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مجلة فصلية تصدر عن المؤسسة العامة القطرية 
للكهرماء والماء “كهرماء” ، إدارة العالقات العامة 

واإلتصال

كلمة العدد
إنـه لمـن دواعـي سـرورنا أن نقـدم لكـم هـذ العـدد مـن مجلـة كهرمـاء،  والـذي يواكـب 
إصـداره إطـالق المؤسسـة باقـة مـن الخدمـات الذكيـة علـى موقعهـا اإللكترونـي وعلـى 
الهواتـف الذكيـة وذلـك ضمـن أحـد أهدافهـا االسـتراتيجية بـان تتحـول كافـة خدماتهـا 
أعلـى  وفـق  للجمهـور  المقدمـة  الخدمـات  بمسـتوى  االرتقـاء  بهـدف   ،%100 ذكيـة  إلـى 
مسـتويات الكفـاءة. كمـا أننـا فـي : كهرمـاء” وبتوجيهـات ومتابعـة مـن رئيـس المؤسسـة 
سـعادة المهنـدس/ عيسـى بـن هـالل الكـواري،  نعمـل باسـتمرار لتحسـين تلـك الخدمات،  

لتحقيـق رضـا العمـالء.
الهواتـف الذكيـة،  النسـخة الجديـدة مـن تطبيقهـا علـى  وقـد أطلقـت كهرمـاء مؤخـرا 
والـذي يتمتـع بخـواص جديـدة باالسـتفادة مـن التقنيـات الحديثـة للهواتـف الذكيـة، حيـث 
يمكـن مـن خاللـه عـرض إحصائيـات عامـة متعلقـة بحسـاب المشـترك، وملخـص عـدد 
العقـارات المسـجلة باسـمه، والفواتيـر المسـتحقة مـع إمكانيـة الدفـع باإلضافة إلى العديد 

مـن الخدمـات المميـزة.

فـي  التـي حققتهـا كهرمـاء  اإلنجـازات  اهـم  الضـوء علـى  يسـلط  العـدد  أن هـذا  كمـا 
العـام السـابق. وجهـود البرنامـج الوطنـي للترشـيد وكفـاءة الطاقـة )ترشـيد( لتلبيـة الهـدف 
المتمثـل فـي تخفيـض معـدل اسـتهالك الفـرد مـن الكهربـاء والمـاء، وجهـود كهرماء في 
رؤيتها ورسالتها بما يتوافق مع رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016.

وختاما فإني أدعو الجميع إلى تحميل تطبيق كهرماء الجديد، ومشاركتنا تعليقاتكم، 
بمـا يسـاهم فـي تقديـم أفضـل خدمـة لجمهـور مشـتركينا.. وبهـذه المناسـبة ال يفوتنـي أن 
أقـدم خالـص الشـكر والتقديـر إلـى فريـق تصميـم وتطويـر التطبيـق الجديـد، علـى مـا 
بذلـوه مـن جهـد فـي إخـراج التطبيـق بحلتـه الجديـدة بهـدف تقديـم أفضـل خدمـة وتجربـة 

مميـزة لمسـتخدميه.
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تعبر عن رأي أصحابها فقط وال تعكس بالضرورة 

وجهة نظر المؤسسة العامة للكهرماء والماء “كهرماء”
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كهرماء” تحتفل باالحتفالية السنوية 
الرابعة للحملة الوطنية - ترشيد”

تحت  الرعاية الكريمة لسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 
البالد المفدى، احتفلت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء 

“كهرماء”، مساء يوم االحد الموافق 24 أبريل 2016 بمرور أربعة اعوام 
على تدشين البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة “ترشيد”، 

والذي أطلقته “كهرماء”في يوم األرض الموافق الثاني والعشرين من 
أبريل عام 2012 تحت شعار”لتبقى قطر تنبض بالحياة”.

4

١٧ ١٦
كهرماء تحتفل 

بساعة االرض

داخل العدد

كهرماء تحتفل باليوم 
العربي للمياه 3 مارس 

2016
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 لقاء العدد مع
المهندس محمد سالم المنصوري 

مدير مشاريع المياه في 
كهرماء

كهرماء تحتفل 
باليوم العالمي للصحة 

والسالمة في مكان 
العمل تحت شعار  

“اإلجهاد في مكان العمل 
– تحدي جماعي”

٧ كهرماء تكرم الجهات 
المشاركة في دراسة 

“ترشيد” لتدقيق الطاقة 
بالمباني بقطاعات 

الدولة المختلفة

وفد من معهد نماء  لتنمية المهارات 
العماني يزور كهرماء

كهرماء تكرم الموظفين المتميزين 
في خدمة العمالء
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كهرماء” تحتفل باالحتفالية السنوية 
الرابعة للحملة الوطنية - ترشيد”
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لسـمو  الكريمـة  الرعايـة 
حمـد  بـن  تميـم  الشـيخ 
البـالد  أميـر  ثانـي  آل 
المفـدى، احتفلـت المؤسسـة العامـة القطريـة 
يـوم  مسـاء  “كهرمـاء”،  والمـاء  للكهربـاء 
بمـرور   2016 أبريـل   24 الموافـق  االحـد 
أربعـة اعـوام علـى تدشـين البرنامـج الوطنـي 
للترشـيد وكفـاءة الطاقـة “ترشـيد”، والـذي 
أطلقتـه “كهرماء”فـي يـوم األرض الموافـق 
الثانـي والعشـرين مـن أبريـل عـام 2012 تحـت 

بالحيـاة”. تنبـض  قطـر  شـعار”لتبقى 
بـن  عبـداهلل  الشـيخ/  معالـي  الحفـل  حضـر 
رئيـس مجلـس  ثانـي،  آل  بـن خليفـة  ناصـر   
الدكتـور  وسـعادة  الداخليـة،  وزيـر  الـوزراء 
الطاقـة  وزيـر  السـادة  صالـح  بـن  محمـد 
بـن  عيسـى  المهنـدس  وسـعادة  والصناعـة، 
العامـة  المؤسسـة  رئيـس  الكـواري  هـالل 
“كهرمـاء”،  والمـاء  للكهربـاء  القطريـة 
وعـدد مـن الـوزراء وكبـار الشـخصيات فـي 

القطاعـات. مختلـف 
وقـد ألقـى معالـي الشـيخ/ عبـداهلل بـن ناصـر  
بـن خليفـه آل ثانـي كلمـة فـي بدايـة الحفـل، 
محمـد   / الدكتـور  لسـعادة  كلمـة  تبعهـا 

والصناعـة  الطاقـة  وزيـر  السـادة،  صالـح  بـن 
وكلمة لسـعادة المهندس / عيسـى بن هالل 
الكـواري، رئيـس المؤسسـة العامـة القطريـة 
للكهربـاء والمـاء “ كهرمـاء”. كمـا شـهد 
الوطنـي  البرنامـج  إلنجـازات  عـرض  الحفـل 
حيـث  “ترشـيد”  الطاقـة  وكفـاءة  للترشـيد 
مـن  الفـرد  اسـتهالك  معـدل  خفـض  نجـح 
الكهربـاء بمعـدل 14% ومـن الميـاه بمعدل %17 

..2015 نوفمبـر  حتـى 
مجلـس  رئيـس  معالـي  الحفـل كـرم  وخـالل 
بـن  عبـداهلل  الشـيخ  الداخليـة  وزيـر  الـوزراء 
ناصـر آل ثانـي، وسـعادة الدكتـور محمـد بـن 
بـن  المهنـدس عيسـى  السـادة وسـعادة  صالـح 
هـالل الكـواري كال مـن مجموعـة الفيصـل 
للبرنامـج  ودعمهـم  تعاونهـم  عـن  القابضـة 
ترشـيد  الطاقـة  وكفـاءة  للترشـيد  الوطنـي 

تحت

جائزة أفضل جهاز حكومي
 في تطبيق معايير الترشيد 

وكفاءة الطاقة
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.

األبنية المرشدة
أفضل مبنى مرشد – 
القطاع الحكومي – 
للمؤسسات والهيئات

مؤسسة قطر عن مبنى 
السكن الطالبي – جامعة حمد بن خليفة

األبنية المرشدة - أفضل مبنى 
مرشد – القطاع 

الحكومي – للشركات 
شركة مشيرب العقارية عن مدرسة 

“أكادمية   قطر”

األبنية المرشدة – 
أفضل مبنى مرشد
 – القطاع السكني

مجموعة الفردان  
– عن منتجع القصار السكني

األبنية المرشدة -
أفضل مبنى مرشد القطاع التجاري

شركة شل قطر – عن مقر الشركة 
بمنطقة الدفنة

األبنية المرشدة - 
أفضل مبنى مرشد
 القطاع الرياضي

وزارة الثقافة والرياضة
عن مبنى النادي األهلي

األبنية المرشدة - 
أفضل مبنى مرشد 
–  القطاع السياحي

فندق كراون بالزا – الدوحة

مسابقة ترشيد للضيافة الخضراء
 بالشراكة مع أمالك

فندق جراند حياة  الدوحة

مسابقة أفضل مبادرللطاقة المتجددة
فئة المنظمات

المركز األول مؤسسة قطر عن  مشروع 
انتاج 500 ميجا واط للطاقة الشمسية بالمدينة 

التعليمية

مسابقة أفضل مبادرة للطاقة المتجددة
فئة المنظمات
 المركز الثاني

 شركة إيبردروال عن 
مبادرة المدارس الخضراء

مسابقة أفضل مبادرة 
للطاقة المتجددة 
فئة المنظمات

شركة جرين جلف

مسابقة أفضل مبادرة 
للطاقة المتجددة – فئة األفراد

عزبة السيد خالد المطوع

مسابقة أفضل مبادرة في الترشيد 
وكفاءة الطاقة

فئة األفراد
عن تطبيقات الترشيد 

بمنزله السيد أحمد غريب المالكي

مسابقة ترشيد لطلبة الجامعات 
أفضل تطبيق إلكتروني 

عن الترشيد
الطالبة سارة عبداهلل المطوع

الفائــــــــزون
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إزدان  مجموعـة  الرابعـة.  احتفاليتـه  خـالل 
القابضـة عـن دعمهـم لترشـيد خـالل احتفاليـة 
اسبوع الترشيد الخليجي 22-26 مارس 2016، 
اللجنـة العليـا للمشـاريع و اإلرث عـن دعمهـم 
معـه  وشـراكتهم  ترشـيد  الوطنـي  للبرنامـج 
التعليـم  وزارة   ،22 ترشـيد  مشـروع  لتنفيـذ 
تفاهـم  اتفاقيـة  توقيـع  عـن  العالـي  والتعليـم 
تهـدف لنشـر ثقافـة الترشـيد بالمـدارس ومـن 
واالبنيـة  واالنشـطة  الدراسـة  المنهـج  خـالل 
شـراكتهم  عـن  أمـالك  شـركة  المدرسـية، 
الطاقـة  ثقافـة كفـاءة  نشـر  فـي  ترشـيد  مـع 
الضيافـة  مسـابقة  خـالل  مـن  الفنـادق  بقطـاع 
الخضـراء وكذلـك تطبيقـات نـادي الجولـف 
للسـياحة  العامـة  الهيئـة   للميـاه،  المرشـدة 
عـن تعاونهـم مـع ترشـيد فـي احتفاليـة سـاعة 
بالدولـة،  السـياحية  المنشـئات  االرض بجميـع 
الشـركة  المتحـدة للتنميـة عـن تعاونهـم مـع 
كفـاءة  وتقنيـات  ثقافـة  نشـر  فـي  ترشـيد 

