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بﺎﺿﻂفﺋ تﺔاوزت  ﻄﻂﻐﻌن درﻊﻃ
ﺾﻋرباء الﺤارﺻﺋ تﻈفﺜ  ﻄﺗطات جﺛﻏﺛة لﻈﺼﻀ الطاﺻﺋ
وﻄﺤروﺲات لﺎطﻌﻏر الﺤﺊﺿات ﺲام 
تفﺳﻐﻀ الﺎﺳاون بﻐﻆ ﺾﻋرباء
الﺤارﺻﺋ واﻏﻈﻌك لﺎطﻌﻏر ﺣﺊﺿﺋ
ﻄﺗطات الﺊﺎرول ﺸﻎ الﺤارﺻﺋ

بﺎﺿﻂفﺋ تﺔاوزت ﻄﻂﻐﻌن درﻊﻃ
ﺾﻋرباء الﺤارﺻﺋ تﻈفﺜ ﻄﺤروﺲات تطﻌﻏرﻏﺋ
وتﺳﺛﻏﻘت ﺸﻎ الﺤﺊﺿات بالمﻈطﺼﺋ الﻌﺠطى
خﻘل

بطﻌل ﺾﻃ وبﺎﺿﻂفﺋ ﻄﻂﻐﻌن
درﻊﻃ ﺾﻋرباء الﺤارﺻﺋ تﻈﺔﺞ
خط ﻄﻐاه اﺠﺎراتﻐﺔﻎ
ﻄﻆ خﻌرﺸﺿان إلى ﺣﻐص

كهرباء الشارقة وهيئة الشارقة لإلذاعة
والتلفزيون تبحثان تعزيز التعاون المشترك
لتطوير الخدمات والتواصل الفعال مع الجمهور
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كهرباء الشارقة تنجز إنارة منطقة الموردة  7بضاحية
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تخفض االستهالك بنسبة  % 67كهرباء الشارقة
تنجز تركيب قطع ترشيد المياه في مجالس الضواحي

لزيادة كفاءتها من ( )50إلى ( )500مليون جالون كهرباء الشارقة
تنفذ مشروع تطوير وتوسعة محطة نزوى للتخزين الجوفي االستراتيجي

أسرة التحرير
اإلشراف العام
خولة أحمد الفردان
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محـرر أول
جالل مـرسي

كهرباء الشارقة تنجز % 85
من الخط االستراتيجي للغاز
الطبيعي من الرحمانية إلى
مويلح التجارية

تصو يـر
شمير سيدو
التسويق
فاطمة محمد علي
تصميم وإخراج
خلود عبدالغفار عرب

38

بطول  17كم ووفق أعلى معايير األمن والسالمة
كهرباء الشارقة تنجز مشروع توصيل الغاز الطبيعي لحي الجامعة
بكلباء
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تعمل على مدار  24ساعة وفق أفضل المعايير
فرق طوارئ الغاز الطبيعي بكهرباء الشارقة تتعامل مع  5397بالغ
لالصالحات الطارئة والصيانة خالل عام 2021

To safeguard you and your family

ﻄﻈددﻏﻀ ﻄﺳﺼﺋﺋ
ﻄﺎﺳﺛدة اﺠﺠﺎﺚﺛاﻄتت
Anti-Bacterial
Multipurpose Wipes

ﺚﺚــخخ ﻄﺳﺼـﻃ ﻂﻂﻐـﺛﻏﻆ

Hand Sanitizer Spray

قرارات تعزز التواصل
األسري ومواصلة مسيرة
التنمية

بدأ عام  2022في إمارة الشارقة بقرارات
تبشر بالخير وتدعو للتفاؤل وتدعم وتعزز التواصل
األسري والمجتمعي وتضمن االستمرار في
مسيرة التنمية واالزدهار ومن أهم هذه القرارات ،
تغيير نظام العمل األسبوعي في اإلمارة ،ليصبح
ابتداء من االثنين ،وحتى يوم
 4أيام عمل،
ً
الخميس ،وتكون عطلة نهاية األسبوع  3أيام،
الجمعة والسبت واألحد ،مما يؤكد حرص القيادة
الرشيدة في إمارة الشارقة على تعزيز التوازن
بين العمل والتواصل المجتمعي واألسري ،
وزيادة نسبة الرضا الوظيفي ،وتوفير بيئة عمل
مثالية وجذابة ،واسعاد الموظفين وأسرهم
ويعكس أهمية ومكانة األسرة وتوطيد العالقات
االجتماعية ،والتي تأتي على رأس اهتمامات
القيادة الرشيدة.
وال شك أن قرار نظام العمل األسبوعي
الجديد ،الذي اعتمدته حكومة الشارقة ،سيكون
له دور كبير في زيادة االنتاجية ،ورفع الروح
المعنوية وزيادة الوالء واالنتماء للمؤسسات
الحكومية ويشجع الموظفين على العمل
بجد واجتهاد وتحقيق مزيد من اإلنجازات ويوفر
وقت أكبر للعاملين في المؤسسات والجهات
الحكومية لقضائه مع أسرهم ،وتربية أبنائهم
وتعليمهم القيم والمبادئ وتنشئتهم على بذل
مزيد من الجهد الستمرار مسيرة التقدم واالزدهار
التي تشهدها إمارة الشارقة ،كما سيساهم في
تعزيز التواصل والترابط المجتمعي بين األخوة
واالصدقاء وتعزيز صلة األرحام .
وما يدعو للتفاؤل ويبشر بالخير واالستمرار
في التنمية المستدامة في كافة المجاالت
اعتماد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان

بن محمد القاسمي ،عضو المجلس األعلى
حاكم الشارقة ،الموازنة العامة لإلمارة لعام
 2022بإجمالي نفقات بلغت نحو  34,4مليار
درهم وتوجيه الموارد المالية في الموازنة،
اتيجيا ،بما يعزز
نحو القطاعات المهمة استر ً
من قدرة الجهات الحكومية على تنفيذ
وتحقيق أهدافها وبرامجها بالكفاءة المطلوبة
وتطوير البنية التحتية األساسية الالزمة
لتشجيع االستثمارات ،وتحقيق أعلى معايير
جودة الحياة والرعاية االجتماعية والخدمات
واالستمرار في تنفيذ المشروعات التنموية،
واالستدامة وجذب االستثمارات األجنبية
والمحلية في كافة القطاعات الحيوية،
وتوفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات
للمواطنين والمقيمين في اإلمارة.
وهذه الرؤية الحكيمة من القيادة
الرشيدة وحرصها على متطلبات وتطلعات
كافة فئات المجتمع تتطلب من الجميع أفراد
ومؤسسات أن يعمل بكامل طاقته لتحقيق
أهداف هذه الرؤية واستمرار مسيرة التقدم
والرخاء على أرض إمارة الشارقة .

كهرباء الشارقة وهيئة الشارقة لإلذاعة والتلفزيون تبحثان تعزيز
التعاون المشترك لتطوير الخدمات والتواصل الفعال مع الجمهور
عقدت هيئة كهرباء ومياه وغاز
الشارقة إجتماعا تنسيقيا مشتركا مع
هيئة الشارقة لإلذاعة والتلفزيون بمقر
الهيئة لبحث سبل التعاون المشترك
للمساهمة في تطوير الخدمات
والتغلب على التحديات ووضع الخطط
المستقبلية لخدمة سكان اإلمارة
الباسمة ووتعزيز التواصل الفعال مع
الجمهور.
سعادة
اإلجتماع
حضر
سعيد السويدي رئيس هيئة كهرباء
ومياه وغاز الشارقة والسيد عبدالله
الشامسي المدير التنفيذي للهيئة،
وعدد من مديري اإلدارات ومن جانب
هيئة الشارقة لإلذاعة والتلفزيون
سعادة محمد خلف مدير عام الهيئة
وراشد العوبد ،مدير الهيئة وعدد من
المسئولين.
وأكد سعادة رئيس هيئة
كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن الهيئة
تحرص على التواصل الفعال والمباشر
مع جميع المؤسسات والهيئات في
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إمارة الشارقة ومنها هيئة الشارقة
لإلذاعة والتلفزيون والتنسيق للتعرف
على أية تحديات والعمل على التغلب
تنفيذا
عليها وتطوير الخدمات وذلك
ً
لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة
ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن
محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد
ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس
التنفيذي.
وأشار إلى أن اإلعالم شريك
أساسي للهيئة وتمثل هيئة الشارقة
لإلذاعة والتلفزيون منبرا إعالميا مهما
بمختلف القنوات التابعة في توصيل
الرسالة اإلعالمية لهيئة كهرباء ومياه
وغاز الشارقة والمساهمة في زيادة
نشر الوعي والتواصل الفعال مع
الجماهير وصوال إلى تحقيق اإلنجازات
التي تزيد من مكانة الشارقة في
جميع المجاالت.
وأضاف أن الهيئة تحرص على

توفير كافة االمكانات الفنية الالزمة
لدعم هيئة الشارقة لالذاعة والتلفزيون
وتوفير الخدمات بجودة وكفاءة على
مدار  24ساعة سواء في المباني
التابعة للهية أو المعدات والكايبالت
الالزمة لتنظيم الفعاليات والبرامج
الثقافية في المواقع المختلفة
والتوصيالت الخاصة باإلعالنات المضيئة
.
وبدوره ،أكد سعادة محمد
خلف مدير عام هيئة الشارقة لإلذاعة
والتلفزيون أهمية دور هيئة كهرباء
ومياه وغاز الشارقة وجهودها
المتميزة في توفير الخدمات لكافة
مناطق وسكان إمارة الشارقة وجميع
المشروعات التنموية مرحبا بالتنسيق
والتعاون المشترك في توعية
الجماهير بمشروعات ومبادرات الهيئة
والتنسيق المشترك بين اإلدارات الفنية
بين الجانبين للتغلب على أية تحديات
والعمل كفريق واحد من خالل التعاون
وتبادل اإلقتراحات واألفكار.

كهرباء الشارقة تبحث مع وفد فنلندي تعزيز
التعاون في مجاالت مشروعات المياه وتطبيق
األنظمة الذكية
بحثت هيئة كهرباء ومياه وغاز
الشارقة مع وفد فنلندي فرص
التعاون وتبادل الخبرات في مجاالت
التخزين الجوفي للمياه واألنظمة
الذكية إلدارة الطلب على المياه ونظام
الربط االلكتروني والتحكم والمراقبة
للمحطات والنمذجة الهيدروليكية
لشبكات النقل والتوزيع وأنظمة التبريد
المركزي وأنظمة الحماية الذكية
للخزانات ومحطات اإلنتاج والتوزيع
وكفاءة الطاقة والحفاظ على البيئة
 .جاء ذلك خالل استقبال سعادة
سعيد السويدي رئيس هيئة كهرباء
ومياه وغاز الشارقة والسيد عبدالله
الشامسي المدير التنفيذي وعدد من
مديري اإلدارات بمقر الهيئة للسيد
بيكا فوتيالينن سفير التجارة والتنمية

بوزارة الخارجية الفنلندية ووفد من رجال
االعمال وممثلي عدد من الشركات
الفنلندية المتخصصة في مجاالت
المياه والطاقة .وفي بداية اللقاء،
رحب سعادة رئيس هيئة كهرباء ومياه
مؤكدا أن
وغاز الشارقة بالوفد الزائر،
ً
الهيئة تعمل على تفعيل الشراكة
االستراتيجية وتبادل الخبرات والتجارب
مع كافة الجهات والمؤسسات
المحلية والعالمية لتطبيق أفضل
الممارسات وإعداد وتطوير استراتيجية
مستقبلية لمشروعات المياه الطاقة
في إمارة الشارقة لمواجهة الطلب
المتنامي عليها وتقديم أفضل
وفقا
الخدمات للمتعاملين  ،وذلك
ً
لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي

عضو المجلس األعلى لالتحاد
حاكم الشارقة  ،وبمتابعة من سمو
الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان
القاسمي ولي العهد نائب حاكم
الشارقة رئيس المجلس التنفيذي.
واستعرض خالل اللقاء محاور
استراتيجية الهيئة ومشروعاتها خالل
المرحلة القادمة مشي ًرا إلى أن الخطة
االستراتيجية للهيئة تتضمن دراسة
شاملة لشبكة المياه ووضع الخطط
المناسبة لتطويرها لتناسب التطورات
واإلحتياجات المستقبلية لإلمارة،
وتطويرعمليات النقل والتوزيع لضمان
وصول المياه لجميع المناطق ،ووضع
الحلول المناسبة لتقليل الفاقد من
شبكات التوزيع وتحديد المشاريع
المستقبلية لتطوير الشبكة والتحكم
والمراقبة الذكية لشبكة المياه
ومن جانبه أكد السيد بيكا
فوتيالينن سفير التجارة والتنمية بوزارة
الخارجية الفنلندية رغبة الشركات
الفنلندية في تفعيل التعاون مع هيئة
كهرباء ومياه وغاز الشارقة والمشاركة
في المشروعات المستقبلية لتعزيز
قطاع المياه والطاقة والمبادرات
البيئية وتطبيق األنظمة الذكية في
مجاالت العمل  .واستعرض عدد
من رجال األعمال وممثلي الشركات
الفنلندية الخدمات التي تقدمها
الشركات وخبراتها في مجاالت التخزين
الجوفي للمياه واألنظمة الذكية
للتحكم والمراقبة وإدارة الطلب على
المياه وأحدث أنظمة الحماية الذكية
والنمذجة الهيدروليكية لشبكات النقل
والتوزيع ومشروعات ومبادرات الحفاظ
على البيئة.
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بتكلفة تجاوزت  480.8مليون درهم     
كهرباء الشارقة تنفذ  9محطات جديدة لنقل الطاقة ومشروعات
لتطوير الشبكات عام 2021
كشفت إدارة نقل الطاقة
بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
عن إنجاز وتشغيل عدد  9محطات
نقل الطاقة تشمل محطة جهد
 220كيلوفولت وأخرى جهد 132
كيلو فولت وتنفيذ 7محطات جهد
 33كيلوفولت باإلضافة إلى عدد
من المشروعات التطويرية وتعديل
الشبكات بتكلفة إجمالية تجاوزت
 480.8مليون درهم خالل عام 2021
تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو
وذلك
ً
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد
القاسمي عضو المجلس األعلى
حاكم الشارقة ،لتقديم أفضل الخدمات
لسكان الشارقة وتنفيذ برنامج لتطوير
وتعديل الشبكات وانجاز مشروعات
محطات لنقل وتوزيع الكهرباء.
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وأوضح المهندس حمد
الطنيجي مدير إدارة نقل الطاقة أن
محطات نقل الطاقة التي تم إنجازها
وإضافتها لشبكة نقل وتوزيع الطاقة
شملت مشروع محطة اللية 220/132
ك.ف والذي يهدف لنقل الطاقة من
التوربينات الغازية الجديدة سعة 1026
ميجاوات بمحطة اللية وربطها بالشبكة
الكهربائية مع ربطها بالمحطة القديمة
وتحسين كفاءة الشبكة وبتكلفة
تجاوزت  180مليون درهم ومشروع
محطة الجادة  132/33/11ك.ف
بتكلفة  90مليون درهم والذي يهدف
لتحسين شبكة نقل الطاقة وتوصيل
الكهرباء للمشاريع التطويرية بالمنطقة
كما تم تنفيذ عدد  7محطات توزيع
جهد  33كيلوفولت شملت محطات

