  العمل  حاليا  وجارى  الخالدية   – والبستان 

من  وغريها  الرفاعة   – الشرياتون  لفندق  التوصيالت 

املشاريع  ومن خالل توصيل تلك السخانات والغاليات 

اإلستهالك  توفري  عىل  العمل  تم  فقد  الطبيعي  بالغاز 

الغاز  خدمة  من  واإلستفادة  الكهربائية  بالطاقة 

الطبيعي والعائد البيئي واإلقتصادي لذلك.

كهرباء الشارقة تنجز عدد من المشروعات لتوسيع 
مجاالت االستفادة من مزايا شبكة الغاز الطبيعي

املهندسة آمنة بن هده
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    أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن تشغيل خط 

املياه من الحمرية إىل الزبري وبدء تزويد املنطقة باملياه 

تحلية  وحدة  من  بدالً  الجديدة  الحمرية  محطة  من 

عن  أكرث  إنتاجية  بطاقة  تعمل  كانت  التي  اآلبار  مياه 

يساهم يف تحسني جودة  مام  يومياً  ألف جالون   100

وعذوبة املياه باملنطقة وتوفري تكاليف تشغيل وصيانة 

الليم  راشد  املهندس  الدكتور  وأوضح سعادة  الوحدة. 

تحرص  الهيئة  أن  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس 

لكافة  الصالحة  النقية  املياه  إمدادات  توفري  عىل 

الشارقة  إمارة  يف  املناطق  جميع  إىل  االستخدامات 

وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور 

سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم 

املواصفات  بأفضل  الخدمات  توفري  برضورة  الشارقة 

تطبق  الهيئة  أن  وأكد  الشارقة.  إمارة  سكان  لجميع 

وتوزيع  إنتاج  يف  العاملية  الفنية  املواصفات  أحدث 

تعتمد عىل  تعتمد عىل شبكة رقمية كام  املياه حيث 

إىل  الوصول  بهدف  للشبكة  ومنذجة  محاكاة  برنامج 

أفضل املعايري واملواصفات العاملية وتحرص الهيئة عىل 

استخدام مواد صديقة للبيئة تحافظ عىل جودة املياه 

أفضل  إتباع  يتم  كام  املياه  شبكات  خطوط  تنفيذ  يف 

ضغط  بأدىن  املياه  ضخ  يف  العاملية  الفنية  املواصفات 

ممكن حتى يتم التحكم يف الترسبات واملحافظة عىل 

املياه .

    وأكد أن الهيئة نفذت برنامج صيانة كامل لشبكات 

املياه يف عدد من مناطق إمارة الشارقة ومنها منطقة 

ومعالجة  التمديدات  تغيري  تم  حيث  القادسية 

جودة  تحسني  يف  ساهم  مام  والتوصيالت  الخطوط 

املياه وعذوبتها. وأشار إىل أن افتتاح وتشغيل املرحلة 

األوىل من محطة الحمرية لتحلية املياه بطاقة إنتاجية 

الرئيسية  الشبكة  ودخولها  يومياً  جالون  مليون   20

ساهم بنسبة كبرية يف تحسني جودة وعذوبة املياه يف 

مدينة الشارقة.

وفقاً  ثابتة  بخطى  السري  تواصل  الهيئة   أن  وأكد      

املستدامة  التنمية  تحقيق  نحو  محددة  إلسرتاتيجية 

الشارقة  إمارة  مناطق  كافة  يف  املياه  ملرشوعات 

بالتعاون مع كربيات الرشكات العاملية ومراكز األبحاث 

املتخصصة وبلغت الطاقة اإلنتاجية ملحطات ووحدات 

تحلية املياه بإمارة الشارقة أكرث من 110 ماليني جالون 

مياه يومياً يتم إنتاجها وفقاً ألفضل املواصفات العاملية 

وصالحة لكافة االستخدامات سواء للرشب أو الطبخ أو 

االستحامم أو غسيل املالبس.

وأوضح املهندس عصام املال مدير إدارة املياه أن الهيئة 

بدأت مرحلة جديدة تعتمد عىل استخدام التكنولوجيا 

إليجاد  املبتكرة  واملقرتحات  األفكار  وتبني  الحديثة 

أن  إىل  مشرياً  العمل  مجاالت  لتطوير  وبدائل  حلول 

تشغيل خط الحمرية / الزبري ساهم يف تحسني جودة 

وعذوبة املياه بنسبة كبرية كام أدى إىل االستغناء عن 

بطاقة  الزبري  منطقة  يف  اآلبار  من  املياه  تحلية  وحدة 

إنتاجية أكرثعن 100 ألف جالون مياه يوميا وساهم يف 

توفري تكلفة التشغيل والصيانة للوحدة وتوفري العاملة 

الالزمة للتشغيل.  

    وأشار إىل أن الهيئة حققت طفرة كبرية يف مجاالت 

من  اإلنتهاء  مؤخراً  تم  حيث  املياه  مجال  يف  عملها 

للمياه من منطقة الصجعة إىل  تنفيذ خط اسرتاتيجي 

مرت  كيلو   19 وبطول  ملم   800 بقطر  اآلبار   محطة 

وبتكلفة تصل إىل 19 مليون درهم ويأيت الخط الجديد 

الهيئة  نفذته  الذي  االسرتاتيجي  املياه  لخط  استكامالً 

الحمرية إىل الصجعة بقطر 900 ملم وبطول 34  من 

كيلو مرت وبكلفة تقديرية ) 45  مليون درهم( ويأيت 

لتوفري  ومرشوعاتها  الهيئة  خطط  ضمن  الخط  هذا 

التنمية  وتحقيق  الشارقة  إمارة  يف  املياه  إمدادات 

من  ألكرث  متتد  املياه  شبكات  أن  موضحاً  املستدامة،  

3000 كيلومرت يف الشارقة ، كام تم االنتهاء من شبكات 

املياه يف مناطق الرحامنية والسيوح  وأصبحت جاهزة 

حتى  األوىل  املنطقة  من  الرحامنية  مناطق  جميع  يف 

بأفضل  املياه  تنتج  الهيئة  أن  وأكد  العارشة.   املنطقة 

املواصفات العاملية حيث يبلغ متوسط  مجموع نسبة 

األمالح  الذائبة يف املياه 500 ميل جرام لكل لرت.

كهرباء الشارقة تعلن عن تشغيل خط مياه الزبير 
لتحسين جودة وعذوبة المياه 
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رالف  النمساوي   ، عاماَ   3٨ بعد 
التقاعد  بسن  ليحتفي  يعود 
في محطة  اللية  والهيئة تكرمه 

    

   استقبل سعادة الدكتور املهندس راشد الليم رئيس 

الهيئة يف مكتبه باملقر الرئييس  النمساوي رالف اوردنر 

إلنتاج  توربينات  أول  تأسيس  يف  شارك  الذي  وأرسته 

الكهرباء بخارياً مبحطة اللية عام 1977  وقدم له درعاَ 

تثميناً للدور والجهد الكبري الذي بذله يف وضع اللبنات 

األساسية لتطوير الكهرباء التي تعد حالياَ من املحطات 

وفاجأت  التميز.  نهج  يف  بها  يستشهد  التي  العاملية 

هيئة كهرباء ومياه الشارقة السيد رالف اوردنر  الذي 

بخارياً  الطاقة  توليد  أول محطات  تأسيس   شارك يف  

الباسمة  اإلمارة  إىل  بزيارة    1977 سنة  الشارقة  يف 

سعود  املهندس   وأوضح   . رساً  أرسته   مع  بالتنسيق 

املهندس  أن  الهيئة  يف  اللية  محطة  مدير  العزيز  عبد 

النمساوي “ رالف اوردنر”  من مؤسيس  أول وحدات  

واحتفلت   ، الطاقة  توليد  عىل  تعمل   التي  البخار 

أرسته والهيئة مبناسبة وصوله إىل سن التقاعد 60 عاماً 

ملفاجأته  علمه   دون  النمسا   من  خصيصاَ  بإحضاره 

أمام املحطة  ونظمت  له أرسته رحلة سياحية مفاجئة 

عىل  عمل  التي  املحطة  إىل  وتحديداً  الشارقة  إىل 

لرؤية  تفاجئ   وعند وصوله  عاماً.    38 قبل  تأسيسها 

سبب  عن  متسائاًل  يعرفها  مل  التي   “ اللية   “ منطقة 

خرج  عندما  كبرية  املفاجأة  وكانت   ، إليها  إحضاره  

بشكل  به  مرحبني  الستقباله  مجموعات  العمل  فريق 

املكان  ذاكرته  واستدعت  األمر  واستدرك   ، رسمي 

الذي عمل فيه بداية حياته وهو مل يتجاوز ال “ 28 “ 

عاماً. اغروقت عينا “ رالف  “ عند رؤيته األساسيات 

التي بارش عىل  تركيبها بنفسه ، وعرب عن إعجابه من 

مستوى التقدم الكبري الذي تشهده الشارقة  من تحول 

يف  اللية  محطة  مدير  وأضاف  كبري.    هيكيل  وتغري 

الهيئة ، أنه بعد 37 عاماَ حل رالف ضيفاً عىل الشارقة 

فام كان من الهيئة سوى ترتيب هذه املفاجأة تقديراً 

وتثميناً لدوره ، حيث يعد رالف من املشاركني األوائل 

يف وضع األسس الفنية  التي مهدت الطريق لنجاحات 

“ كهرباء الشارقة “ الحالية  .

    عقد أعضاء فريق البحث العلمي بالهيئة اجتامعاً 

مع عدد من املتخصصني يف الجامعة األمريكية ملناقشة 

الطرفني  بني  املوقعة  املشرتك  التعاون  اتفاقية  تفعيل 

االتفاقية  حرض  تنفيذ رشوط وأحكام هذه  والبدء يف 

املهندس  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  من   االجتامع 

الربدان  املياه واملهندسة ميادة  إدارة  املال مدير  عصام 

ومن  إدريس  الحسن  محمد  الدين  عالء  والدكتور 

الجامعة األمريكية الربوفيسور ليالند بالنك عميد كلية 

والربوفيسور  الشارقة  يف  االمريكية  بالجامعة  الهندسة 

محمد الرتهوين، عميد مشارك ومدير برامج املاجستري 

رئيس  اكن  عثامن  والربوفيسور عيل  الهندسة  كلية  يف 

عبد  منرص  والربوفيسور  امليكانيكية  الهندسة  قسم 

الصناعية ومدير  الهندسة  رئيس قسم  الحميد حريقة 

برويز  كازي  والدكتور  الهندسية  النظم  إدارة  برنامج 

فتح االستاذ املساعد  بشعبة الهندسة املدنية 

عضو  الحسن  محمد  الدين  عالء  الدكتور  وأوضح      

بحث  االجتامع  خالل  تم  أنه  بالهيئة  البحث  فريق 

والبحثي  العلمي  التعاون  مجاالت  من  عدد  ومناقشة 

شملت  موضوع    14 تضمنت  املقبلة  املرحلة  خالل 

إدارة فواقد وترسب شبكات املياه وتطبيقات  التحكم 

والنمذجة  والخصخصة،  املركزية    والتعهيد  والقياس 

تقنية  واستخدام  البيانات  وإدارة  الهيدروليكية 

شبكات  يف   )KPI( الرئيسية  األداء  مؤرش  القياس 

عىل  املياه  موارد  وإدارة  املياه  امدادات  وخدمات 

أساس التكلفة مقابل العرض والطلب ومحطات بدون 

تفريغ مخلفات سوائل والتربيد املركزي و تقنية املياه  

الضوئية  واملحفزات  الضوئية  األقطاب  طريق  عن 

التوصيل  عالية  قوية  كهربائية  محلوالت  وتكوين 

اللونية  الطبقات  ذات  الشمسية  الخاليا  ومعالجة 

البيولوجي  والرتاكم  املغناطيسية  الحساسة واملياه 

استهالك  وترشيد  العكيس  التناضح  تحلية  نظام  يف 

عىل  االتفاق  وتم  التحلية  محطات  يف  الكيمياويات 

موضوعات  ثالثة  يف  علمية  أبحاث  تنفيذ  يف  البدء 

وكفاءة  املياه  وترسبات  فواقد  إدارة  شملت  عاجلة 

الطاقة وقياس مؤرشات اآلداء الرئيسية يف املياه والغاز 

والطاقة.

في اجتماع لفريق البحث مع الجامعة األمريكية
أبحاث  تنفيذ  في  والبدء  التعاون  تفعيل  على  االتفاق 

عملية في 3 مجاالت ضرورية 
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    وقعت هيئة كهرباء ومياه الشارقة وجمعية اإلمارات 

بني  التعاون  لتعزيز  مشرتك  تعاون  مذكرة   ، للتطوع 

توقيع  مراسم  جرت  وقد  التطوع،  مجال  يف  الجهتني 

مذكرة التفاهم يف مقر هيئة كهرباء ومياه الشارقة، بني 

الدكتور املهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه 

إدارة  مجلس  رئيس  العوبد  أحمد  وسحر  الشارقة، 

جمعية اإلمارات للتطوع، بحضور سعيد القصري مدير 

رئيس  العقرويب  وموزة  بالهيئة،  البرشية  املوارد  إدارة 

بالهيئة، وتغريد زهدي أمني الصندوق  التدريب  قسم 

عىل  الليم  راشد  املهندس  الدكتور  وأكد  بالجمعية.  

مختلف  يف  الحكومية  الجهات  بني  التعاون  أهمية 

املجاالت، وتعميق املشاركة املجتمعية من أجل مستقبل 

االتفاقية، هو  توقيع  الهدف من  أن  إىل  أفضل، مشرياً 

ملجال  االنضامم  يف  الراغبني  الهيئة  موظفي  تسجيل 

العمل التطوعي لدى الجمعية، وتقديم الدعم الكامل 

املتطوعني  املوظفني  مهمة  وإنجاح  املجال،  يف  لهم 

األهداف  لتحقيق 

بني  املشرتكة 

وإمدادهم  الطرفني، 

املعلومات  بكافة 

لهم  تسهل  التي 

بالفعاليات  االلتحاق 

التي  املختلفة 

يف  الجمعية  تشارك 

وأشارت   . تنظيمها 

العوبد  أحمد  سحر 

للتطوع، إىل أن  اإلمارات  إدارة جمعية  رئيسة مجلس 

ونرش  التطوعي  العمل  تطوير  الجمعية،  أهداف  من 

املسؤولية  دور  وتعزيز  املجتمع،  داخل  التطوع  ثقافة 

توقيع  أن  مضيفة  املجتمع.  أفراد  لدى  املجتمعية 

نرش  خالل  من  بينهام،  التعاون  لتعزيز  يأيت  االتفاقية 

لدى  األهيل  العمل  وحفز  التطوع،  ثقافة  وإرساء 

الشارقة  كهرباء  بين  الشراكة  تعميق 
وجمعية اإلمارات للتطوع

أن  إىل  مشرية  الشارقة،  ومياه  كهرباء  هيئة  موظفي 

مذكرة التعاون التي تم توقيعها مع هيئة كهرباء ومياه 

الشارقة، تأيت يف إطار حرص جمعية اإلمارات للتطوع 

عىل التعاون مع كافة الجهات الحكومية والخاصة التي 

تعمل لدعم جهود التنمية يف الدولة.
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الوطني  البيئة  بيوم  االحتفاالت  انطالق  مع  تزامناً     

نظمت هيئة كهرباء ومياه الشارقة بالتعاون مع هيئة 

الفعاليات  من  مجموعة  الطبيعية  واملحميات  البيئة 

بواجهة املجاز املائية مبشاركة طالب وطالبات أكرث من 

15 مدرسة يف الشارقة وذلك بهدف نرش ثقافة الرتشيد 

البيئة والعمل  وتعميم األساليب الفعالة للحفاظ عىل 

عىل  املجتمع  أفراد  جميع  وتشجيع  لها  الرتويج  عىل 

للجهود  مساندة  حياة  كأسلوب  وإتباعها  بها  االلتزام 

مستويات  وضامن  الحياة  نوعية  تحسني  إىل  الرامية 

أفضل منها لألجيال القادمة. 

رئيس  الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأكد      

كافة  تضافر  أهمية  الشارقة   ومياه  كهرباء  هيئة 

الجهود للتوعية بأهمية ترشيد استهالك الطاقة واملياه 

ونرش السلوكيات الصحيحة لالستخدام األمثل  لتقليل 

االستهالك وخفض مستوى االنبعاثات الكربونية مشرياً 

إىل أهمية املشاركة اإليجابية يف الفعاليات واملبادرات 

التي  املهمة  باملوضوعات  التعريف  شأنها  من  التي 

تالمس حياة الناس وتؤثر فيها واتخاذ كافة االجراءات 

اشكاله  بكافة  اإليجايب  التطوير  إحداث  تضمن  التي 

وضمن مختلف املجاالت ومن بينها املجال البيئي. 

وأوضح أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة تعمل يف ضوء 

رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان 

بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة 

البيئة  عىل  الحفاظ  مجال  يف  حثيثة  جهود  بذل  عىل 

إىل  تهدف  مبادرات ومشاريع  تتبناه وتشجعه من  مبا 

التوظيف  وتؤكد  املجال  هذا  يف  النتائج  أفضل  ضامن 

استهالكها  ترشيد  عىل  وتعمل  املتاحة  للموارد  األمثل 

وسبل االنتفاع بها مؤكدا عىل أهمية مشاركة الجميع 

تضمن  التي  الجهود  تلك  وإنجاح  وتفعيل  دعم  يف 

تحقيق أفضل النتائج يف مجال التنمية املستدامة .