اللؤلـوة.  بمجمـع  الطاقـة 
فـي  ترشـيد  مـع  تعاونهـم  نسـتلة عـن  شـركة 
التعليـم  مشـروع  خـالل  مـن  الميـاه  توفيـر 
 Project الميـاه  علـى  للحفـاظ  والتدريـب 
WET، مركـز أصدقـاء البيئـة عـن تعاونهـم 
ربيـع  لـكل  برنامـج  خـالل  مـن  ترشـيد  مـع 

زهـرة.
الـوزراء  مجلـس  رئيـس  معالـي  كـرم  وقـد 
وزيـر الداخليـة الشـيخ عبـداهلل بـن ناصـر آل 
صالـح  بـن  محمـد  الدكتـور  وسـعادة  ثانـي، 
هـالل  بـن  عيسـى  المهنـدس  وسـعادة  السـادة 
األولـى  بالمراكـز  الفائزيـن  الكـواري 

أطلقتهـا  التـي  المرشـدة”  “االبنيـة  لمسـابقة 
تطبيـق  بإمكانيـة  الوعـي  لزيـادة  كهرمـاء، 
مفاهيـم الحملـة علـى األبنيـة القائمـة وتشـجيع 
الكهربـاء  ترشـيد  فـي  الفعالـة  المشـاركة 
والماء بها، وتم تقييم المباني من خالل فريق 
مـن الخبـراء الفنييـن وفـق معاييـر تحكيميـة 
وتقلـل  االسـتهالك  كفـاءة  تراعـي  محـددة 
مـن تكاليـف التشـغيل والصيانـة للمبانـي مـع 
خاليـة  لسـاكنيها  أفضـل  حيـاة  بيئـة  توفيـر 
تكريـم  تـم  كمـا  الضـارة،  االنبعاثـات  مـن 
كمـا  وهـم  ترشـيد”   “ بمسـابقات  الفائزيـن 

الجـدول. فـي 
بالشـكر لحضـرة  تتقـدم “ كهرمـاء”  وختامـا 
آل  حمـد  بـن  تميـم  الشـيخ  السـمو  صاحـب 

علـى  اهلل  حفظـه  المفـدى  البـالد  أميـر  ثانـي 
الدولـة  مؤسسـات  لجميـع  الالمحـدود  دعمـه 
لمعالـي  الشـكر  كل  الشـكر  وكذلـك 
رئيـس  ثانـي  ال  ناصـر  بـن  عبـداهلل   / الشـيخ 
مجلـس الـوزراء ووزيـر الداخليـة علـى مسـاندته 
الـوزارات  لكافـة  الحثيثـة  ومتابعتـه  وتوجيهاتـه 
بالدولـة  االسـتراتيجية  والمشـاريع  والمؤسسـات 
السـادة  صالـح  بـن  محمـد  الدكتـور  ولسـعادة 
وزيـر الطاقـة والصناعـة علـى مسـاندته الدائمـة 
لنـا فـي كهرمـاء. ولشـركتي أعمـال والدوحـة 
للكابـالت لرعايتهـم االحتفاليـة، والـدور الرائـد 
ترشـيد  لنجـاح  دعمهـا  علـى  االعـالم  لوسـائل 
لتحقيق أهدافه لما فيه خير الوطن والمواطنين 

الطيبـة. أرضنـا  علـى  المقيميـن  وجميـع 
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القطرية  العامة  المؤسسة 
“كهرماء”  والماء  للكهرباء 
خدمات  إدارة  موظفي 
العمل،  في  المتميز  أدائهم  على  المشتركين 
بتطلعات  واالرتقاء  للتكامل  تحقيقًا  وذلك 
وتعزيزًا  “كهرماء”  في  العليا  اإلدارة 
المقدمة  الخدمات  بجودة  المرجوة  لألهداف 

للمشتركين.

عيسى  المهندس  سعادة  قام  المناسبة  وبهذه 
العامة  المؤسسة  رئيس  الكواري  هالل  بن 
يوم  “كهرماء”  والماء  للكهرباء  القطرية 
الموظفين  بتكريم   2016 مايو   17 الثالثاء 

المتميزين في العمل .
على  ركزنا  كهرماء  في  بأننا   (  : وقال 
تحقيقًا  األداء  في  المتميزين  الموظفين 
من  المؤسسة  لها  تسعى  والتي  العميل  لرضا 

من  يبذلوه  ما  وأن   ، مشتركيها  خدمة  أجل 
البصمة والنتائج اإليجابية  جهد ملموس يترك 
المبادرات  الحصول على أفضل  المرجوة في 
عملت  كما   ، الجمهور  لخدمة  الحكومية 
العمالء  خدمة  أداء  تطوير  على  المؤسسة 
بالسعي لمواجهة التحديات باستمرارية بتنفيذ 
لموظفيها  والجيدة  الهادفة  البرامج  وإعداد 

تحقيقًا لرضا العميل(.

كهرماء تكرم الموظفين 
المتميزين في خدمة العمالء

كّرمت
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“ كهرمـاء” االصـدار الجديد 
الهواتـف  علـى  لتطبيقهـا 
يتمتـع  واالنجليزيـة،  العربيـة  باللغتيـن  الذكيـة، 
مـن  باالسـتفادة  مميـزة  بخـواص  التطبيـق 
التقنيـات الحديثـة للهواتـف الذكيـة، فباإلضافة 
الـى التصميـم الجديـد للتطبيـق يمنكنـك مـن 
خاللـه عـرض احصائيـات عامـه متعلقه بحسـاب 
العقـارات  عـدد  ملخـص  وعـرض   ، المشـترك 
للمشـترك  يمكـن  كمـا  باسـمه،  المسـجلة 
وتفاصيـل  المسـتحقة  الفواتيـر  مجمـوع  عـرض 

الدفـع. وامكانيـة  الفاتـورة 
مـن  مجموعـة  الجديـد  التطبيـق  يشـمل  كمـا 
الخدمـات  مثـل طلـب شـهادة لمـن يهمـه االمـر، 
ارسـال قـراءة العـداد، تتبـع حالـة طلـب الخدمـة ، 
رخـص البنـاء و توصيـل الخدمة، عرض تفاصيل 
المشـترك،  حسـاب  فـي  المسـجلة  العقـارات 
عـرض  اإللكترونيـة،  الخدمـات  علـى  التقديـم 

تفاصيـل مراكـز خدمة المشـتركين باإلضافة 
ارسـال  نظـام  الخرطـة،  علـى  مواقعهـا  الـى 

. الشـكاوي  و  االقتراحـات 
وضعـت  كهرمـاء”   “ ان  بالذكـر  الجديـر 
خارطـة طريـق طموحـة للتحـول الذكـي لجميـع 
االرتقـاء  إلـى  المؤسسـة  وتهـدف  خدماتهـا، 
وفـق  للجمهـور  المقدمـة  الخدمـات  بمسـتوى 
أعلـى مسـتويات الكفـاءة. وتأتـي هذه الخدمات 
زيـادة  بهـدف  المسـتمر  التحسـين  إطـار  فـي 
رضـا العمـالء مـن خـالل توفيـر الوقـت والجهـد 
فـي  إلكترونيـًا  المعامـالت  إنجـاز  بإمكانيـة 
إلـى  الحاجـة  دون  مـكان  أي  ومـن  وقـت  أي 
خدمـات  فـروع  مـن  أي  أو  كهرمـاء  مراجعـة 

لمشـتركين. ا
خدماتهـا  تطويـر  علـى  كهرمـاء  وتحـرص 
الخدماتيـة  التطـورات  أحـدث  لتواكـب 
والتنظيميـة والتكنولوجيـة، وعملـت علـى رفـع 

مـن  العديـد  تبنـي  خـالل  مـن  أدائهـا  مسـتوى 
تحـول  عـن  اإلعـالن  آخرهـا  والتـي  المبـادرات، 
جميع الخدمات التي تقدمها المؤسسة لعمالئها 
واالستشـاريين  والشـركات  المشـتركين  مـن 
والمقاوليـن إلـى خدمـات الكترونيـة %100. حيـث 
خدمـات  تقديـم  فـي  قدمـًا  المؤسسـة  تخطـو 
نوعيـة وفـق أعلـى معايير الجودة العالمية بهدف 
المشـتركين،  معامـالت  إجـراءات  تسـهيل 
الوقـت والجهـد عليهـم وتمكنهـم مـن  وتوفيـر 

مـكان. أي  ومـن  وقـت  أي  فـي  إتمامهـا 
مـدار  علـى  مفتوحـة  اإللكترونيـة  والخدمـات 
اليوم، والتقديم عن طريق الموقع االلكتروني، 
يتيـح تجنـب األخطـاء في عمليـة التقديم الورقي 
بسـبب نقـص األوراق أو اإلجـراءات المطلوبـة، 
النظـام يرفـض تسـجيل أي طلـب أو  حيـث أن 
معاملـة إال بعـد اسـتيفاء الشـروط كاملـة، وهذا 

بالطبـع وفـر وقتـًا وجهـدًا بشـكل كبيـر،.

تطبيق ذكي تطرحه “ كهرماء” 
للجمهور لحياة افضل

8 | تغطية خاصة

طرحت
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القطريـة  العامـة  المؤسسـة 
للكهربـاء والمـاء “كهرمـاء” 
ومـن خـالل البرنامـج الوطنـي للترشـيد وكفاءة 
البلديـة  وزارة  مـع  بالتعـاون  “ترشـيد”  الطاقـة 
والبيئـة والجهـات المعنيـة بالـدول،  تطبيـق نظـام 
التكييـف  ألجهـزة  الطاقـة  لكفـاءة  النجـوم 
 2016  ، يوليـو   أول  مـن  اعتبـارا  قطـر  بدولـة 
اسـتهالك  بهـدف كفـاءة  عليـه  عملـت  والـذي 
معـدل  وخفـض  التكييـف  ألجهـزة  الطاقـة 
مـع  وتماشـيًا  الضـارة،  الكربونيـة  االنبعاثـات 
أهـداف رؤيـة قطـر الوطنية 2030 ، للحفاظ على 
البيئيـة الشـاملة  التنميـة  مـوارد الدولـة وتحقيـق 
إعتمـاد  فـي  “ترشـيد”  الوطنـي  البرنامـج  نجـح 
مواصفـات ومعاييـر فنيـة لنظـم كفـاءة الطاقـة 
لجميـع أجهـزة التكييـف المرشـدة والمتوفـرة 
نجـوم  ثـالث  معـدل  مـن  تبـدأ  والتـي  بالدولـة، 
كفـاءة  بمعـدل  “الشـباك”  الجهـزة   فأكثـر 
طاقـة )EER( يقـدر بــ 8.5 ليكـون هـو المعدل 
طاقـة  كفـاءة  ومعـدل   ، بـه  المسـموح  األدنـى 
المعـدل  هـو  ليكـون   9.5 بــ  يقـدر   )EER(
األدنى المسـموح به ألجهزة “االسـبيليت” ويبدأ 

نجـوم. أربعـة  تصنيـف  مـن 
 وتصنيـف النجـوم هـو تصنيـف عالمـي يوضـع 
علـى ملصـق أجهـزة التكييـف وأجهـزة أخـرى 