مويلح 6والممشى 1والخالدية 3
والمجاز 11والمطار 3ومنطقة الصجعة2
الثانية وسفاري الذيد وذلك بهدف
تحسن الشبكة وتحقيق االستقرار
والثبات وتوصيل الكهرباء للمشروعات
التطويرية والمناطق الجديدة.
وأكد أن التوجيهات المستمرة
من صاحب السمو الشيخ الدكتور
سلطان بن محمد القاسمي عضو
المجلس األعلى حاكم الشارقة
ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن
محمد بن سلطان القاسمي تشكل
حاف ًزا كبي ًرا لبذل مزيد من الجهد لتطوير
وتعديل الشبكات وانجاز مشروعات
المحطات وتوفير كافة المتطلبات
الالزمة النجاز المشروعات واتخاذ كافة
اإلجراءات التي تضمن توفير الخدمات

بأفضل جودة وتوفير الطاقة الالزمة
للتوسعات والمشروعات التطويرية
ومواكبة التوسعات العمرانية والنهضة
االقتصادية والصناعية واالجتماعية
التي تشهدها إمارة الشارقة .
اهتماما
وأضاف أن الهيئة تولي
ً
كبي ًرا لتوفير الخدمات للمشروعات
التطويرية الجديدة وتطوير الخدمات
في كافة مجاالت عملها ضمن
خططها الحالية والمستقبلية ،من أجل
مواكبة النمو المطرد لألحمال وحركة
الفتا
التوسع العمراني والسكاني،
ً
إلى أن تلك المشاريع ستساهم في
تخفيف األحمال على المناطق وتزويد
المناطق الجديدة بالكهرباء.
وأشار المهندس أحمد بني
ياس نائب مدير إدارة نقل الطاقة
المشروعات التطويرية بمحطات نقل
الطاقة وتعديل الشبكات تضمنت
إضافة  3وحدات مفاتيح تشغيل
رئيسية ضغط عالي  132ك.ف .لمحطة
الجامعة وتركيب مفاعل تنظيم
الجهد الكهربائي  120MVARلمحطة
الجامعة  132ك.ف واستبدال 3
وحدات مفاتيح  33ك.ف .و أعمال
التصحيح لنظام وقاية قضبان التوصيل
لمحطة مويلح وإضافة  3وحدات
مفاتيح تشغيل  220ك.ف .لمحطة
واسط  220ك .ف والتشغيل العكسي
لمحوالت التوربينات الغازية  1،2في
محطة اللية إلنتاج الطاقة تمهيدا
لعمل االختبارات الالزمة لتشغيل
التوربينات وإعادة تجديد المفاتيح
الكهربائية لمحطة الصجعة 220/132
ك.ف والتشغيل العكسي لمحوالت
التوليد التوربينات الغازية  1،2و محوالت
التوليد التوربينات البخارية  1،2في
محطة الحمرية إلنتاج الطاقة وإضافة

مفاتيح  33ك.ف .كهربائية لمحطة
الجامعة واستبدال مفاتيح  11ك.ف.
الكهربائية لمحطة المنطقة الصناعية
( )15وأعمال تعديل الشبكة لمنطقة
الذيد لحديقةالسفاري                        .
وأضاف أن محطات نقل
الطاقة الجديدة التي تم انجازها
وفق جدول زمني وبجودة وكفاءة
عالية ستساهم في تحقيق الثبات
واالستقرار لشبكة الكهرباء وتوزيع
األحمال في عدة مناطق وأشارت
إلى أن الهيئة تحرص على توفير كافة

اإلمكانات ومراعاة أعلى نظم األمان
والجودة في العمل  ،وتشغيل الشبكة
الكهربائية بأعلى مستويات األداء فنيا
كما تعمل على تنفيذ كافة الدراسات
الالزمة لتطوير وتوسعة شبكات النقل
والتوزيع وأنظمة تشغيل وتوليد وإنتاج
الكهرباء ورفع مستوى الكفاءة وتعزيز
قدرات المحطات لتلبية معدالت الطلب
المتزايد على الكهرباء.
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بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية
المتخصصة
كهرباء الشارقة تبدأ إعداد استراتيجية
متكامة لتطوير خدمات المياه حتى
عام 2026

م .عصام المال
مدير إدارة المياه
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بدأت إدارة المياه بهيئة
كهرباء ومياه وغاز الشارقة في
إعداد دراسة شاملة إلعداد خطة
استراتيجية للمياه خالل الخمس
سنوات القادمة حتى عام 2026
نيراس
بالتعاون مع شركة
الدنماركية لإلستشارات ،بهدف وضع
األولويات المرحلية لتطوير خدمات
المياه ،وتنفيذ الدراسات التخطيطية
لتحليل وضع المياه العام للشبكات
والموارد المائية واإلحتياجات الحالية
والمستقبلية ومن المتوقع اإلنتهاء
من هذه الدراسة خالل الربع األول
من 2022م.

التطورات واإلحتياجات المستقبلية
لإلمارة ،ومن المتوقع أن تتضمن
مخرجات الدراسة ،تحديد نطاقات
الضغوط التي تدعم عمليات
النقل والتوزيع لضمان وصول
المياه لجميع المستخدمين ،كما
تساعد على معرفة فاقد الشبكة
ووضع الحلول المناسبة لتقليل هذا
الفاقد ،باإلضافة لتحديد المشاريع
المستقبلية لتطوير الشبكة متضمنة
التصاميم المبدئية والمواد وتكلفتها
التقديرية والشبكات الذكية للتحكم
والتشغيل.

وأوضح المهندس عصام المال
مدير إدارة المياه بالهيئة أن
تتضمن
االستراتيجية
الخطة
عدة مراحل منها تجميع البيانات
ذات الصلة بالمشروع باإلضافة
إلي دراسة شبكة المياه ووضع
الخطط المناسبة لتطويرها لتناسب

وأشار إلى أنه ضمن الخطط
اإلستراتيجية إلدارة المياه اإلستعانة
ببيوت الخبرة ذات العالقة بالدراسات
المائية ووضع اإلستراتيجات المرحلية
لتطوير خدمات المياه ،حيث يتم عمل
خطة كل خمس سنوات وتنفيذ
الدراسات التي تدعم القدرة على

اتخاذ القرارات التطويرية الصحيحة
عن الظروف واالتجاهات الحالية
ووضع شبكة المياه الحالي ،وفاقد
الشبكات ومبادئ التخطيط ومعايير
التصميم وزيادة القدرة على تحديد
أماكن وأنواع تطوير شبكات المياه
ودراسة اإلحتياجات المستقبلية
ومكانا
وكما
للموارد المائية نوعأ
ً
ً
ودراسة التحكم والسيطرة على
شبكة المياه وتحديث المواصفات
العامة لمواد شبكة المياه
والمقايسة والتوافق مع الشركات
العالمية في تطبيق أحدث المعايير
لخدمات المياه.

بتركيب  423عمود وتمديد  20كم من الكايبالت
كهرباء الشارقة تنجز إنارة منطقة الموردة  7بضاحية السيوح
أنجزت إدارة خدمات الكهرباء
بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
مشروع إنارة منطقة الموردة 7
بضاحية السيوح حيث تم تركيب 423
عمود إنارة وتمديد كايبالت بطول
 20كم واستخدام مصابيح موفرة
للطاقة بقوة 120وات وتم االنتهاء من
المشروع وبتكلفة حوالي مليون و711
ألف درهم
وأوضح الدكتور المهندس
حسن الزرعوني مدير إدارة خدمات
الكهرباء أن الهيئة مستمرة في تنفيذ
مشروعات إنارة الشوارع والطرق التي
تعتبر من المشروعات الحيوية التي
توفر األمن والسالمة للسكان في
كافة مناطق إمارة الشارقة ودفع عجلة
التنمية المستدامة كما تتم مراعاة
التصميم في أعمدة اإلنارة والمصابيح

المستخدمة في اإلضاءة.
وأكد أن الهيئة تعمل
على تنفيذ رؤى وتوجيهات صاحب
السمو الشيخ الدكتور سلطان بن
محمد القاسمي عضو المجلس
األعلى لالتحاد حاكم الشارقة إلنارة
الطرق والشوارع في كافة المناطق
بمواصفات وجودة عالية ومراعاة
الشكل الجمالي واتخاذ كافة إجراءات
وتطبيق أحدث
األمن والسالمة
التقنيات المستخدمة في هذا المجال
وتركيب مصابيح حديثة وموفرة للطاقة
( ، )LEDبحيث تتناسب مع حالة التطوير
التي تشهدها إمارة الشارقة في كافة
مناطقها ،مشي ًرا إلى أن مشروعات
إنارة الشوارع والطرق مستمرة في
جميع المناطق بالشارقة وفق خطة
وجدول زمني محدد ومواصفات

تتناسب مع الطرق السريعة والشوارع
الرئيسية والجانبية ،مشي ًرا إلى أن تنفيذ
مشروعات إنارة الشوارع يتم تحت
إشراف كامل من الفرق المتخصصة
بالهيئة والتأكد من مطابقته ألفضل
المواصفات.
وأكد أن تنفيذ مشروعات إنارة
الشوارع في إمارة الشارقة يتم من خالل
فرق عمل مدربة وباستخدام معدات
حديثة وفق أفضل المواصفات ووفق
دراسات شاملة للمناطق واحتياجاتها
ويتم تشغيل وفصل التيار الكهربائي
أتوماتيكيا من
بجميع أعمدة اإلنارة
ً
خالل منظم الوقت الموجود بجميع
المناطق وتتم متابعته وصيانته بصفة
دورية.
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م .موزة الزعابي
مدير إدارة كلباء

بتركيب  885عمود وتمديد كايبالت بطول  42.6كم
كهرباء الشارقة تنير  10مواقع في كلباء خالل العام الحالي
كثفت إدارة كلباء بهيئة
كهرباء ومياه وغاز الشارقة
جهودها خالل العام الحالي
إلنجاز عدد من مشروعات اإلنارة
بمدينة كلباء بهدف تحقيق األمن
والسالمة والمظهر الحضاري
لكافة مناطق المدينة حيث أنجزت
عدد 10  مشاريع إنارة لجميع
المناطق التي تم االنتهاء من
رصف شوارعها بتكلفة اجمالية
بلغت  6.350ماليين درهم
باستخدام المصابيح الموفر ة
للطاقة  LEDمما ساهم في
انخفاض نسبة االنبعاثات الكربونية
بنسبة  30%وتم تركيب 885
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عمود مختلفة األطوال وتمديد
كيبالت بطول 42.6  كم وتركيب
(  ) 29صندوق إنارة وعدد 1039
كشاف موفر للطاقة.
المهندسة
وأوضحت
موزة الزعابي مدير إدارة كلباء
أن الهيئة تعمل على تنفيذ
مشروعات اإلنارة في كافة
مناطق مدينة كلباء باعتبارها من
المشروعات الحيوية التي تساهم
في توفير األمن والسالمة وذلك
تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو
ً
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد
القاسمي عضو المجلس األعلى
حاكم الشارقة وحرص سموه على

توصيل الخدمات لكافة المناطق
في إمارة الشارقة والعمل
على راحة ورفاهية المواطنين
والمقيمين وتيسير اإلجراءات.
وأضافت أن مشروعات
اإلنارة التي تم تنفيذها بمدينة
كلباء منذ بداية العام الجاري
شملت  10مواقع هي الساف، 1
الساف ، 2مربع ، 19مربع ، 16حي
القلعة  ،حي الجامعة  ،مواقف
القوارب والمنطقة الخضراء
بخور كلباء  ،مواقف مركز كلباء
للطيور الجارحة كما تم تشغيل
المرحله االولى من شارع الوحده
وأمام جامعة الشارقة بكلباء كما

تم االنتهاء من مشروع شارع
الصناعية.
وأشارت إلى أن إدارة كلباء تحرص
على تنفيذ مشروعات اإلنارة وفق
أفضل المواصفات وذات جدوى
اقتصادية وتحافظ على البيئة
لتوفير الراحة واألمان وأفضل
الخدمات للمواطنين والمقيمين
ومراعاة الشكل الجمالي في
اختيار األعمدة والكشافات
والمصابيح المستخدمة وتوافقها
مع سياسة الهيئة في توفير
الطاقة والحفاظ على البيئة.
وأضافت إلى أن إدارة كلباء
بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
مستمرة في تنفيذ كافة
مشروعات التطوير بمدينة كلباء
في كافة المناطق سواء في
مشروعات اإلنارة أو تعديل
الشبكات أو مشروعات المياه أو
الغاز الطبيعي لدعم المشروعات
التطويرية بالمدينة وتوفير أفضل
الخدمات.
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تفعيل التعاون
بين كهرباءالشارقة
واينوك لتطوير
شبكة محطات
البترول في الشارقة