واكد ان الهيئة تعمل وفق خطة مدروسة واسرتاتيجية 

 %  30 عن  تقل  ال  بنسبة  االستهالك  لرتشيد  واضحة 

يف  ملموسة  انجازات  وحققت  املقبلة  املرحلة  خالل 

للرتشيد  متخصصة  إدارة  إنشاء  تم  االتجاه حيث  هذا 

واملياه  الكهرباء  استهالك  لرتشيد  حملة  وإطالق 

عدد  تنفيذ  وتم  مستفيد  الكل  بالرتشيد  شعار  تحت 

للتوعية  املختلفة  الفئات  تناسب  التي  الربامج  من 

وسائل  وأفضل  واملياه  للطاقة  األمثل  باالستخدام 

األطفال  ومراكز  العامل   وسكن  املنازل  يف  الرتشيد 

ومدينة الخدمات اإلنسانية باإلضافة إىل تبنى وتطبيق 

مبادئ حفظ مصادر الطاقة التي تكفل بها مكتب األمم 

املتحدة لتطوير الربامج الصناعية والتي تبنتها منظمة 

املقاييس العاملية تحت مسمى )50001ISO  ( كأول 

هيئة كهرباء ومياه عربية تتبنى وتطبق هذه املبادئ. 

إدارة  مدير  سامل  جمعة  غادة  املهندسة  وأوضحت 

الرتشيد يف الهيئة  أن املامرسات الخاصة باستخدامات 

سواء  املحيطة  البيئة  يف  كبري  أثر  لها  واملياه  الطاقة 

بالسلب أو اإليجاب ما يوجب أن يكون الجميع عىل 

قدر املسؤولية وعىل دراية كاملة بأهمية هذه املسألة 

املصريية وأهمية الحفاظ عىل املوارد الطبيعية . 

التثقيف  قسم  نظمها  التي  الفعاليات  أن  إىل  وأشارت 

والتوعية بارشاف راشد املرزوقي رئيس القسم تضمنت 

عىل  والبوسرتات  املطبوعات  من  كبري  عدد  توزيع 

املسابقات  من  مجموعة  وتنظيم  والطالبات  الطالب 

ترفيهي  إطار  يف  وجوائز  هدايا  وتوزيع  املبتكرة 

كبري  عدد  لدى  الوعي  تنمية  يف  وساهمت  توعوي 

تجاوز 600 من الطالب والطالبات من 15 مدرسة يف 

الشارقة باإلضافة إىل عدد من أعضاء الهيئة التدريسية 

الصحيحة  والسلوكيات  األساليب  وتعليمهم  واملرشفني 

لرتشيد االستهالك.

التثقيف والتوعية بإدارة الرتشيد  من      كثف قسم 

املراحل  يف  املدارس  وطالبات  طالب  لتوعية  جهوده 

والفئات العمرية املختلفة بأساليب الرتشيد الصحيحة 

من خالل برامج  متنوعة حيث نظم  مبدرسة الهالليات 

أكرث  فيها  شارك  فعاليات  والثانوي  االسايس  للتعليم 

التوعية  من 400 طالب وطالبة وتم خاللها املزج بني 

والتثقيف واملرح.  

     وأوضح راشد املرزوقي رئيس قسم التثقيف والتوعية 

بإدارة الرتشيد أن الفعاليات بدأت بجوله عىل الصفوف 

لرتشيد  الصحيحة  واألساليب  بالسلوكيات  والتوعية 

فيلم  الثانوية وعرض  الكهرباء واملياه ملرحلة  استهالك 

بكيفة  االطفال يرشدهم  توعوي كرتوين ملرحلة رياض 

اىل ورش  باالضافة  واملاء  الكهرباء  استهالك  الرتشيد يف 

عمل ومسابقات متنوعة ومرسم الرتشيد والنطاطيات . 

كام تم توزيع الكتيبات التثقيفية وملصقات تشجيعية 

تحث عىل الرتشيد وملصقات كبرية لوضعهاعىل جدران 

داخل  الرتشيد  تطبيق  بأهمية  الطالب  لتذكر  املدرسة 

وخارج أسوار املدرسة. وأشار إىل أن قسم التثقيف و 

برامج مكثفة  لتوعية طالب وطالبات 
المدارس بأساليب الترشيد

الكهرباء  استهالك  ترشيد  عن  مبحارضة  شارك  التوعية 

أنيسة  من  كاًل  ألقت  حيث  السالم  روضة  يف  واملياه 

من   200 لعدد   محارضة  دخني  بن  موزه  و  الجالف 

يناسب  شيق  بأسلوب  وثانية  أوىل  الروضة  أطفال 

املسابقات  يف  شاركوا  كام  كان  حيث  العمرية  الفئة 

توزيع  وتم  الفائزين  عىل  جوائز  توزيع  وتم  بسيطة 

الكتيبات التثقيفية عن ترشيد استهالك املياه والكهرباء 

للمدرسات واملرشفات، كام تم تنظيم فعاليات متميزة 

وطالب  القيوين   بأم  راشد  بن  أحمد  مدرسة  لطالب 

وطالبات مدرسة جويزع وطالبات مدرسة القراين وتم 

مسابقات  وتنظيم  توعوية  وكتيبات  بوسرتات  توزيع 

الرتشيد  أساليب ومفاهيم  ترسيخ  الهدف من  لتحقيق 

لدى الطالب والطالبات

تزامنًا مع االحتفاالت بيوم البيئة الوطني كهرباء الشارقة تنظم فعاليات للتوعية 
بترشيد االستهالك بمشاركة طالب وطالبات 15 مدرسة
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Introduction

ENVIRONMENTAL CONSULTANCY

 •  Environmental Impact Assessment (EIA)
 •  Risk Assessment (Qualitative, and   
  Quantitative) –HAZID, HAZOP, OHRA
  •  Environmental Audit
 •  Waste Audit
 •  Energy Audit
 •  Soil Investigation and Remediation  
  Studies
 •  Construction Environment Management  
  Plan (CEMP)

ENVIRONMENTAL ENGINEERING CONSULTANCY

 Water and Wastewater Treatment System
 •  Water Treatment Plant
 • Sewage Treatment Plant
 •  Effluent Treatment Plant
 •  RO Systems 

 Air Pollution Control Devices 
 •  Scrubbers (Dry and Wet)
 •  Incinerators 
 •  Paint Booth
 •  Bag Filters (Recovery Systems)

GREEN BUILDING CONSULTANCY

    •  Green Building  Design, Planning, Certification and Project Management

HEALTH AND SAFETY TRAININGS

HEALTH AND SAFETY CONSULTANCY

 •  COSHH Assessment 
 •  COMAH Study 
 •  Accident / Incident Investigation
 •  Health, Safety and Environmental Audit
 •  Health, Safety and Environmental &   
  Operational Manual

CONTACT US

SHARJAH OFFICE
P.O. Box 68595, Sharjah, UAE
Tel  +9716 526 08 21 | +9716 526 22 76 | Fax  +9716 526 22 78
DUBAI OFFICE
P.O. Box 127573, Dubai, UAE
Tel  +9714 255 60 39 | Fax  +9714 255 60 40

Environmental Solutions and Consultancy (ESC) is a wholly owned subsidiary of Paradigm Pioneers Group, which provides 
comprehensive solutions to Industries and Government Bodies in areas such as Environment, Sustainability, Health and Safety. 
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ملتقى  يف  الشارقة   ومياه  كهرباء  هيئة  شاركت     

الشارقة  يف  املنترث  ملحمية  الثالث  الدويل  التشجري 

التوايل وذلك يف إطار  الثالث عىل  الذي يقام للموسم 

املجتمعية  املشاركة  وأهمية  البيئي  الوعي  تنمية 

املوارد  مع  التعامل  يف  الصحيحة  السلوكيات  ونرش 

قسم  رئيس  املرزوقي  راشد  وأكد  والحيوية.  الطبيعية 

أن  بالهيئة  الرتشيد  إلدارة  التابع  والتوعية  التثقيف 

الفعاليات  من  مجموعة  امللتقى  خالل  نظم  القسم 

ونرش  واملياه  الطاقة  استهالك  ترشيد  إىل  تدعو  التي 

الحيوية  املوارد  مع  التعامل  يف  الصحيحة  السلوكيات 

إلدارة  الهيئة  رئيس  سعادة  توجيهات  أن  والطبيعية  

مبختلف  االهتامم  عىل  باستمرار  تدعو  الهيئة  الرتشيد 

كافة  االستفادة من  والحرص عىل  املجتمعية  األنشطة 

من   25 الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  استضافت     

نظم  أحدث  عىل  لتدريبهم  الشعلة  مدرسة  طالبات 

يف  املياه  وتحلية  الكهرباء  توزيع  محطات  تشغيل 

محطة اللية وذلك يف إطار دعم الهيئة لربامج تدريب 

املهندس  الدكتور  سعادة  وأكد  والطالبات.  الطالب 

راشد الليم رئيس الهيئة أن الهيئة تحرص عىل التواصل 

وتضع  التعليمية  والهيئات  املؤسسات  مع  املستمر 

تدريبهم  خدمة  يف  ومرشوعاتها  إمكانياتها  جميع 

الفنية  واملهارات  الكفاءات  توفري  يف  للمساهمة 

الهيئة  للعمل يف  الالزمة  البرشية  والكوادر  املتخصصة 

إىل  مشرياً  والدوائر،  واملؤسسات  الهيئات  جميع  ويف 

للطالب  مهم  الدراسة  مراحل  يف  العميل  التدريب  أن 

ألنه يسمح لهم باالطالع عىل أرض الواقع عىل أنظمة 

املشاريع  يف  املوجودة  واملعدات  واملحوالت  التشغيل 

املختلفة. 

التدريب العميل للطالب والطالبات      وأشار إىل أن 

الهيئة تشارك في ملتقى 
التشجير الدولي لمحمية 

المنتثر لترسيخ مفاهيم الترشيد

لدى  الصحية  املفاهيم  لرتسيخ  والتجمعات  امللتقيات 

الرئييس  الدور  تؤكد  التي  املختلفة   املجتمع  فئات 

التي  الحكومية  الجهات  أبرز  من  كواحدة  للهيئة 

تعنى باملجتمع وبيئته وباإلنسان وصحته قدر عنايتها 

وغاز  ومياه  كهرباء  من  له  تقدمها  التي  بالخدمات 

اإلمارة  أندية  من  االيجابية  باملشاركة  طبيعي. وأشاد 

الباسمة وطالب مدارس الشارقة وجامعات الشارقة يف 

هذه الفعاليات املتميزة.

الفرص  وإتاحة  الشباب،  قدرات  تطوير  يف  يسهم 

وتعزيز  الذات،  يف  الثقة  إلثبات  أمامهم  الجديدة 

من خالل  الهيئة  وتسعى  العملية،  الحياة  يف  الحضور 

للطالب  العميل  التدريب  برامج  تقديم  عىل  حرصها 

وهيئات  ملؤسسات  رائداً  منوذجاً  تكون  أن  والطالبات 

البرشية  املوارد  ومتكني  وتنمية  تأهيل  يف  املجتمع 

الوطنية املؤهلة ذات الكفاءة والتنافسية للمشاركة يف 

مسرية التطور.

    واستقبل املهندس سعود عبدالعزيز مدير املحطة 

واستمعن  املحطة  داخل  بجولة  قمن  الاليت  الطالبات 

إىل رشح واف من املهندس محمد عبدالفتاح خري الله 

املياه   وتحلية  الطاقة  وتوزيع  ونقل  إنتاج  مراحل  عن 

وأحدث املعدات الكهربائية املوجودة باملحطة وأنواع 

وطريقة  العايل  الجهد  ومفاتيح  الكهربائية  املحوالت 

املختلفة  الوقاية  أجهزة  أنواع  إىل  باإلضافة  عملها، 

 ، املتطورة  واإلنذار  التحكم  وأجهزة  عملها  وطريقة 

كهرباء الشارقة تدرب 25 طالبا وطالبة من مدرسة الشعلة

املوجود  التقنية  التطورات  أحدث  عىل  تدريبهن  وتم 

باملحطة من خالل نظام التحكم عن بعد بواسطة مركز 

التحكم املوجود مبنطقة النارصية والتعرف عىل أحدث 

تقنيات تحلية املياه ومعالجتها وطرق توزيعها .



5455

طـــة
شـ

و أنـ
خـــــبار 

أ
11

7 
دد

ع
 ال

 -
 1

6 
ة 

سن
 ال

ر-
وا

نـــ
         أ

5455

طـــة
شـ

و أنـ
خـــــبار 

أ
12

2 
دد

ع
 ال

 -
 1

7 
ة 

سن
 ال

ر-
وا

نـــ
         أ

وجه  عىل  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تشهد      
تصاعدا  الخصوص  الشارقة عىل وجه  إمارة  و  العموم 

كبريا يف معدالت استهالك الطاقة بسبب النموالسكاين 

الكبري والنهضة واملشاريع التنموية العمرانية الضخمة 

نسب  الضخمة  التنموية  الحركة  هذه  مع  وتزامن 

التوعية  حمالت  تؤيت  وال  هذا  للطاقة  عالية  هدر 

اآلمال  عليها  املعقود  النتائج  الطاقة  استهالك  برتشيد 

لدى  املعريف  القصور  إىل  األوىل  بالدرجة  ذلك  ويرجع 

وجود  من  بالرغم  املثىل،  الرتشيد  بطرق  املستهلكني 

يف  والرغبة  منهم،  عديد  لدى  اإليجابية  االتجاهات 

تعديل سلوكياتهم، واتباع طرق ترشيد استهالك الطاقة  

وحيث أن ترشيد استهالك الطاقة يعتمد عىل عنرصين 

( ومهام عدلنا  الجهاز   ( اآللة  و  اإلنسان  أساسني هام 

املتدنية  األجهزة  استخدام  فإن  اإلنسان  سلوكيات  من 

أمام  عائقا  دامئا  يقف  باألسواق  واملنترشة  الكفاءة 

كان البد من  لذا  الرتشيد  املرجوة من حمالت  النتائج 

العميل  الجانب  خالل  من  االستهالك  ترشيد  دخول  

الفنية  الكفاءة  برفع  ( وذلك   الجهاز   ( باآللة  املتمثل 

أحد  وهو  املستخدمة   الكهربائية  لألجهزة  للطاقة 

الحلول العملية التي تنتهجها الدول املتقدمة ملعالجة 

والبد  مبنهجية  جذورها  من  الطاقة  هدر  مشكلة 

علمية صحيحة  أسس  إىل  يستند  أن  منظم  عمل  ألى 

ومدروسة لذا وجب علينا اوال فهم التعريف التايل :- 

الكفاءة الفنية للطاقة 

كمية  إىل  منها  اإلفادة  يتم  التي  الطاقة  كمية  وهى 

الطاقة التي يتم استهالكها. 

مواصفات  بوضع  الدول  تقوم  املنطلق  هذا  من 

أجل  من  للطاقة  املستهلكة  األجهزة  لكفاءة  ومعايري 

بحاجة  املساس  دون  الطاقة  استهالك  معدالت  تقليل 

اإلمارات  دولة  اتخذت  فقد  لذا  وراحته  املستخدم 

واإلجراءات  القوانني  من  مجموعة  املتحدة  العربية 

استهالك  كفاءة  لتحسني  الجهود  نجاح  تضمن  التي 

الطاقة  استهالك  خفض  إىل  تؤدى  التى  والتي  الطاقة 

وذلك  إنتاجيتهم  أو  االفراد  براحة  املساس  دون 

للطاقة  املستهلكة  املنزلية  األجهزة  مواصفات  بوضع 

املالبس  وغساالت  والثالجات  الهواء  مكيفات  مثل 

مبا  اإلنارة  ومصابيح  املياه  وسخانات  واملجففات 

يتم  حيث  للطاقة  استخدامها  وكفاءة  جودتها  يضمن 

لتلك  الفنية  الكفاءة  ترشيد االستهالك عن طريق رفع 

واالرتقاء  املواصفة  مبراجعة  الدولة  تقوم  كام  األجهزة 

بها بصفة دورية كل فرتةمحددة أو وفق جدول زمني 

يف  املتسارع  التكنولوجي   التطور  مع  تتوافق  بحيث 

تحسني كفاءة الطاقة لهذه األجهزة وهذا ماحدث مثال 

قانون  صدور  تم  حيث  املنزلية  التكييف  أجهزة  عىل 

 UAE .S  ( للمواصفة  وفقا  للمكيفات  الطاقة  كفاءة 

5010:2011( الصادرة من هيئة اإلمارات للمواصفات 

والتي   2012 يناير  منذ  تفعيلها  تم  والتي  واملقاييس 

التعديل  وتم  النجوم  عدد  بواسطة  الكفاءة  توضح  

تحت رقم املواصفة ) UAE.S: 5010-1:2014 ( والتي 

التنفيذ ابتداء من أول شهر أكتوبر  سوف تدخل حيز 

وبنهج  الكفاءة  معدل  رفع  مبوجبها  تم  والتي  2015م 

تلك السياسة برفع كفاءة األجهزة  ما يؤدي إىل :-

ترشيد استهالك الكهرباء عمليا وبنسب كبرية 

تخفيض التكاليف للمستهلك 

االستفادة من وفر الطاقة لتغذية املشاريع الجديدة.

تقليل االستثامرات الالزمة إلنشاء محطات جديدة.