يعـرف بـه مـدى كفـاءة الجهـاز. 
كفـاءة  زادت  النجـوم  عـدد  زاد  فكلمـا 
وقلـت  الكهربـاء  إسـتهالك  وقـل  المكيـف 
االنبعاثـات الكربونيـة الضـارة بينمـا إذا أفتقـد 
جهـاز التكييـف لملصـق كفـاءة الطاقـة  فهـذا 
يعنـي أنـه فـي نطـاق االسـتهالك العالـي للطاقـة 
والذي يخرج عن نطاق الترشيد. وقد تم إطالق 
أجهـزة  لكفـاءة  النجـوم  تصنيـف  ملصقـات 
التكييـف لخدمـة المسـتهلك وفقـًا الحتياجاتـه، 
المعتمـدة.  بالتصنيفـات  الوعـي  تعزيـز  مـع 
فملصـق النجـوم علـى أجهـزة التكييـف يمنـح 
المسـتهلك طرقـًا موثوقـة للمقارنـة بيـن األجهـزة 
األخـرى حسـب كفاءتهـا فـي اسـتهالك الطاقـة 

الكهربائيـة. 
“ترشـيد”  خـالل  مـن  “كهرمـاء”  سـعت  وقـد 
لألجهـزة  النجـوم  بطاقـات  ملصقـات  إلعتمـاد 
الكهربائيـة لتوعويـة المسـتهلك وحثـه لضـرورة 
الوعـي بعمليـة حسـاب النجـوم ضمـن التكلفـة 
لـه مـع طـول مـدة  الماديـة للجهـاز ومـدى نفعـه 
االسـتخدام سـواء فـي تقليـل اسـتهالك الطاقـة 
للمبنـى أو توفيـر بيئـة أفضـل أو خفـض فاتـورة 

للجهـاز  أفضـل  عمـل  كفـاءة  أو  االسـتهالك 
بعـض  النجـوم  بطاقـة  تتضمـن  كمـا  ..الـخ. 
نـوع  مثـل:  المنتـج،  عـن  األساسـية  البيانـات 
إسـتهالك  التجاريـة،  والعالمـة  الطـراز  الجهـاز، 

االختبـار. ومواصفـة  الكهربائيـة  الطاقـة 
 ويتبـع قريبـًا نظـام النجـوم ألجهـزة التكييـف 

مـن  ألكثـر  الطاقـة  وكفـاءة  النجـوم  نظـم 
جهـاز كهربائـي آخـر كالغسـاالت والثالجـات 
والسـخانات الكهربائيـة  ويعبِّـر عـن ذلـك بعدد 
النجـوم الموضحـة علـى البطاقـة؛ فكلمـا زاد 
عددهـا زادت كفـاءة الجهـاز، وقـلَّ إسـتهالكه 

الكهربائيـة.  للطاقـة 

إعتماد نظام النجوم لكفاءة الطاقة 
ألجهزة التكييف بدءاً من أول يوليو 2016

أصدرت
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القطريـة  العامـة  المؤسسـة  حـرص  إطـار 
للكهربـاء والمـاء “كهرمـاء” علـى خفـض 
معـدالت اسـتهالك الكهربـاء واالنبعاثـات الكربونيـة 
الضـارة مـن خـالل البرنامـج الوطنـي للترشـيد وكفـاءة 
الطاقـة “ترشـيد”، فقـد تعاونت مـع وزارة البلدية والبيئة 
وعـددا مـن الجهـات المعنيـة بالدولـة للعمـل علـى منـع 
اسـتيراد وتـداول المصابيـح الكهربائيـة ذات التوهـج 
العالي )التنجستن( 75 و 100 واط ، والذي يطبق اعتبارا 
مـن األول مـن مايـو الماضي.وتـم إطـالق حملـة للتعريف 
والتشـجيع  وأضرارهـا  المتوهجـة  المصابيـح  بأضـرار 

منهـا حيـث  بـداًل  الموفـرة  المصابيـح  اسـتخدام  علـى 
تسـتهلك اإلنـارة حوالـي 15 – 20 % ، مـن إجمالـي طاقـة 
األبنيـة، فأتـت حملـة التشـجيع علـى اسـتخدام مصابيـح 
الليـد الموفـرة للطاقـة والتـي تـدوم لفتـرة أكثـر وتوفـر 
حتـى 80 % طاقـة أكثـر فضـال علـى اضاءتهـا المريحـة 
للعين والمحافظة على البيئة من اإلنبعاثات الكربونية 
لتوعيـة  )المتوهجـة(  العاديـة  المصابيـح  مـن  الضـارة 
المجتمـع علـى أدوات اإلنـارة المرشـدة بـداًل من غيرها.

بوضـع  “ترشـيد”  خـالل  مـن  كهرمـاء  وتقـوم  هـذا 
المعايير والمواصفات القياسـية والتحديثات المسـتمرة 

والسـباكة،  باإلنـارة  الخاصـة  واألدوات  لألجهـزة 
لتطويـر  ومسـوحات  بدراسـات  دوريـة  بصفـة  وتقـوم 
واألدوات  لألجهـزة  الفنيـة  والمقاييـس  االشـتراطات 
والمعـدات المسـتخدمة، بمـا يواكـب التقنيـات الحديثة 
المسـتخدمة في هذا المجال، وربطها باشـتراطات منح 
مـن كفـاءة  أعلـى مسـتوى  البنـاء، لضمـان  تراخيـص 
إسـتخدام الطاقة داخل األبنية مما يحقق الترشـيد في 
االسـتهالك ومـا يترتـب عليـه مـن فوائـد توفيـر المـوارد 
الطبيعيـة للدولـة وخفض االنبعاثـات الكربونية توفيرًا 

لبيئـة صحيـة مسـتدامة.

منع إستيراد المصابيح المتوهجة بدءاً من أول مايو 2016

في
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القطريــة  العامــة  المؤسســة 
“كهرمــاء”  والمــاء  للكهربــاء 
ممثلــة فــي إدارة الترشــيد وكفــاءة الطاقــة ، 
عــددًا مــن الجهــات الحكوميــة والمؤسســات 
والشــركات الوطنيــة المختلفــة فــي الدولــة ، 
الموافــق 28 مــارس 2016  يــوم األثنيــن  وذلــك 
فــي مبنــى حديقــة كهرمــاء للتوعيــة ، تقديــرًا 
لتلــك الجهــات علــى تعاونهــا ومســاهمتها فــي 
الموافقــة علــى إجــراء تدقيــق للطاقــة لمبانيهــم 
مــن قبــل البرنامــج الوطنــي للترشــيد وكفــاءة 
المجــاالت  تحديــد  بهــدف  “ترشــيد”  الطاقــة 
التــي يمكــن العمــل مــن خاللهــا علــى توفيــر 
الطاقــة الكهربائيــة والميــاه باألبنيــة المدققــة.

وقــد قامــت إدارة الترشــيد وكفــاءة الطاقــة 
بكهرمــاء، بوضــع خطــة عمــل لتنفيــذ  دراســة 
الدولــة  قطاعــات  تمثــل  التــي  للمبانــي  شــاملة 
المختلفــة بهــدف الوقــوف علــى اســتهالكها 
الفعلــي للطاقــة والعمــل علــى وضــع دليــل فاعــل 
لتطبيــق مواصفــات ومعاييــر الترشــيد وكفــاءة 
دراســة  ونفــذت   ، المبانــي  بتلــك  الطاقــة 
إستشــارية فــي هــذا الصــدد تــم علــى أثرهــا 
مختلــف  مبنــى   25 بــــ  للطاقــة  تدقيــق  إجــراء 

وبالتعــاون مــع الجهــات التــي تــم تكريمهــا.

وقــد كــرم المهنــدس/ عبــد العزيــز الحمــادي 
– مديــر إدارة الترشــيد وكفــاءة الطاقــة فــي 
المشــاركة  الجهــات  بتكريــم   ، “كهرمــاء” 
وتقديــم   ، التقديريــة  الشــهادات  وتســليمهم 
التقاريــر المرجعيــة والتفصيليــة التــي تضمنــت 
المبانــي  لهــذه  الطاقــة  الســتخدام  تحليــاًل  
الطاقــة  علــى  الحفــاظ  تدابيــر  جانــب  إلــى 
علــى  بنــاًء  تصنيفهــا  تــم  والتــي  والتكلفــة، 
 : أنــواع منهــا  إلــى ثالثــة  والتوصيــات  النتائــج 
وقليلــة. التكلفــة  ومتوســطة  التكلفــة  عاليــة 

تــم  التــي  الحكوميــة  األبنيــة  فئــة  وجــاء عــن 
العامــة  المؤسســة  مــن  كل  عليهــا  التدقيــق 
القطرية للكهرباء والماء “كهرماء” ، و هيئة 
والشــؤون  األوقــاف  ، ووزارة  العامــة  األشــغال 
ــة فــي خمســة مســاجد( ، أمــا  اإلســالمية )ممثل
التدقيــق علــى كل  تــم  التجاريــة فقــد  الفئــة 
مــن بنــك الدوحــة، وشــركة الصفــوة للتجــارة 
والمقــاوالت ، وبــرج الفيصــل التجــاري، أمــا فئــة 
التدقيــق علــى  تــم  التجاريــة فقــد  المجمعــات 
كل مــن اللولــو هايبــر ماركــت – الدائــري 

أبــو   – ماركــت  هايبــر  وســفاري   ، الرابــع 
هامــور، ومركــز التمويــن العائلــي - الريــان.
علــى  التدقيــق  الدراســة  تضمنــت  وكذلــك 
عــدد مــن المــدارس و هــي مدرســة أبــو عبيــدة 
إبــن  مدرســة  للبنيــن،  المســتقلة  اإلعداديــة 

خلــدون اإلعداديــة المســتقلة للبنيــن، مدرســة 
حمــد بــن عبــداهلل بــن جاســم الثانويــة المســتقلة 
المســتقلة  الثانويــة  خليفــة  مدرســة  للبنيــن، 
للبنيــن، ومدرســة ناصــر بــن عبــداهلل الثانويــة 

للبنيــن.

كهرماء تكرم الجهات المشاركة في دراسة “ترشيد” 
لتدقيق الطاقة بالمباني بقطاعات الدولة المختلفة

كّرمت
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المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء “ كهرماء” ممثلة 
“ترشـيد”،  الطاقـة  للترشـيد وكفـاءة  الوطنـي  البرنامـج  فـي 
مذكـرة تفاهـم مـع وزارة التعليـم والتعليـم العالـي، للعمـل سـويا علـى نشـر 

ثقافـة الترشـيد وكفـاءة إسـتخدام الطاقـة بمـدارس الدولـة المختلفـة.
وتأتـي مذكـرة التفاهـم هـذه لتأكيد إسـتمرار التعـاون المثمر بين الجانبين 
فيمـا يحقـق النفـع والفائـدة ألبنائنـا الطلبـة، وفيمـا يسـهم في جعلهـم مواطنين 
صالحيـن حريصيـن علـى مكتسـبات ثـروات وطنهـم الغالـي، فـي ظـل الرعاية 
السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني – أمير البالد 

المفـدى – حفظـه اهلل ورعاه.
وقد وقع المذكرة عن كهرماء المهندس عبدالعزيز أحمد الحمادي مدير 
إدارة الترشـيد وكفـاءة الطاقـة،  وعـن وزارة التعليـم والتعليـم العالـي السـيد/ 