عقدت إدارة الخدمات
المشتركة بهيئة كهرباء ومياه
وغاز الشارقة اجتماع مع عدد
من ممثلي شركة بترول اإلمارات
الوطنية المحدودة «اينوك «،
وذلك لماقشة التخطيط للتوسع
في تطوير شبكة محطات البترول
التابعة إلينوك والتي تتضمن
عدد  58محطة تزويد بالوقود
في إمارة الشارقة  ،وأكدت
مريم عبيد بن هاشم مدير إدارة
الخدمات المشتركة بالهيئة خالل
االجتماع استعداد الهيئة للتعاون
مع شركة بترول اإلمارات الوطنية
المحدودة – «اينوك « وتوفير كافة
االمكانات الالزمة لتطوير شبكة
المحطات في إمارة الشارقة.
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استعداداً للبدء في تطبيق المنظومة بمكاتب خدمة المشتركين
وفد كهرباء الشارقة يطلع على التجارب المتقدمة في الذكاء االصطناعي
خالل زيارته لجيتكس
زار وفد من هيئة كهرباء
ومياه وغاز الشارقة برئاسة حامد طاهر
الحاج مدير إدارة خدمة المشتركين
وشريفة الزرعوني مدير إدارة العقود
والمشتريات وفاطمة علي أصغر
مدير إدارة تقنية المعلومات عدد
من المنصات في أسبوع جيتكس
للتقنية في دبي ،لالطالع على
التجارب المتقدمة في تطبيق الذكاء
االصطناعي للتعرف على الفرص
والتحديات  ،وتقديم حلول لتعزيز اآلداء
والخدمات إضافة إلى تحديد مسار
العمل المستقبلي وتلبية احتياجات
المتعاملين وتم خالل الزيارة عقد اجتماع
مع وفد من هيئة الطرق والمواصالت
برئاسة هند الفالسي مدير إدارة الذكاء
االصطناعي بهدف االطالع على تجربة
هيئة الطرق والمواصالت بدبي في
تطبيق منظومة الذكاء االصطناعي
في مجال خدمة المشتركين كما زار
الوفد منصة هيئة الطاقة بأبوظبي
وعدد من الشركات السعودية وشركة

مايكروسوفت العالمية وعدد من
المنصات األخرى .
وأوضح حامد طاهر الحاج مدير
إدارة خدمة المشتركين التزام الهيئة
بتعزيز مشاريعها الرقمية واستكمال
التحول الرقمي التي تخدم
عملية
ّ
جميع قطاعات العمل ،لتحقيق
استدامة األعمال وتسخير إمكانات
الذكاء االصطناعي والتقنيات الحديثة
في إدارة عملياتها ،وتحسين طريقة
تفاعل .وأشار إلى ان الهيئة تعمل
على تطوير برنامج العتماد تقنية
الذكاء االصطناعي في مكاتب خدمة
المشتركين لتقييم آداء الموظفين
وتحديد فئات الجمهور ورفع نسبة
الرضا عن الخدمات التي تقدمها
تنفيذا لرؤية وتوجيهات
المكاتب وذلك
ً
صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان
بن محمد القاسمي عضو المجلس
األعلى حاكم الشارقة ،بالتركيز على
المستقبل عبر تطبيق منهج متكامل
باالعتماد على العلوم والمعرفة

المتقدمة في عملية التنمية الشاملة
مشي ًرا إلى انه سيبدا تطبيق منظمومة
الذكاء االصطناعي بمكتب مويلح
وتقييم التجربة وتطبيقها على باقي
المكاتب.
وأكدت شريفة الزرعوني
مدير إدارة المشتريات أن إعداد خطة
استراتيجية لتطبيق التكنولوجيا الرقمية
والذكاء االصطناعي في الهيئة
سيساهم في التحول إلى االبتكار
واإلبداع ويضمن تقديم الخدمات
بكفاءة وجودة عالية وقياس رضا
المتعاملين وتحقيق رضاهم .
وأشارت إلى أن زيارة وفد من
الهيئة لعدد من المنصات بأسبوع
جيتكس للتقنية في دبي أتاح الفرصة
لتبادل الخبرات والتعرف على المبادرات
والتطبيقات الجديدة في مجال تقنيات
الذكاء االصطناعي وتبادل البينات
والمعلومات مع عدد من الجهات مما
يساهم في تنمية وتطوير مجاالت
العمل وضمان استمرارية األعمال.
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مسرح الدمى والمسابقات تساهم في نشر الوعي كهرباء الشارقة
تختتم مشاركتها بمهرجان ضواحي
اختتمت هيئة كهرباء ومياه
وغاز الشارقة مشاركتها في مهرجان
ضواحي  10الذي نظمته دائرة شئون
الضواحي والقرى في حديقة القرائن
واستقطب ركن الهيئة ومسرح الدمى
والمسابقات التي نظمتها خالل
مشاركتها في أيام المهرجان عدد كبير
من األسر وفئات المجتمع المختلفة
حيث تضمنت مشاركة الهيئة العديد
من األنشطة والفعاليات التي تهدف
لنشر الوعي بأساليب وسلوكيات
ترشيد االستهالك وطرق االستخدام
األمثل للطاقة والمياه من خالل برامج
متنوعة واستخدام وسائل وألعاب
تفاعلية ومسابقات تناسب كافة فئات
المجتمع
وأكدت المهندسة غادة جمعة
سالم مدير ادارة الترشيد أن المشاركة
في مهرجان ضواحي  10فرصة
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للتفاعل مع مختلف فئات المجتمع
المترددين على المهرجان الذي تطور
على مدار السنوات الماضية وزادت
أعداد المشاركين فيه وأصبح من
المهرجانات التي ينتظرها كافة فئات
المجتمع وتساهم في إسعادهم
وااللتقاء وسط أجواء من البهجة
والسعادة واستثمار أوقاتهم بما يفيد،
وإثراء المعلومات لديهم وتنمية الوالء
واالنتماء وذلك انطالقا من دور الهيئة
وشراكتها االستراتيجية مع دائرة شؤون
الضواحي والقرى
وأشارت إلى أن الهيئة تحرص
بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة
على المشاركة في الفعاليات وإعداد
برامج توعوية تهدف لغرس ثقافة
الترشيد بين فئات المجتمع المختلفة.

مشاركة
أن
وأضافت
الهيئة في المهرجان تضمنت ركن
خاص يشمل مرسم لالطفال وألعاب
مبتكرة مثل سلم الترشيد والتي يتعلم
منها االطفال اهم مبادئ الترشيد
وعرض مميزات وفوائد استخدام
و تركيب األدوات الترشيدية التي
يجب على الجمهور التركيز عليها
والسلوكيات التي يجب االلتزام بها
في حياتهم اليومية وتنظيم مسابقات
لألطفال وتقديم النصائح بطرق غير
مباشرة من خالل مسرح الدمى
وشخصيات كهروب وقطورة وبيك مان
.

ضمن فعاليات
معرض الشارقة
الدولي للكتاب
كهرباء الشارقة
تشارك يف ندوة
دور املطبوعات يف
التوعية

الترشيد
إدارة
شاركت
بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
في الندوة التي نظمها المكتب
الثقافي واإلعالمي بالمجلس
األعلى لشؤون األسرة بالشارقة
ضمن فعاليات معرض الشارقة
الدولي للكتاب بعنوان دور التوعية
للمطبوعات في المؤسسات
(الكتاب حين يكون رسالة المؤسسة)
.
شارك في الندوة المهندسة
غادة جمعة مدير إدارة الترشيد
بالهيئة واألستاذة مريم الشرف من
مراكز التنمية األسرية واألستاذة حياة
آل علي من هيئة البيئة والمحميات
الطبيعية وأدار الجلسة األستاذة

عائشة العاجل.
وأكدت المهندسة غادة
جمعة سالم مدير إدارة الترشيد
بالهيئة خالل كلمتها بالندوة على
أهمية الكتاب في التوعية وغرس
القيم لدى كافة فئات المجتمع
وأوضحت أن الهيئة تعتمد على
كإحدى
والكتب
المطبوعات
الوسائل المهمة في إيصال رسالة
الهيئة والتوعية بأساليب وسلوكيات
الترشيد واإلجراءات الخاصة بعمل
الهيئة وتوثيق أنشطتها ومبادراتها
ومشروعاتها .
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بهدف توفير االحصائيات للمتخصصين والباحثين
كهرباء الشارقة تصدر الكتاب اإلحصائي السنوي
أصدرت هيئة كهرباء ومياه وغاز
الشارقة الكتاب اإلحصائي السنوي
والذي يتضمن بيانات وإحصاءات حول
أهم المشروعات االنجازات والمبادرات
التي حققتها الهيئة خالل عام 2020
موثقة باألرقام واإلحصائيات وتضمن
الكتاب كلمة لسعادة سعيد السويدي
رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
أوضح فيها أن هيئة كهرباء ومياه وغاز
الشارقة تعمل في إطار الرؤية والقيادة
الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور
سلطان بن محمد القاسمي عضو
المجلس األعلى حاكم الشارقة حفظه
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الله ورعاه واهتمام ومتابعة سمو
الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان
القاسمي ولي عهد ونائب حاكم
الشارقة على توفير االحتياجات الالزمة
من الطاقة والمياه لمواصلة مسيرة
التطور واالزدهار الذي تشهده إمارة
الشارقة واالستفادة من التكنولوجيا
المتقدمة في إنتاج الطاقة والمياه
وتنفيذ برامج التوعية الستخدام الطاقة
والمياه بكفاءة ومسئولية بهدف
تحقيق مطالب المواطنين والمقيمين
وتطلعاتهم
ويأتي إصدار الهيئة للكتاب

اإلحصائي السنوي لعام  2020في
إطار جهود الهيئة لترسيخ ونشر
مفهوم الشفافية والوضوح في
العمل وترجمة للجهود الحثيثة
المبذولة من قبل كافة العاملين
بالهيئة لضمان الوصول إلى المعايير
والمواصفات العالمية في تقديم
الخدمات حيث يضم الكتاب اإلحصائي
العديد من األبواب الخاصة بالبيانات
والمعلومات اإلحصائية حول خدمات
الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي خالل
عام  2020مقارنة بعام  ، 2019كما
ومرجعا
رقميا
يعتبر الكتاب مصد ًرا
ً
ً

ثريا للمختصين وتوثيق كافة
معلوماتيا ً
ً
المعلومات الخاصة بالهيئة بلغة أرقام
دقيقة تم رصدها من قبل فريق عمل
مؤهل بأعلى كفاءة بهدف تقييم
مسيرة العمل واالنجازات التي حققتها
الهيئة من أجل وضع الخطط والبرامج
وتوجيه السياسات المستقبلية لتوفير
خدمات أفضل لسكان اإلمارة .
وأوضحت المهندسة ميادة
البردان مدير إدارة البحوث والدراسات
أن الهيئة تحرص على إصدار الكتاب
اإلحصائي السنوي لتوثيق جهودها
وانجازاتها على مدار العام وتوفير
المعلومات الالزمة إلعداد خطط
التطوير ومعرفة كميات الكهرباء والمياه
والغاز التي تم إنتاجها واستهالكها
خالل العام واالحتياجات المستقبلية
والتخطيط لتلبية االحتياجات وتطوير
نظم العمل بالهيئة  ،كما يوفر الكتاب
اإلحصائي معلومات وبيانات دقيقة
للباحثين والدارسين في مجاالت

الطاقة والمياه.
وأضافت أن الكتاب يحتوي
على خمسة أبواب رئيسية تشمل
الطاقة الكهربائية ،المياه ،الوقود
والغاز الطبيعي ،خدمة المشتركين،
ومصنع زالل) ويحتوي على إحصائيات
فنية دقيقة بما يتعلق بتوليد ونقل
وتوزيع الكهرباء في جميع مدن إمارة
الشارقة ويضم الكتاب معلومات حول
كميات المياه المنتجة والموزعة في
اإلمارة باإلضافة إلى أطوال شبكة
توزيع المياه ويحتوي الكتاب على
معلومات حول كميات وأنواع الوقود
المستخدمة في توليد الكهرباء وتحلية
المياه باإلضافة إلى كميات الغاز
الطبيعي المتدفقة إلى إمارة الشارقة
ويتضمن إجمالي عدد المستهلكين
حسب القطاعات الحيوية كالقطاع
السكني ،التجاري ،الصناعي ،الحكومي
والزراعي ونسبة انجاز طلبات التوصيل
في اإلمارة ويضم الكتاب أيضا على

معلومات حول مصنع زالل بما فيها
عدد المنتوجات من عبوات وكراتين
المياه بشكل سنوي وكميات مياه
الشرب المنتجة.
وأشارت إلى ان الكتاب
اإلحصائي تم توفيره على الموقع
االلكتروني للهيئة كما تم طبع كميات
وتوزيعها على الجهات المختصة
باإلضافة إلى توزيع نسخة اليكترونية
حتى يتمكن اكبر عدد من المتخصصين
والباحثين والدارسين من افطالع على
محتويات الكتاب واالستفادة مما
تضمنه من معلومات.
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كهرباء الشارقة تنفذ
مشروعات تطويرية
باملنطقة الوسطى
تضمنت تركيب 430