واملقاييس  للمواصفات  اإلمارات  قامت هيئة  فقد  لذا 

األجهزة  لتلك  الطاقة  كفاءة  بطاقة  بإصدار  بدورها 

والتفاعل،  االهتامم  من  وافراً  نصيباً  احتلت  والتي 

غاية  فنية  أمورا  ومبسط  عميل  بشكل  ترشح  كونها 

يف األهمية، كانت حكرًا عىل املتخصصني لفرتة طويلة 

الطاقة( دليل برصي  أن )بطاقة كفاءة  الزمن كام  من 

إرشادي يعتمد عىل رسوم مبسطة مثل النجوم ، وسعة 

بالكيلو  /السنوي  الكهرباء  استهالك  ومعدل   ، الجهاز 

معرفة حقيقية  مبنيا عىل  املستهلك  قرار  ليكون  وات 

خطوة  وهي  ومحايدة.  وموثوقة  معتمدة  جهات  من 

املستهلك  خيار  وتجعل  نصابها،  يف  األمور  تضع  مهمة 

الجهاز  مبكونات  واضحة  رؤية  وفق  يتم  الرشاء  يف 

تضمن  التي  القياسية  للمواصفات  ومطابقته  الفنية 

خيار  وليتضح  الكهربائية  للطاقة  وتوفريه  جودته 

الرشاء للمستهلك السعر مقابل الجودة وتوفري الطاقة 

غداً  توفرأضعافه  سوف  اليوم  تدفعه  فام  الكهربائية، 

ارتفع سعر  كلام  أنه  الرضورة  ليس من  أنه  العلم  مع 

املستهلك  عزيزي  عليك  لذا  األفضل  كان  كلام  الجهاز 

اإلمارات  هيئة  قبل  من  املصنف  الجهاز  بإختيار 

الجودة  عالمة  عىل  والحاصل  واملقاييس  للمواصفات 

اإلماراتية مع العلم أنه كلام زاد عدد النجوم كلام كان 

الكهربائية  للطاقة  توفريا  وبالتايل  كفاءة  أكرث  الجهاز 

ترشيد  يف  أسهمت  قد  تكون  املستهلك  عزيزي  وبهذا 

الوطن  االستهالك وبشكل عميل مبا يعود عليك وعىل 

بالخري والتقدم  

                                      

  
بقلم مهندس 

 محمد سعفان إدارة الترشيد 

الكهرباء   استهالك  ترشيد 
كفاءة  بطاقة  خالل  من 

الطاقة 

تنفذها  التي  الشاملة  التطوير  لخطة  استمراراً      

صاحب  من  بتوجيهات  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة 

القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو 

عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة لتحديث وتشغيل 

عدد من مراكز الطوارئ بحسب املناطق الجغرافية يف 

إمارة الشارقة ، أعلنت الهيئة عن تجهيز وتشغيل ثالثة 

مراكز جديدة لطوارئ الكهرباء للقيام بأعامل الصيانة 

الطارئة يف مناطق الرحامنية ووادي الحلو والزبارة. 

رئيس  الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  وأوضح 

مراكز  عدد  إجاميل  أن  الشارقة   ومياه  كهرباء  هيئة 

مبدينة  فقط   مركزين  من  ارتفع  الكهرباء  طوارئ 

املنطقة  يف  ومركزين  والنارصية  الصناعية  يف  الشارقة 

مايو  شهر  حتى  وخورفكان  كلباء  مدينتي  يف  الرشقية 

2014 ليصل  إىل 10 مراكز يف مختلف املناطق وذلك 

حتى ميكن تقديم الخدمات ومواجهة الظروف الطارئة 

حيث  وكفاءة  جودة  وبأفضل  ممكن  وقت  بأرسع 

أعامل  إلجراء  منطقة  ألي  الوصول  الهيئة  تستهدف 

دقائق،   10 إىل   5 تتجاوز  ال  مدة  يف  الطارئة  الصيانة 

توزيعها  تم  الجديدة  الطوارئ  مراكز  أن  إىل  مشرياً 

جغرافياً لخدمة املناطق املختلفة وتشمل مركز طوارئ 

والزبري،  الرحامنية  مناطق  يخدم  والذي  الرحامنية 

من  وغريها  الصناعية  واإلمارات  الصناعية  والصجعة 

املناطق القريبة ونظراً للتطور والتوسع العمراين الذي 

مركز  وتشغيل  تجهيز  تم  الرشقية  املنطقة  شهدته 

يبعد  والذي  الحلو  وادي  ومركز  بخورفكان،  الزبارة 

تتميز  حيث  كلباء  منطقة  عن  كيلومرت   20 مسافة 

ونادي  الحكومية  الدوائر  مباين  بوجود  املنطقة  هذه 

مناطق   بخدمة  املركز  ويقوم  واملدارس،  السيدات 

الحصني، القليعة ، املهتدي، املزارع وغريها من املواقع 

القريبة .

الطوارئ  مراكز  تطوير  تنفيذ خطة  أن  إىل  وأشار      

بدأت منذ يونيو املايض بافتتاح مركز الطوارئ مبنطقة 

واللية  األوىل  والصناعية  الخان  مناطق  ليخدم  املجاز 

ثم  القريبة  املناطق  من  وغريها  والخالدية،  والنهدة 

مركز الجرينة والذي يخدم املدينة الجامعية واملناطق 

وضاحية  والنوف  والقرائن  الجرينة  مثل  السكنية 

الحمرية  ومركز  القريبة  املناطق  من  وغريها  السيوح، 

الذي يقوم بخدمة املنطقة الحرة اوالتي تضم أكرث من 

5500 رشكة ومصنع واملناطق السكنية .

    وأشار إىل أنه تم االنتهاء من تجهيز مواقع مراكز 

الطوارئ الجديدة، وتوفري املعدات ومولدات الكهرباء 

العاملني  واملهندسني  الفنيني  تأهيل  وكذلك  املتنقلة، 

أن  إىل  وأشار  العمل.   مبارشة  وبدأت  املراكز  بهذه 

اعتمدتها  التي  الكهرباء  طوارئ  مراكز  تطوير  خطة 

لجميع  الالسلكية  النداء  أجهزة  توفري  تضمنت  الهيئة 

موظفي الطوارئ وتطوير نظام تلقي البالغات يف مركز 

وتوحيد  بكشافات  الطوارئ  سيارات  وتزويد  االتصال 

بجميع  تعمل  الهيئة  أن  وأكد  الطوارئ.  سيارات  أوان 

األول  أساسيني:  هدفني  تحقيق  عىل  املختلفة  إداراتها 

الطبيعي  والغاز  واملياه  الكهرباء  خدمات  تقديم 

هو  والثاين  عاملية  ومستويات  بكفاءة  املشرتكني  لكل 

مدار  عىل  الخدمة  هذه  استمرارية  عىل  املحافظة 

الساعة. وأشار إىل أن مراكز الطوارئ التي تم افتتاحها 

االنقطاعات  زمن  تقليل  يف  واضح  بشكل  ساهمت 

وخفض شكاوى املشرتكني حيث ظهر ذلك التحسن من 

أداء  جودة  عىل  للتعرف  الهيئة  نفذتها  التي  الدراسة 

الخدمات يف مختلف مناطق إمارة الشارقة  وسجلت 

انخفاض واضح يف متوسط زمن االنقطاعات. 

أطلقت  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  أن  وأوضح       

أمرك(  تحت   ( بعنوان  مبادرة  املاضية  األشهر  خالل 

لتحقيق  والسعي  للمشرتكني  الخدمات  أفضل  لتوفري 

حالة  يف  الالزمة  املساعدة  تقديم  خالل  من  رضاهم 

حدوث أية طوارئ يف الشبكة الخارجية يف أرسع وقت 

وبأعىل معايري الجودة والكفاءة. 

أن  الطوارئ  إدارة  مدير  األحمد  رشيف  وأكد      

الساعة طوال  مدار  تعمل عىل  الطوارئ  مراكز  جميع 

الشبكة  أعطال  جميع  مع  وتتعامل   ، األسبوع   أيام 

وإصالحها وإعادة التيار الكهربايئ للمشرتكني يف أرسع 

أعطال  أية  بإصالح  تلتزم  الهيئة  أن  إىل  وأشار  وقت. 

وإجراء الصيانة الطارئة يف التمديدات الرئيسية  التي 

تحدث خارج املنزل أو املبنى وأن املشرتك مسئول عن 

أية  وإصالح  واملياه  بالكهرباء  الخاصة  الصيانة  أعامل 

أعطال تحدث داخل املنزل أو املبنى . وناشد السادة 

املشرتكني رضورة التأكد عند اإلبالغ عن أية طوارئ أو 

عىل  حفاظاً  وذلك  املنزل  حرم  خارج  من  أنها  أعطال 

الحفاظ  يف  وتركيزهم  الطوارئ  موظفي  وجهد  وقت 

عىل استقرار الشبكة الخارجية حيث أشارت الدراسات 

اإلحصائية التي نفذتها الهيئة إىل أن أكرث من 319 من 

العام  من  وفرباير  يناير  شهري  خالل  األعطال  بالغات 

عطل  و87  ذايت  عطل  و116  داخلية  كانت  الحايل 

يف  تعمل  التي  الرشكات  من  كايبالت  اتالف  بسبب 

الحفريات ونناشد هذه الرشكات اتخاذ كافة إجراءات 

األمن والسالمة الالزمة لتجنب اتالف الكايبالت موضحاً 

أن الهيئة لديها برامج توعية تستهدف هذه الرشكات 

خالل املرحلة املقبلة .

تنفيذا لتوجيهات حاكم الشارقة 
مراكز  لتطوير  شاملة  خطة  تنفذ  الشارقة  كهرباء 

الطوارئ وتبدأ تشغيل ثالثة مراكز جديدة

رشيف األحمد



5657

طـــة
شـ

و أنـ
خـــــبار 

أ
11

7 
دد

ع
 ال

 -
 1

6 
ة 

سن
 ال

ر-
وا

نـــ
         أ

5657

طـــة
شـ

و أنـ
خـــــبار 

أ
12

2 
دد

ع
 ال

 -
 1

7 
ة 

سن
 ال

ر-
وا

نـــ
         أ

التميز     تحرص هيئة كهرباء ومياه الشارقة عىل 

تنفذها  التي  واألعامل  املشاريع  كافة  يف  والجودة 

وتعتمد يف تحقيق ذلك عىل التعامل والتعاقد مع 

ومن  املرشوعات  وتنفيذ  لتصميم  الرشكات  أفضل 

معها  تتعامل  التي  واملصانع  الرشكات  قامئة  ضمن 

املتخصصة   )ICC( العاملية الكايبالت  الهيئة رشكة 

هذا  ويف  الكهربائية،  الكايبالت  انتاج  مجال  يف 

الحوار مع سيبوه أرمينكان مدير التسويق بالرشكة 

التعاون  املصنع وأوجه  إنجازات  الضوء عىل  نلقي 

مع الهيئة .

منتجات  بها  تتميز  التي  املواصفات  هي  ما   .1

الرشكة عن غريها ؟

األوىل  للكيبالت رشكتني  العاملية  الرشكة       تضم 

للكابالت،  الرياض  والثانية  للكابالت  الوطنية 

وتعتمد حلول تكنولوجية مبتكرة لجميع احتياجات 

الكابالت، وتم تأسيسها منذ عام 1976 يف الشارقة 

يف  للكايبالت  املنتجة  الرشكات  أكرب  من  وتعترب 

الرشق األوسط ولديها مجموعة من املنتجات التي 

متتاز مبعايري الجودة العاملية.

وتفعيل  لدعم  املستقبلية  الخطط  هي  ما   .2

التعامل مع الهيئة؟

    منذ تأسيس الرشكة وعىل مدى العقود املاضية، 

مدير التسويق بشركة الكايبالت العالمية .... منتجاتنا 

تعتمد على أفضل المعايير وشهادة االيجاز والجودة 

على كل لفة 
                             

كانت الرشكة العاملية يف طليعة الجهات التي توفر 

املتخصصة  الحكومية  والدوائر  الهيئات  احتياجات 

من الكابالت من خالل الرشاكة طويلة األمد، وهيئة 

تتعامل  التي  الجهات  الشارقة من  ومياه  كهرباء 

بني  التعاون  وتاريخ  نشأتها  منذ  الرشكة  معها 

الرشكة والهيئة طويل ويتميز بالعالقات الوطيدة.

3. ما هي املعايري التي تطبقها الرشكة لضامن إنتاج 

أفضل املواصفات؟ 

مع  تتوافق  التي  املعايري  أفضل  الرشكة  تطبق 

عىل  حاصلة  والرشكة  واملحلية  العاملية  املواصفات 

والتي  العاملية   )BASIC(و العاملية  أيزو  شهادة 

للشهادة  املانحة  للمنظمة  التابعني  املفتشني  يقوم 

أوقات مختلفة وبصورة مفاجئة  املصنع يف  بزيارة 

للتأكد من اشرتاطات الجودة .

4. ما هي مميزات التعامل مع الهيئة؟

نهضة حضارية وصناعية  الشارقة  إمارة      تشهد 

املشاريع   منو  يف   ساهم  مام  كبرية  واجتامعية 

والبنية التحتية وأدى إىل ارتفاع الطلب عىل الطاقة  

ورشكة الكايبالت العاملية تتطلع إىل دعم هذا النمو 

الكايبالت  بتوفري  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  مع 

وأهم  التحتية  والبنية  الطاقة  ملرشوعات  الالزمة 

يتم  املتبادل مبا  االلتزام  الهيئة  العالقة مع  ما مييز 

االتفاق عليه حتى وإن كان شفهياً، وتتميز الهيئة 

مؤهلني  ومهندسني  مخلصة  عمل  فرق  بوجود 

للهيئة  كبري  والء  ولديهم  وخربة  كفاءة  وذوي 

يعملون  وال  متأخرة  ألوقات  العمل  يف  ويستمروا 

من أجل الحصول عىل املال وإمنا بدافع من حبهم 

للهيئة وإمارة الشارقة والدولة .

بني  فيها  التعاون  تم  التي  املرشوعات  ما هي    .5

الهيئة والرشكة؟ 

عملت رشكة الكايبالت العاملية مع الهيئة منذ عام 

ملحطات  خاصة  كايبالت  توريد  خالل  من   1976

العالقات  تطورت  ذلك  وبعد  فولت  كيلو   132

االسرتاتيجية والرشاكة يف تنفيذ متديدات الكايبالت 

الهيئة  زودت  والرشكة  والكفاءة  الجودة  لضامن 

بأكرث من %60 من احتياجاتها من الكايبالت خاصة 

ومنها  كيلوفولت   132 محطات  لشبكات  الالزمة 

واإلمارات  والنهضة  واملمزر  الحمرية  محطات 

من  وغريها  وواسط   17 والصناعية  الصناعية 

املحطات.

التي حققتها  6. ما هي أهم  االنجازات امللموسة 

الهيئة خالل املرحلة األخرية؟

وتعتمد  الشارقة كثرياً  تطورت هيئة كهرباء ومياه 

عدد  حالياً  ويحدث  االسرتاتيجي  التخطيط  عىل 

الجذرية والتي لن تظهر  التنظيمية  التغيريات  من 

نتائجها يف الوقت الحايل وإمنا تحتاج لوقت ملعرفة 

ايجابيات وسلبيات هذا التغيري. 

7. ما هي العوامل التي ساعدت عىل وصول الرشكة 

لهذا املستوى املتطور؟ 

املعدات  أحدث  عىل  الرشكة  تعتمد 

إىل  املتخصصة  البرشية  والتكنولوجيا والكوادر 

تواكب  التي  الحديثة  واملختربات  التصنيع  جانب 

العالية  الجودة  لضامن  نظام  مع  العرص  تطور 

وتعتمد عىل قسم خاص لفحص الكايبالت بجميع 

كل  عىل  والجودة  االيجاز  شهادة  ومنحها  أنواعها 

لفة.

املرحلة  خالل  للرشكة  التطوير  خطط  هي  ما   .8

املقبلة ؟

 تم تزويد املصنع يف الشارقة مؤخراً بأحدث ماكينة 

لضامن  الرصاص  من  بطبقة  الكايبالت  لتغطية 

االنتاج  وزيادة  برسعة  الكايبالت  وتوفري  الجودة 

خاصة  التوزيع  ملحطات  اللزمة  املتطلبات  لتوفري 

شبكات محطات 132 و33 كيلو فولت  

فعاليات  الشارقة يف  ومياه  كهرباء  هيئة      شاركت 
واملؤسسات  للهيئات  الشطرنج  لبطولة  الثالثة  النسخة 

والدوائر الحكومية والتي نظمها نادي موظفي حكومة 

للشطرنج  الثقايف  الشارقة  نادي  مع  بالتعاون  الشارقة 

واملؤسسات  والدوائر  الهيئات  من  العبني  مبشاركة 

الحكومية بالشارقة. شارك يف البطولة - التي استمرت 

وبالتعاون  الريايض  الشارقة  مجلس  بإرشاف  يومني 

الثقايف للشطرنج  52  العبا والعبة  الشارقة  نادي  مع 

ميثلون الدوائر الحكومية يف اإلمارة. 

العزيز  عبد  بن  سعود  الشيخ   .. االفتتاح  حفل  شهد 

وأحمد  للشطرنج  الثقايف  الشارقة  نادي  رئيس  املعال 

نارص الفردان أمني عام مجلس الشارقة الريايض وطارق 

سلطان بن خادم رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي 

حكومة الشارقة وحميد عيل العبار نائب رئيس اللجنة 

التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة وعبد العزيز 

للشطرنج  الشارقة  نادي  رئيس  نائب  النعيمي  محمد 

الناديني وصالح حميد  وعدد من أعضاء مجلس إدارة 

كهرباء  بهيئة  العامة  العالقات  قسم  رئيس  الهاجري 

ومياه الشارقة رئيس اللجنة االجتامعية بنادي موظفي 

األندية  مسؤويل  من  غفري  وجمع  الشارقة  حكومة 

الرياضية والشطرنجية بالدولة . 