خليفة الدرهم، مدير مكتب المدارس المسـتقلة بهيئة التعليم.
وقـد صـرح المهنـدس/ عبدالعزيـز الحمـادي أن: “ تتمثـل رسـالة البرنامـج 
الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة “ترشيد” في تعزيز ثقافة كفاءة استخدام 
الميـاه والكهربـاء فـي دولـة قطـر مـن خـالل نشـر ثقافـة الترشـيد لخلـق بيئـة 
نموذجية وتحقيق شـراكة اجتماعية ناجحة، والحفاظ على الموارد الحيوية 
للدولـة مـع مراعـاة النمـو االجتماعـي واالقتصـادي فيهـا وتحقيـق األهـداف 
المرجـوة لخفـض مسـتويات اسـتهالك الكهربـاء والميـاه. ويتطلـب تحقيـق 
ذلـك تضافـر الجهـود بيـن جميـع الجهـات المعنيـة فـي الدولـة، وال يخفـي علـى 
أحد الدور الرئيسـي للتعليم في التأثير على سـلوكيات جيل المسـتقبل في 
مرحلـة مبكـرة مـن العمـر، مـن خـالل اسـتخدام المنهـج الدراسـي واألنشـطة 
الطالبيـة فـي تغييـر االتجاهـات السـلبية ونشـر التوعيـة بأهميـة االسـتهالك 
الرشـيد للمـوارد الطبيعيـة واالسـتخدام األمثـل للكهرباء والميـاه. ومن خالل 
مذكـرة التفاهـم مـع وزارة التعليـم والتعليـم العالـي سـوف نعمـل علـى دمـج 
معلومات عن الترشيد وكفاءة الطاقة من خالل المنهج الدراسي واألنشطة 
ومسـابقات البرنامـج المدرسـي  للترشـيد والمطبوعـات المفيـدة وكذلـك 
مـن خـالل االهتمـام بمواصفـات المنشـآت التعليميـة لتكون محققـة ألهداف 

الترشـيد ...”لتبقـى قطـر تنبـض بالحيـاة”.
وبدورها  صرحت األستاذة فوزية الخاطر مديرة هيئة التعليم بوزارة التعليم 
والتعليـم العالـي : “أنـه فـي اطـار شـراكة وزارة التعليـم والتعليـم العالـي مـع 
مؤسسـات الدولـة المختلفـة تحقيقـًا لرؤيـة دولـة قطـر للعـام 2030، يسـرنا أن 
نعلـن عـن شـراكتنا مـع المؤسسـة القطريـة للكهربـاء والمـاء )كهرمـاء( 
لدمـج التربيـة البيئيـة فـي المناهـج، بهـدف تعزيـز ثقافـة الترشـيد وكفـاءة 

االسـتخدام األمثـل للمـاء والكهربـاء، باسـتخدام كافـة الوسـائل والفعاليـات 
التربويـة،  مـن أجـل  المسـاهمة فـي ترشـيد اسـتهلك الطاقـة والتقليـل مـن 

االنبعاثـات الكربونيـة الضـارة. “
وأضافت مديرة هيئة التعليم: “سوف نقوم بتعميم الثقافة البيئية على طالبنا 
مـن خـالل المناهـج واألنشـطة المختلفـة ، وسـنرفع درجـة وعيهـم فـي مجـال  
المحافظـة علـى المـوارد باعتبـار أن التنميـة البيئيـة هـي احـدى ركائـز رؤيـة 
قطـر لعـام 2030. حيـث تهـدف إلـى المحافظـة علـى البيئـة وحمايتهـا بمـا فـي 
ذلـك الهـواء واألرض والميـاه والتنـوع البيولوجـي، األمـر الـذي ال يمكـن أن 
يتأتـى إال مـن خـالل شـعب واع بيئيـا يثمـن الحفـاظ علـى المـوروث البيئـي فـي 

قطـر وفـي الـدول المجـاورة. “
بدمـج  تتعلـق  رئيسـية  بنـود  سـتة  الموقعـة  التفاهـم  مذكـرة  وتتنـاول  هـذا 
الترشـيد وكفـاءة الطاقـة ضمـن مـواد المنهـج الدراسـي واإلشـتراك سـويا 
فـي األنشـطة الطالبيـة ورفـع وتدريـب قـدرات الكـوادر التعليميـة فـي مجـال 
الترشـيد وكذلك توعية الطلبة والطالبات بالمدارس وعمل المسـابقات التي 
تشـجع علـى الترشـيد واإلهتمـام باألبنيـة التعليميـة مـن ناحيـة إحـالل األدوات 
الغيـر مرشـدة بأخـرى مرشـدة والصيانـة الدوريـة ألجهـزة األإنـارة والسـباكة 

والتكييـف.
والجديـر بالذكـر أن التعـاون بيـن وزارة التعليـم والتعليـم العالـي وكهرمـاء 
ممثلة في البرنامج الوطني ترشيد كان مستمرا منذ إنطالق هذا البرنامج 
وإقامـة  بالمـدارس  الطلبـة  متعـددة كتوعيـة  بأشـكال    2012 عـام  الوطنـي 
فعاليـات يـوم الترشـيد والحفـاظ علـى المـوارد والبيئـة ومشـروع ترشـيد 22 

بالتعـاون مـع لجنـة اإلرث والمشـاريع.

توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم والتعليم العالي وكهرماء

إدارة العالقـات العامـة واالتصـال 
القطريـة  العامـة  المؤسسـة  فـي 
الحصـول  فـي  “كهرمـاء”  والمـاء  للكهربـاء 
 ISO ايـزو    - العالميـة  الجـودة  شـهادة  علـى 
9001:2008 من قبل شركة TUV   المعتمدة 

واألنظمـة  الجـودة  إدارة  نظـم  لتسـجيل  دوليـا 
ثبـت تطابـق  بعـد أن  اإلداريـة األخـرى، وذلـك 
بـإدارة  العمـل   وتعليمـات  إجـراءات  جميـع 
العالقـات العامـة واإلتصـال فـي “كهرمـاء” مع 

الجـودة.  إدارة  ونظـام  معاييـر 

فقد نجحت اإلدارة بجميع أقسـامها في تطبيق 
كافـة متطلبـات نظـام الجـودة بعـد عملية تقييم 
حيـث   ، المانحـة  الشـركة  قبـل  مـن  دقيقـة 
الجـودة  إدارة  نظـام  أن  التقييـم  نتائـج  أظهـرت 
الـذى تتبعـه فـي عملياتهـا وإجراءاتهـا يتطابق مع 

المتطلبـات و المبـادئ األساسـية للشـهادة.
إن هـذا اإلنجـاز  والمتمثـل فـي الحصـول علـى 
شـهادة الجـودة العالميـة أيـزو جـاء نتيجـة التعاون 
المسـتمر والتـام بيـن أعضـاء فريـق العمـل الـذي 
تـم تشـكيله بـإدارة العالقـات العامـة واإلتصـال 

الوصـول  أجـل  مـن  والجـودة  التخطيـط  وإدارة 
الـى أداء يتوافـق مـع خطـط المؤسسـة.

الجديـر بالذكـر بـأن “كهرمـاء” قـد وضعـت 
خطـط مسـتقبلية واضحـة ومحـددة تهـدف إلـى 
شـهادة  علـى  المؤسسـة  إدارات  جميـع  حصـول 
شـهادات  مـن  وغيرهـا   ،ISO 9001:2008

الجـودة، مـن أجـل الوصـول أهـداف تتوافـق مـع 
خطط المؤسسـة في تطبيق رؤية قطر الوطنية 
االقتصاديـة  التنميـة  تحقيـق  يعـد  والتـي   ،2030

ركائزهـا. أهـم  أحـد  المسـتدامة 

إدارة العالقات العامة واإلتصال في “كهرماء” تحصل على شهادة الجودة

نجحت

وقعت
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القطريـة  العامـة  المؤسسـة 
“ كهرمـاء”  والمـاء  للكهربـاء 
للمشـتريات  األول  قطـر  ومعـرض  مؤتمـر  فـي 
والـذي  “مشـتريات”  الحكوميـة  والتعاقـدات 

الماضـي. مـارس  شـهر  فـي  عُقـد 
المؤتمـر ينظمـه بنـك قطـر للتنميـة بهـدف فتـح 
بـاب الفـرص أمـام أصحاب الشـركات المحلية 
الصغيـرة والمتوسـطة للتعامـل مـع أكبـر وأهـم 
المشـترين، كما يعمل على فتح أبواب التعاون 
بين شـركات القطاع الخاص والعام في قطر.

مـع  المؤتمـر  هـذا  فـي  كهرمـاء  وتشـارك  
أكثـر مـن عشـرون جهـة عارضـة ألكثـر مـن 
مليـار   2 قيمتهـا  تتجـاوز  تعاقديـة  فرصـة   400
الوطنيـة  الشـركات  لدعـم  قطـري،  ريـال 
الصغيرة والمتوسـطة وتشـجيعها على ان تصبح 
المناقصـات  فـي  المنافسـة  علـى  وقـادرة  قويـة 
المطروحـة فـي السـوق المحلـي، ولهـذا تحـرص 
كهرمـاء بمشـاركتها فـي هـذا المؤتمـر  مـن 
قسـم   - اللـوازم  إدارة  فـي   ممثليهـا   خـالل 
متواجديـن  سـيكونون  واللذيـن   ، المشـتريات 
بـوث كهرمـاء علـى  المؤتمـر  فـي  ايـام  طيلـة 
علـى  لتحفيزهـا  المناسـبة  الشـركات  إيجـاد 
الدولـة  ومناقصـات  مشـاريع  فـي  المشـاركة 
بذلـك  الخاصـة  المعلومـات  كافـة  وتقديـم 
المتعـددة،  والـورش  و  المحاضـرات  مـن خـالل 
هـذا باإلضافـة إلـى تعريـف الشـركات بنقـاط 
فـي  المختصـة  بـاإلدارات  المناسـبة  االتصـال 

الحكوميـة. الجهـات 

كهرماء تشارك في مؤتمر ومعرض 
قطر األول للمشتريات والتعاقدات الحكومية “مشتريات”

شاركت
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القطريـة  العامـة  المؤسسـة 
والمـاء “كهرمـاء”  للكهربـاء 
لصناعـة  المائـي  األمـن  منتـدى  فـي 
البحـوث  مجمـع  فـي  قطـر  بجامعـة  قطـر 
بيـن  التوافـق  بهـدف  العلميـة،  والدراسـات 
أصحـاب المصلحـة الرئيسـيين فـي الصناعة 
والحكومـات  األكاديميـة،  واألوسـاط 
بجميـع أنحـاء العالـم حيـث ركـز المنتـدى 
أهميتـه  ومـدى  المائـي  األمـن  علـى   2016

. لمنطقـة با
المهنـدس/  سـعادة  المنتـدى  حضـر  وقـد 
عيسـى بـن هالل الكـواري رئيس كهرماء 
كلمتـة  فـي  ذكـر  حـوار  جلسـة  وفـي   ،
بـأن دولـة قطـر مـن خـالل  المناسـبة،  بهـذه 
أدركـت   2030 للعـام  الوطنيـة  قطـر  رؤيـة 
أن األمـن المائـي هـو أمـر حيـوي مـن أجـل 
مسـتقبل أفضـل لتحقيـق التنمية االجتماعية 
واالقتصاديـة، و إن رؤيـة قطـر الوطنيـة 2030 
أعطـت دفعـة قويـة وزخمـًا لصياغة اسـتدامة 
بـأن  وأضـاف  الدولـة،  السـتراتيجية  الميـاه 
كهرمـاء قـد وضعـت نظامًا لتحسـين نوعية 
األمـن  زيـادة  أن  و   ، أفضـل  لحيـاة  الميـاه 

المائـي أصبـح تطـور حتمـي “.
فقـد اشـتهرت الدولـة بنـدرة المـوارد المائيـة 
المتجـددة خـالل العشـر سـنوات األخيرة، إذ 