عمود إنارة وتنفيذ
محطتي توزيع

المنطقة
إدارة
أنجزت
الوسطى بهيئة كهرباء ومياه وغاز
الشارقة عدد من المشاريع التطويرية
بالشعبيات والمناطق المختلفة تضمنت
تركيب  430عمود إنارة بطول  22كم
وتركيب كشافات موفرة للطاقة في
 5مناطق مختلفة تضمنت شعبية
بن سليم (الثقيبه) بالمدام وشعبية
الخوالد ومشروع اناره طريق مصلى
العيد بالرواشد فلى ومشروع إنارة
الطريق المؤدى لمقابر ومسجد بن
فهامه فلى ومشروع اناره نفق وشاح
بطريق الشارقه خورفكان باإلضافة
إلى مشروع تنفيذ عدد  2محطة
توزيع جهد  33كيلوفولت بمنطقتي
نزوى والذيد وتعديل الشبكات وذلك
تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ
ً
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة،
بضرورة العمل على تقديم أفضل
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الخدمات وإنارة الشعبيات في المنطقة
الوسطى .
خليفة
المهندس
وأكد
محمد الطنيجي مدير إدارة المنطقة
الوسطى أن الهيئة نفذت عدد من
مشروعات إنارة الشوارع والطرق في
المنطقة الوسطى منذ بداية العام
الجاري حيث تم تركيب أكثر من 3275
عمود إنارة وتمديد ما يقارب 150
ألف متر من الكايبالت في مختلف
المناطق وفق خطة وجدول زمني
وبمواصفات وجودة عالية وباستخدام
الكشافات والمصابيح الموفرة للطاقة
والتي تتناسب مع الطرق السريعة
والشوارع الرئيسية والجانبية ،وتوفير
اإلنارة للمناطق  ،بما يسهم في
تقديم أفضل الخدمات بأحدث معايير
التكنولوجيا ،لتلبية احتياجات السكان،
وتعزيز البنى التحتية ،وتطوير مرافقها
مشي ًرا إلى أن مشروعات اإلنارة تندرج

ضمن المشروعات الحيوية التي
تواصل الهيئة تنفيذها في كافة مدن
ومناطق اإلمارة
وأشار إلى أن مشروعات إنارة
الشوارع والطرق مستمرة في المنطقة
الوسطى وفق خطة وجدول زمني
وبمواصفات وجودة عالية وباستخدام
الكشافات والمصابيح الموفرة للطاقة
والتي تتناسب مع الطرق السريعة
والشوارع الرئيسية والجانبية ،وتوفير
اإلنارة للمناطق  ،بما يسهم في
تقديم أفضل الخدمات بأحدث معايير
التكنولوجيا ،لتلبية احتياجات السكان،
وتعزيز البنى التحتية ،وتطوير مرافقها
مشي ًرا إلى أن مشروعات اإلنارة تندرج
ضمن المشروعات الحيوية التي
تواصل الهيئة تنفيذها في كافة مدن
ومناطق اإلمارة.
وأضاف أن مشروعات اإلنارة
التي تم إنجازها شملت تركيب430

عمود اناره وتمديد كايبالت بطول
 22000متر كابالت وبتكلفة قاربت
 5ماليين درهم تضمنت مشروع
اناره شعبية بن سليم(الثقيبه )
بالمدام  117عمود اناره وتمديد 6000
متر كابالت وبتكلفة مليون و400
الف درهم ومشروع انارة شعبية
الخوالد بالمدام بتركيب  230عمود
اناره وتمديد كايبالت بطول 12000
متر كابالت وبتكلفة  2مليون و400
الف درهم ومشروع اناره طريق مصلى
العيد بالرواشد فلى بتركيب  21عمود
اناره وتمديد 600متر كابالت وبتكلفة
 250الف درهمو مشروع انارة الطريق
المؤدى لمقابر ومسجد بن فهامه
فلى بتركيب  21عمود اناره وتمديد

 600متر كابالت وبتكلفة المشروع
 250ألف درهم ومشروع اناره نفق
وشاح بطريق الشارقه خورفكان بتركيب
 51عمود اناره وتمديد كايبالت بطول
 2800متر كابالت وبتكلفة  600الف
درهم
وأشار إلى أن المشروعات
التطويرية التي يتم تنفيذها في
المنطقة الوسطى تتضمن تنفيذ عدد
 2محطة توزيع جهد  33كيلوفولت
بمنطقتي نزوى والذيد وتعديل
الشبكات في المنطقتين لتقديم
أفضل الخدمات لسكان المنطقة
الوسطى والحفاظ على استقرار
الشبكات
وأكد أن إدارة المنطقة

الوسطى تستقبل المتعاملين في
بمنطقة البطائح لتقديم
مقرها
خدمات سداد فواتير اإلستهالك
ورسوم التوصيل والمخالفات وعقود
اإليجار وعدم الممانعات لخدمة
األهالي والتيسير عليهم .
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احتفاال باليوم الوطني ال ـ 50

كهرباء الشاقة تنظم فعاليات تراثية وتكرم الفرق واالدارات املتميزة
نظمت هيئة كهرباء ومياه
وغاز الشارقة مجموعة من الفعاليات
التراثية المتميزة وكرمت عدد من
االدارات و الفرق المتميزة التي
حققت انجازات وحصلت على جوائز
خالل العام وذلك احتفاال باليوم
الوطني الــ . 50
سعيد
سعادة
ورفع
السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه
وغاز الشارقة بمناسبة االحتفال
باليوم الوطني الــ  50أسمى
آيات التهاني إلى مقام صاحب
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
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نهيان وإخوانه أصحاب السمو
أعضاء المجلس األعلى لالتحاد
حكام اإلمارات وأصحاب السمو
اولياء العهود وإلى كافة قيادات
مجددا العهد
الدولة وشعبها الكريم
ً
والوالء المطلق وبذل كافة الجهود
الستمرار مسيرة التقدم واالزدهار.
وأكد سعادة رئيس هيئة
كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن
االحتفال باليوم الوطني هذا العام
له طبيعة خاصة لتزامنه مع مرور
عاما على تأسيس دولة االتحاد،
50
ً
عاما من التطور واالزدهار
50
ً
حققت خاللها البالد نهضة حضارية
واقتصادية واجتماعية وتبوأت مكانة
عالمية مرموقة ورائدة بفضل الرؤية

الحكيمة لشيوخنا وقادتنا  ،حفظهم
الله ورعاهم اللذين ركزوا على
تطوير اإلنسان وتوفير الحياة الكريمة
والرفاهية له وبذلوا جهودهم
لتحقيق الريادة في كافة المجاالت
تنمويا
نموذجا
حتى أصبحت دولتنا
ً
ً
استثنائيا  ،والزال لديهم الكثير من
ً
الطموحات ،لتبهر دولتنا العالم
بقدرتها على الريادة والتنمية
الشاملة في مختلف المجاالت
وغرس الفخر واالعتزاز في قلب كل
إماراتي في هذه المناسبة المميزة
التي تحتفي بها كافة الفئات من
المواطنين والمقيمين .
وأكد أن االحتفال بذكرى
اليوم الوطني فرصة لتجديد الوالء

واالنتماء للقيادة الرشيدة التي لم
جهدا  ،من أجل إسعاد المواطن
تأل
ً
ُ
وجعله في مقدمة شعوب العالم،
وفي هذه المناسبة الغالية نستذكر
قيم االتحاد التي أرسى دعائمها
اآلباء المؤسسون بقيادة المغفور
له الشيخ زايد بن سلطان ،طيب الله
ثراه ،واستنهاض للهمم كي نمشي
على خطاهم على طريق التنمية
والتطور ،الذي تشهده دولتنا الحبيبة
في كل المجاالت.
وأشار إلى ان هيئة كهرباء
ومياه وغاز الشارقة بدعم من صاحب
السمو الشيخ الدكتور سلطان بن
محمد القاسمي عضو المجلس
األعلى لالتحاد حاكم الشارقة
ومتابعة سمو الشيخ سلطان
بن محمد بن سلطان القاسمي
ولي العهد نائب حاكم الشارقة
رئيس المجلس التنفيذي تحتفل
هذا العام بذكرى اليوم الوطني
بانجازات ومشروعات ومبادرات
بدأ تنفيذها من خالل استراتيجية
محددة لمواكبة التطور التكنولوجي
في تقديم خدمات الكهرباء والماء
والغاز وتنمية وتوطين الموارد
البشرية التي تشغل الوظائف الفنية
واإلدارية وتوجيه جميع الجهود
لتلبية إحتياجات المشتركين بشكل
يفوق التوقعات والمحافظة على
البيئة والمساهمة في استمرار
مسيرة التطور واالزدهار على
أرض إمارة الشارقة ودولتنا الغالية
وتنمية مشاعر الوالء واالنتماء لدى
الموظفين والمتعاملين من خالل
مبادرات وفعاليات متنوعة لتعم
الفرحة والبهجة الجميع في هذا
اليوم.
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بتكلفة تجاوزت  54.305مليون درهم

كهرباء الشارقة تنفذ مشروعات
تطويرية وتعديالت في الشبكات
بالمنطقة الوسطى خالل عام 2021

نفذت إدارة المنطقة الوسطى بهيئة كهرباء
ومياه وغاز الشارقة عدد من المشروعات التطويرية خالل
عام  2021تضمنت تنفيذ  20مشروع لإلنارة في الشعبيات
والمناطق المختلفة بتركيب  3,368عمود كما تم تنفيذ
عدد  80مشروع لتعديالت الشبكة وتركيب ما يقارب 50
محول بالمنطقة الوسطى وتم تمديد كايبالت لتنفيذ هذه
المشروعات بأطوال تصل إلى  197.624كم وتجاوزت التكلفة
اإلجمالية للمشروعات التي تم تنفيذها بالمنطقة الوسطى
خالل عام  2021مبلغ  54.305مليون درهم وذلك ضمن
المشروعات التطويرية التي تعمل على تنفيذها لخدمة
األهالي في هذه المناطق.
وأوضح المهندس خليفة محمد الطنيجي مدير
إدارة المنطقة الوسطى أن مشروعات التطوير التي نفذتها
اإلدارة بالمنطقة الوسطى ساهمت في االرتقاء بالخدمات
وتحقيق استقرار وثبات الشبكات ولم ترد أية بالغات عن
انقطاعات للكهرباء في المناطق السكنية والحكومية وبلغت
نسبة بالغات انقطاعات الكهرباء للمناطق الصناعية والتجارية
 1%كما تم فتح  2,023معاملة ألهالي المنطقة الوسطى
في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والحكومية
والزراعية.
وأشار إلى أن إدارة المنطقة الوسطى بهيئة كهرباء
ومياه وغاز الشارقة تعمل على تطوير خدماتها للمشتركين
من خالل توفير وقتهم وجهدهم والسعي الدائم الستخدام
كافة التقنيات الحديثة المتاحة في تنفيذ أعمالها وتسهيل
اإلجراءات بما يحقق رضا المشتركين وتستقبل المتعاملين
في مبنى إدارة المنطقة الوسطى في منطقة البطائح
مع اتخاذ كافة اإلجراءات االحترازية لتقديم خدمات سداد
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فواتير اإلستهالك ورسوم التوصيل والمخالفات وعقود
اإليجار وعدم الممانعات وذلك لخدمة األهالي والتيسير
عليهم
وأضاف أن الهيئة مستمرة في تنفيذ المشاريع
التطويرية والتنموية الخاصة بالشبكات ومحطات التوزيع
سعيا منها لمواكبة التطور الكبير
بمدن المنطقة الوسطى
ً
وتحقيقا لخطتها التنموية وذلك بالتعاون مع كافة الجهات
الحكومية إلنجاز المشروعات بجودة وكفاءة وفي أسرع
وقت.

تخفض االستهالك بنسبة % 67
كهرباء الشارقة تنجز تركيب قطع ترشيد
المياه في مجالس الضواحي
أنجزت إدارة الترشيد بهيئة
كهرباء ومياه وغاز الشارقة تركيب
قطع وأدوات ترشيد المياه في جميع
مجالس الضواحي التابعة لدائرة شؤون
الضواحي والقرى في مدينة الشارقة
والبالغ عددها  8مجالس ،مما ساهم
في تخفيض إستهالك المياه بنسبة
 67%وتوفير ما يقارب من 24,440
جالون من المياه يوميا.
وأوضحت المهندسة غادة
جمعة سالم مدير إدارة الترشيد أن هيئة

كهرباء ومياه وغاز الشارقة تسعى
لتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية،
وحماية البيئة والحفاظ على الموارد
الطبيعية وضمان استدامتها من خالل
نشر الوعي واتخاذ اإلجراءات الالزمة
للحد من هدر المياه ومعالجة التسربات
.
وأكدت أن الهيئة توفر كافة الدعم
الالزم للجهات الحكومية بالشارقة من
خالل تقديم الدعم الفني وبرامج
التوعية الالزمة لها لتقييم أوضاعها

واتخاذ اإلجراءات لترشيد استهالك
الطاقة والمياه بكافة المباني التابعة
لها .
وأضافت أن إدارة الترشيد تقدم
خدماتها للجهات الحكومية من خالل
ثالثة مراحل  ،تتضمن المرحلة األولى
تقييم أوضاع استهالك الطاقة والمياه
في المباني التابعة للجهات الحكومية
والمتطلبات الالزمة للترشيد وذلك
من خالل إعداد بيان باحتياجات هذه
الجهات من مصابيح اإلنارة الموفرة
للطاقة وحساسات اإلنارة وقطع ترشيد
استهالك المياه وضبط درجة التكييف
على  22إلى  24درجة ومتابعة
كميات استهالك الكهرباء والمياه
بجميع المباني التابعة لهذه الجهات
والتأكد من عدم إهدار الطاقة وعدم
وجود تسريبات للمياه  ،والمرحلة الثانية
اتخاذ اإلجراءات الفنية الالزمة لترشيد
استهالك الطاقة والمياه في المباني
الحكومية والتعاون مع المنسقين
بالجهات الحكومية لتنفيذ محاضرات
التوعية بأهمية وطرق الترشيد والعمل
على نشر ثقافة الترشيد بين موظفي
الجهات الحكومية.
والمرحلة الثالثة تتضمن قيام
اللجنة الفنية بهيئة كهرباء ومياه وغاز
الشارقة بتنفيذ زيارات ميدانية للمباني
الحكومية وتقييم اإلجراءات التي تم
تنفيذها ومقارنة كميات االستهالك
قبل وبعد تنفيذ إجراءات الترشيد
للتعرف على النتائج التي تم تحقيقها.
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كهرباء الشارقة
تبحث مع نادي
احلمرية رفع
كفاءة الترشيد
يف املباني