    وتقدم الشيخ سعود بن عبد العزيز املعال يف كلمته 

اإلفتتاحية بالشكر والتقدير إىل صاحب السمو الشيخ 

املجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور 

للرياضة  الدائم  دعمه  عىل  الشارقة  حاكم  األعىل 

موظفي  نادي  جهود  ومثن  اإلمارة.   يف  والرياضيني 

الشارقة يف تنظيم الفعاليات التي تسهم يف نرش لعبة 

النادي  أن  مؤكدا   .. الرشائح  مختلف  بني  الشطرنج 

البطوالت  كل  إلستقبال  أبوابه  يفتح  كافة  بإمكاناته 

التي تنظمها املؤسسات والهيئات املختلفة يف اإلمارة .  

وأوضح أن استضافة النادي ملثل هذه البطوالت يوطد 

الحكومية  والهيئات  املؤسسات  مع  التعاون  أوارص 

كافة يف الشارقة ويؤدي بدوره لنرش اللعبة واكتشاف 

بن  سلطان  طارق  وجه  جانبه  من   . جديدة  مواهب 

الثقايف  الشارقة  نادي  إىل  والتقدير  الشكر  خادم 

الشارقة  مجلس  وإىل  الحدث  إلستضافته  للشطرنج 

الريايض إلرشافه عىل البطولة . 

    وأوضح أن البطولة تأيت ضمن الربامج والفعاليات 

الرياضية والثقافية التي ينظمها نادي موظفي حكومة 

موظفي  بني  والتقارب  التواصل  لزيادة  الشارقة 

أهداف  لتحقيق  متنوعة  تنافسية  أجواء  يف  الشارقة 

بحكومة  للعاملني  ترفيهية  وجهة  إيجاد  يف  النادي 

ومياه  كهرباء  هيئة  من  البطولة  يف  وشارك  الشارقة.  

الشارقة سعود املطرويش رئيس قسم الرواتب ومحمد 

من  بكري  ومحمد  املتابعة  إدارة  من  زايد  عبدالقادر 

وعادل  موىس  جربيل  وراشد  املعلومات  تقنية  إدارة 

ابراهيم  وأبوبكر  أكرم  ووسيم  فرحات  عبدالجواد 

وعبدالله  عبدالهادي  اسامعيل  ومحمد  حمودة 

املشاركني خالل  مع  تنافسوا  والذين  عبدالله  محفوظ 

ثالث جوالت عىل مدى يومني.

الهيئة تشارك في بطولة الشطرنج الثالثة للمؤسسات الحكومية بالشارقة

. كهرباء الشارقة تعتمد على التخطيط االستراتيجي 

والتغييرات التنظيمية جذرية ونتائجها تحتاج لوقت
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هيئة  رئيس  الليم  راشد  املهندس  الدكتور  قال       

العام  هذا  ستشارك  الهيئة  إن  الشارقة  ومياه  كهرباء 

والحلول  الخرضاء  للتقنيات  األوسط  الرشق  يف معرض 

البيئية املتقدمة الذي سيقام يف إكسبو الشارقة خالل 

تجمع  أول  ويعد  املقبل،  األول  كانون  ديسمرب/  شهر 

مظلة  تحت  والخاص  العام  القطاعني  ملمثيل  ضخم 

واحدة للتباحث وتبادل الخربات يف هذا املجال، فضاًل 

عن التعرف إىل أحدث الوسائل العاملية املتبعة وافضل 

وستوفر  الطاقة  استهالك  ترشيد  مجال  يف  املامرسات 

الهيئة كافة اإلمكانيات الالزمة لضامن نجاح املعرض .

 وأوضح خالل املؤمتر الصحفي الذي تم تنظيمه بغرفة 

انطالق  موعد  عن  للكشف  الشارقة   وصناعة  تجارة 

تسعى  الهيئة  أن  للمعرض  الجديدة  الدورة  فعاليات 

لتوعية رشائح املجتمع بأهمية ترشيد استهالك الطاقة 

بنسبة 30%  االستهالك  ترشيد  واملياه ووضعت هدف 

املعارض  وتعترب  الهدف  هذا  لتحقيق  خطة  وتنفذ 

التي  الوسائل  إحدى  العلمية  والندوات  واملؤمترات 

تستخدمها الهيئة لتحقيق هذا الهدف . 

بهدف التعرف على الممارسات العالمية وتوعية المجتمع
رئيس الهيئة يعلن خالل مؤتمر صحافي المشاركة  في معرض الشرق األوسط 

الخضراء للتقنيات 

وتوجيهات  رؤية  إطار  يف  تعمل  الهيئة  أن  وأكد      

محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب 

القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة، برضورة 

كافة  واتخاذ  والخاصة  الحكومية  الجهات  تكاتف 

الطبيعية  املوارد  عيل  الحفاظ  تضمن  التي  اإلجراءات 

والبيئية .

األوراق  من  عدداً  سيضم  املعرض  أن  وأضاف      

البحثية املهمة التي توضح أحدث التكنولوجيا العاملية 

عيل  والحفاظ  والرتشيد  الطاقة  مجال  يف  املستخدمة 

متخصصة  إدارة  انشأت  الهيئة  أن  إىل  مشريا  البيئة، 

والخطط  الربامج  إعداد  تتوىل  االستهالك  لرتشيد 

بتنفيذ زيارات ميدانية  االسرتاتيجية وتنفيذها وبدأت 

لتوعية ربات املنازل والخدم بأهمية الرتشيد وزيارات 

االمثل  االستخدام  بوسائل  لتثقيفهم  العامل  سكن 

للطاقة واملياه . وقال عبدالله سلطان العويس، رئيس 

ومركز  الشارقة  وصناعة  تجارة  غرفة  إدارة  مجلس 

إكسبو الشارقة، إن هدف الغرفة األسايس من املعرض 

التكنولوجيا  التوعية واالطالع عىل أحدث أساليب  هو 

أفضل  واستقطاب  والطاقة،  البيئة  مجال  يف  الخرضاء 

الرشكات العاملية يف هذا املجال .

    وأضاف العويس أن الظروف البيئية مبنطقة الخليج 

تجعل هناك أولوية ملزيد من التوعية والتشجيع عىل 

برتشيد  يسمح  مبا  الخرضاء  التكنولوجيا  إىل  التحول 

استهالك الطاقة وتخفيض األثر البيئي. 

انطالق  موعد  عن  الشارقة  اكسبو  مركز  وأعلن      

الرشق   « ومعرض  ملؤمتر  الجديدة  الدورة  فعاليات 

البيئية  والحلول  الخرضاء  للتقنيات  األخرض  األوسط 

السمو  صاحب  رعاية  تحت  يقام  والذي   « املتقدمة 

عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ 

لهذا  الرشكاء  وعن  الشارقة،  حاكم  األعىل،  املجلس 

بدعم  املركز  وينظمه  يستضيفه  الذي  املهم،  الحدث 

عاملية  ومبشاركة  الشارقة  وصناعة  تجارة  غرفة  من 

يف  القطاع  بهذا  املهتمني  ألهم  ومحلية  وإقليمية 

العامل ليقدموا آخر املستجدات يف مجال البيئة واملياه 

والتنمية املستدامة، والبيئة .

    عىل الصعيد ذاته، قال سيف محمد املدفع الرئيس 

اإلعالن  ليرشفني  إنه  الشارقة:  إكسبو  ملركز  التنفيذي 

وهيئة  الشارقة  إكسبو  مركز  بني  املشرتك  التعاون  عن 

الشارقة  وبلدية  بيئة  ورشكة  الشارقة  ومياه  كهرباء 

وصناعة  تجارة  غرفة  من  وبدعم  الشارقة  وجامعة 

ومعرض  ملؤمتر  الجديدة  الدورة  تنظيم  يف  الشارقة 

والحلول  الخرضاء  للتقنيات  األخرض  األوسط  »الرشق 

ديسمرب   19 إىل   16 من  الفرتة  يف  املتقدمة«  البيئية 

الشيخ  السمو  صاحب  برعاية  سيقام  والذي   2015

الدكتور سلطان بن محمد بن القاسمي عضو املجلس 

األعىل، حاكم الشارقة . أضاف املدفع أن هذا التعاون 

يفتح أبواباً جديدة لتطوير املعرض الذي كانت بداية 

انطالقه يف العام 2011 وهو من أنجح املعارض مجال 

ويقام  املنطقة  يف  املستدامة  والبيئة  األخرض  القطاع 

مربع  مرت   8000 مساحة  عىل  العام  هذا  املعرض 

ومبشاركة 100 عارض من داخل وخارج الدولة .

    وأعلن املدفع أن املعرض وألول مرة سيكون للتجار 

للتجار  السابقة  الدورات  كان يف  أن  بعد  واملستهلكني 

تنظيم  يف  مختصة  رشاكة  املعرض  سينظم  كام  فقط 

وقت  يف  عنها  اإلعالن  سيتم  حيث  الخرضاء  املعارض 

الزوار  عدد  منو  املدفع  محمد  سيف  توقع  الحق. 

بنسبة  ايست«  ميدل  »جرين  معرض  يف  والعارضني 

والتي  املعرض  من  األخرية  النسخة  مع  مقارنة   35%

أقيمت يف العام 2013 .

اكسبو  مركز  يف  املقام  املعرض  إن  املدفع  وقال      

سيستقطب  مربع  مرت  آالف   8 مساحة  عىل  الشارقة 

يف  عارض   100 مع  مقارنة  عارضاً   120 من  أكرث 

 . زائر  آالف   5 إىل  الزوار  عدد  وووصول   2013 العام 

العديد  مشاركة  العام  هذا  الالفت  أن  املدفع  وأضاف 

اإلمارة  يف  والثقافية  والحكومية  املحلية  الهيئات  من 

الشارقة  وجامعة  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  أهمها 

وبلدية الشارقة، مشريا إىل أن الرشكات ستعرض أحدث 

»جولتي في سيوا« 
لتبادل الخبرات بين 

الموظفين

     أطلقت هيئة كهرباء ومياه الشارقة مبادرة 

لـموظفيها  سيوا«،  يف  »جولتي  بعنوان  جديدة 

بني  واجتامعات  لقاءات  عقد  املبادرة  وتتيح 

بهدف  واملوظفني،  املختلفة  اإلدارات  مديري 

تبادل الخربات واآلراء املرتبطة بتطوير منظومة 

الخدمات، واالطالع عىل أفضل  العمل وتحسني 

املامرسات ومعايري الجودة.

من  جزءاً  سيوا«  يف  »جولتي  مبادرة  تعد      

كهرباء  رئيس  يطرحها  التي  املبادرات  سلسلة 

الغاية  محددة  الليم،  راشد  الشارقة  ومياه 

األفكار  وتبادل  اإلبداع،  جذوة  تحفيز  يف  منها 

واملقرتحات بني املوظفني.وتتيح للعامل يف الهيئة 

تقييم الواقع املهني من وجهة نظر زمالئه، إىل 

مهاراته  وصقل  القيادية  قدراته  تطوير  جانب 

ورفع كفاءته.

  وتستند إسرتاتيجية »جولة يف سيوا« إىل زيارات 

ميدانية نحو سائر اإلدارات، وتستغرق الواحدة 

لألهداف  تحقيقاً  الساعتني،  يفوق  ما  منها 

املرجوة من املبادرة.

. وقال  البيئي  املجال  الرائدة يف  االبتكارات والتقنيات 

انه  »بيئة«  لرشكة  التنفيذي  الرئيس  الحرميل  خالد 

الشيخ  السمو  لصاحب  الرشيدة  التوجيهات  ظل  ويف 

املجلس  عضو  القاسمي،  محمد  بن  سلطان  الدكتور 

إمارة  البيئة يف  الشارقة، أصبحت حامية  األعىل حاكم 

هذه  وبفضل  كربى،  وأولوية  باهتامم  تحظى  الشارقة 

يف  اليوم  الشارقة  إمارة  تقف  الحكيمة  التوجيهات 

مقدمة التغيري البيئي اإليجايب، ويف هذا الشأن تسعى 

رشكة الشارقة للبيئة »بيئة« جاهده ومن خالل منوذج 

البيئية  العاصمة  الشارقة  إمارة  إىل جعل  مبتكر  عمل 

للرشق األوسط .

محور أكادميي

العامة  العالقات  إدارة  مدير  الجروان  ماجد  قال      

واملجتمع يف جامعة الشارقة إن املؤمتر سيكون محوراً 

وإدارة  بتنظيم  املستدامة  البيئة  مجال  يف  أكادميياً 

مجال  يف  باحثني  سيستضيف  كام  الشارقة  جامعة 

تطورات  ومناقشة  العامل  حول  من  املستدامة  البيئة 

وتحديات البيئة يف املنطقة الخليجية . من جانبه، قال 

بجامعة  الهندسة  كلية  عميد  الكاس  صباح  الدكتور 

الشارقة إن املؤمتر سريكز عيل عدة محاور منها املباين 

الذكية  املباين  يف  العامل  يف  املتبعة  والقوانني  الخرضاء 

واملنفعة املستفادة من هذه املباين، إضافة إىل الرتكيز 

منتجات  املعرض  ويقدم   . املياه  استهالك  ترشيد  عىل 

البيئية  والحلول  النظيفة  التكنولوجيا  وخدمات 

الصلبة،  النفايات  إدارة  مثل  املبتكرة يف مجاالت عدة 

املخلفات  تدوير  وإعادة  الهواء،  وتلوث  الرصف،  وماء 

للمهتمني  غنى  ال  حيث  البديلة،  والطاقة  املعدنية، 

األوسط  »الرشق  معرض  زيارة  عن  البيئية  بالحلول 

املتقدمة«  البيئية  والحلول  الخرضاء  للتقنيات  األخرض 

وجدير بالذكر أن املعرض سيكون صديقاً للبيئة حيث 

يضم املنتجات املعاد تدويرها .
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    أمىض خليل عبدالرحمن هاشم املرزوقي  أكرث 

من 32 عاماً يف مسريته الوظيفية بالهيئة كمالحظ 

يف  ويتفاين  واجتهاد  بجد  يعمل  كلباء،  محطة  يف 

مل  أنه  حتى  شخصية  مطالب  أية  دون  العمل 

يدخل املقر الرئييس للهيئة طوال حياته الوظيفية 

الليم  راشد  املهندس  الدكتور  سعادة  دعاه  حتى 

رئيس الهيئة ليكرمه عىل مسريته العملية  .

يف البداية نود أن نعرف ما ميثله لك تكريم رئيس 

الهيئة بعد مسريتك الطويلة يف الهيئة؟

     أعترب التكريم  وساماً غالياً يوشح مسرية العمل 

التي قضيتها يف الهيئة، تعاونت خاللها مع زماليئ 

يوما  يبخلوا  ومل  الظن،  حسن  عند  كانوا  الذين 

بالجهد والوقت، كام أن روح األرسة الواحدة هو 

هيئة  مثل  مثالية  بيئة  يف  للعمل  املحفز  العامل 

كهرباء ومياه الشارقة، فلهم كل الشكر والتقدير 

واالحرتام . 

    وأود ان أعرب عن امتناين وسعاديت لزيارة املقر 

وهذا  بالعمل  التحقت  منذ  مرة  ألول  الرئييس 

سعادة  من  به  حظيت  الذي  والتكريم  التقدير 

رئيس الهيئة، وهذا أمراً ليس بغريب عن سعادته 

منذ توليه املسئولية وأسمع عن  دعمه لكل إنجاز 

سري  تعرتي  قد  التي  العقبات  وتذليل  ونجاح، 

في أول زيارة للمقر الرئيسي 
بعد 32 عامًا من العطاء

خليل المرزوقي .. لم يتم 
دعوتي للمشاركة في أية 

فعالية والهيئة تشهد تطور 
كبير واهتمام بالموظفين 

كافة  املوظفني يف  املتواصل مع  والوقوف  العمل، 

األمور، وتشجيعهم إىل تحقيق املزيد من النجاح .

بالهيئة وما هي مؤهالتك  التحقت للعمل  كيف 

العلمية؟

أغسطس   20 بتاريخ  بالهيئة  للعمل  التحقت      

صناعي  دبلوم  شهادة  عىل  حصلت  حيث   1983

سافرت  ثم   1978 عام  ديب  من  كهرباء  تخصص 

غىل بريطانيا الستكامل التعليم والتدريب ملدة 5 

سنوات رجعت بعدها إىل الوطن اللتحق بالعمل 

يف هيئة كهرباء ومياه الشارقة.

استمرت مسرية عملك بالهيئة ألكرث من 32 عام 

مل تقم خاللها بزيارة واحدة للمقر الرئييس .. فام 

السبب ؟

باملقر  أية فعالية  للمشاركة يف  يتم دعويت      مل 

يل  وجهها  التي  الكرمية  الدعوة  قبل  الرئييس 

عميل  مسرية  عىل  للتكريم  الهيئة  رئيس  سعادة 

الرئييس ألن  بالهيئة ومل أرغب يف الذهاب للمقر 

عميل  أنجز  وكنت  شخصية  مطالب  أية  يل  ليس 

وأطلب  عميل  أداء  يف  وأجتهد  واخالص  بأمانه 

األجر والثواب من الله سبحانه وتعاىل. 