بشـكل  المائيـة  المـوارد  علـى  الطلـب  زاد 
المناخيـة  الظـروف  بسـبب  وذلـك  ملحـوظ، 
والطبيعيـة، وزيـادة عدد السـكان، ومسـتوى 
التنمية الزراعية والصناعية بالدولة ، إذ يعد 
 %10.6 معـدل  بمتوسـط  الميـاه  علـى  الطلـب 
الماضيـة،  11 سـنة  سـنويًا وذلـك علـى مـدى 
حيـث زاد اسـتهالك الميـاه مـن 195 مليـون 
 535.000.000 حتـي    2005 فـي  مكعـب  متـر 
متـر مكعـب فـي عـام 2015، ومـن المتوقـع 
أن تصـل لحوالـي 902 مليونـا متـر مكعـب 

فـي عـام 2025 .
رقـم  القـرار  بـأن  كهرمـاء  رئيـس  وقـال 
حضـرة  أصـدره  والـذي   2011 لسـنة   )  19  (
صاحـب السـمو أميـر البـالد المفـدى حفظـه 
المـوارد  تـم علـى ضوئـه إنشـاء لجنـة   ، اهلل 
مـع  يتالئـم  والـذي  للدولـة،  الدائمـة  المائيـة 
السياسـات  واقتـراح  الحكومـة،  تطلعـات 
واالسـتراتيجيات المتعلقـة بالمـوارد المائيـة، 
االسـتدامة  االعتبـار  بعيـن  األخـذ  مـع 

البيئـة. علـى  والحفـاظ 
كمـا أضـاف سـعادته بأن كهرمـاء أطلقت 
فـي عـام 2012 البرنامـج الوطنـي “ترشـيد” ، 
متعـددة،  وبرامـج  إسـتراتيجيات  خـالل  مـن 
تهـدف للوصـول إلـى جميـع شـرائح المجتمع 
لنشـر الوعي من أجل الحفاظ على الموارد 

فـي  للمسـاهمة  المجتمـع  وتحفيـز  الثمينـة. 
المرجـوة  والطموحـات  األهـداف  تحقيـق 
التعـاون  يتـم  إذ   ،2030 الوطنيـة  لرؤيـة قطـر 
الحكوميـة،  والجهـات  المؤسسـات  مـع 
حيـث وقعـت كهرمـاء عددًا مـن مذكرات 
التفاهم مع مختلف الجهات لتنفيذ أهدافها 
بيـن  البيئـة  علـى  الحفـاظ  ثقافـة  لغـرس 
المجتمـع بتبنـي رسـالة “حافظـوا علـى نبـض 
برنامـج  مـن  الرئيسـي  الهـدف  إن   .“ قطـر 
الفـرد  اسـتهالك  مـن  الحـد  هـو  الترشـيد 
للكهربـاء بنسـبة 35%  و  20% للميـاه علـى 
التوالـي حتـى عـام 2017 ، وتعمـل كهرمـاء 
والعمـل  التنميـة،  بعمليـة  للنهـوض  بدورهـا 
وفقـا لألهـداف المرجـوة للدولـة، وذلـك مـن 
للمشـاركة  الجهـات  جميـع  تعـاون  خـالل 
علـى نطـاق واسـع ، وتناشـد الجميـع االلتـزام 
باللوائـح والقوانيـن لنجـاح برنامـج الترشـيد 
بتنظيـم  كهرمـاء  بـدأت  وقـد   . الوطنـي 
اسـتخدام مياه الشـرب و إعادة تدوير موارد 
كبـار  وتشـجيع  اإلنتاجيـة،  لزيـادة  الميـاه 
رجال األعمال لالسـتثمار في التكنولوجيا 
الجديـدة التـي ال تسـتخدم الميـاه العذبـة فـي 
تبريـد المناطـق، واالسـتثمارات الرأسـمالية 
مـن  بالحـد  المتكـررة  والتكاليـف 

الضـارة. الكربونيـة  اإلنبعاثـات 

كهرماء تشارك في منتدى األمن المائي 2016
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القطريـة  العامـة  المؤسسـة 
كهرمـاء   “ والمـاء  للكهربـاء 
“ متمثلـة فـي ادارة الترشـيد وكفـاءة الطاقـة،  
وبمشـاركة مختبر جودة المياه في  المؤسسـة، 
واسـبوع   العالمـي  الميـاه  يـوم  فعاليـات   فـي 
التجـاري  ازدان  الخليجـي فـي مجمـع  الترشـيد 

الماضـي. مـارس  شـهر 
مـن  عـدد  بهـا  يشـارك  التـي  الفعاليـة  تهـدف  و 
شـركاء “ترشـيد بالمجتمـع  وهـم هيئـة الدفـاع 
المخـدرات  لشـئون  الدائمـة  واللجنـة  المدنـي 
للطفولـة  الثقافـي  والمركـز  والمسـكرات 
وقطـر كـول ونسـتلة )للميـاه( وشـركة بوينـج 
القابضـة  إزدان  لشـركة  باإلضافـة  للطائـرات 
شـريك الفعاليـة الـى غـرس قيمـة واهميـة الميـاه 
التـزام  اطـار  فـي  وذلـك  المجتمـع،  أفـراد  لـدى 
المؤسسة باالحتفال سنويا باليوم العالمي للمياه 
واسـبوع الترشـيد الخليجـي واالهتمـام بالتنميـة 
المسـتدامة، حيـث يضـم جنـاح كهرمـاء العديـد 
واألنشـطة  للجمهـور  التثقيفيـة   البرامـج  مـن 
العـام  الوعـي  لزيـادة  الميـاه،  بترشـيد  المتعلقـة 
بأهميـة ترشـيد الميـاه للمسـاهمة فـي الحفـاظ 
الـى  باإلضافـة   ، قطـر  دولـة  فـي  الميـاه  علـى 
والعـروض  والتلويـن  أنشـطة متعـددة كالرسـم 

التوعويـة. والمسـابقات  المسـرحية 
البرنامـج  خـالل  مـن  كهرمـاء  حرصـت  وقـد 
تتسـق  أن  عـام   كل  مثـل  “ترشـيد”  الوطنـي 
وذلـك  المتحـدة  األمـم  أهـداف  مـع  أهدافهـا 

بمخاطبـة جميـع فئـات وشـرائح المجتمع بالدولة 
مـن خـالل رسـائل وحمـالت وأنشـطة “ترشـيد” 
المختلفـة عـن أهميـة الميـاه. حيـث فـاز الوثائقي 
“ترشـيد”  إنتـاج  مـن  مـاء”  “قطـرة  القصيـر 
بجائزتيـن إعالميتيـن عالميتيـن همـا الماركـوم 
 )2016 ينايـر  األمريكيـة،  المتحـدة  )الواليـات 
واللينكـس للشـرق األوسـط )دبـي مـارس 2016( 
ألفضـل وثائقـي حكومـي لتعزيـز ثقافـة ترشـيد 

اسـتخدامها.  وكفـاءة  الميـاه  اسـتهالك 
توفيـر  اسـتدامة  علـى  “كهرمـاء”  وتعمـل 
بشـكل  وتسـعى  عاليـة،  بجـودة  الميـاه  خدمـات 
المسـتويات  إلـى أفضـل  بهـا  لالرتقـاء  متواصـل 
مـع االلتـزام بمعاييـر الصحـة والسـالمة المحليـة 
والدولية، ويتم تنفيذ ذلك من خالل استراتيجية 
شـاملة، لتحقيـق اإلدارة المتكاملـة والمسـتدامة 

للمـوارد المائيـة فـي الدولـة ومـن خـالل البرنامج 
خفـض  فـي  نجـح  والـذي  “ترشـيد”  الوطنـي 
معـدل إسـتهالك الميـاه للفـرد بالدولـة مـن خالل 
للميـاه  المجتمعيـة  وتوعيتـه  ولوائحـه  مشـاريعه 

بنسـبة 17% حتـى نوفمبـر 2015.
العالمـي  باليـوم  االحتفـال  أن  بالذكـر  الجديـر 
للميـاه يتزامـن مـع احتفـال دول مجلـس التعـاون 
الخليجـي  باألسـبوع  العربيـة  الخليـج  لـدول 
بأهميـة  التوعيـة  بهـدف  وذلـك   ، للترشـيد 
الترشـيد في المحافظة على الموارد الرئيسـية، 
مـن خـالل  المناسـبة  بهـذه  دولـة قطـر  وتحتفـل 
سـنويًا   الفعاليـة  هـذه  تولـي  التـي  “كهرمـاء” 
الترشـيد  برامـج   خـالل  مـن  متزايـد  اهتمامـا 
الهادفـة  لتعزيـز ثقافـة ترشـيد اسـتهالك الميـاه 

وكفاءةاإلسـتخدام.

المتزايـدة  للتحديـات  منهـا 
وتؤثـر  البيئـة  تواجههـا  التـي 
كافـة  تضافـر  وتسـتدعي  المنـاخ  علـى 
عـن  البحـث  لمواصلـة  الدولـة  فـي  الجهـود 
مـن  وتوظيفهـا  مبتكـرة  ووسـائل  أدوات 
احتفلـت  المسـتدامة،  التنميـة  تحقيـق  أجـل 
للكهربـاء  القطريـة  العامـة  المؤسسـة 
فـي  االرض  بسـاعة  كهرمـاء”   “ والمـاء 
منهـا  دعمـًا  كتـارا”،    “ الثقافـي  الحـي 
لهـذه المبـادرة العالميـة التـي يجتمـع خاللهـا 
العالـم  أنحـاء  مختلـف  فـي  األفـراد  مالييـن 
،وذلـك مـن خـالل اطفـاء األضـواء واألجهـزة 
سـاعة  لمـدة  الضروريـة  غيـر  الكهربائيـة 

. كاملـة 
فـي  للسـياحة  العامـة  الهيئـة  انضمـت  كمـا 
فـي  شـركائها  مـن  كبيـر  وعـدد  قطـر 

القطاعيـن الخـاص والعام ومـن بينها الفنادق 
بهـذه  االحتفـال  فـي  السـياحية  والمؤسسـات 
المناسـبة بإطفـاء األنـوار لمـدة سـاعة واحـدة 

إلـى   8:30 السـاعة  مـن  مـارس   19 يـوم  فـي 
الفنـادق  نـزالء  . كمـا شـارك   ً 9:30 مسـاء 
أنـوار غرفهـم أو  السـاعة بخفـض  فـي هـذه 

كهرماء 
تحتفل باليوم العالمي للمياه واسبوع الترشيد الخليجي

كهرماء تحتفل بساعة االرض

 نظمت

استجابة
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أهميـة  مـن  الميـاه  تمثلـه  مـا  ل
قصوى في حياتنا، وكونها من 
أهـم العناصـر فـي تحقيـق األمـن المائـي العربـي، 
شاركت دولة قطر في فعاليات االحتفال باليوم 
العربـي للميـاه هـذا العـام تحـت شـعار “فلنقتصـد 
فـي المـاء لتحقيـق التنميـة المسـتدامة “ ليكـون 
الشـعار مكمـال لمسـيرة تحقيـق أهـداف  ذا  هـ
حكومـات الـدول العربيـة فـي الحـد مـن الشـح 
قـادم للميـاه فـي مجتمعاتهـا، وتطبيقـا لعوامـل  ل ا
فـي  المسـاهمة  الميـاه  اسـتهالك  فـي  رشـيد  ت ل ا
ومراعـاة   ، الخاطئـة  االسـتخدامات  مـن  ليـل  ق ت ل ا
للظـروف المحيطـة بنـا تجنبـاً السـتنزاف الميـاه 
النقية، ولما يحظى به  موضوع المياه من اهتمام 
مـن كافـة أطيـاف المجتمعـات العربيـة أمـاًل فـي 
الفقيـرة منهـا  المجتمعـات  لـدى  الحلـول  د  ا يجـ إ
التـي تسـعى لتوفيـر الميـاه الصالحـة لالسـتخدام 