بحثت إدارة الترشيد بهيئة
كهرباء ومياه وغاز الشارقة مع
نادي الحمرية الرياضي في اجتماع
مشترك عقد بمقر النادي تفعيل
أليات تنفيذ برامج الترشيد ورفع
كفاءة الطاقة بمباني النادي
وذلك ضمن مبادرة «سباق األندية
للترشيد» التي أطلقها مجلس
الشارقة الرياضي بالتنسيق والتعاون
مع هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
تحت شعار «أنا رياضي
مرشد»
ّ
للتأكيد على أهمية الترشيد في
القطاع الرياضي ونشر ثقافة اإلدراك
بأهمية البيئة والتوعية بأهمية الماء
والكهرباء والحث على الحفاظ على
اما
الموارد والعمل على حمايتها التز ً
بالمسؤولية المجتمعية.
وأوضحت المهندسة غادة جمعة
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سالم مدير إدارة الترشيد أن الهيئة
تحرص على التعاون وتضافر
الجهود مع المؤسسات المختلفة
للتوعية بأهمية الترشيد واالقتصاد
في استهالك الطاقة والمياه،
والمشاركة ودعم كافة المبادرات
والفعاليات التي تساهم في ترشيد
استهالك الطاقة والقضايا الحيوية
انطالقا من
في المجتمع ،وذلك
ً
رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور
سلطان بن محمد القاسمي عضو
المجلس األعلى لالتحاد حاكم
الشارقة بضرورة تعزيز التعاون
والتواصل بين كافة الدوائر والهيئات
والمؤسسات في إمارة الشارقة
لتنمية الوعي بقضايا المجتمع
الحيوية وتوجيهات سمو الشيخ
سلطان بن محمد بن سلطان
القاسمي ولي عهد ونائب حاكم

الشارقة بالعمل على الحفاظ على
الموارد الطبيعية وتوفير الطاقة
لمواصلة مسيرة التطور واالزدهار
الذي تشهده إمارة الشارقة .
وأكد راشد المرزوقي نائب مدير
إدارة الترشيد أن االجتماع جاء بدعوة
من جمعه عبيد الشامسى رئيس
مجلس إدارة نادى الحمرية الثقافى
الرياضى وتضمن استعراض لعدد
من األنشطة والممارسات والبرامج
والتوصيات المقترحة لرفع كفاءة
المبانى بالنادي من حيث التشغيل
والصيانة وآلية تقويم السلوكيات
السلبية والممارسات الخاطئة التى
يقوم بها بعض العمال والشركات
القائمة باعمال الصيانة والمهدرة
للطاقة والمياه وتأهيل المختصين
بالنادى ورفع الوعى لالعبين
ولموظفى ومرتادى النادى بضرورة

الحفاظ على الموارد وتقديم
الورش والمحاضرات لكل الفئات
وتوفير المطبوعات والملصقات
التوعوية و البيانات والنماذج الالزمة
لعمل الدراسات المطلوبة كما تم
استعراض كيفية مراقبة استهالك
الطاقة والمياه بالنادى وقام الوفد
بجولة بمنشآت النادى وفحص
بعض مرافق النادى لالطالع على
ماتم انجازه من ممارسات فى مجال
الترشيد .
وأشار إلى أن إدارة الترشيد تنفذ
برامج توعية ودعم فني متخصصة
لدعم ومساندة كافة الجهات على
تطبيق أفضل وسائل وممارسات
ترشيد استهالك الطاقة والمياه.
الدكتور
ومن جانبه استعرض
سلطان الشامسى مستشار التميز

برنامج وخطة النادى
بالنادى
لترشيد الطاقة والمياه وأبدى
استعداد النادي الكامل للتعاون
مع ادارة الترشيد بالهيئة لتالفى
جميع السلبيات والبدء باالصالحات
والصيانة لالمور العاجلة وفق خطة
وبرنامج زمني .
.
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لزيادة كفاءتها من ( )50إلى ( )500مليون جالون
كهرباء الشارقة تنفذ مشروع تطوير وتوسعة
محطة نزوى للتخزين الجوفي االستراتيجي

م .عصام المال
مدير إدارة المياه

بدأت إدارة المياه بهيئة
كهرباء ومياه وغاز الشارقة في
تنفيذ مشروع تطوير وتوسعة
محطة نزوي للتخزين الجوفي لزيادة
كفاءتها من ( )50مليون إلى ()500
أساسيا
مليون جالون لتشكل مرك ًزا
ً
للتخزين اإلحتياطي واإلستراتيجي
للمياه لمدينة الشارقة  ،والتى يمكن
إستخدامها في حاالت الطوارئ   أو
على أساس منتظم ضمن فترات
الذروة خاصة خالل أشهر الصيف
عند إرتفاع الطلب على المياه وذلك
تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب
ً
السمو الوالد الشيخ الدكتور سلطان
بن محمد القاسمي عضو المجلس
األعلى لالتحاد حاكم إمارة الشارقة ،
والخاصة ببرنامج تخزين المياه وضمن
الخطط المستقبلية والتطويرية
بالهيئة لمواجهة حاالت الطوارئ .
واوضح المهندس عصام
المال مدير إدارة المياه بالهيئة أنه
من خالل المحطة سيتم توفير ()5
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ماليين جالون مياه لمدة ( )100يوم
في العام لفترة الصيف وتوفير ()20
مليون جالون لمدة خمسة وعشرون
يوما في حاالت الطوارئ  .وأشار
ً
إلى أن نتائج االختبارات الجيولوجية
والهيدرولوجية والكيميائية التي
وإستنادا إلى
أجريت في الموقع ،
ً
النماذج الرقمية التي ُأعدت ،أكدت
مالئمة موقع نزوى ألن يكون مرك ًزا
حيوياً لتخزين المياه وإستخراجها عند
الحاجة والستكمال هذا المشروع
اإلستراتيجي تمت دعوة شركة
دورنير األلمانية لإلستشارات لوضع
التصاميم النهائية لتكملة المشروع،
وجارى العمل في المشروع من
خالل تجميع وتدقيق البيانات الحالية
ومدي اإلحتياج لبيانات إضافية تدعم
تكملة المشروع بنجاح .100%
وأضاف انه تم إقتراح إنشاء
محطة نزوي للتخزين الجوفي خالل
عامي 2006م -2007م كموقع
تجريبي لمعرفة مدي إمكانية نجاح

تقنية التخزين واإلسترجاع الجوفي
( ، )ASRوتمت التجربة بنسبة نجاح
عالية حيث تم إنشاء وتجهيز الموقع
وحفر ( 7آبار) حقن واسترجاع وعدد
(  19بئ ًرا ) مراقبة ويتم إنتاج ( مليون
يوما
) جالون من المياه لمدة ( ً ) 120
خالل دورتين وبلغت نسبة اإلسترجاع
تقريبا ،أما
الفردية لآلبار ()% 82
ً
نسبة اإلسترجاع االجمالية للموقع
فقد بلغت نسبة (  )% 95وجاري
عمل الدورات التخزينية ( دورة رقم
 28بالنظام األول والدورة رقم 16
بالنظام الثاني).
وأكد انه سيتم في مشروع
التوسعة مراقبة الموقع آليا من
خالل برامج التشغيل والمراقبة
(اسكادا) للتأكد من الحفاظ على
هذا المخزون االستراتيجي لحاالت
الطوارئ ولفترات طويلة.

بهدف تطبيق أفضل الممارسات
وفد كهرباء الشارقة يطلع على برنامج اإلمارات للخدمات الحكومية
المتميزة
بحث وفد من إدارة خدمة
المشتركين بهيئة كهرباء ومياه وغاز
الشارقة خالل زيارته لمقر الخدمات
الحكومية لحكومة اإلمارات بدبي التابع
لرئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون
مجلس الوزراء التعاون والتنسيق
لتطبيق أفضل الممارسات في تطوير
مكاتب خدمة المشتركين لتقديم
أفضل الخدمات للمتعاملين واطلع
على برنامج اإلمارات للخدمة الحكومية
يركز على المتعامل
المتميزة ،الذي ّ
وعلى تعزيز الكفاءة الحكومية ،إلى
جانب برامج تصنيف النجوم.
سعادة
الوفد
استقبل
المهندس محمد بن طليعة رئيس
الخدمات الحكومية لحكومة اإلمارات،
وترأس وفد الهيئة حامد طاهر
الحاج مدير إدارة خدمة المشتركين
وحسين عسكر نائب مدير إدارة خدمة
المشتركين وضم الوفد عدد من
رؤساء األقسام والمسئولين .
وأوضح حامد طاهر الحاج مدير إدارة
خدمة المشتركين بهيئة كهرباء ومياه

وغاز الشارقة أن الزيارة تهدف لالطالع
على السياسات والمبادرات الخاصة
بتطوير الخدمات الحكومية  ،وذلك
في إطار سعي الهيئة إلعداد وتنفيذ
استراتيجية متكاملة لتطوير الخدمات
وإجراءات العمل وتحقيق رؤى القيادة
الرشيدة بإمارة الشارقة في تطوير
وتحسين الخدمات الحكومية وتحقيق
رضا المتعاملين وتحقيق تطلعاتهم ،بما
يساهم في تعزيز التنافسية في مجال
تقديم الخدمات الحكومية.
واستعرض سعادة المهندس
محمد بن طليعة رئيس الخدمات
الحكومية لحكومة اإلمارات خالل
الزيارة رؤية برنامج اإلمارات للخدمات
الحكومية المتميزة لالرتقاء بالخدمات
المقدمة وتقديم خدمات تفوق
توقعات المتعاملين باالعتماد على
مبدأين رئيسيين هما التركيز على
المتعامل والكفاءة الحكومية.
وتناول أهمية تطوير الخدمات الرقمية
التي تصل إلى المتعامل في أي
مكان وعلى مدار الساعة ،وتطوير

خدمات استباقية تركز على اإلنسان
وتحاكي احتياجات كل أفراد المجتمع
ومشاركتهم في تصميم الخدمة التي
يحتاجونها وكيفية تقديمها ،إلى جانب
بناء القدرات الحكومية وتأهيل كوادر
لقيادة قطاع خدمات المستقبل بما
يعزز المكانة وأهمية التواصل المباشر
بين الجهات الحكومية واألفراد لجودة
الحياة .
وأكد أن حكومة دولة اإلمارات
العربية المتحدة تلتزم بتحقيق الريادة
العالمية في تقديم الخدمات ،حيث تم
تطوير إستراتيجية الخدمات الحكومية
للخمس سنوات القادمة والتي
تتواءم مع مبادئ مئوية اإلمارات
 2071واإلستراتيجية الوطنية لجودة
الحياة  .2031وأشار إلى أن الخدمات
الحكومية لحكومة اإلمارات تدعم
كافة الجهات الحكومية لضمان التطوير
المستمر واالبتكاري للخدمات المقدمة
لجميع فئات المجتمع .
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ضمن حملة مراقبة جودة المياه في الخزانات
كهرباء الشارقة تفحص  538خزان خالل  9أشهر
أسفرت حملة مراقبة جودة
المياه في خزانات المباني التي
أطلقتها هيئة كهرباء ومياه وغاز
الشارقة عن معاينة وفحص 538
خزان وتسليم إخطارات لعدد  49مبني
تتضمن مالحظات تشمل تنظيف
الخزان وتغيير الغطاء بأخر محكم للخزان
واستبدال الخزان وذلك خالل الفترة من
بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر
سبتمبر .2021
وأكدت المهندسة خلود
النابوده مدير قسم جودة المياه أن
خزان المياه في المباني مع التوصيالت
الخاصه به من مضخة وأنابيب تعتبر
جزء مهم تؤثر على جودة المياه إذا
لم يتم اإلهتمام بها وتعد خزانات
المياه المكشوفة على أسطح البنايات،
مصدر قلق  ،لما تحمله من مخاطر ،
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وأحيانا
نتيجة تجمع األتربة والغبار،
ً
وجود حشرات وملوثات داخل خزانات
المياه ،حيث تبين من الحمالت أن
عدم وجود غطاء محكم للخزان أكثر
الحاالت المنتشرة والتي تعطي فرصه
لتلوث مياه الخزانات عن طريق دخول
األترية والحشرات وشددت على
أهمية التنظيف الدوري للخزانات ،مع
ضرورة إغالق المحبس المؤدي إلى
الشبكة وسحب كل المياه الموجودة
في الخزان ،والكشف على الجدران
والسقف للتأكد من سالمتها وخلوها
من الشقوق ،وفي حالة وجود أية
رواسب بالقاع تتم إزالتها ،ومن ثم
غسل القاع والجدران.
وأكدت استعداد مختبر جودة
الخدمة المجانية
المياه لتقديم
لمعاينة وفحص العينات للتأكد من

نظافة الخزانات وسالمتها وتوافر
الضوابط والمعايير وتقديم االستشارات
المجانية والتي تتضمن أن يكون حجم
الخزان مناسب لعدد أفراد األسرة
أو المستهلكين بحيث ال يكون حجمه
صغير ال يكفي لالستهالك وال كبير
بشكل مبالغ مما يجعل الماء راكد وال
يتغير بشكل يومي مما يتيح وسط
مناسب لتكون البكتيريا.
وأوضحت أن الهيئة ركزت خالل حملتها
على توعية الجمهور من خالل وضع
برامج للتوعية بأهمية المحافظة على
نوعية مياه الشرب داخل الخزانات من
خالل تنظيف الخزانات بصفة دورية
التتعدى ستة أشهر لضمان سالمة
مياه الشرب  ،وتوضيح خطورة إهمال
ذلك على الصحة وإضافة االرشادات
العامة للحفاظ على جودة المياه
في خزانات المياه في المباني على