الهيئة  التي ملستها يف  التغيري  ما هي أهم معامل 

خالل مسرية عملك؟

كثرياً  تقدمها  التي  والخدمات  الهيئة  تطورت      

وأصبح األهايل يف جميع مناطق الشارقة يشعرون 

األخرية  الفرتة  خالل  الهيئة  وشهدت  باالستقرار 

مهاراتهم  وتنمية  املوظفني  تقدير  يف  كبرية  طفرة 

أوارص  وتوطيد  املعنوية  الروح  ورفع  وتشجيعهم 

العمل  مجاالت  عىل  سيؤثر  مام  بينهم  العالقات 

املرحلة  خالل  واالبتكار  اإلبداع  روح  وتنمية 

املقبلة. 

 

الشارقة عن توفري 30      أعلنت هيئة كهرباء ومياه 

 18 حوايل   وخفض  الطاقة  من  ساعة   / ميجاوات 

يف  املشاركة  خالل  الكربونية  االنبعاثات  من  طن 

وهيئة  الهيئة  نظمتها  التي   األرض  ساعة  احتفاالت 

البيئة واملحميات الطبيعية بالشارقة وشارك فيها عدد 

مبعدل  وذلك  والخاصة  الحكومية  الجهات  من  كبري 

أكرب من املستهدف. وأوضح سعادة الدكتور املهندس 

أن  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  الليم  راشد 

األرض  بساعة  االحتفاالت  فعاليات  نظمت  الهيئة 

عىل  الهيئة  تنظمها  التي  العديدة  املبادرات  كإحدى 

مدار العام بهدف التوعية ونرش ثقافة الرتشيد، مشرياً 

إىل أن الخطة التي نفذتها هيئة كهرباء ومياه الشارقة 

حققت  بالشارقة  الطبيعية  واملحميات  البيئة  وهيئة 

عدد  أكرب  واستقطاب  توعية  خالل  من  منها  الهدف 

ساعة  بفعاليات  للمشاركة  الشارقة  إمارة  سكان  من 

القطاع  ومؤسسات  الحكومية  الدوائر  ودعوة  األرض 

الخاص وكافة األفراد إىل املشاركة يف تلك الفعالية من 

خالل إطفاء اإلنارة واألجهزة الكهربائية غري الرضورية 

تضامنا مع مئات  املاليني عيل مستوى العامل للتوعية 

بأهمية الحفاظ عىل البيئة.

والسعي  البيئة  بالحفاظ عىل  الهيئة  التزام   وأكد     

فئات  لتوعية  املجال  هذا  يف  عاملية  معايري  لرتسيخ 

ورشائح املجتمع املختلفة والعمل عىل تحسني كفاءة 

استهالك الطاقة الكهربائية واملوارد الطبيعية ، والحد 

املجتمع  فئات  مختلف  وتشجيع  البيئي  األثر  من 

البيئة  عىل  الحفاظ  يف  فعال  بشكل  املساهمة  عىل 

لخفض  الالزمة  اإلجراءات  كافة  اتخاذ  عىل  والعمل 

الحراري  االحتباس  ومواجهة  الكربونية  االنبعاثات 

عرب تطوير حزمة من الربامج والفعاليات التي تنفذها 

ترشيد  حملة  فعاليات  ضمن  العام  طوال  الهيئة 

تحت  الهيئة  أطلقتها  التي  واملياه  الطاقة  استهالك 

شعار بالرتشيد الكل مستفيد  وتستهدف كافة رشائح 

بنسبة  االستهالك  لتخفيض  والوصول  املجتمع  وفئات 

ال تقل عن %30 حيث  أصبح لزاماً أن ُتستغل هذه 

األجيال  تعاين  ال  حتى  األمثل  االستغالل  الطاقات 

هذه  عىل  يؤثر  الذي  االستنزاف  جراء  من  القادمة 

مشرياً   ، اإلنسان  وصحة  البيئة  وعىل  الحيوية  املوارد 

إىل أن الهيئة تضع ضمن أولوياتها الحفاظ عىل البيئة 

يف جميع املرشوعات التي تنفذها.

عن حوايل150  اإلضاءة  إطفاء  تم  أنه  إىل  وأشار      

موقع من الجهات الحكومية والخاصة وبعض املناطق 

املركزي  السوق  تتضمن  الشارقة  يف  البارزة  واملعامل 

والقصباء والواجهة املائية باملجاز  والدوائر الحكومية 

ومسجد النور ومسجد املجاز ومسجد القصباء وواحة 

الرياضية  األندية  وبعض  الجامعية  واملدينة  النخيل 

البحرية  شارع  تتضمن  الشوارع  من  وعدد  بالشارقة 

وكورنيش املمزر وكورنيش الخان ودوار الساعة ودوار 

وامللك  فيصل  وامللك  والعروبة  والقاسمية  الكويت 

محمد  بن  وسلطان  صقر  بن  وسلطان  العزيز  عبد 

ومحمد بن سلطان والحزام األخرض والزهراء واإلضاءة 

يف  املصابيح  وإطفاء  املساجد  من  لعدد  الخارجية 

بالحدائق  اإلنارة  وتخفيض  الداخلية  الشوارع  بعض 

من  عدد  مشاركة  إىل  باإلضافة  بالشارقة  العامة 

الفنادق واملراكز التجارية يف االحتفاالت .

الطبيعية  واملحميات  البيئة  هيئة  بجهود  وأشاد     

واألفراد  الجهات  الخريية وكافة  الشارقة  وجمعية 

وأشارت   . األرض  ساعة  فعاليات  يف  شاركوا  الذين 

البيئة  هيئة  رئيس  السويدي  سيف  هنا  سعادة 

عىل  تحرص  الهيئة  أن  إىل  الطبيعية  واملحميات 

التعاون وتضافر الجهود مع كافة الجهات الحكومية 

والخاصة والتضامن مع املبادرات العاملية لحث األفراد 

واملؤسسات والدوائر لتعزيز التحرك الجامعي بأهمية 

الوعي حول ظاهرة االحتباس الحراري والحفاظ عىل 

البيئة واستخدام املوارد الطبيعية بطريقة أكرث وعياً .

وقالت أن االحتفاالت استقطبت عدد كبري من سكان 

إمارة الشارقة تجاوز 4000 مشارك يف برنامج الحفل 

العديد  وتضمن  املائية  املجاز  واجهة  يف  أقيم  الذي 

من الفعاليات والربامج املتنوعة مثل العرض التوعوي 

جداريه  وتشكيل  الهوائية  الدراجات  ومسرية  البيئي 

شعار ساعة االرض واملسابقات البيئية والورش واملرسم 

وعروض  والهدايا  الجوائز  من  عدد  وتوزيع  الحر 

العاملى  الشعار  تحمل  التي  القمصان  وتوزيع  املهرج 

من  الهدف  أن  وأكدت  الجمهور.  االرض عىل  لساعة 

الطاقة يف هذه  توفري كميات من  ليس  األرض  ساعة 

االنتباه  لفت  هو  الرئييس  الهدف  وامنا  فقط  الساعة 

إىل أهمية الطاقة يف حياتنا ورضورة االستخدام األمثل 

لها يف جميع األوقات .

كهرباء الشارقة تعلن عن توفير 30 ميجاوات 
وتخفيض 1٨ طن من االنبعاثات الكربونية خالل 

االحتفاالت بساعة األرض



زوارها  مخيلة  الرتاثية  الشارقة  أيام  تحايك      

بذكريات وتاريخ الوطن املعبق باألصالة عرب نقل 

الحارض  أجيال  إىل  الزمان  ذاكرة  من  الصور  تلك 

وجاءت مشاركة الهيئة هذا العام لتضيف املزيد 

الرتاثية  األيام  لزوار  والتعلم  والرتفيه  املتعه  من 

الرتشيد  وركن  الثقافة  فريق  ابداعات  خالل  من 

واملسابقات واملرسم الحر واأللعاب والهدايا التي 

كام  الرتاثية  األيام  جامهري  عىل  الهيئة  وزعتها 

من  املوظفني  من  عدد  ومواهب  مهارات  ظهرت 

برسوم  األطفال  وجوه  عىل  البسمة  رسم  خالل 

ابداعية. 

الليم  راشد  املهندس  الدكتور      وأوضح سعادة 

الغعاليات  أن  الشارقة  ومياه  كهرباء  رئيس هيئة 

الشارقة  أيام  من خالل  سنوياً  تنظيمها  يتم  التي 

الرتاثية تساهم بدور مهم يف الحفاظ عىل الهوية 

األصيلة  االجتامعية  القيم  وترسيخ  الوطنية 

عن  فضاًل  القدمية،  اإلماراتية  بالحياة  والتعريف 

أجدادهم  برتاث  الحارض  أجيال  عالقة  توطيد 

بعض  تتضمن  مبارشكام  بشكل  منها  وتقريبهم 

ترسيخ  يف  تساهم  التي  التوعوية  الفعاليات 

السلوكيات الصحيحة يف الحياة بصفة عامة .

الهيئة  لجناح  بها  قام  التي  الزيارة  خالل  وأشاد 

الرتاثية باملستوى املتميز واملبدع  الشارقة  أيام  يف 

األعامر  مختلف  من  الجامهري  مع  التفاعل  يف 

والفئات.

إدارة  مدير  الرحمن  عبد  مريم  واوضحت      

خالل  من  نظمت  الهيئة  أن  املالية  الحسابات 

فريق الثقافة وإدارة الرتشيد وعدد من املوظفني 

املتطوعني مجموعة من الفعاليات التي استقطبت 

والفئات  األعامر  مختلف  من  والعالئات  األرس 

يف  الصحيحة  السلوكيات  عىل  والتعرف  ملتابعتها 

مام  وجذاب  شيق  بأسلوب  الطاقة  مع  التعامل 

اجتذب األرس من كافة األعامر، كام وفر عدد من 

واألدوات  األجهزة  من  مميزة  مجموعة  املوظفني 

وشاركت  الهيئة  بجناح  عرضها  تم  التي  الرتاثية 

الطفل  مرسح  خالل  مميزة  بفقرات  الهيئة 

وقدمت مسابقات وجوائز نالت إعجاب الزائرين 

من خالل دوالب الرتشيد. 

من  شاهدوه  مبا  الهيئة  جناح  زوار  وأشاد      

حيث  جذابة  وفعاليات  استقبال  وحسن  تفاعل 

مبدرسة  الرابع  بالصف  الطالب  رضا  حمدان  أكد 

لجناح  بزيارته  استمتع  أنه  الخاصة  النعيمية 

الهيئة كام أنه تعلم أشياء مفيدة حول سلوكيات 

رضا  شيخة  وأشادت  واملياه  الطاقة  مع  التعامل 

املعرض  يحتويه  مبا  الخامس  الصف  يف  الطالبة 

فيام  وصور  مقتنيات  من  الهيئة  بجناح  الخاص 

أبدتريم عبد العزيز شاكر إعجابها باألنشطة التي 

يقدمها املشاركون يف جناح الهيئة وخاصة الرسم 

عبدالرحمن  مريم  فيه  ابدعت  الذي  الوجه  عىل 

وعدد من موظفي الهيئة.

   وأوضح أحمد املازمي قائد فريق الثقافة بالهيئة 

الرتايث  املزاد  مقتنيات  احتضنت  الرتاثية  االيام  أن 

الكثري  استقطب  إذ  الدولة،  يف  نوعه  من  الوحيد 

من الزوار عرب استعراضه لكسوة الكعبة الرشيفة، 

مشاركة متميزة لكهرباء 
الشارقة في األيام التراثية 

الزائرين تستقطب 

وآلة كاتبة يزيد عمرها عىل 85 عاماً، وتلفاز قديم 

 50 عىل  عمره  يزيد  الخشبية  بخزانته  موضوع 

يعمل  الذي  »الوابوراألمرييك«  جانب  إىل  عاماً، 

بالحطب ويعود إىل مئات السنني، فضاًل عن قطع 

أثرية وتراثية نادرة ومقتنيات أخرى متنوعة.

ووفقاً للتقرير الصادر عن مركز الشارقة اإلعالمي، 

مختلف  من  زوارها  استقطبت  »األيام«  فإن 

إمارات الدولة ومنطقة الخليج العريب بشكل عام، 

إضافة إىل ضيوف اإلمارة من مختلف دول العامل 

ملا يربطهم مبوروث املايض من عالقة حميمية.

ونظم معهد الرتاث يف اإلمارة الكثري من املناشط 

يف  املتمثل  الشارقة  فكر  بلورة  يف  تسهم  التي 

بتفاصيله  لنقله  التاريخي  باملوروث  االهتامم 

الجاملية ومعانيه األصيلة إىل أجيال الحارض.

بتفاصيلها  األجداد  حكايات  األيام  وترسد 

الكالسيكية  السيارات  بانوراما  عرب  وحيثياتها 

إضافة  الكرمية،  واألحجار  والعقيق  القدمية 

»الزعرت  بـ  الحافل  الطبيعية  األعشاب  ركن  إىل 

استعراض  جانب  إىل  الصالح«،  وتركة  والجعدة 

كسوة  مقدمتها  يف  النادرة  املقتنيات  من  عدد 

بالحطب  يعمل  الذي  األمرييك  والوابور  الكعبة 

ويعود إىل مئات السنني.
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Sharjah Electricity and Water 
Authority has managed to complete 
several street lighting projects in 
several areas including Al Qasimiya 
University, Water Cana in Dibba Al 
Hisn, Al Dhaid, Al Badea’, Al Izra 
and Al Hamriya. New power-saving 
lights that reduce energy usage by 55 
per cent were used.

H.E Dr Rashid Al Leem, the 
Chairman of Sharjah Electricity 
and Water Authority pointed out 
that the street lighting projects are 
being executed in all part of the 
Emirate of Sharjah in accordance 

with a strategic plan and schedule. 
He noted that the lighting projects 
executed during 2013 reflect the 
commitment of SEWA to support 
the public infrastructure in Sharjah 
as part of its role in supporting 
the comprehensive development 
process and contributing towards 
the emirate’s targeted prosperity 
and welfare. He noted that such 
street lighting projects make great 
contributions in minimizing road 
traffic accidents, besides providing 
safety and security for the drivers and 
pedestrians as well as enhancing the 

aesthetical aspects of the emirate’s 
roads and highways. 

The Chairman added that the street 
lighting poles in Sharjah are designed 
in accordance with high international 
standards and specifications, taking 
into account the aesthetic design 
and lighting requirements as per 
the nature of each road or area. The 
Sewa is very keen to have street 
lighting of international standards 
by using advanced lights and poles 
that cope with the rapid growth 
being witnessed in the emirate. The 

lighting project has contributed 
a great deal in reducing traffic 
accidents, which used to be caused 
by a lack of visibility, and improving 
security, Dr. Al Leem added
According to Engineer Ahmed 
Binyas,, the Manager of Street 
Lighting, the SEWA has completed 
the erection of 175 poles, and laying 
cables to a length of 7,259 metres 
in Al Qasimiya University. On the 
Water Canal Bridge, 22 poles have 
been erected, with five lamps on each 
pole, besides 66 poles erected in the 
Dibba Al Hisn area.In Al Dhaid and 

Al Badee areas, SEWA has erected 
56 poles each, and in Al Hamriya, 
154 lampposts have been erected, 
while 720 poles have been installed 
in Al Izra area. Besides these, SEWA 
has replaced the old lamps in parks 
and sport clubs with LED lights to 
reduce consumption. It replaced 764 
lamps in stadiums and sport clubs 
which must would function only at 
the time of games and events to save 
power consumption.

He noted that the street lighting 
teams are instructed to take into 
account the highest security 

and safety standards during the 
installation of street lighting poles. 
Also, regular maintenance of street 
lighting installations at all roads 
and areas is ensured “The types of 
lamps are selected in accordance 
with requirement and nature of each 
area. For example, in residential 
areas, we install lamps which are not 
too bright to not cause disturbance 
to residents, while in industrial and 
commercial areas, we install bright 
lamps to ensure security and prevent 
crimes,” Binyas said.

SEWA executes street 
lighting projects and adopts 
creatives techniques reducing 
the power consumption by 
55%
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SEWA honors the distinguished 
employees, creative work team, retirees 
and holders of high degrees

As part of its strategy aiming 
at consolidating excellence and 
creativity, Sharjah Electricity and 
Water Authority (SEWA) honored 
a number of distinguished and 
retired employees and those with 
high academic qualifications and 
excellent skills.

H.E Dr. Rashid Al Leem, the 
Chairman of Sharjah Electricity and 
Water Authority who honored the 
outstanding employees, pointed out 
that this event falls within SEWA’s 
series of initiatives through which 
the Authority aims at developing and 
stimulating its employees to keep on 
exerting great efforts to contribute in 
promoting and enhancing SEWA’s 
image both locally and internationally, 
along with elevating the services 
delivered to the customers. This 
program is based on motivating and 
encouraging employees and work 
teams to perform in a distinguished 

way and create an excellent work 
environment, as well as promoting 
and raising levels of job satisfaction 
and loyalty.

Chairman of SEWA, said that 
the ceremony was part of Sewa’s 
efforts to encourage excellence and 
improve performance by providing 
an environment conducive to 
creativity. This would help SSEWA 
achieve its goals and thus recognize 
the outstanding efforts of its 
employees. He stressed that SEWA 
aims to stimulate its employees and 
encourage them to excel in their 
performance and to provide facilities 
to develop their skills in order to 
boost its march towards success in 
various job levels in all sectors

He added that SEWA attaches great 
importance to creating and spreading 
a culture of excellence among its 
employees. SEWA shows that the 
culture of excellence provides an 

impetus to improved performance, 
which is the best way for the 
advancement of any society.

The honoring which coincides 
with “January, Month of Energy” 
included the Energy Team which 
successfully managed to execute 
a creative project saved the power 
consumption of the street lights by 
25%.by programming the panels of 
the street poles to wholly feed all 
poles from 06: pm to 12:00 pm, then 
half of power used to feed the poles 
will be automatically disconnected. 
On other part the honoring also 
include members of the team 
managed who excelled to increase 
SEWA’s capacity to import power 
from 700 MW to 1000 MW through 
the amendment to the connection 
control system at Wasit Substation 
B. This achievement has saved an 
amount of AED 500,000 in the costs.  