اآلدمـي.
م الجميـع  أننـا نعيـش فـي منطقـة تعـد مـن  ـ يعل
أكثـر المناطـق نـدرة فـي المـوارد المائيـة، حيـث 
نواجه العديد من التحديات أهمها تسارع نضوب 
الميـاه الجوفيـة وزيـادة ملوحتهـا ، باإلضافـة الـى 
المطـردة فـي  والزيـادة  قوط األمطـار  درة سـ ـ ن
السـكاني  للنمـو   ً نتيجـة  ميـاه  ل ا ى  ـ ل ع ب  ـ ل ط ل ا

المتزايـد والتنميـة االقتصاديـة المتسـارعة.
إن دولـة قطـر فـي ظـل القيادة الحكيمة لحضرة 
صاحـب السـمو الشـيخ تميـم بـن حمـد آل ثانـي 
أميـر البـالد المفـدى “حفظـه اهلل” تحـرص أشـد 
تخدامات الميـاه  وع فـي اسـ ـى التنـ الحـرص عل

ودعمـت  جعت  د شـ ـ ق ف ب،  سـ ا ن م ل ا كل  شـ ل ا ب
الوسـائل الموازيـة لخفـض معـدالت االسـتهالك 
فـي الميـاه، ودعمـت كل مـا مـن شـأنه توفيـر 
واسـتدامة مصـادر الميـاه، والحفـاظ عليهـا، وفـي 
احتفـال هـذا العـام نولـي أهميـة كبـرى للتوعيـة 
بأهمية ترشيد استخدام المياه كإحدى الوسائل 
الفعالـة فـي المحافظـة علـى مـوارد البـالد مـن 
ا،  اه التـي تشـكل أسـاس نهضتنـا وتقدمنـ الميـ
السـيما وأن معـدل اسـتهالك الفـرد العربـي مـن 
الميـاه يعتبـر مـن األعلـى علـى مسـتوى العالـم. 
إن دولـة قطـر تعمـل وفق سياسـة واضحة كجزء 
ة،  وارد الطبيعيـ تراتيجيتها إلدارة المـ مـن اسـ
والتـي تعـد خارطـة الطريـق لتحقيـق االسـتدامة 
وحفـظ حقـوق األجيـال القادمـة ، ولهـذا سـهلت 
كافـة اإلمكانيـات الالزمـة لذلـك، فنجـد ان  
المؤسسـة العامـة القطريـة للكهربـاء والمـاء “ 
كهرمـاء “ قدمـت جوانـب عـدة تلخـص كيفيـة 
االسـتخدامات المثلـى للميـاه بيـن فئـات المجتمع، 
والتي تعمل على ترسيخ  ثقافة ترشيد استهالك 
يد  اه مـن خـالل البرنامـج الوطنـي للترشـ الميـ
وكفـاءة الطاقـة الـذي أطلقتـه فـي ابريـل 2012 
تحـت الرعايـة الكريمـة لحضـرة صاحـب السـمو 

أميـر البـالد المفـدى. 
وفـي كلمـة سـعادة المهنـدس عيسـى بـن هـالل 
عامـة القطريـة  ل ة ا واري رئيـس المؤسسـ الكـ
للكهربـاء والمـاء “كهرمـاء” بهـذه المناسـبة، 
ذكـر بـأن إدراكا منـا ألهميـة الميـاه كعنصـر 
رئيسـي فـي تحقيـق التنميـة المسـتدامة ودعـم 

النهضـة االقتصاديـة والعمرانيـة التـي تشـهدها 
ور  القصـ ى  ـ ل ا ير  ال يشـ لحـ ا ع  ـ ق وا ل الد. فا ـ ب ل ا
ة  فـي جوانـب متعـددة مـن الممارسـات اليوميـ
ذا  ا يـؤدي الـى هـدر هـ اه ممـ السـتهالك الميـ
المـورد الحيـوي واسـتنزافه بـال محـددات لهـذه 
الثـروة القابلـة للنفـاذ، وعليـه فـأن اهـم مـا تهـدف 
اليـه هـذه المناسـبة هـو التوجيـه العربـي نحـو 
ضـرورة الترشـيد فـي اسـتخدام الميـاه الصالحـة 
للشـرب والمحافظـة عليهـا فـي ظـل الضغوطـات 
المتزايـدة التـي تواجههـا مـوارد الميـاه العذبـة فـي 
الوطـن العربـي، والتـي تحتـم علينـا ضـرورة تبنـي 
حلـول تضمـن تحقيـق التنميـة المسـتدامة ، للميـاه 
ا العربيـة إذ  قيمـة وأهميـة خاصـة فـي منطقتنـ
تواجـه تحديـات كثيـرة أهمهـا تسـارع نضـوب 
الميـاه الجوفيـة وزيـادة ملوحتهـا ونـدرة سـقوط 
ادة المطـردة فـي الطلـب علـى  ار والزيـ األمطـ
الميـاه نتيجـةً  للنمـو السـكاني المتزايـد والتنميـة 
االقتصاديـة المتسـارعة، بمـا يهـدد اسـتدامة عجلة 
النمـو والتطـور، بـل وحتـى اسـتمرار الحيـاة. 

وألهميـة قطـاع الميـاه وفعاليتـه قامـت كهرمـاء 
ث  ـ ي حد ت و ر  ـ ي طو ت ل ة  ـ م الز ل ا ط  خطـ ل ا ع  وضـ ب
المرافـق الحيويـة لهـذا القطـاع مـن أجـل رفـع 
إنتاجيتـه وتلبيـة الطلـب المتنامـي عليـه، متبعـة 
فـي ذلـك عـددا مـن الوسـائل منهـا إنشـاء محطات 
ادة تأهيـل  جديـدة وتبنـي خطـط متوازيـة إلعـ
وصيانـة المحطـات القائمـة، وبنـاء خزانـات ميـاه 
ذات أحجـام كبيـرة لتأميـن مخـزون مـن الميـاه 

تحـت أي ظـروف طارئـة. 

كهرماء تحتفل باليوم العربي للمياه 3 مارس 2016

تجسيداً
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وفد من معهد نماء  لتنمية المهارات العماني يزور كهرماء

القطريـة  العامـة  سـة  س ؤ م ال
للكهربـاء والماء “كهرماء” 
الطاقـة  وكفـاءة  الترشـيد  إدارة  فـي  ة  ـ ل ث مم
وفـدًا مـن معهـد نمـاء لتنميـة المهـارات بسـلطنة 
عمـان ، بحديقـة كهرمـاء للتوعيـة ، لالطـالع 
ترشـيد  مجـال  فـي  كهرمـاء  ب  ر ا ـ ج ت ى  ـ عل

الكهربـاء والمـاء . 
أهـم  علـى  االطـالع  الـى  ة  ر ا ـ ي ز ل ا ف  د ـ ته
اإلنجـازات وتبـادل الخبـرات فـي الحفـاظ علـى 

البيئـة ومـوارد الدولـة ، وذلـك مـن خـالل الـدور 
وتقنيـات  ثقافـة  نشـر  فـي  ء  ا ـ لكهرم رز  ا ـ ب ال
الميـاه  ريعات ترشـيد اسـتهالك  ئـح وتشـ ولوا
تقنيـات  شـجيع  ت ى  ـ ل ع ل  ـ م ع ل ا و ء  ا ـ ب ر ه ك ل وا
الطاقـة المتجـددة لالسـتفادة منهـا وتطبيقهـا 
الوطنـي  مـج  لبرنا ا لتعـرف علـى  ا م  تـ ا  ، كمـ
ئـة  ي ب ل ا ب ي  ـ ع و ل ا ة  ـ ف ا ق ث ر  شـ ن ي  ـ ف  ” د ي رشـ “ت
والمسـؤولية االجتماعيـة بيـن أفـراد المجتمـع 
ة  ـ يعي لطب ا رد  ا و مـ ل ا ى  ـ عل اظ  لحفـ ا ب ك  ـ ل وذ  ،

ر  ـ ي ي ا مع يخ  ترسـ ي  ـ ف ة  ـ صل ا و مت ل ا د  و ـ لجه ا و 
االسـتدامة البيئيـة للمسـاهمة فـي تحقيـق رؤيـة 

.2030 قطـر الوطنيـة 
برنامـج  مـع  لتنسـيق  ا ب ة  ر ا ـ ي ز ل ا ه  ذ هـ ءت  ا جـ
م إتاحـة الفرصـة  تـ لـكل ربيـع زهـرة حيـث 
للوفـد الزائـر لاللتقـاء بالخبـرات القطريـة فـي 
هـذا المجـال، وتيسـير دورهـم فـي اكتسـاب 
أكبـر قـدر مـن المعرفـة البيئيـة خـالل فتـرة 

تواجدهـم علـى أرض الدولـة.

استقبلت
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قطر تشارك في االجتماع الوزاري 
للجنة التعاون الكهربائي و المائي التاسع والعشرين- الرياض

قطر تشارك في فعاليات المؤتمر الثالث للوزراء المعنيين 
بشؤون المياه في منظمة التعاون اإلسالمي

سـعادة الدكتـور محمـد بـن صالـح 
السـادة، وزيـر الطاقـة والصناعة وفد 
دولـة قطـر فـي اجتمـاع اللجنـة الوزاريـة للتعـاون 
التعـاون  مجلـس  بـدول  والمائـي  الكهربائـي 
المملكـة  بعاصمـة  والمقـام  والعشـرين  التاسـع 

الريـاض. السـعودية  العربيـة 
مواضيـع  عـدة  االجتمـاع،  اعمـال  جـدول  وعلـى 
اهمها، متابعة سـير مشـروع الربط الكهربائي، 
للميـاه،  الشـاملة  الموحـدة  االسـتراتيجية  و 
بيـن  المائـي  الربـط  مشـروع  تطـورات  ومتابعـة 
دول المجلـس ومناقشـة التطـورات ومتابعـة اخـر 
المشـاريع فيمـا يتلعـق بالتعـاون القائـم بيـن دول 
المجلـس فـي مجال التعاون الكهربائي والمائي 

بيـن الـدول.