الفواتير الشهرية واستقطاب الشركات
المتخصصه في تنظيف خزانات المياه
ذات الكادر المدرب على التنظيف
في األماكن المغلقة وفحص المواد
المستخدمه في تنظيف الخزانات
من قبل الشركات بحيث ال تؤثر في
خواص الماء بعد التنظيف وفحص
المياه للخزانات بعد التنظيف عن طريق
أخذ العينات من قبل فني مختبر جودة
المياه و فحصها في مختبر جودة المياه
والحمالت التفتيشة الدورية على
المباني ( السكنية التجارية  ,التجارية ،
الصناعية ) من قبل فني مختبر جودة
المياه التابع لهيئة كهرباء ومياه وغازو
المحاضرات التوعية والتركيز على طلبة
المدارس .
وأشارت إلى ضرورة االلتزام
بعدد من الضوابط المهمة إلنشاء
خزانات المياه تتضمن أن يكون موقع
وبعيدا عن الروائح
نظيفا
الخـزان
ً
ً
الكريهـة والدخـان واألتربـة والملوثات
ومحكما لمنع
كامال
عزال
ً
ً
وأن يتم عزله ً
تسرب الماء من الخزان أو اختالط ماء
الخزان بمصادر أخرى خارجية ،وكذلك
اريا للحفاظ على درجة حرارة ماء
عزال حر ً
ً
الخزان.
وأضافت ان الفرق الفنية
بالهيئة تقوم بجوالت التفتيش
الدورية للتأكد من نظافة وسالمة
خزانات وتمديدات المياه في المباني،
وفقا للمعايير
والتزام المالك بتعقيمها
ً
الصحية المطلوبة وفي حالة وجود
تلوث بكتيري يطلب من مالك المبني
والمستهلكين عدم إستخدام الماء
للحفاظ على الصحة العامه و متابعة
تنظيف الخزانات والتوصيالت الداخليه
للمبني في نفس اليوم عن طريق

شركة معتمدة في مجال تنظيف
الخزانات ويتم أخذ العينات المطلوبه
بعد التنظيف وعدم استخدام الماء
حتي يتم االبالغ عن نتائج الفحوصات
وأن المياه عادة لطبيعتها وال يوجد
تلوث بكتيري .
وأشارت إلى أهمية اختيار
الشركات التي تقوم بمهمة صيانة
وتنظيف وتعقيم الخزانات من ضمن
الشركات المعتمدة لدى الهيئة التي
يتم تقييمها بصفة دورية بحيث يتوفر
لديها فريق من ذوي الخبرة والمهارة
في صيانة وتنظيف الخزانات وتعقيمها
 .كما نوهت أن هناك قنوات متعدده
لتسهيل وصول أية مالحظات عن
فحص الخزانات وجودة المياه للمختبر
وهي كالتالي اإلتصال المباشر على

المختبر من خالل الرقم ،065021840أو
البريد االلكتروني water.Lab@sewa.
 gov.aeأو التواصل مع مركز اإلتصال
التابع للهيئه .991
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م .أحمد المال
مدير إدارة خورفكان

بطول  24كم وبتكلفة  185مليون درهم
كهرباء الشارقة تنجز خط مياه استراتيجي
من خورفكان إلى شيص خلدمة السكان
واملشروعات التطويرية
أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز
الشارقة مشروع خط المياه العذبة من
مدينة خورفكان إلى منطقة شيص
بالكامل بطول  24كيلو متر وبقطر
 300مم باإلضافة إلى  3محطات ضخ
للمياه وخزان تحت األرض وخزان علوي
،بتكلفة إجمالية بلغت  185مليون
درهم واستمر تنفيذ المشروع اكثر من
عامين وبدأت الهيئة في تشغيل الخط
ووصول المياه من مدينة خورفكان
إلى مدينة شيص.
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وأوضح المهندس أحمد المال مدير
إدارة خورفكان بهيئة كهرباء ومياه وغاز
الشارقة أن المشروع تم تنفيذه وفق
رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة
بتوفير أفضل الخدمات لسكان منطقة
التطويرية
والمشروعات
شيص
بالمنطقة .
وأكد أن المشروع يتكون
من خط أنابيب (كاربون ستيل) بطول

 24كيلو متر وبقطر  300مم ويبدأ
من مدينة خورفكان عند نقطة الربط
بمنطقة القادسية ،ويمر على امتداد
شارع خورفكان وينتهي عند مدينة
شيص .كما تم إنشاء عدد  3محطات
ضخ للمياه ،حيث تتكون المحطة
األولى التى في بداية منطقة وادي
شي من  3مضخات وعدد  2خزان كل
تقريبا
واحد يستوعب  318الف جالون
ً
ومع وجود جميع المعدات واألجهزة
الميكانيكية والكهربائية المتعلقة
والمساعدة لتشغيل المحطة واجهزة
اطفاء الحريق ،أما المحطة الثانية
تقع بعد استراحة سد الرفيصة
مباشرة والثالثة تقع قبل نفق الساحة
مباشرة ،وتتكون المحطتين  ،من 3
مضخات باإلضافة إلى خزان واحد في
كل محطة يستوعب  222ألف جالون
تقريبا ومع وجود جميع المعدات
ً

واألجهزة الميكانيكية والكهربائية
المتعلقة والمساعدة واجهزة اطفاء
الحريق كذلك .
وأشار إلى أن المشروع تضمن
تنفيذ خزان تحت األرض بعد نفق
الملتقى يستوعب  337ألف جالون
تقريبا و خزان علوى في مدينة شيص
ً
يستوعب  221ألف جالون ،وتقدر
كميات المياه المخزنة خالل المشروع
بما يقارب  1,350,000جالون.
وأضاف أن المشروع يعتبر من
	 
المشاريع الضرورية واالستراتيجية حيث
يعد مصدر رئيسي لتوفير المياه إلى
استراحة سد الرفيصة ،باإلضافة إلى
المشاريع الحالية والمستقبلية على
امتداد طريق خورفكان وكذلك في
مدينة شيص مثل استراحة الغزير،
استراحة شيص ،سوق شيص ،تشجير
نفق الساحة – محطة البترول وغيرها
من المشاريع التطويرية  .حيث إنه من
المتوقع أن يصل اإلستهالك اليومي
تقريبا
الى  300,000جالون
ً
وأكد أن تنفيذ المشروع تم
	 
وفق افضل المواصفات بعد دراسة
طول
شاملة تم خاللها مراعاة
المسافة بين خورفكان شيص واختالف

مناسيب األرض حيث يوجد ارتفاع اكثر
من  400متر عند مدينة شيص وتم
توفير أحدث المتطلبات والمعدات
الفنية ويتم التحكم ومراقبة خط
المياه و المتعلقات الفنية بالكامل
بواسطة اجهزة مراقبه وتحكم ذكية
ومتطورة وتم التغلب على العديد من
الصعوبات والتحديات أثناء التنفيذ مثل
تخصيص االراضي للمحطات والخزانات
والطبيعة الجبلية وصعوبة اماكن الحفر
لالنابيب وكذلك العمل داخل األنفاق
وتوفير المواد و المعدات المطلوبة
في الوقت المناسب والتنسيق مع
الجهات المختلفة التي تعمل في
طريق خورفكان.
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كهرباء الشارقة تنجز  % 85من
الخط االستراتيجي للغاز الطبيعي من
الرحمانية إلى مويلح التجارية

أنجزت إدارة الغاز الطبيعي بهيئة كهرباء ومياه
وغاز الشارقة نسبة  % 85من الخط استراتيجي من
محطة الرحمانية إلى منطقة مويلح التجارية ،بطول
 16كيلو مت ًرا ،لخدمة المنطقة وعدد من المناطق
والمشاريع التطويرية ،مثل الواحة ونسمة والزاهية
تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور
وذلك
ً
سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس األعلى
حاليا على توصيل
حاكم الشارقة وتعمل الهيئة
ً
الخدمات ألهالي مناطق الرحمانية واالستفادة من
محطة ضخ الغاز الطبيعي التي تم تشغيلها.
وأوضحت المهندسة أمنه بن هده مدير إدارة
الغاز الطبيعي أنه تم إنجاز شبكة الغاز الطبيعي في
عدد من المناطق التطويرية حيث تم إنجاز تمديدات
مساكن نسمة بنسبة  100%وتم عمل التمديدات
لعدد  960فيال سكنية بطول  16.5كم ،كما تم انجاز
تمديد الغاز لمنطقة الزاهية  5و  6بنسبة  15%بطول
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(  9.5كم ) والمدة المتوقعة لإلنجاز  8-10شهور ،ومشروع
العطين بنسبة  10%يتم االن عمل تمديد خط الغاز إلى
 118فيال بطول ( 3كم )
وأشارت إلى أن شبكة الغاز الطبيعي ومحطة الضخ تعمل
وفق أفضل المواصفات الفنية وتم مراعاة أعلى نظم
األمان والسالمة العالمية في إنشاء الشبكة والمحطة التي
تخدم عدد من المناطق والتوسعات الجديدة والمشروعات
التطويرية ،تهدف خطة الهيئة إلى وصول الغاز الطبيعي
إلى جميع المناطق بالشارقة وفي هذا اإلطار يتم عمل
دراسات مستمرة إلنشاء محطات وتنفيذ تمديدات بمدينة
الشارقة وذلك لتوفير خدمات الغاز الطبيعي لجميع
المناطق والتوسعات بالمدينة حيث ارتفع عدد محطات
ضخ وتوزيع الغاز الطبيعي في إمارة الشارقة ليصل إلى 5
محطات تعمل وفق أفضل المواصفات العالمية وتشمل
محطة المجاز ودوار الصناعية الخامس ومحطة الرحمانية
الجديدة ومحطة كلباء ومحطة خورفكان .

م .أمنه بن هده
مدير إدارة الغاز الطبيعي

وأشارت إلى أن عدد المشتركين في خدمات
الغاز الطبيعي بإمارة الشارقة يتزايد باستمرار  ،وأن
الهيئة مستمرة في التوسعات لشبكة الغاز الطبيعي
في المناطق الجديدة بمدينة الشارقة والمنطقة
الشرقية في كلباء وخورفكان.
وأشارت إلى حرص الهيئة على تشجيع سكان
الشارقة على استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل
لالستفادة من الفوائد المتعددة التي يحققها مقارنة
باستخدام الغاز المسال « االسطوانات « حيث يساهم
في الحفاظ على البيئة ومتوافر طوال ساعات اليوم
ويحقق األمان والسالمة  ..مشيرة إلى أن الهيئة
تطبق أرقى وأدق المواصفات ومعايير الجودة واألمان
في تمديدات الشبكة إضافة إلى أسعاره التنافسية
مقارنة باستخدام األسطوانات.
وأوضحت أن الهيئة تعمل على االستفادة
من التطبيقات التكنولوجية الحديثة لتقديم الخدمات
لسكان إمارة الشارقة وفق أفضل المعايير العالمية،
تنفيذا للرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة
وذلك
ً
لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد
القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة،

بضرورة االهتمام بمشروعات البنية األساسية وتوفير
مقومات الحياة الكريمة للسكان في جميع مناطق اإلمارة
وتشجيع استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للمحافظة
على البيئة وتقديم أفضل الخدمات لسكان إمارة الشارقة
طرق تقديم طلب توصيل طباخ حيث وفرت عدة طرق
للتواصل مع اإلدارة تشمل مركز اإلتصال 065026660
الموقع االلكتروني الرسمي للهيئة  sewa.gov.aeتطبيق
الهيئة SEWA APPالواتساب . 0565113262
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م.عبدالرحمن كرم
مدير مكاتب طوارئ الكهرباء

ضمن برنامج مكثف لتحقيق استقرار الشبكات
كهرباء الشارقة تنجز صيانة  638محطة توزيع فرعية خالل شهر أكتوبر

36

بدأت مكاتب الطوارئ بهيئة
كهرباء ومياه وغاز الشارقة تنفيذ برنامج
الصيانة الوقائية وحماية المحوالت جهد
 11ك.ف ولوحات التوزيع الفرعية في
مختلف مناطق مدينة الشارقة وأنجزت
صيانة  638محول ولوحة توزيع خالل
شهر أكتوبر.
وأكد سعادة الدكتور المهندس
حسن الزرعوني مدير إدارة خدمات
الكهرباء أن الهيئة تعمل بكامل طاقتها
لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة
بضرورة توفير أفضل وسائل األمن
والحماية للمحوالت وتطوير الشبكات
في جميع مناطق إمارة الشارقة
وتحقيق االستقرار والثبات في الشبكة
وتوفير الخدمات بأحدث المواصفات
العالمية ومراجعة التمديدات وإجراء
أعمال الصيانة والمتابعة المستمرة
لجميع محطات ولوحات التوزيع
والمحوالت والشبكات .وأوضح أن
الهيئة أعدت برامج محددة ألعمال

الصيانة الدورية والوقائية التي تتم في
أشهر الشتاء حيث تقل نسبة األحمال
وتبدأ أعمال الصيانة الدورية في شهر
أكتوبر وتنتهي في شهر أبريل وتولي
الهيئة أهمية كبيرة ألعمال الصيانة
الدورية والوقائية وتوفير قطع الغيار
األصلية وضمان جودتها للحفاظ على
األجهزة والمعدات والمحطات وضمان
كفاءتها.
وكشف المهندس عبدالرحمن
كرم مدير مكاتب طوارئ الكهرباء  ،أن
أعمال الصيانة لمحطات ولوحات التوزيع
والوصالت والمحوالت الكهربائية التي
نفذتها الهيئة في مدينة الشارقة
 ،تتضمن تجديد وتغيير عدد من
الوصالت والكابالت واستبدال عدد
من المحوالت بأخرى جديدة وذلك
تجنبا لحدوث أية انقطاع وتخفيض
ً
الحاالت الطارئة .وأكد أن الهيئة تتابع
عبر فرق التفتيش اإلضافات العشوائية
التي تضر بالشبكة الكهربائية ،وتبذل
جهودا كبيرة لمواجهة أية ظروف
طارئة ،وتعمل على توفير اإلمكانيات،

واختيار أفضل الكفاءات الفنية وتدريبها
وتأهيلها ،للعمل في أقسام الصيانة
وتراعي أعلى نظم األمان والجودة
في العمل لمواجهة أية ظروف طارئة.
وأن فرق العمل تعمل في تسارع
منقطع النظير إلنجاز أكبر عدد ممكن
حفاظا على الشبكة
من غرف الحماية
ً
الكهربائية وضمان عملها بالشكل
المطلوب.
وأشار إلى أن أهداف الصيانة الوقائية
هي المحافظة على المعدات وتساعد
على زيادة العمر االفتراضي للوحدات
وتحسين الكفاءة وتقليل نسبة حدوث
األعطال والهيئة تحرص على توفير
قطع الغيار والعمالة الفنية المدربة
إلجراء عمليات الصيانة.
وأكد أن الهيئة تستقبل أية
مالحظات أو اقتراحات من المشتركين
وتعمل على تلبية متطلباتهم ويقوم
الفنيين بجوالت في مختلف المناطق
لمتابعة أعمال الصيانة وتقييم أوضاع
خطوط ومحوالت الكهرباء وإجراء
الصيانة الفورية لها.