The recognition also covered three 

winner in the competitions of “The 
Messages of Excellence” organized 
by Excellence Department, four 
outstanding employees from 
Projects Execution Department who 
were selected as Best Cable Jointers 
and an excellent technician to devise 
a remote mechanism providing 
safer racking of circuit breakers, the 
members of the creative team who 
devised the remote operation system 
of Tahil Desalination Plant and 
thus saved the costs of laying a 60 
km water pipeline as well as those 
excellent technicians who introduced 
the smart defect deduction devices at 
areas of Al Noof, Al Jaraina1 and 2 
and Al Qarain. 

Honored also were Eng, Maira 
Katara for her participation in UAE 
Energy Award with her subject: 
(The Ideal Treat for the R.O Plant 
at Layyah Power Station – Category 
of Energy Efficiency), Eng. Hussein 
Al Sharqawi, for introducing the 

Roof Combo Insulation System 
and Eng. Ahmed Al Mulla for his 
Master thesis titled Assessment of 
Energy Efficiency in Sharjah at the 
University of Sharjah). The other 
holders of Master degrees honored 
by H.E the Charman of SEWA 
included Mriyam Obeid Hashim, 
Amna Hamaid Al Razi. Mr. Saood 
Al Mattroshi was recognized for 
obtaining the Bachelor degree.

H.E Dr. Rashid Al Leem, 
accompanied by the Managers of 
SEWA Department and  heads of 
sections, unveiled a commemorative 
plaque, an idea provided and 
designed by Moza Mattar Alaqrobe, 
Head of Training Section, as a 
symbol of loyalty and belonging for 
its wise leadership. The plaque is 
a collage portrait of Sheikh Sultan 
composed of honored employees 
from SEWA. Some ideas included 
recycling materials in storage and 
developing an internal gas network 

area, a chapel at Khorfakkan and 
maintenance work at power stations, 
applications for production and 
desalination of water and preparing 
a marketing plan for the water 
products and the application of 
technology in a number of projects. 
Also honored were pioneers of 
SEWA’s retired employees and “the 
unknown soldiers” who perform 
their work in silence and away from 
the limelight.

In celebration of March as the Month 
of Energy, H.E Dr. Ahmed bin Fahad, 
the UAE Minister of Environment 
and Water have been selected as the 
Personality of March.  The Chairman 
of awarded the Honor Certificate to 
H.E Dr. Ahmed bin Fahad. SEWA’s 
strategic partners including Basix, 
Unilever and Global Green were 
also honored.  

2019
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In line with its persistent interest 
to drive for high quality and 
excellence in its projects and works, 
SEWA always strives to initiate 
partnership and collaboration with 
the leading reputed companies for 
design, construction, installation 
and commissioning of its plants and 
facilities. DUCAB is one of SEWA 
major partners. In this edition of 
Anwar we have interviewed Sebouh 
Armenagian, the Marketing Manager 
of International Cables Corporation 
to focus the light on the company’s 
profile:

1. What are the specifications 
that segregate the company›s 

The Marketing Manager of ICC says:

“Our products are based on high standards with high quality 
certification”

products from the others? 

- International Cables 
Corporation (ICC) comprises 
of two affiliates, National Cable 
Industries and Riyadh Cables Co. 
It is a leading Company focused 
on promoting creative solutions in 
the electricity fields. Established in 
1976 in Sharjah, ICC is pioneering 
supplier of a complete series of 
product range extending from low 
voltage to high voltage in Middle 
East. It manufactures and designs 
high performance cable that have 
met the challenges of the most 
severe environment. The quality 
standards and excellent customer 
service differentiate ICC as preferred 

supplier with the utilities.

2.                   What are your future 
plans to maintain the relationship 
with SEWA? 
 
- Since its incorporation and 
over the last decades ICC has been 
pioneering as a leading suppliers that 
meets the special requirements of the 
government authorities, departments 
and utilities for high performance 
electrical cables and wires through 
fruitful long term partnerships. 
 
3. What are the standards 
applied by ICC to ensure high 
quality product specifications? 

- ICC ensures its compliance 
with international as well as local 
standards of the UAE. Because of 
our heritage and being a leader we 
collaborate with the local standard 
bodies of UAE to set the standards. 
ICC has acquired the ISO and BASIC 
international certifications under 
which the manufactural facilities of 
the company are subject to random 
inspections by both international 
organizations to ensure the 
compliance with the certified quality 
requirements as per its commitment 
to manufacture the high quality 
wires and cables at latest local and 
international standards.

 
4. What are the advantages of 
dealing with SEWA? 

- The Emirate of Sharjah is 
witnessing an exponential boom 
in the industrial and infrastructure 
leading to high energy demand for 
power.  ICC is looking forward to 
establishing long-term partnership 
and sharing knowledge and technical 
expertise with Sharjah Electricity & 
Water Authority which is supporting 
the comprehensive development 
process witnessed in the Emirate 
of Sharjah. We are eager to work 

with SEWA to achieve our mutual 
benefits
 
5. What are the projects that 
have seen cooperation between 
DUCAB & SEWA? 

- The strategic business 
relationship between SEWA and 
ICC is dating back to 1976 as ICC 
has been the major supplier of 
SEWA requirements for cables and 
wires especially for SEWA’s 132 
KV substations.  Going forward 
with this long term partnership, ICC 
supplies most of the high, medium 
and low voltage cables for SEWA’s 
network requirements. More than 
60% of SEWA’s cable requirements 
for the 132 KV substations including 
Al Hamriyah 132 KV Substation , 
Al Mamzar 132 KV Substation, Al 
Nahda 132 KV Substation, Emirates 
Industrial132 KV Substation and 
Industrial 17 132 KV Substation.
 
6.    What is the most important 
major achievements made by SEWA 
during the last stage?

- Sharjah Electricity and 
Water Authority has managed to 
make unprecedented achievements 
at all levels of its work sectors in 

line with a farsighted planning. 
The recent restructuring changes 
recently adopted by SEWA will be 
very fruitful in long term.
.
 
7.      What are ICC factors that 
facilitated in reaching to a very high 
advanced manufacturing level? 

- ICC has always invested 
in state-of-the-art equipment, 
technology and human capital 
along with manufacturing & testing 
facilities with a superior quality 
assurance system. This is the secret 
to the consistent and high advanced 
manufacturing level.
 
8. What are the company 
strategic development plans for the 
next phase?

- The Factory of ICC in 
Sharjah has been provided with the-
state-of-the-art  of lead cladding 
solutions for the producing of high 
quality electrical cables and wires to 
cater the need of high performance 
cables for the 132 KV  substations.

“SEWA adopts farsighted strategic planning. Its restricting 
changes will be very fruitful in long term”
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H.E Dr. Rashid Al Leem, the 
Chairman of Sharjah Electricity 
& Water Authority discussed with 
delegation from General Electric 
Energy Management presided by Mr. 
Lee Coober, the Vice President of 
Marketing & sales at General Electric, 
the various aspects of exchanging 
expertise and information with GE to 
support the creative vision recently 
launched by SEWA to make 2015 a 
year of excellence and sustainability. 
The discussions also covered 
the possibilities of providing the 
necessary smart solutions to meet the 
various challenges facing the energy 
sector in respect of operational 
efficiency and sustainability. The 
parties also reviewed the energy 
projects to be initiated in line with 
SEWA’s Initiative of “2015, Year of 
Excellence” which cover 6 various 
sectors.    

H.E Dr. Eng. Rashid Al Leem, the 
Chairman of Sharjah Electricity 
& Water Authority welcomed the 
delegation. He noted that the visit of 
GE high-level delegation to SEWA 
highlights the fruitful partnership 

SEWA was represented in WEX 
2015 with a technical including 
comprising of Eng. Essam Al 
Mulla, the Manager of Water 
Department, Eng. Faisal Al Serkal, 
Manager of Water Production & 
Desalination Plants Department 
and Dr. Aladdin Idris, Planning & 
Follow-up Coordinator at the Water 
Department.
 
According to Eng. Essam Al Mulla 
SEWA was nominated as winner 
of WEX Global Award 2015 in the 
Award’s category of Water and/or 
Wastewater Management. The Award 
covers 8 categories namely: Process 
Technology, Water & Energy, Water 
and/or Wastewater Management, 
Operations, Infrastructures, 
Technology, Finance/Partnership 
and Desalination.
 
He added that SEWA submitted 
two papers before the WEX Global 
2015, the first one titled “The Role 
of Desalinated ASR recovery” and 

the second one “SEWA Efforts 
towards Sustainability in Water 
Resources Management”.  The 
Paper highlights various strategies 
and polices adopted by SEWA to 
achieve the sustainability in the field 
of Water Resources Management, 
rationalization and conservation 
of water resources for our next 
generations.
 
SEWA’s paper underlines the 
fact that defining and measuring 
sustainability is major challenge 
especially in an environment with 
limited resources in UAE which 
requires a comprehensive knowledge 
on water resources availability 
and potentials.  A continuous task 
of water resources planners and 
managers is to identify the multiple 
impacts and tradeoffs resulting from 
what we wish to do for ourselves 
and our =immediate children and 
what we can guess our yet-to-born 
descendent may wish to do for them 
in some distant future.

Eng. Essam noted that several experts 
and consultants from all parts of the 
World took part in WEX Global 
2015. Submissions and researches 
presented in this events cover 
various issues and aspects relating 
to water industry including the 
Evolution of Desalination and Water 
Reuse Technology, Wastewater 
Treatment, Membrane Technology 
and Water reuse, the Social, political, 
Economic and Environment Impacts 
of Desalination and Water Reuse and 
Reducing the Operational Costs and 
Improving the Energy Efficiency of 
water treatment plants.

It is worth mentioning that WEX 
awards are open to companies 
and organizations that have made 
a significant contribution to the 
water and wastewater sector with 
specific emphasis on environmental 
consideration and sustainable future.

General Electric to 
support SEWA’s 
Sustainability and 
Excellence Vision 
for 2015

between SEWA and General Electric 
and their keen interest to develop 
their relationship for their mutual 
benefit.

He praised General Electric’s active 
contribution to the successful 
organization of in Sharjah First 
Energy Forum recently organized 
by SEWA. That highlights the 
continuous commitment of GE to 
partner with SEWA in fields of smart 
energy management, investments 
and researches on renewable energy 
solution, training and environment. 
H.E Dr. Eng. Rashid Al Leem 
affirmed the willingness of SEWA 
to develop its relationships and enter 
into partnerships with the major 
international companies in line with 
its policy aiming at making use of the 
most advanced technologies to raise 
the efficiency and productivity and 
enhance SEWA capacities in field of 
power production and distribution.

He added that in line with its strategy 
aiming at consolidating excellence 
and creativity and vision to 

become an eco-friendly sustainable 
organization, Sharjah Electricity & 
Water Authority has continued its 
outstanding contributions on the 
local, regional and international 
levels to raise the awareness about the 
sustainable development approaches 
and the importance of enhancing 
the efficiency and reliability of the 
energy for our present and future 
generations.   

On other hand, Mr. Lee Coober, the 
Vice President of Marketing & sales 
at General Electric, pointed out that 
GE and SEWA have managed to 
establish one of the major business 
partnerships in the region and that 
they are proud of SEWA as one 
their main clients. The expressed the 
readiness of GE to work with SEWA 
to meet the ever-growing demand 
for power as consequence of the on-
going development process in the 
Emirate of Sharjah. He praised the 
huge achievements made by SEWA 
and its ambitious plans and strategies 
adopted for leading the way to high 
quality in the next stage.



As part of a comprehensive plan 
implemented by Sharjah Electricity& 
Water Authority to develop and extend 
the emergency services in the Emirate 
of Sharjah in accordance with the 
farsighted directives of His Highness 
Dr. Sheikh Sultan Bin Mohammed Al 
Qasimi, Supreme Council Member and 
Ruler of Sharjah, SEWA announces 
the opening of three new emergencies 
centers at areas of Al Rahmania, Wadi 
Al Hilo and Al Zabara. The new centers 
are fully equipped to carry out emergent 
maintenance works in these areas at 
their surroundings.

H.E Dr. Rashid Al Leem, the Chairman 
of Sharjah Electricity& Water Authority 
announced that the number of SEWA 
emergency offices has been increased to 
10 centers under the current emergency 
development plan. He pointed out that 
up to May 2014, emergency services 
in Sharjah city were attended by only 
two centers located in Industrial Area 
and Nasiriya in addition to another 
two centers located in Khorfakkan and 
Kalbe – Eastern Zone.  The main aim of 
the plan is to provide rapid response to 
emergencies throughout the Emirate. He 
noted that all necessary resources will 
be provided to ensure the attendance of 
every emergency case in any area within 
a response time of 5 – 10 minutes as 
maximum.

Under the Ruler’s Directives:
SEWA opens three new Emergency Centers as part of 
comprehensive emergency development plan

Dr. Al Leem said that the new 
emergency centers are established at 
strategic geographical locations to cover 
the surrounding areas and meet the 
requirements of the newly developed 
ones. Al Rahmania Center covers 
the areas of Al Rahmania, Al Zubair, 
Al Saja’a Indistrial areas, Industrial 
Emirates and the surrounding areas 
while Al Zubara Center – Khorfakkan 
is established to meet the requirements 
of the present urban and population 
growth witness in the Eastern Zone.  On 
the other part Wadi Al Hilo Emergency 
Center, 20 km of Kalba area will serve 
Al Hisn, Al Gilaia’a, Al Muhtada and 
the shrouding farms and areas.

The Chairman of SEWA explained that 
the implementation of the Emergency 
Development Plan started in last June 
with opening of Al Majaz Center 
serving areas of Al Khan, Industrial 
area 1, Layyah, Nahda and Khalidia, Al 
Juraina Center, along University City 
Road, which was established to render 
emergency services to the University 
city and its surrounding areas including 
Al Juraian, Al Noof, Al Qarrain and 
Al Seyouh suburbs in addition to 
Hamriyah Emergency Center which 
attends emergency services to about 
5500 companies in Hamriyah Free Zone 
and the surrounding areas.

According to Dr. Rashid Al Leem the 
power emergency centers were equipped 
with the-state-of-art communication and 
wireless devices, emergency vehicles 
to attend the emergency cases and 
serve the residents of Sharjah Emirate 
with quality and high efficiency. It is 
SEWA’s policy to minimize the outage 
times and eliminate complaints and 
inconveniencies of supply interruptions. 
He affirmed that SEWA is committed to 
provide its customers with convenient 
and uninterrupted services at the latest 
international standards. 

On his part. Mr. Sharif Al Ahmad, the 
Manager of Emergency Department 
pointed out that the emergency centers 
are working for 24 hours a day, seven 
days a week to provide the residents 
with high quality services, attends 
all emergency cases relating to the 
networks breakdowns and reconnection 
the supply.  He urged the customers to 
ensure that emergency calls shall be 
made to attend cases in connection with 
the networks and systems only as SEWA 
Emergency Teams are not authorized 
to attend any works in their premises.  
He announced that about 319 reports 
received in last January and February 
were related to domestic and internal 
installations.
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H.E Dr. Rashid Al Leem, the 
Chairman of Sharjah Electricity 
& Water Authority announced 
that SEWA won the Global WEX 
Award 2015 at Water & Energy 
Exchange (WEX 2015) recently 
held in Istanbul – Turkey under the 
theme: “Water, Energy and the Zero 
Waste Society”. He pointed out 
that SEWA was declared winner of 
this global award in recognition of 
its outstanding efforts towards the 
sustainability and excellent water 
management.
 
H.E Dr. Rashid Al Leem explained 
that the winning of such global 
award reflects the international 
recognition of the development and 
modernization initiated by SEWA on 
the basis of science, knowledge and 
strategic planning. I is an evident 
indication of SEWA’s drive for the 
quality and distinction. That comes 
in line with wise instructions of 
His Highness Sheikh Dr. Sultan bin 
Mohammed Al Qasimi, the member 
of the Supreme Council and Ruler 
of Sharjah who always devotes great 
attentions to the activities of SEWA. 
"We are very proud to have been 
given this recognition, which further 
affirms our commitment towards 
sustainability and excellence” He 
said.

According to the Chairman of 
SEWA, the international standards 
applied by SEWA which contributed 
towards winning, included the efforts 
made by SEWA in the rationalization 
of the use of water and sustainable 
environmental efforts, resulting in 
several achievements and results. 
One of the most important results 
was reducing the per capita water 
consumption rate to 200 litres 
per day as per Economist Paper- 
Appreciation Letter, Best Authority 
in the Region.. Another result was 
the success of in overcoming the 
water scarcity crisis which was 
experienced by SEWA consumers 
during peak periods in the summer, 
he said.
 
“Now we no longer receive any 
complaint on water shortages. The 
rationalization of groundwater – 
7 per cent only – reduced water 
consumption by up to 30 per cent, 
thanks to the conservation campaigns 
organized systematically, targeting 
high-consumption groups such as 

housewives, mosques and schools. 
This is all thanks to the efforts of 
the establishment towards effective 
management, covering all points of 
water resources - from production, 
transportation, distribution and 
consumption in Sharjah,” Dr Al 
Leem said. 
 
One of the criteria that contributed 
to the winning of this award is the 
initiatives and achievements made 
by SEWA in the management of 
water and environmental resources 
management. SEWA is one of 
the first such organizations that 
established water storage systems 
in deep aquifers, and it is the first 
body that runs a grey water treatment 
system.  
 