وقـد سـبق االجتمـاع الـوزاري اجتمـاع الـوكالء 
عيسـى  المهنـدس/  سـعادة  تراسـه  التحضـري 

العامـة  المؤسسـة  رئيـس  الكـواري،  هـالل  بـن 
والمـاء للكهربـاء  القطريـة 

سـعادة الدكتـور محمـد بـن صالح 
والصناعـة  الطاقـة  وزيـر  السـادة 
اخوانه وزراء المياه من الدول األعضاء بمنظمة 
التعـاون اإلسـالمي، فـي الجلسـة االفتتاحيـة وفي 
المعنييـن  للـوزراء  الثالـث  المؤتمـر  فعاليـات 
بشـؤون الميـاه فـي المنظمـة، والـذي تسـتضيفه 
مدينـة  فـي  التركيـة  الجمهوريـة  حكومـة 
إسـطنبول فـي الفتـرة مـن 17 إلـى 19 مايـو 2016 
تحـت شـعار “مـن الرؤيـة الـى التطبيـق”. يهـدف 
التعـاون  منظمـة  رؤيـة  تنفيـذ  إلـى  المؤتمـر 
االسـالمي بشـأن الميـاه والتـي تـم اعتمادهـا فـي 
الـدورة الثانيـة للمؤتمـر فـي اسـطنبول عام 2012.
الطاقـة  وزيـر  سـعادة  القـى  المناسـبة  وبهـذه 
حكومـة  بـدور  فيهـا  اشـاد  كلمـة  والصناعـة 
الثالثـة  للـدورة  باسـتضافتها  تركيـا  جمهوريـة 
التـي تهـدف إلـى تحقيـق التكامـل والتعـاون فـي 
تناول قضايا المياه بما يحقق االسـتدامة المائية 
لـدول المنظمـة. كمـا ثمـن سـعادته مـا تناولتـه 
رؤيـة منظمـة التعـاون االسـالمي حـول الميـاه “ 
للعمـل سـويا مـن اجـل مسـتقبل ّامـن فـي مجـال 
بيـن  الجهـود  وتنسـيق  التعـاون  وتطويـر  الميـاه” 
المائيـة  التحديـات  لمواجهـة  االسـالمية  الـدول 
خـالل  مـن  االسـالمي  المائـي  االمـن  وتعزيـز 
تعزيـز الحـوار وتبـادل الخبـرات، وإيجـاد الحلول 
المائـي  باألمـن  المرتبطـة  للمصاعـب  الناجعـة 
مـن اجـل تحقيـق متطلبـات التنميـة االجتماعيـة 

المنظمـة.  دول  فـي  واالقتصاديـة 

كمـا نـوه سـعادته بحـرص دولـة قطـر وبرعايـة 
بـن  /تميـم  الشـيخ  السـمو  صاحـب  مـن  خاصـة 
حمـد ال ثانـي أميـر البـالد المفـدى حفظـه اهلل 
االحتياجـات  لتلبيـة  الميـاه  توفيـر  علـى  ورعـاه، 
الصناعيـة  القطاعـات  مـن  لـكل  المتناميـة 
وأضـاف  المنزلـي.  واالسـتهالك  والتجاريـة 
بهـدف  أن دولـة قطـر أطلقـت حملـة )ترشـيد( 
الميـاه مـن  الفـرد مـن  خفـض معـدل اسـتهالك 
خـالل خطـة خمسـية تسـتهدف كافـة قطاعـات 
الدولـة. كمـا تهـدف الحملـة إلـى رفـع مسـتوى 
اهميـة  حـول  المسـتقبل  اجيـال  لـدى  الوعـي 

الميـاه. اسـتهالك  ترشـيد 
الـى توافـق فـي  الـى التوصـل  ويهـدف المؤتمـر 
مجلـس  مفهومـي  بشـأن  األعضـاء  الـدول  آراء 

تخصيـص  وهـو  الميـاه،  وصنـدوق  الميـاه 
المـوارد المائيـة والتقنيـة لمشـاريع الميـاه وفقـا 
موقـف  وابـراز  للبلـدان،  العاجلـة  لالحتياجـات 
منظمـة التعـاون االسـالمي فـي المحافـل الدولية 
التعـاون  حـول الميـاه. كمـا يهـدف إلـى تعزيـز 
الجوانـب  جميـع  فـي  االعضـاء  الـدول  بيـن 
المتعلقـة بالميـاه، مـن تبـادل المعرفـة والخبـرات 
وربـط  الميـاه  وادارة  التكنولوجيـا  ونقـل 
مراكـز التميـز داخـل بلـدان المنظمـة وايجـاد 

بالميـاه.  المرتبطـة  والتحديـات  الحلـول 
ختـام  فـي  الـوزراء  يعتمـد  أن  المتوقـع  ومـن 
المؤتمـر القـرارات التـي تنبثـق عنـه والتـي مـن 
شـأنها أن تعـزز مـن تنفيـذ رؤيـة منظمـة التعـاون 

الميـاه. حـول  االسـالمي 

ترأس

شارك
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 مقابلة مع المهندس/ محمد سالم المنصوري – 
مدير مشاريع المياه في كهرماء

على  القراء  نعرف  أن  ممكن  هل   •
مسؤوليات إدارتكم ؟

إن إدارة مشـاريع الميـاه مسـؤولة عـن التصميـم 
واإلشـراف علـى جميـع مشـاريع الميـاه الخاصـة 
علـى  اإلشـراف  تشـمل  والتـي  بكهرمـاء، 
المشـاريع  لهـذه  والمقاوليـن  االستشـاريين 
وكذلـك مشـاريع الميـاه التـي يتـم تنفيذهـا مـن 
وجميـع  والوسـيل  العامـة  االشـغال  هيئـة  قبـل 
القسـم  فـإن  ذلـك  علـى  عـالوة  الدولـة.  وزارات 

كهرمـاء. مبانـي  جميـع  تنفيـذ  عـن  مسـؤول 

الضوء على  أن تسلط  الممكن  • هل من 
من  نوع  أي  الكبرى؟  الخزانات  مشروع 
الخزانات سوف تكون من حيث التصميم؟ 
و هل سيكون مبنى الخزان مرتفعا على 
مبنى  سيكون  أو  الخرسانة  من  أعمدة 

الخزان تحت مستوى سطح األرض؟
لهـا  المشـروع  هـذا  فـي  الخزانـات  جميـع  إن 
شـكل المسـتطيل بطول 300 م وعرض 150 م و 
ارتفـاع 12م، ويتـم اسـتخدام الخرسـانة المسـلحة 
يكـون  بـان  روعـي  وقـد  بناءهـا.   عمليـة  فـي 
نصـف ارتفاعهـا تحـت األرض والنصـف اآلخـر 

أعـاله.

• لماذا يطلق على هذه الخزانات مسمى 
ربط  سيتم  وهل  الكبرى«؟  »الخزانات 
كل الخزانات الموجودة في الدولة مع 

الخزانات الكبرى؟ 
الخزانـات  هـذه  بنـاء  مـن  االنتهـاء  يتـم  عندمـا 
سـوف توفـر أكبـر مرفـق لتخزين مياه الشـرب 
في منطقة الشـرق األوسـط وكذلك في العالم 
.. فمـا هـي  لـم تكـن هـذه كبيـرة  إذا  أيضـا. 

إذا !!!  
الخزانـات  هـذه  جميـع  ربـط  سـيتم  كمـا 
وتوصيلها مع الخزانات الموجودة حاليا لتكون 
شـبكة قـادرة علـى توفيـر إمـدادات كافية من 

للدولـة بسـهولة ومرونـة . الميـاه 

أين هي مواقع البناء الخاصة بالخزانات 
وراء  االستراتيجية  هي  وما  الكبرى؟ 

اختيار هذا المواقع إلقامة المشروع ؟
مواقـع  خمـس  فـي  الخزانـات  هـذه  بنـاء  يتـم 

وهـي:  مختلفـة 
أم بركة 

أم صالل
روضة راشد

أبو نخلة
الثمامة

توفـر  لكـي  المواقـع  هـذه  تحديـد  تـم  لقـد  و 
توزيعـا متسـاويا لـكل المناطـق ولتأميـن الميـاه 
لجميـع أماكـن الطلـب وبالتالـي توفيـر المرونـة 
واألمـن فـي إمـداد الميـاه فـي دولـة قطر. وقد تم 
اختيـار هـذه المواقـع لقربهـا مـن ممـر خدمـات 

قطـر.

للمياه  االحتياطية  السعة  مقدار  ما   •
بتزويدنا  أيضا  تتفضل  هل  و  الحالية؟ 
واالستهالك  اإلنتاج  حجم  عن  ببيانات 
اليومي لمياه الشرب في قطر، إن كان 

ذلك ممكنا بالمليون جالون.
السـعة االحتياطية الحالية للمياه هي 969 مليون 

جالون.
اإلنتـاج اليومـي لميـاه الشـرب هـو 351.7 مليـون 

جالـون.
 329.7 هـو  الشـرب  لميـاه  اليومـي  االسـتهالك 

جالـون.  مليـون 

و فقـا للعديـد مـن التقاريـر فـأن الخزانـات التـي 
يتـم بناءهـا سـتعزز مـن قـدرة تخزيـن الميـاه فـي 

قطـر لمـدة سـبعة أيـام. 

المخزنة  المياه  تكون  أن  يمكن  • كيف 

لسبعة أيام صالحة لالستهالك البشري؟ 
و ما نوع اآللية التي سوف يتم اعتمادها 
دائما  بشكل  للشرب  صالحة  إلبقائها 
كان  إذا  المياه؟  نوعية  على  والحفاظ 
الجواب نعم، هل ستكلف نفقات إضافية؟ 

ممكن أن توضح ذلك لقرائنا.
الكبـرى  الخزانـات  مشـروع  يكتمـل  عندمـا 
بمعـدل  أيـام  لمـدة سـبعة  سـيوفر سـعة تخزيـن 
االسـتهالك العـادي ويمكـن زيـادة الفتـرة الـى 

لـزم األمـر.  الترشـيد إذا  شـهر واحـد تحـت 
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جميـع  فـي  الميـاه  نوعيـة  علـى  الحفـاظ  سـيتم 
نظـام  عبـر  الخزانـات  مواقـع  داخـل  األوقـات 
تحريـك  علـى  يحافـظ  الـذي  التدويـر  إعـادة 
الميـاه مـا بيـن الخزانـات مـع إضافـة نسـبة معينـة 
وبالتالـي  الميـاه  جـودة  لضمـان  الكلـور  مـن 
أن  إلـى  باإلضافـة  لالسـتعمال.  صالحـة  تبقـى 
العينـات حـول  أخـذ  مـن مراكـز  عـددا  هنـاك 
مواقـع الخزانـات الختبـار ومراقبـة جـودة الميـاه 

باسـتمرار.
الكميـة  هـذه  لتخزيـن  بأنـه  المنطقـي  مـن  و 
جاهـزة  تكـون  بحيـث  المـاء  مـن  الكبيـرة 
لالسـتخدام فـي جميـع األوقـات والحفـاظ علـى 
للميـاه لدينـا سـوف  الجـودة  أعلـى مسـتوى مـن 
يكـون لهـا تكلفـة مسـتمرة خـالل العملية. ومع 
ذلـك، فقـد تـم أخـذ هـذه النقطـة بعيـن االعتبـار 
أثنـاء مرحلـة وضـع التصاميـم وتـم إدراجهـا مـن 

المسـتقبل. فـي  التشـغيل  ميزانيـات  ضمـن 

• متى سيتم االنتهاء من جميع المشاريع 
ذات الصلة بالخزانات الكبرى؟ هل لديك 
األمن  لضمان  حكيمة  مرحلية  خطة 
المائي في قطر ؟ إذا كانت اإلجابة بنعم 

، أرجو تسليط الضوء عليها .
مثـل معظـم المشـاريع الكبـرى في جميع أنحاء 
العالـم يتكـون مشـروع الخزانـات الكبـرى مـن 
مجموعـة مـن العقـود وكل عقـد منهـا يتضممن 

مجموعـة مـن المراحل.

و مـن المتوقـع أن يتـم االنتهـاء من عقود خطوط 
الربـع االول مـن  عـام 2017  فـي  الميـاه  أنابيـب 
ممـا سـيوفر الربـط بيـن محطـات تحليـة الميـاه 
الرئيسـية فـي رأس لفـان ورأس أبـو فنطـاس مـع 

جميـع الخزانـات الموجـودة.
الخزانـات  مواقـع  تكتمـل  أن  المتوقـع  ومـن 
مـن  والتـي   2018 عـام  نهايـة  بحلـول  الرئيسـية 
شـأنها اسـتكمال الربـط بيـن مرافـق التخزيـن 
الجديـدة مـع جميـع الخزانـات الموجـودة حاليـا.