بسعة  73.9مليون جالون يوميا

م .فيصل السركال
مدير إدارة محطات المياه والتحلية

كهرباء الشارقة تنجز مشروع تطوير محطة الفلج
لضخ المياه
كشفت إدارة محطات المياه
والتحلية بهيئة كهرباء ومياه وغاز
الشارقة عن إنجاز مشروع استبدال و
تطوير محطة الفلج لضخ المياه بسعة
ضخ تصل الى  73.9مليون جالون
يوميا مما سيساهم في توفير 879
ميغاواط من الكهرباء سنويا و تقليل ان
بعاثات ثاني اكسيد الكربون الى 503
طن سنويا و بتكلفه اجماليه بلغت 10
ماليين درهم.
وأوضح المهندس فيصل
السركال مدير إدارة محطات المياه
والتحلية أن الهيئة تعمل على تطوير
تنفيذا
وحدات التحلية ومحطات الضخ
ً
لتوجيهات صاحب السمو الشيخ
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة،

بضرورة العمل على تطوير المشروعات
ورفع كفاءتها لتلبية الطلب المتزايد
على الطاقة والمياه .
وأشار إلى أن الهيئة تعمل
على دراسة وتنفيذ مجموعة من
والتنموية
التطويرية
المشاريع
الخاصة بمحطات تحلية وضخ المياه
سعيا لمواكبة التطور الكبير وتحقيقا
لخطتها التنموية وذلك بالتعاون مع
كافة الجهات الحكومية والشركات
المتخصصة إلنجاز المشروعات بجودة
وكفاءة وفي أسرع وقت.
وأشار إلى ان رفع كفاءة
محطة الفلج يعتبر من المشاريع
المستقبلية ،التي ستساهم بدورها
في تعزيز فاعلية وكفاءة قطاع المياه
ويساهم في توصيل كميات المياه
لمختلف المناطق التي تقوم بتغذيتها

بكفاءة  ،وتقديم خدمات متطورة
ألهالي الشارقة وتلبية احتياجاتهم
المتزايدة من المياه خاصة خالل فصل
الصيف الذي يتزايد فيه الطلب على
استخدام المياه.
وأكد أن الهيئة نجحت في
تنفيذ المشروع دون التأثير على
متطلبات الضخ اليوميه وعدم تأثر
المتعاملين بمراحل تطوير محطة
الضخ.
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بطول  17كم ووفق أعلى معايير األمن والسالمة
كهرباء الشارقة تنجز مشروع توصيل الغاز الطبيعي حلي اجلامعة
بكلباء
أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز
الشارقة مشروع تمديدات شبكة الغاز
الطبيعي لمنطقة حي الجامعه بمدينة
كلباء بطول يتجاوز  17كم وتم توصيل
خطوط الخدمه لعدد  258منزل وتم
تنفيذ المشروع خالل  8أشهر وفق
أعلى معايير األمن والسالمة وتم
توصيل خدمة الغاز الطبيعي للمركز
التجاري بكلباء وجاري العمل على
توصيل خدمة الغاز الطبيعي لواجهة
كلباء المائية وسيتم تنفيذ المزيد من
التمديدات في الشبكة لتلبية متطلبات
مختلف المناطق والمشروعات التنموية
والسياحية والحضارية التي تشهدها
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المدينة .وأوضح المهندس خالد
الحوسني مدير مكتب الغاز الطبيعي
بالمنطقة الشرقية بهيئة كهرباء
ومياه وغاز الشارقة أن مشروع الغاز
الطبيعي في مدينة كلباء شهد تطو ًرا
كبيرا حيث تم انجاز أكثر من  136كيلومتر
منذ بداية تنفيذ المشروع في مختلف
المناطق بمدينة كلباء ويستفيد منه
حاليا حوالي  750متعامل بالمدينة.
ً
وأوضح أن التوسع في االستفادة من
مشروع الغاز الطبيعي واستخداماته
في مجاالت مختلفة يأتي في إطار
الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة
لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان

بن محمد القاسمي عضو المجلس
األعلى حاكم الشارقة بضرورة االهتمام
بمشروعات البنية األساسية وتوفير
مقومات الحياة الكريمة للسكان
في جميع مناطق اإلمارة وتشجيع
استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل
للمحافظة على البيئة والتيسير على
سكان اإلمارة وتقديم أفضل الخدمات
لهم.
وأكد بأن مشروع الغاز
الطبيعي الحيوي يعكس التزام الهيئة
بالمحافظة على البيئة وتشجيع
سكان الشارقة على استخدام الغاز
الطبيعي كوقود بديل لالستفادة من

م.خالد الحوسني
مدير مكتب الغاز الطبيعي
بالمنطقة الشرقية

الفوائد المتعددة التي يحققها مقارنة
باستخدام الغاز المسال « االسطوانات
« حيث يساهم في الحفاظ على البيئة
ومتوافر طوال ساعات اليوم ويحقق
األمان والسالمة ،مشي ًرا إلى أن الهيئة
تطبق أرقى وأدق المواصفات ومعايير
الجودة واألمان في تمديدات الشبكة
إضافة إلى أسعاره التنافسية مقارنة
باستخدام األسطوانات.
وأكد أنه تم االنتهاء من
تنفيذ تمديدات شبكة الغاز الطبيعي
لمنطقة حي الجامعة بمدينة كلباء
وتم وتوصيل خطوط الخدمه لعدد
 258منزل وأصبحت جاهزة للبدء في

اتخاذ االجراءات الالزمة لتشغيل خدمة
الغاز الطبيعي بالمساكن حسب
االجراءات المتبعة لدى الهيئة وتم
تشغيل الخدمة ألكثر من  70مشترك
جديد في حي الجامعة .وأضاف أنه
تم تيسير االجراءات الالزمة لتمكين
المشتركين من االستفادة من خدمات
شبكة الغاز الطبيعي ،مشي ًرا إلى ان
الخطة االستراتيجية للهيئة تتضمن
االستمرار في تنفيذ مشروعات الغاز
الطبيعي في كافة المناطق بمدينة
كلباء سواء القطاعات التجارية أو
الصناعية أو السكنية .واضاف بأن فرق
العمل التابعة إلدارة الغاز الطبيعي
بالمنطقة الشرقية تعمل بكل جهد

لضمان وصول هذه الخدمة الحيوية
إلى كل مشترك وتحقيق االستفادة
القصوى من مزايا الغاز الطبيعي.
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للتأكد من الجودة ووفق ًا لالشتراطات العالمية
كهرباء الشارقة تفحص  6263عينه في مختبر جودة المياه خالل التسعة
أشهر األولى من العام الجاري
	 أكدت هيئة كهرباء ومياه وغاز
الشارقة أن هناك رقابة مشددة على
كل مراحل إنتاج المياه حتى وصولها
إلى المستهلكين ،من خالل أخذ عينات
من المياه في الشبكة ومن المحطات
المنتجة و خطوط النقل والتوزيع إلجراء
التحاليل الالزمة لها على مدار الساعة،
ووفقا لالشتراطات العالمية.
ً
وكشفت إدارة محطات المياه
والتحلية بالهيئة عن إجراء فحص نحو
 6263عينه في مختبر جودة المياه
خالل التسعة أشهر األولى من عام
 ، 2021تنوعت بين الفحوصات الدوريه
لعينات الشبكه من  56موقع وعينات
المحطات المنتجه للمياه وعينات اآلبار
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وعينات خطوط التوزيع والنقل وعينات
مراقبة نظافة الخزانات في المباني
وعينات الفحوصات الدوريه للمراكز
الصحيه و غيرها ،وذلك في إطار
حرص الهيئة على توفير مياه الشرب
للمشتركين بجوده عاليه تتطابق مع
معايير منظمة الصحة العالمية .
وأكدت المهندسة خلود
النابوده مدير قسم جودة المياه
أن الهيئة تسخر إمكانياتها الفنيه
والتشغيليه لتزويد المشتركين دائما
بمياه شرب ذات جوده عاليه وبمعايير
توافق منظمة الصحه العالميه ،كما
تحرص الهيئه دائما على مواكبة
التقدم العلمي في فحص المياه ،

للحصول على مياه ذات جودة عاليه
وتتم مراقبة جودة مياه الشرب
بشكل دائم بواسطة رصد مقاييس
ميكروبيولوجية وكيماوية متنوعة ،من
أجل الحفاظ على صحة الجمهور   .
وأوضحت أن مختبر جودة المياه هو
أحدى مختبرات الهيئة الفنية حيث
يوجد بالهيئه  7مختبرات فنية لمراقبة
جودة المياه والحفاظ عليها من بداية
التحليه وحتي وصولها للمشتركين من
خالل شبكة يزيد طولها عن 3500
كم والمختبرات مزودة بأحدث األجهزة
والكوادر البشرية المؤهلة لمتابعة
فحص المياه ،والتأكد من جودتها
وعذوبتها في كافة مناطق إمارة

الشارقة على مدار الساعة.
وأضافت أن الهيئة تحرص
عينات من المياه
على الحصول على ّ
تضخ بشبكة المياه  ،ليتم اختبارها
التي
ّ
والتأكد من صالحيتها لالستخدام
العينات
اآلدمي ،ويتم اختيار تلك
ّ
من نقاط مختلفة على الشبكة
مجهزة خصيصا لجمع العينات.بلغت
أكثر من  60نقطة لجمع العينات
باإلضافة إلى فحص عينات دورية من
المحطات المنتجه للمياه ومن اآلبار
ومن خطوط التوزيع والنقل وعينات
مراقبة نظافه الخزانات في المباني
وعينات الفحوصات الدوريه للمراكز
الصحيه وغيرها من المرافق الحيوية
وذلك بهدف مراقبة جودة المياه في
الشبكه بشكل مستمر .
وأشارت إلى أن مهام المختبر
تتمثل في مراقبة جودة المياه في

شبكة مدينة الشارقه وفحص عينات
المياه بجميع مصادرها كمياه التحليه
في خطوط النقل والتوزيع ومالحظات
المشتركين عن جودة المياه وفحص
مياه حقول اآلبار بشكل دوري .
وأضافت أن مختبر جودة المياه يتعاون
مع الجمهور في زيارة المواقع وأخذ
العينات وفحصها من قبل فني المختبر
للتأكد من جودتها كما يتعاون مع
الدوائر الحكوميه والشركات عند الحاجه
لفحص جودة المياه  ،كتعاون المختبر
مع المرا كز الصحيه والمستشفيات
التابعه ألمارة الشارقة في فحص
العينات بشكل دوري للتأكد من أنها
ضمن مواصفات منظمة الصحه
العالميه .
كما نوهت أن هناك قنوات متعدده
لتسهيل وصول أية مالحظات عن
جودة المياه للمختبر كالتالي اإلتصال

المباشر على المختبر من خالل الرقم
،0650218400أو البريد االلكتروني �wa
 ter.Lab@sewa.gov.aeأو التواصل
مع مركز اإلتصال التابع للهيئه .991
وتناشد الهيئة الجمهور والشركات
والجهات المعنيه بضرورة التواصل مع
مختبر محطات المياه والتحليه في
حالة وجود أية مالحظات تتعلق بجودة
المياه ليتم إرسال فنين مختصين ألخذ
العينات المطلوبه وفحصها واتخاذ
كافة اإلجراءات الالزمة
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بتكلفة  27مليون درهم
كهرباء الشارقة تنجز محطة ضخ وخطوط
مياه لتغذية عدد من املشروعات التطويرية
والسياحية بكلباء
أنجزت إدارة كلباء بهيئة كهرباء
ومياه وغاز الشارقة محطة ضخ وتمديد
خطوط مياه بتكلفة  27مليون درهم
لتغذية عدد من المشروعات التطويرية
والسياحية بمدينة كلباء تضمنت تغذية
بحيرة الحفية والمنطقة الصناعية
والتجارية واستراحة سد الغيل وذلك
تنفيذا لرؤية وتوجيهات صاحب السمو
ً
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد
القاسمي عضو المجلس األعلى
لالتحاد حاكم الشارقة في تطوير
مدينة كلباء وحرص سموه على تنفيذ
مختلف المشاريع التي تتطلبها من
خدمات.
وأوضحت المهندسة موزة
الزعابي مدير إدارة كلباء بهيئة كهرباء
ومياه وغاز الشارقة أن مدينة كلباء
تشهد نهضة عمرانية وحضارية وحالة
من االنتعاش ،مدعومة ببنية تحتية
قوية وتعمل هيئة كهرباء ومياه وغاز
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الشارقة على مواكبة هذه النهضة
وتوفير كافة خدمات الكهرباء والمياه
للمشروعات التطويرية والسياحية
مما يساهم في توفير الحياه الكريمة
للقاطنين وزيادة أعداد الزائرين.
وأشارت إلى أن المشروع
الذي تم إنجازه تضمن تمديد خطوط
مياه بقطر  400ملم بطول  4كم
لتغذية بحيرة الحفية من نوعية كاربون
ستيل بمواصفات عالية كما تم انشاء
خزان مياه أرضي بسعة نصف مليون
جالون باالضافة لعدد خمس مضخات
ذات جودة وكفاءة عالية بالتعاون
مع إحدى كبريات الشركات العالمية
سعة كل مضخة  660متر مكعب /
ساعة بحيث تلبي احتياجات المنطقة
المستقبلية.
وأكدت أن إدارة كلباء تبذل
جهودا كبيرة وتتعاون مع كافة الجهات

م .موزة الزعابي
مدير إدارة كلباء

 ،وتعمل على توفير اإلمكانيات،
واختيار أفضل الكفاءات الفنية وتدريبها
وتأهيلها ،للعمل وتراعي أعلى نظم
األمان والجودة في العمل لتوفير
أفضل الخدمات وتحقيق األمن
والسالمة والمظهر الجمالي للمدينة.
وأضافت أن العمل في مشروعات
البنية التحتية الخاصة بالكهرباء والمياه
في مدينة كلباء يتطلب جهد كبير
ومهارة عالية لتجاوز الصعاب خاصة
في المناطق الجبلية مشيرة إلى ان
إدارة كلباء مستمرة في تنفيذ العديد
من المشروعات التطويرية بالمدينة.