He stressed that the award will 
help support SEWA’s efforts to 
adopt latest global technology and 
garner strategic partnerships with 
companies and research centres, both 
at local, regional and global levels.
 

SEWA wins 
Global Award 
at WEX – 
Turkey for 
excellent water 
management and 
sustainability



In presence of the Indian 
Ambassador:
Zulekha Group honors SEWA in 
recognition of its creative power 
conservation programs
 

 H.E Dr. Eng. Rashid Al Leem, the 
Chairman of Sharjah Electricity 
& Water Authority affirmed the 
commitment of SEWA provide the 
government and private entities and 
organizations with full technical 
support and assistance in fields of 
power conservation and management 
at their premises and facilities as well 
as the necessary programs to raise 
the awareness of their employees 
about the rational consumption of 
power and water. That is a part of 
SEWA’ current plans to achieve the 
targeted conservation rate of at least 
30% of the Emirate’s consumption 
of electricity and water.
 

The statements of H.E the Chairman 
of Sharjah Electricity & Water 
Authority were made at the special 
function organized by  Zulekha 
Group, in presence of H.E Mr. 
T.P Seethararn, the Ambassador 
of India to UAE, to honor SEWA 
in recognition to its valuable 
support and assistance provided to 
Zulekha Group in form of creative 
suggestions and innovative facilities 
that enabled the group to save huge 
power in water at its premises and 
buildings.   H.E Dr. Eng. Rashid Al 
Leem pointed out that SEWA is eager 
to enhance its strategic collaboration 

and cooperation with the both public 
and private organizations to ensure 
the application of the best power 
management standards and practices 
in compliance with the visionary 
instructions of His Highness Sheikh 
Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi, 
the Supreme Council Member 
and Ruler of Sharjah to support 
the Emirate’s drive for sustainable 
development and excellence.
 

He explained that the Sharjah 
Electricity and Water Authority 
continues its efforts to conduct 
intensified conservation drives of 
power and water and awareness 
programs targeting the residential, 
commercials and industrial sectors 
and government buildings. He added 
that the aim of theses conservation 
drives and awareness programs is to 
spread the culture of conservation 
among the individuals our 
community and enhance the modern 
concepts of the power management.
 

H.E the Chairman noted that the 
encouragement of the companies 
and organizations to adopt the best 
global conservation standards and 
rends is one of the main priorities of 
SEWA’s strategy and drive towards 
the excellence and sustainable 
development. He added SEWA 
has established a conservation 
department to supervise the 
continuous conservation campaigns 
launched under the theme: (the 
Conservation is useful for all of 
us). The  SEWA is the first Arab 

Electricity and Water Authority that 
adopted and applied the principles 
of Energy Resources Maintenance 
declared by the U.N Industrial 
Programs Development Office which 
was certified by the International 
Standardization Organization (ISO 
50001).  

H.E Dr. Eng. Rashid Al Leem praised 
the initiative made by Zulekha 
Group to use the power conservation 
and management programs which 
have achieved remarkable benefits 
in terms of rationalization the 
power consumptions at the Group’s 
buildings and premises.

 

On her part, Dr. Zulekha Daud, the 
Founder and Managing Director 
of Zulekha Group expressed 
her appreciation and thanks to 
SEWA for its support to the group 
and introduction of the power 
conservation and management 
program which will contribute in 
saving power consumption at the 
Group’s premises and promote the 
awareness of employees and visitors 
about the culture of the power 
conservation.

She affirmed the readiness of the 
Group to use advanced electrical 
and water systems and fittings to 
rationalize the consumption of 
electricity & water at all buildings 
of Zulekha Hospital in Sharjah. That 
comes in line with recognition by 
Zulekha Group of the importance of 
the power and water consumption 
and maintenance of the national 
resources.   The Hospital can lead 
and demonstrate energy saving 
methodologies adopted at hospital 
environment and to become 
sustainable. The hospital can 
organize healthcare events for SEWA 
staff and arrange health check for 
the employees at SEWA premises. 
SEWA has helped us in obtaining the 
power for all out needs on the past 
and expect to continue their support 
for all future expansions.

The Chairman 
inaugurates the 
new building of 
the Electricity 
Services 
Department in 
Halwan area
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Sharjah Electricity & Water 
Authority celebrated the 
inauguration of the new premises of 
the Electricity Services Department 
which was built in Halwan in an area 
of 2500 Square meter with total cost 
of AED 5 million. The new building 
which accommodates the sections if 
Electricity Connection, Inspection, 
Cable Laying, Technical Accounts, 
and Commercial Section, is designed 
to provide the customers with high 
quality convenient services through 
the-state-of-the-art equipment’s and 
the most advanced technologies. 
The new well-equipped premises 
will enable the Electricity Services 
Department to promptly meet 
the requirement of the on-going 
constructional and urban boom 
witnessed in the Emirate of Sharjah.
 
The Electricity Services Department’s 
new premises was inaugurated 
by H.E Dr. Rashid Al Leem, the 
Chairman of Sharjah Electricity & 
Water in presence of serval managers 
SEWA’s departments and heads of 
Section. Addressing the inauguration 
ceremony,  the chairman underlined 
the commitment of SEWA continue 
working towards providing better 
infrastructure and services across 
the emirate to ensure a better level 
of living for all Sharjah citizens 
and residents as per the farsighted 
directives of His Highness Sheikh 
Dr. Sultan bin Mohammed Al 

Qasimi, the Supreme Council 
Member and Ruler of Sharjah . 
He noted that the new premises of 
AED 5 million cost is equipped 
with advanced facilities and 
technologies to ensure to customers’ 
convenience and satisfaction. The 
new building’s location is close to 
the Water Department to enhance 
the integration of SEWA’s various 
services. That is a testimony of 
SEWA’s relentless pursuit to 
streamline and facilitate procedures 
and cover the Emirate of Sharjah.
  
SEWA is undergoing a comprehensive 
restructuring and development in 
various sectors to provide services 
aas part of SEWA’s strategy to 
deliver the highest standards of 
excellence and quality in all its 
services. “In line with our corporate 
values and strategy on sustainable 
development and as a utility 
focusing on customer services, we 
pay great attention to our customers’ 
satisfaction and do our best to meet 
their expectations. Inspired by the 
wise vision of His Highness, the 
Ruler of Sharjah SEWA has made 
great strides towards the excellence 
and satisfaction of its customers” 
said H.E Dr. Rashid Al leem.
 
He affirmed SEWA’s eagerness to 
provide the latest infrastructures, 
modern facilities and technologies as 
well as highly qualified and trained 

manpower to render convenient 
and high quality services as part of 
its strategy aiming at consolidating 
excellence and creativity. He said the 
opening of the Electricity Services 
Department's building comes in 
line with SEWA vision which aims 
to facilitate and streamline the 
electricity services delivered by 
SEWA to its customers and exceed 
their expectations. It provides 
a comprehensive wide range of 
convenient state-of-the-art facilities 
including electricity connection, 
maintenance, inspection and a 
variety of other electricity related 
services. 
 
He added that the opening of the 
new premises which has been 
designed according to the latest 
world-class standards, aims to 
enhance the customers' satisfaction 
by offering an engaging experiences 
that fulfill all their expectation and 
needs. Comfortable waiting halls, 
technological facilities, support 
and help desks, 20 service counters 
offering instant customer care 
services have been provided  to enable 
our customers to conveniently and 
promptly fulfill their transactions. 
The project is also a part if SEWA's 
expansion plans to come pace with 
the on-going population, urban and 
constructional growth witnessed in 
the Emirate of Sharjah.   .
 



In Recognition of his outstanding 
contributions:
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H.E Dr. Rashid Al Leem the 
Chairman of Sharjah Electricity 
& Water Authority stressed the 
need for the dissemination of the 
knowledge in community to drive for 
sustainability through a continuous 
development process to our present 
requirements without prejudicing 
the abilities of our next generation 
to meet their own requirements. 
 

The above press statement was made 
by H.E Dr. Rashid Al Leem upon 
his acknowledgement and honor by 
His Highness Sheikh Mohammed 
Bin Rashid Al Maktoum, Vice 
President and Prime Minister of the 
UAE and Ruler of Dubai, with the 
title of “THE AMBASSADOR OF 
KNOWLEDGE OF THE UAE” 
during the ceremony organized by 
Mohammed bin Rashid School of 
Government (MBRSG) to mark 
the graduation of four batches of 
students at the World Trade Centre 
in Dubai. 

H.E Dr. Al Leem, commenting 
on the honor, said: “The choice 
of Ambassador of Knowledge 
of the UAE and the honor by 

Sheikh Mohammed carries great 
responsibility. It motivates me 
towards making greater efforts 
to strengthen the leadership of 
our country at the regional and 
international levels through 
knowledge. It also emphasizes 
the importance of sustainable 
development and value of knowledge 
in the cultural, social and economic 
aspects of our daily life.”
 
He added: “Knowledge is the 
backbone of development and a pillar 
of social progress. Development is 
a cornerstone of the prosperity and 
welfare of the people, and by creating 
a competitive environment, it 
stimulates innovation and creativity.” 
He pointed out to the need to activate 
the role of knowledge management 
and dissemination of knowledge in 
the development of performance in 
all government departments.
The SEWA Chairman added that 
the UAE has won international 
prestige through instilling the value 
of knowledge as a key part in the 
development plans, strategies and 
sustainability, as the single way 
to progress. He lauded the efforts 
of the leaders of the nation in the 

development of universities and 
higher colleges and institutions, 
scientific research, encouraging 
inventions and innovative ideas, 
new technologies etc.

Dr. Al Leem pointed out that the 
visionary directives of His Highness 
Sheikh Dr. Sultan Bin Mohammed 
Al Qasimi, Supreme Council 
Member and Ruler of Sharjah 
to the chairmen and directors of 
Sharjah government’s departments 
and authorities to activate and 
disseminate the role of knowledge in 
the community, have considerably 
contributed to the development of the 
performance and raising the living 
standards of individuals. Several 
research centers, institutes and 
universities have been established to 
unleash the creative energies of the 
individuals.   
 
As per his profile, Dr. Rashid Obaid 
Jumaa Al Leem, the Chairman 
of Sharjah Electricity & Water 
Authority, a Sharjah born UAE 
National, is widely considered 
as one of the most prominent 
leading thinkers in the fields of 
the economical businesses and 

development of corporate leadership 
skills on both local and international 
levels.

Dr. Rashid Al Leem is holding a 
PhD from University of Salford, 
Manchester, UK, and multiple 
honorary doctorates from Somalia 
University for Humanitarian 
Services and American University 
in the United States

With his vast experience of more 
than ten years in the field of human 
resources development Dr. Al Leem 
was the mastermind leader of change 
at Sharjah Department of Seaports 
and Customs and Hamriyah Free 
Zone Authority when he was heading 
their management. He succeeded 
in transforming them to a strategic 
commerce hub that empowering 
thousands of businesses in the region, 
contributing to the development of 
the UAE economy.

He has a farsighted leading role in 
promoting and spreading out the 
culture of Corporate Excellence. 
For him, the human development is 
a vital capital and basic cornerstone 
for the development of any economic 
and administrative businesses.

Dr. Al Leem is the founder of 
"Alleem Knowledge Center", a 

non- profit organization engaged 
in the development of leadership 
skills and promotion of the modern 
management concept.

He has received several international 
accolades and awards in different 
fields. Dr. Alleem was crowned 
with Middle East Business Leaders 
Award 2012 by the President of the 
Republic of Indonesia in Jakarta in 
recognition of his achievements as 
one of the top personalities driving 
the market economies in the Islamic 
World. He was bestowed the honor 
of Environmentalist of the Year 2012 
by Mahathir Mohamad, Malaysia's 
fourth prime minister in recognition 
of his contributions towards a 
sustainable environment.

Dr. Al Leem's record of awards also 
include the Achievement Award by 
League of Arab States, Gold Medal 
from the Mayor of Cannes for 
outstanding efforts in maintenance 
of the water resources, Gold Medal 
from the Mayor of Cannes for 
environmental efforts, Excellence in 
Leadership award from Federation of 
Chamber of Commerce & Industry 
in India and Man of the Year by 
Khaleej Times newspaper. He was 
selected as Maritime Personality for 
2009 by Marine Business TV.

Dr. Al Leem is an active board 
member of several organizations 
and associations such a as the World 
Association of Small and Medium 
Enterprises and many international 
business councils including German 
UAE Joint Council for Industry 
and Commerce, World Trade 
Development Council in Hong 
Kong, American Thai Business 
Council and Swiss Business 
Council. Additionally he is a lecturer 
at numerous local and international 
universities and key speaker at 
forums and conferences.

Thanks to the cumulative experiences 
and deep knowledge he gained in 
administrative and economical fields, 
Dr. Rashid Al Leem authored many 
books in both English and Arabic 
Languages. His last publication is 
titled “The Sustainability: the Fourth 
Wave of the Economy”. He has been 
recently appointed as member of 
the University of Sharjah’s Board 
of Trustees and Sharjah Urban 
Planning Council.

Dr. Rashid AL Leem honored by the UAE VP with the 
title of “THE AMBASSADOR OF KNOWLEDGE 
OF THE UAE”



Sharjah Electricity & Water 
Authority won the Best Government 
website Award in the second 
edition of the Sharjah Government 
Communication Award (GCA) for 
2014.His Highness Sheikh Sultan bin 
Mohammed bin Sultan Al Qasimi, 
Crown Prince and Deputy Ruler of 
Sharjah, has honored congratulated 
the winning institutions and 
individuals of the categories of 
the second edition of the Sharjah 
Government Communication 
Award, wishing for all employees in 
government communication fields 
further progress and success on the 
various personal and professional 
aspects.

H.H. Sheikh Sultan said, 

during his attendance at the 
closing ceremony for the award, 
which was held at the Al Jaw her 
Conference Hall in Sharjah, that 
Government Communication 
has become inevitable and an 
important requirement and one 
of the main tools to contribute 
to the development of organised 
work based on specific objectives 
and strategies set by government 
authorities and institutions in order 
to achieve mutual and interactive 
communication with different 
segments of the public.

He pointed out that the 
Emirate of Sharjah represented 
its government departments and 
institutions, and out of the visions and 

directives of H.H. Dr. Sheikh Sultan 
bin Mohammed Al Qasimi, Supreme 
Council Member and Ruler of 
Sharjah, seeks to achieve the concept 
of government communication in its 
positive and active form that reaches 
everyone in the community.

The closing ceremony of 
Sharjah Government Communication 
Award in its second session began 
with a speech from Sheikh Sultan 
bin Ahmed Al Qasimi, Chairman of 
the Sharjah Media Centre, in which 
he extended his thanks to the sponsor 
of the ceremony, H.H. the Crown 
Prince and Deputy Ruler of Sharjah, 
for his support and sponsorship for 
efforts to promote and develop the 
government communication system 

and all initiatives pertaining to this 
matter.

The Chairman of the Sharjah 
Media Centre commended the 
efforts of the Executive Council 
of the Sharjah Government in 
drawing up strategic policies that 
contribute to the prosperity of the 
Emirate of Sharjah. He added: 
“Achieving a better future for 
human relations is the fundamental 
purpose of developing government 
communication practices. This goal 
aligns beautifully with what we seek 
to sustain and promote in the UAE 
in general and the emirate of Sharjah 
in particular through honoring those 
involved in developing the content 
and processes of government 
communication that ultimately help 
bridge distances between various 
segments of the society.”

The second edition of Sharjah 
GCA honored winners in 12 
categories, including three dedicated 
to submissions from the GCC region, 
six to entries from the UAE, and 
three to Sharjah-based nominations 
for various communication 
processes carried out by government 
communication departments, 
including strategic planning, 
internal communication approach, 
methods of crisis management, 
communication campaigns, and the 
appropriate use of social networking 
platforms.

On his part, H.E Dr. Rashid 
Al Leem the Chairman of Sharjah 
Electricity & Water Authority said 
that the continuous strives made by 
SEWA to develop its services are 
crowned by honor of His Highness 
Sheikh Sultan bin Mohammed bin 
Sultan Al Qasimi, Crown Prince 
and Deputy Ruler of Sharjah with 

award of the Best Government 
website in Sharjah. He dedicated the 
win of such award to His Highness 
Sheikh Dr. Sultan bin Mohammed 
Al Qasimi, the Supreme Council 
and Ruler of Sharjah   in recognition 
of the unlimited support and great 
attention devoted by His Highness 
to all details relation to SEWA 
activities as well as those of the 
other government bodies in order 
to achieve the comprehensive 
development in the Emirate of 
Sharjah.

Dr.  Al Leem pointed out that 
the award is a testament to the extent 
of development SEWA achieved in 
the field of communication in all 
categories and classes. It also reflects 
the achievements of the authority 
and progress witnessed in various 
areas of work in order to achieve the 
satisfaction of its customers

Dr.  Al Leem pointed out that 
the award is a testament to the extent 
of development SEWA achieved in 
the field of communication in all 
categories and classes. It also reflects 
the achievements of the authority 
and progress witnessed in various 
areas of work in order to achieve 
the satisfaction of its customers He 
added that SEWA is committed to 
applying the highest international 
standards in all administrative and 
operational processes. We adopt 
the best international practices that 
support its objectives to reach the 
highest levels of service excellence 
and make our customers happier and 
more satisfied.

SEWA is always keen to keep 
on developing and expanding IT 
infrastructures and applications 
by using the most sophisticated 
technologies. That comes in line 

SEWA wins the Best Government Website Award
Dr. Al Leem dedicates the win to the Ruler of Sharjah

with SEWA policy to enhance the 
efficiency and productivity at all its 
sectors of works.    He added that 
SEWA has managed to make great 
strides in this regard as part of the 
on-going efforts made to develop 
and upgrade the services rendered 
to our valued customers. The award 
reflects SEWA's constant strive 
to provide convenient e- services 
and up-to-date information. SEWA 
acknowledges the importance the 
technological applications.