• كيف يمكنك رصد و مراقبة تسريب 
وخطوط  الخزانات  في  المياه  وفقدان 

األنابيب ؟
تـم تزويـد هـذه الخزانـات بنظـام لكشـف جميع 
التسـريبات حتى التسـريبات الصغيرة، ولتحديد 
إلـى  إشـارات  وإرسـال  التسـريبات  هـذه  موقـع 
غرفـة التحكـم لتنبيههـم حول هذه التسـريبات.
امـا بالنسـبة لخطـوط األنابيـب والتـي تمـر عبـر 
نظـام  اسـتخدمنا  فقـد  الكيلومتـرات  مئـات 
يعتمـد علـى مقاييـس التدفـق وأجهـزة استشـعار 
مراقبـة الضغـط لتنبيهنـا عـن أي فقـد للميـاه من 

خـالل خطـوط األنابيـب.

لمعالجة  عاجلة  خطة  أي  لديك  هل   •
في  اهلل(  سمح  )ال  المياه  خزانات  وضع 

حاالت انقطاع التيار الكهربائي الكامل؟
مـن  موقـع  لـكل  يوجـد  الطـوارئ  حالـة  فـي 
احتياطيـة  كهربائيـة  مولـدات  الخزانـات  هـذه 
و  الخمسـة  المواقـع  مـن  كل  فـي  متمركـزة 
الكامـل  الكهربائـي  التيـار  انقطـاع  حـال  فـي 
للتيـار  ثانويـا  مصـدرا  توفـر  أن  شـأنها  مـن 
يتـم  حتـى  الخزانـات  مواقـع  فـي  الكهربائـي 

الرئيسـي. التيـار  اسـتعادة 

خطوط  إجمالي  من  كيلومترا  كم   •
من  التوليد  بمصادر  ستتصل   األنابيب 

الخزانات الكبرى ؟ وهل تعتقد أن نوعية 
المياه لن تتغير من مصدر التوليد حتى 

وصولها إلى الخزانات ؟
المشـروع  لهـذا  اإلجمالـي  الطـول  يبلـغ 
كيلومتـرا   600 مـن  يقـارب  مـا  االسـتراتيجي 
الكبيـرة  األقطـار  ذات  األنابيـب  خطـوط  مـن 

 . مـم   900 إلـى  مـم    1600 مـن  متفاوتـة 
مواقـع  بيـن  كيلومتـرا   460 حوالـي  ويربـط 
الرئيسـية   التوليـد  مصـادر  مـع  الخزانـات 
باإلضافة 140 كيلومترا لربط مرافق الخزانات 

. الحاليـة  الشـبكة  مـع  الكبـرى 

تمـت   ، التصاميـم  وضـع  مرحلـة  خـالل  وفـي 
التشـغيل،  خطـط  مـن  مختلـف  عـدد  مراجعـة 
بمـا فـي ذلـك الظـروف الغيـر طبيعيـة وحـاالت 
الطـوارئ ، ونحـن راضـون أنـه فـي ظـل جميـع 
هذه الظروف سـوف تظل نوعية المياه تتماشـى 
مـع أعلـى المعاييـر التـي وضعتهـا منظمة الصحة 

. العالميـة 

• هل هناك أي معلومات إضافية تود أن 
تشاركها مع قرائنا ؟

فقـد   ،  2030 الوطنيـة  قطـر  رؤيـة  مـع  تماشـيا 
إدارة بطريقـة تضمـن  وضعـت كهرمـاء نظـام 
االقتصـادي  النمـو  بيـن  المتكامـل  التنسـيق 

. والبيئـي  واالجتماعـي 
علـى  اإلقـدام  فـي  كهرمـاء  نجحـت  كمـا 
كل  فـي  التحتيـة  البنيـة  فـي  أخـرى  مشـاريع 
بكثافـة  واالسـتثمار  والميـاه  الكهربـاء  مـن 
المسـتمر  النمـو  لتسـهيل  المجاليـن  هذيـن  فـي 
لدولـة قطـر ولمواكبـة الطلـب المتزايـد لهاتيـن 

الضروريتيـن. الحاجتيـن 
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إطـار حـرص المؤسسـة العامـة 
والمـاء  للكهربـاء  القطريـة 
“كهرمـاء” علـى أهميـة تطبيـق معاييـر وبرامـج 
الصحـة والسـالمة أثنـاء تنفيذها لكافة أعمالها 
اليوميـة وفـي كافـة المواقع وذلك بهدف توفير 
ومالئمـة  ونظيفـة  وصحيـة  سـليمة  عمـل  بيئـة 
فقـد  معهـا،  والمتعامليـن  الموظفيـن،  لكافـة 
للصحـة  العالمـي  باليـوم  “كهرمـاء”  احتفلـت 
يوافـق  والـذي  العمـل  مـكان  فـي  والسـالمة 
الثامن والعشـرين من أبريل في هذا العام تحت 
العمـل – تحـدي  شـعار “ االجهـاد فـي مـكان 

جماعـي”.
اشـتمل هـذا االحتفـال علـي عـدد مـن الفعاليـات 
واألنشـطة والمحاضـرات التوعويـة بهدف تعزيز 
أهميـة تطبيـق معاييـر الصحـة والسـالمة لتوفيـر 
ومالئمـة  ونظيفـة  وصحيـة  سـليمة  عمـل  بيئـة 

للموظفيـن والمتعامليـن معهـا.
وقـد تضمنـت الفعاليـات توفيـر خدمـات صحيـة 
وورش عمـل للموظفيـن ومنهـا فحـص السـكر 
مـع مقابلـة  الضغـط وفحـص االسـنان  وفحـص 
إلـى  باإلضافـة  الفحـص  نتائـج  لمناقشـة  طبيـب 

خـالل  مـن  تغذيـة  باستشـارة  الموظفيـن  امـداد 
أيضـا  الفعاليـات  تضمنـت  تغذيـة.  أخصائـي 
العيـن  بصحـة  العنايـة  كيفيـة  عـن  محاضـرة 
عمـل  ورشـة  إقامـة  إلـى  باإلضافـة  واالبصـار 
بعنـوان “ مجابهـة ضغـوط العمـل “ و محاضـرة 

؟”. العمـل  تواجـه ضغوطـات  “ كيـف  عـن 

تـم االحتفـال بهـذه الفعاليـة كواحـدة مـن سـبل 
رسـالتها  لتحقيـق  “كهرمـاء”  تتخذهـا  عديـدة 
األساسـية ومسـؤوليتها االجتماعيـة فـي رفـع وعي 
الموظفيـن وتعزيـز أهميـة تطبيـق معاييـر وبرامـج 
الصحة والسالمة من أجل توفير بيئة عمل صحية 

دائمـة للموظفيـن والمتعامليـن مـع المؤسسـة.

القطريـة  العامـة  المؤسسـة 
“كهرمـاء”  والمـاء  للكهربـاء 
الصحـة  وزارة  مـع  بالتعـاون 
العامة فعالية أسـبوع الجلوكوما العالمي ، وقد 
جـاءت هـذه  المبـادرة لمكافحـة الميـاه الزرقاء 
وارتفـاع ضغـط العيـن بما يسـمى )الجلوكوما(، 
مـن   ، 2016م  مـارس   10 الخميـس  يـوم   وذلـك 
السـاعة الثامنـة صباحـًا لغايـة الثانيـة ظهـرًا فـي 

الرئيسـي. مبناهـا 
بيئـة  لضمـان  المؤسسـة  أهـداف  مـن  وكجـزء 
عمـل صحيـة وآمنـة ، فقـد قامـت إدارة الصحـة 
والسـالمة والبيئـة فـي كهرمـاء بتنظيـم الفعاليـة 
تحـت عنـوان “اهـزم الجلوكومـا غيـر المرئية”، 
حيـث تواجـد الطاقـم الطبـي مـن وزارة الصحـة 
العامـة للكشـف المبكـر عـن المـرض لـكل 
للحـد  األربعيـن  سـن  فـوق  كهرمـاء  موظفـي 
منـه، إذ تبلـغ نسـبته حوالـي 1.71% فـي دولـة قطـر 

لألشـخاص فـوق سـن األربعيـن.
بأسـبوع  االحتفـال  فـي  كهرمـاء  مبـادرة  إن 
الجلوكومـا العالمـي تسـاهم فـي القضـاء علـى 

العمـى وزيـادة الوعـي بهـذا المـرض الذي يسـبب 
التلـف لعصـب العيـن البصـري ممـا يـؤدي إلـى 
مـرور  مـع  متزايـد  نحـو  علـى  البصـر  ضعـف 
الوقـت ، و عـادة مـا يحـدث هـذا الضـرر نتيجـة 
لزيادة ضغط السائل داخل العين، مما يؤدى في 
النهايـة الـى العمـى إذا لـم يتـم عالجـه. وتعبيـرًا 
بصحـة  واالرتقـاء  اإلسـهام  فـي  كهرمـاء  مـن 

الفعاليـة  بتنظيـم  بـادرت  موظفيهـا  ورفاهيـة 
العـالج(. مـن  )الوقايـة خيـر  لمبـدأ  تطبيقـًا 

خـالل  مـن  “كهرمـاء”  أن  بالذكـر  الجديـر 
فـي  بهـا  المنـوط  بالـدور  ومسـاهمتها  تواصلهـا 
صحـة المجتمـع وأهميـة الفحـص المبكـر عـن 
مـرض الجلوكوما لنشـر الوعـي بين الموظفين 
ولتوفيـر حيـاة صحيـة وقائيـة فـي بيئـة عمـل آمنة

كهرماء تحتفل باليوم العالمي للصحة والسالمة في مكان العمل تحت 
شعار “اإلجهاد في مكان العمل – تحدي جماعي”

“كهرماء” تشارك بأسبوع الجلوكوما العالمي
 تحت عنوان “اهزم الجلوكوما غير المرئية”

في

نظمت
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كان هناك رجل أعمال شاب قد بدأ 
للتو شركته الخاصة ، قام باستئجار 

مكتبا جميال وأثثه بطراز قديم . وفي 
أثناء جلوسه هناك ، رأى  رجال يأتي إلى 

المكتب الخارجي . 
تمنى الرجل أن يظهر لقطة ساخنة ، رفع 

رجل األعمال سماعة الهاتف وبدأ في 
التظاهر بأن لديه صفقة عمل كبيرة . 
وبدأ بعرض أرقام الضخمة وتظاهر بأن 

لديه التزامات كبيرة .
 وأخيرا ، سأل رجل األعمال الرجل الزائر 
: “هل يمكنني مساعدتك؟” قال الرجل 
: “نعم، لقد أتيت  لتفعيل خطوط الهاتف 

الخاصة بك .”
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الشركة الجديدة 

هذه هي قصة عن أربعة أشخاص أسمائهم كالتالي )الجميع( ، )شخص ما( ، )أي 
شخص( ، )وال أحد( . كان هناك عمل مهم يجب القيام به ، وقد طلب من )الجميع( 

أن يقوم به .  وكان )الجميع( على يقين من أن )شخص ما( سيفعل ذلك . )أي 
شخص( قد يقوم به ، ولكن )ال أحد( فعل ذلك . )شخص ما( غضب حول هذا 

الموضوع ، ألنها كانت مهمة )الجميع( . واعتقد )الجميع( بأن )أي شخص( يمكن 
أن يقوم به ، ولكن )ال أحد( أدرك أن )الجميع( لن يفعل ذلك . انتهى األمر بأن 

)الجميع( ألقى  اللوم على )شخص ما( عندما )ال أحد( فعل ما يمكن فعله بواسطة 
)أي شخص( .

أربعة أشخاص 