The GCA  winners included 
Sharjah Electricity & Water 
Authority for Best Government 
Website in Sharjah; Khaled Zidjali, 
Chairman and Founder of the Oman 
Film Society and Consultant at the 
Public Authority for Radio and TV 
in Oman, for Media Personality of 
the Year - GCC; MBC Group for  
Leadership in Media -GCC; Sharjah 
Investment and Development 
Authority 'Shurooq' for Best Practice 
in Government Communication in 
Sharjah; Nada Al Suwaidi, Head 
of the Communication Department 
at Sharjah Municipality, for Best 
Official Spokesperson in Sharjah; 
Sharjah Municipality for Best 
Crisis Management in the UAE; 
UAE Ministry of Economy 
for Best Strategic Government 
Communication Plan in the UAE; 
Sharjah Police General Headquarters 
for Best Government Social Media 
Practice in the UAE; Dubai Police 
General Headquarters for Best 
Government Intercommunication 
Practice in the UAE; UAE Ministry of 
Foreign Affairs for Best Government 
Communication Campaign in the 
UAE, and the University of Sharjah 
graduate Walid Al Asbahi for Best 
Graduation Project on Government 
Communication in the UAE.
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000, instead of the previous payment 
of Dh10,000. A total of 600,000 
families will benefit from this 
gesture.

In a telephone conservation with 
Direct Line Program, which is aired 
live on Sharjah Radio, His Highness 
the Ruler of Sharjah announced that 
the move is part of the initiatives to 
provide a stable and decent life to 
Emiratis.

   To this effect, HH Dr. Sheikh 
Sultan has ordered the allocation of 
Dh70 million to cover pay increases 
in a move to ensure both employees 
and retirees enjoy a dignified life.

Under His Highness’s initiative, the 
Emirati government employees will 
be paid a minimum monthly salary of 
Dh11, 000. Employees in job grades 
from 814- will benefit from the new 
salary structure. This initiative will 
help improve the living standards of 
the employees and their families.
His Highness Dr. Sheikh Sultan 
bin Mohammad Al Qasimi added 
that the move is intended to secure 
better living standards for the citizen 
particularly those who are reluctant 
to join such jobs due to the low levels 
of its salaries. He announced that 
there are about 1000 job researchers 
with low qualifications will be 
accommodated under this move.
He noted that the improvement of 

the financial standards will enable 
those citizens to enroll their children 
to our modern schools, universities 
and scientific institutions which 
were established for the benefits 
of all citizens.  He noted that the 
Emirate has made huge investments 
to raise the educational and cultural 
infrastructure. His Highness the 
Ruler of Sharjah pointed out that an 
investment of AED 266 million has 
been made to develop the School 
of Engineering at the American 
University of Sharjah along with 
Institute of Science & Engineering 
Researches at the most latest global 
standards
  
    He added that the Institute, in 
collaborations with the leading 
French educational institutions, 
is currently supporting about 500 
professors who are conducting their 
scientific researches. "Such scientific 
and educational institutions have 
been established for the benefit of our 
generations. Therefore, they should 
spare no effort to take advantage 
of the same" he said. His Highness 
instructed the government executive 
to promptly solve all obstacles 
reported by their employees without 
any delay.   
 
   On his part, H.E Dr. Rashid Al 
Leem the Chairman of Sharjah 
Electricity & Water Authority 
(SEWA) lauded the initiatives 

made by His Highness Dr. Sheikh 
Sultan bin Mohammed Al Qasimi, 
the Supreme Council Member and 
the Ruler of Sharjah  In line with 
the great attention devoted by His 
Highness to ensure decent and stable 
standards of living for all categories 
of our community particularly the 
government employees. Dr. Al 
Leem noted that several employees 
of SEWA will benefit of the Ruler's 
gesture to increase the minimum 
salary to AED 11,000  per month 
for Sharjah Government's national 
employees on Grades 8 – 14 in 
addition to the increase of the 
minimum pension form AED 10,000 
to AED 11,000 per month He added 
that in recognition to the kind and 
gracious gesture of His Highness the 
Ruler, the government employees 
are required to faithfully fulfill the 
responsibilities and duties of their 
jobs.  That comes in line with the 
keen interest of His Highness the 
Ruler to support the development 
process and achieve the welfare and 
prosperity for the people.

     He affirmed that Sheikh Sultan’s 
directives are aimed at bringing 
happiness to Sharjah citizens and 
meeting their needs as well as 
raising the standard of living to be 
compatible with the requirements of 
the present

Sharjah Electricity & water 
Authority and Unilever International 
discussed the possibility of signing 
of Memorandum of Understanding 
between the two organizations 
to streamline their collaboration 
in the fields of management and 
conservation of power. That comes 
in line with SEWA's vision to 
become a sustainable world class 
organization and partner with the 
leading global companies to avail 
of their expertise in supporting 
SEWA drive for excellence and 
sustainability.

The discussions took place between 
H.E Dr. Rashid Al Leem, the 
Chairman of Sharjah Electricity & 
Water Authority and a delegation 
from Unilever presided by Mr. 
Waqas Javed, Marketing Director 
Gulf Region. The two parties 
agreed to activate their cooperation 
and joint work to develop SEWA 
conservation procedures to ensure 
the rational use of power and water, 
provide promotional items to be 
offered with power saving materials 
at sales points and support the 
management of the promotion drive 
for such power saving materials in 
the Emirate of Sharjah.

In his comments on the discussions 
took place between the two parties, 
H.E Dr. Rashid Al Leem pointed out 
that the activation of collaboration 
between SEWA and Unilever, one 
the global leading sustainability 
pioneers, will achieve positive results 
in respect of the ideal use of power 
and water and enhance the strives of 
SEWA towards the sustainability in 
the Emirate of Sharjah.

The Chairman added that Sharjah 
Electricity and Water Authority 
is implementing on an ambitious 
integrated strategy aiming at 
closely working with the world-
class organizations from around 
the world to present and review 
the most advanced solutions in 
electricity, water, environment 
and other technologies that drive 
our excellence-centric approach to 
service delivery and to activate water 
conservation campaigns, energy-
saving devices and promote water 
conservation packages. He noted 
that SEWA achieved unprecedented 
results, reached out to the world and 
became a role model in performance 
and reliability, efficiency, service, 
compared and reduction of carbon 
emission.

Highlighting the various frameworks 
of the proposed Memorandum of 
Understanding between SEWA and 
Unilever, H.E Dr. Rashid Al Leem 
said that the MOU will cover the 
necessary standards that govern the 
different aspects of collaboration 
between the two organizations 
in fields of promoting the power 
and water saving devices, raising 
the awareness about sustainable 
development culture and cooperating 
the conservation campaign targeting 
specific customer categories 
such as schools, universities 
students domestic maids and 
certain residential and commercial 
customers.

On his part, Mr. Waqas Javed, 
Unilever, Marketing Director Gulf 
Region expressed the pleasure of 
Unilever management to cooperate 
with SEWA to achieve the mutual 
objectives for the benefit of both 
organizations. He said that it the 
policy of Unilever to partner up with 
different companies and government 
entities such as SEWA to educate 
consumers about the rational 
consumption of power and water 
and promote the new concepts of the 
sustainable living.

SEWA-Unilever 
MOU to 
strengthen their 
collaboration in 
conservation and 
sustainability 
fields
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   His Highness Sheikh Dr. Sultan 
bin Mohammed Al Qasimi,  the 
Supreme Council Member and 
Ruler of Sharjah ordered Sharjah 
Electricity & Water Authority to 
immediately make the necessary 
arrangements for lighting of the 
Ring Road at Fili Al Madam as well 
as the internal streets and  a number 
of low-cost housing areas including  
Al Khwalid, Tawi Fatima and Al 
Bahayis.
 
  H.E Dr. Rashid Al Leem , the 
Chairman of Sharjah Electricity & 
Water Authority (SEWA) announced 
that upon the farsighted instructions 
of His Highness Sheikh Dr. Sultan 
bin Mohammed Al Qasimi,  the 
Supreme Council Member and 
Ruler of Sharjah, SEWA has formed 
several work teams to immediately 
processed with the installation of 
necessary lighting poles on the Ring 
Main at Fili Al Madam as well as 
the internal streets and the low-cost 
housing areas> Dr. Al Leem pointed 

out that SEWA has provided for 233 
street lighting poles to immediately 
implement the wise instructions 
of His Highness the Ruler, out of 
which 138 for Al Khwalid, 42 for 
Tawi Fatima and 53 for Al Bahayis. 
He affirmed that the technical 
work teams of SEWA will start the 
installation of such poles as from 
tomorrow, Wednesday April 8, 2015.
 
   The Chairman praised the continuous 
attention devoted by His Highness 
Sheikh Dr. Sultan bin Mohammed 
Al Qasimi,  the Supreme Council 
Member and Ruler of Sharjah to all 
details relating activities and works 
of SEWA  and the eagerness of His 
Highness  to provide the decent life 
and welfare for all citizens as well as 
residents of the Emirate of Sharjah.
 
  He noted that the street lighting 
projects as ones of SEWA’s prime 
priorities are carried out within 
SEWA strategic plan and schedule 
to cover all parts of the Emirate of 

Sharjah. He added that SEWA is 
always keen to adopt the latest global 
standards in field off installation the 
most sophisticated illuminations for 
the street lighting poles in consistent 
with the modern urban development 
that covered all parts of the Emirate. 
H.E Dr. Rashid Al Leem pointed out 
that SEWA has already conducted 
several studies and researches in 
cooperation with reputed global 
research centers to use the solar 
energy for street lighting within the 
framework of SEWA objectives to 
become sustainable utility provider. 
He cited that the street lighting 
projects carried out by SEWA has 
enhance the aesthetic appearance 
of the city of Sharjah and the safety 
and the security for the drivers, 
pedestrians and users of the Roads. 
The environment considerations, 
aesthetic designs and sustainability 
are taken into account on all SEWA 
street lighting projects.

The Ruler of Sharjah orders the 
lighting of Fili Al Madam Ring 
Road and a number of low-cost 
housing areas The Ruler amends the Civil Services Law and orders the 

raise of the minimum basic salary and pension

   His Highness Dr. Sheikh Sultan 
bin Mohammad Al Qasimi, the 
Supreme Council Member and 
Ruler of Sharjah, on Sunday issued 
a law No. 5 for 2015 amending some 
provisions of law no. 5 for 2001 
and its amendments regarding civil 
service in the Emirate of Sharjah.

   The new law stipulates that Article 1 
of the law no. 6 for 2013 be replaced 
by the following provision: The 
basic salary shall be calculated as 75 
per cent of the total salary except for 
employees of grade eight and below 
in the general cadres, medical cadres 
and medical technicians, whose 
basic salary will be calculated as 100 
per cent of the gross salary.

    Article 2 of the new law stipulates 
that the total salary of a government 
employee after pension deductions 

shall be not less than Dhs11, 000  
per month month and that children 
allowance and nature of work 
allowance shall be added to the 
total salary of medical cadres and 
medical technicians. As per the 
law, an increase as a supplementary 
allowance shall be allocated to 
achieve the new salary and pension 
levels stipulated under Article 2 of 
the new law.

    The law provides for that minimum 
limit for the pensions of retirees 
who were retired before the date of 
applying the pension packages of 
the UAE General Pensions & Social 
Security Authority shall be AED 
11,000 per month for each retiree. 
However the regulations of UAE 
General Pensions & Social Security 
Authority shall apply as regards 
of the heirs of those retirees. The 

necessary by-laws for implementing 
the new law shall be issued under 
a resolution to me issued by the 
Executive Council of Sharjah.

    The decree shall come into 
effect as from February 1, 2015, 
and all relevant bodies must abide 
by its provision. His Highness Dr. 
Sheikh Sultan Bin Mohammad 
Al Qasimi, the Supreme Council 
Member and Ruler of Sharjah, has 
issued instructions to the Human 
Resources Department to increase 
the minimum monthly salary of 
Sharjah government employees 
to Dh11,000, and set Dh11,000 as 
a minimum monthly pension for 
retirees.

   In another initiative, the retirees 
from Sharjah government will be 
paid a minimum payment of Dh11, 
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    His Highness Dr. Sheikh Sultan 
bin Mohammed Al Qasimi, Supreme 
Council Member, Ruler of Sharjah 
and Chancellor of the Sharjah 
University, at the Ruler’s office in 
the University of Sharjah (UoS), 
witnessed the signing of an agreement 
to establish a Professorship Chair 
in the name of Sharjah Electricity 
and Water Authority to support 
research and educational activities 
of the university, research and 
development and scientific studies 
in various fields of energy and ways 
to manage water resources, at a cost 
of AED10 million.

      The agreement was signed by H.E 
Dr. Rashid Al Leem, the Chairman 
of Sharjah Electricity and Water 
Authority, and Dr. Hamid Mjul 
Al Naimi, Director of the Sharjah 
University.

Sultan attends signing agreement 
on establishing SEWA AED million 
Professorship Chair at UoS

  The agreement comes within 
the framework of cooperation 
between the government and 
educational institutions for the 
development of research and for 
paying attention to vital issues in 
the community, particularly with 
regard to rationalization of energy, 
water consumption and energy 
efficiency in order to maintain the 
available resources and achieve 
sustainable development, as well as 
to contribute to the development of 
the local community by providing 
various educational, scientific and 
rehabilitative services.

    The agreement provides funding 
for the new chair to the tune of 
AED10 million over five years to 
support research and development 
and scientific studies in the following 
areas: in the field of research about 

energy, development of sustainable 
energy policies in the emirate 
of Sharjah and across the UAE, 
conducting and following up on 
applied scientific research related 
to the rationalisation of energy 
consumption and its effectiveness, 
conducting and following up 
applied scientific research relevant 
to techniques and uses of alternative 
and renewable energy, and 
conducting and following up applied 
scientific research related to optimal 
distribution of energy and optimal 
management of assets.

    In the field of water research, 
the professorship chair sponsored 
by Sharjah Electricity & water 
Authority will promote the adoption 
of an integral approach of water 
resources management in UAE and 
Emirate of Sharjah and support 

their sustainable water policies. 
Applied scientific researches will be 
sponsored by the chair on suitable 
water utilization, development of 
water resources and its relevant 
quality control.

    Dr. Hamid Mjul Al Naimi 
briefed the attendants of the signing 
ceremony about the academic 
training programs and the scientific 
research activities conducted at 
the University of Sharjah with the 
support of His Highness the Ruler of 
Sharjah.

     Along with Dr. Sheikh Sultan, the 
signing of agreement was attended 
by Dr. Amr Abdul Hamid, Adviser 
to the Ruler of Sharjah for Higher 
Education, Dr. Rashad Salem, 
Director of Al Qasimiyah University 
and other senior officials.
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07The Ruler of Sharjah orders the lighting 
of Fili Al Madam Ring Road and a 
number of low-cost housing areas

SEWA wins the Best Government 
Website Award

Dr. Rashid AL Leem honored by 
the UAE VP with the title of “THE 
AMBASSADOR OF KNOWLEDGE OF 
THE UAE”

Under the Ruler’s Directives:
SEWA opens three new Emergency 
Centers as part of comprehensive 
emergency development plan

SEWA executes street lighting projects 
and adopts creatives techniques 
reducing the power consumption by 
%55

SEWA wins Global Award at 
WEX – Turkey for excellent water 
management and sustainability



Local & Global Awards in record time
Sharjah Electricity & Water Authority’s winning of local and global prestigious 
awards in a record time is a testament to the extent of development SEWA 
achieved in the field of its activities and works in all categories and classes. 
It also reflects the achievements of the authority and progress witnessed in 
various areas of work in order to attain the satisfaction of its customers.
Undoubtedly, the unlimited support and continuous direction of His 
Highness Sheikh Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi, the Supreme 
Council and Ruler of Sharjah has remarkably contributed to realization of 
such unprecedented changes on all SEWA activities which were recognized 
by both local and global communities. 

The local and global awards and honors will help support SEWA’s efforts 
to adopt latest global technology and garner strategic partnerships with 
companies and research centers, both at local, regional and global levels 
SEWA is committed to applying the highest international standards in all 
administrative and operational processes. We adopt the best international 
practices that support its objectives to reach the highest levels of service 
excellence and make our customers happier and more satisfied. The awards 
reflects highlight the continuous efforts in adopting and implementing 
creativity and innovation across all its functions, divisions, and services 
and support SEWA’s goal to establish its global position with its  strategies 
and plans to achieve excellence and creativity in all our services according 
to the highest levels of availability, efficiency and reliability

The prestigious awards recently won by SEWA include the Golden Award 
of Excellence in Social Responsibility on Arab World Level from the Arab 
Organization for Social Responsibility,  the Best Government website Award 
in the second edition of the Sharjah Government Communication Award 
(GCA) for 2014, the Global WEX Award 2015 at Water & Energy Exchange 
(WEX 2015) recently held in Istanbul – Turkey and the Award of Excellence 
in Geographic Information System Implementation at GISWORX2014. In 
the same trend, H.E Dr. Rashid Al Leem, the Chairman of Sharjah Electricity 
& Water Authority has been named “the Development Man of the Year 
2014 at Al Batayeh District in recognition of the outstanding efforts made 
by Sharjah Electricity & Water Authority to extend the supplies of electricity. 
He has been also recently recognized and honored by His Highness Sheikh 
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of 
the UAE and Ruler of Dubai, with the title of “THE AMBASSADOR OF 
KNOWLEDGE OF THE UAE”