تحت شعار «حضانتي آمنة»
كهرباء الشارقة تنظم فعاليات لتوعية
األطفال بأساليب الترشيد واألمن والسالمة في
 17حضانة

نظمت إدارة الترشيد بهيئة
كهرباء ومياه وغاز الشارقة عدد من
الفعاليات اإلفتراضية المتميزة ضمن
مبادرة «حضانتي آمنه» بالتعاون مع
مجلس الشارقة للتعليم من خالل
إعداد برنامج توعوي وترفيهي يتناسب
مع الفئة العمرية (  ) 4 2-سنوات
في (  ) 17حضانة في إمارة الشارقة
حول طرق الترشيد في الكهرباء والماء
ومعايير األمن والسالمة وتجنب
المخاطر أثناء استخدام الكهرباء.
وأوضحت المهندسة غادة
جمعة سالم مدير إدارة الترشيد أن
اإلدارة تكثف جهودها لتوعية األطفال
وطالب وطالبات المدارس بأهمية
ترشيد استهالك الطاقة والمياه
واألساليب الحديثة للترشيد من خالل
تقديم شرح عن أهمية الترشيد
باإلضافة إلى دور المجتمع في التنمية
واإلستدامة وكيف يمكن تحقيق ذلك
من خالل القراءة والتثقيف والحكايات
 ،كما تهتم برامج التوعية التي تنظمها

الهيئة بتوزيع قصص عن الترشيد
وتقديم جوائز تشجيعية وعرض
مبادرات ساعة الترشيد بهدف نشر
فكرة المبادرة على شريحة الطالب
والطالبات من جميع األعمار.
وأكدت أن إعداد برامج توعية
متخصصة لألطفال في سن الحضانة
يعتبر إحدى األسس الرئيسية التي
وضعتها الهيئة ضمن استراتيجيتها
لترسيخ مفاهيم ترشيد االستهالك
لدى ا؟ألطفال منذ الصغر لتصبح
عادات وسلوكيات يومية يمارسونها
في مراحل العمر المختلفة.
وأشارت إلى ان برنامج التوعية
بالحضانات يتضمن نشر ثقافة
الترشيد بطرق تناسب الفئة العمرية
المستهدفة ،ومن المتوقع أن يستفيد
من برامج التوعية هذا العام خالل
المبادرة عدد كبير من األطفال ،من
الفئة العمرية  4 2-سنوات ،وتعد
مبادرة حضانتي أمنه إضافة لنجاح
مسيرة الترشيد ودفع عجلة االستدامة

غادة جمعة سالم
مدير إدارة الترشيد

في االمارة ،كما تساهم في ترسيخ
مبادئ ومفاهيم الترشيد لدى أجيال
المستقبل من خالل تثقيف وتوعية
االطفال بأساليب الترشيد في
استخدام الكهرباء والماء وتجنب مخاطر
الكهرباء بعدم العبث ولمس المفاتيح
واالسالك الكهربائية واالستعانة بترسيخ
األفكار االيجابية واألساليب الصحيحة
في الترشيد من خالل شخصيات حملة
الترشيد قطورة وكهروب لخلق رابط
بين الشخصيات الكرتونية والترشيد في
أذهانهم بشكل ممتع وتوزيع الجوائز
والهدايا على األطفال.
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بهدف توعية األطفال بأساليب وطرق ترشيد

كهرباء الشارقة بالتعاون مع المركز اإلعالمي
والثقافي التابع للمجلس األعلى لشئون األسرة
ودار صديقات للنشر يطلقون النسخة األولى من
سلسلة إصدارات القصص المصورة

تأليف  :صالحة غابش

رسوم وإخراج  :حسن السعدي
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أطلقت هيئة كهرباء ومياه وغاز
الشارقة بالتعاون مع المركز الثقافي
واإلعالمي بالمجلس األعلى لشئون
األسرة ودار صديقات للنشر النسخة
األولى من سلسلة القصص المصورة
باللغة العربية لتوعية األطفال بأساليب
وطرق ترشيد استهالك الطاقة والمياه
واالستخدام األمثل لهما والحفاظ
على البيئة في إطار الجهود الرامية
إلى التوعية بتحقيق التنمية المستدامة
موجهة لألطفال وذلك ضمن فعاليات
معرض الشارقة الدولي للكتاب .
وأوضحت المهندسة غادة
جمعة سالم مدير إدارة الترشيد بهيئة
كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن فكرة
هذا اإلصدار الموجه لألطفال جاءت
في إطار جهود الهيئة في مجال
توعية كافة شرائح المجتمع لتكون
وسيلة فعالة في إيصال رسائل
التوعية واإلرشاد بأهمية االستخدام

األمثل للطاقة والمياه ودور ايجابي
كبير في توصيل رسائل ومفاهيم
صحيحة وتنمية االتجاهات االيجابية نحو
قضايا المجتمع
وأكدت أن الهيئة تتطلع
بدعم من صاحب السمو الشيخ الدكتور
سلطان بن محمد القاسمي عضو
المجلس األعلى حاكم الشارقة إلى
تحقيق التنمية المستدامة وتقديم
الخدمات بمستويات عالمية معتمدة
على إستراتيجية واضحة وأفكار مبتكرة
لتحقيق التميز والريادة بحيث تصبح
نموذج يحتذى به في مجال التوعية
باإلستخدام األمثل للطاقة والمياه
وتحمل المسئولية للحفاظ على حقوق
األجيال القادمة في الموارد الطبيعية .
وأضافت أن إدارة الترشيد بالهيئة
تطور فن آليات التواصل مع مختلف
الفئات العمرية لتعزيز مشاركتهم
في قضايا حماية البيئة وغرس ثقافة

ترشيد استهالك الطاقة والمياه
وخاصة األطفال وطالب المدارس
لغرس القيم النبيلة لديهم منذ الصغر
باعتبارهم أجيال المستقبل الذين
يعتمد عليهم المجتمع في استمرار
مسيرة النهضة واالزدهار وحرصت
الهيئة على إعداد عدد من البرامج
المتخصصة التي يتم تقديمها عن
بعد وتناسب هذه الفئة العمرية بحيث
تعمل على اكسابهم مهارات جديدة
في أجواء تجمع بين المتعة والفائدة
وغرس سلوكيات الترشيد الصحيحة
لديهم ونشر روح التنافس على تطبيق
أفضل الممارسات من خالل القصص
والحكايات وإعداد برامج متخصصة
وابتكار تطبيقات وألعاب الكترونية
تساعد األطفال على تعلم أساليب
وسلوكيات الترشيد بطريقة جذابة
وتنظيم محاضرات توعية وفعاليات
ومسابقات بالتعاون مع المؤلفين

والمؤسسات
والشعراء
واألدباء
الثقافية في المجتمع لتأليف قصص
قصيرة وإنتاج أفالم كرتونية ومسرحيات
تناسب الفئة العمرية المستهدفة.
ومن جانبها أوضحت صالحة
	 
غابش مدير عام المكتب الثقافي
واإلعالمي التابع للمجلس األعلى
لشؤون األسرة ومالكة ورئيس دار
صديقات للنشر أن اولى سلسلة
إصدارات القصص المصورة لألطفال
والتي تحمل عنوان «بيكمان صديقي»
نروي من خاللها قصة قصيرة عن
شخصيات خيالية بشكل يتناسب
وعقلية الطفل تساعدنا في الحصول
على المعلومات الضرورية عن أهمية
ترشيد استهالك الطاقة وخاصة أوقات
الذروة مما يساهم في الحفاظ على
البيئة واعتمدت الفكرة على قصة
مصورة لألطفال والطالب والناشئة
وتتضمن رسالة للمجتمع بالحفاظ على

الموارد الطبيعية وتأتي القصة على
شكل حوار بين عبيد ووالدته وصديقه
سيف والشخصية الخيالية بطل ساعة
الترشيد بيكمان الذي يوضح بأسلوب
شيق وبسيط أهمية الترشيد من
خالل قريتين صغيرتين أحداهما تتمتع
بالكهرباء واألخرى فقدت مصادر
الكهرباء ويشرح لهم صعوبة الحياه
اليومية بدون الكهرباء
وأشارت إلى التفاعل اإليجابي
الواضح مع القصة من خالل تعلم
أساليب الترشيد خاصة خالل أوقات
الذروة والتعرف على مبادرة ساعة
سنويا
الترشيد التي تنظمها الهيئة
ً
في األول من يوليو من الساعة 2.30
إلى  3.30عصرا كما تفاعل كثير من
زوار معرض الشارقة الدولي للكتاب
من خالل الحصول على نسخ منها
وقراءتها واالستفادة منها وتطبيق
محتواها.
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فرق طوارئ الغاز
الطبيعي بكهرباء
الشارقة تتعامل
مع  5397بالغ
لالصالحات الطارئة
والصيانة خالل عام
2021
وتعمل على مدار 24
ساعة وفق أفضل
املعايير
تعاملت فرق الطوارئ بإدارة
الغاز الطبيعي في هيئة كهرباء
ومياه وغاز الشارقة مع عدد 5397
بالغ حول أعمال اإلصالحات الطارئة
واإلحالل والتجديد وصيانة التركيبات
المنزلية ومعالجة تسريبات التركيبات
وتغيير محابس ومنظمات العداد
وغيرها خالل عام  2021تضمنت 1058
بالغ عدم توافر غاز و  2018بالغ
تسريب وتلف وعدد  36بالغ خطوط
رئيسية وعدد  370بالغ منازل و827
شقة سكنية و 657بالغ من القطاع
الصناعي وتبين عدم صحة  467بالغ
وتم استبدال  66صندوق تالف .
وأوضحت المهندسة أمنه
بن هده مدير إدارة الغاز الطبيعي
أن إجراءات الصيانة والطوارىء من
األنشطة الرئيسية التى تقوم بها فرق
الطوارئ على مدار  24ساعة حيث
يتم التعامل مع الحاالت الطارئة وتلقى
البالغات من خالل الخط الساخن
لطوارىء الغاز الطبيعي 8006333
ويتم االنتقال الفورى لمكان البالغ
والتعامل مع كافة الحاالت بكفاءة
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عالية سواء تشغيل وصيانة شبكات
الغاز الطبيعى وملحقاتها ( محطات
– منظمات – شبكات – تركيبات –
تحويالت وغيرها) ويتم ذلك طبقا
لتعليمات السالمة والصحة المهنية
المعمول بها فى هذا المجال
كما تتولى فرق الطوارئ والصيانة
بإدارة الغاز الطبيعي المرور الدوري
علي الخطوط وشبكات الغاز وغرف
المحابس الرئيسية واألرضية للتأكد من
سالمة مكونات الشبكة وهذه االعمال
تتم طبقا لخطة معتمدة وبإشراف
دوري .
وأكدت أن شبكة الغاز
الطبيعي في إمارة الشارقة تم
تنفيذها وفق أعلى معايير األمن

والسالمة والهيئة مستمرة في
توسيع شبكة الغاز الطبيعي وذلك
في إطار حرص الهيئة على االهتمام
بمشروعات البنية األساسية  ،وتوفير
مقومات الحياة الكريمة للسكان
في جميع مناطق اإلمارة ،وتشجيع
بديال
وقودا
استخدام الغاز الطبيعي
ً
ً
عن الغاز المسال ( االسطوانات )
للمحافظة على البيئة والتيسير على
سكان اإلمارة وتقديم أفضل الخدمات
لهم وتحرص على تيسير اإلجراءات
الالزمة لتوصيل الغاز الطبيعي في
حاليا
جار
ً
كافة المناطق  ،والعمل ٍ
على تنفيذ المزيد من التمديدات في
الشبكة وخاصة في المناطق السكنية
الجديدة.

وأوضح المهندس سالم
المري رئيس قسم الطوارئ بإدارة
الغاز الطبيعي أن إجراءات عمل فرق
طوارئ الغاز تبدأ بإستقبال البالغات
ليتم بعدها التعرف على نوع الشكوى
و تصنيفها بعدها يتم اإلتصال بالفنيين
للذهاب إالى الموقع ويتأكد الفني من
حل المشكلة في الموقع ويتواصل
مع غرفة التحكم بإدارة الغاز الطبيعي
إلبالغهم بما تم و يقوم المراقب في
غرقة التحكم بإغالق البالغ.
وأشار إلى أن البالغات يتم
تصنيفها وفق نوع البالغ إلى 5
تصنيفات تشمل غاز ضعييف إلى
أجهزة الطبخ أو مستوى متذبذب أو
الغاز ضعيف من الخط أو انسداد الخط
النحاسي أو انسداد في فوهة الغاز
في أجهزة الطبخ ويتم تصنيفها في
حالة عدم وجود غاز إلى  6تصنيفات
تشمل خطأ في المنظم الرئيسي للغاز
أو المنظم الرئيسي مغلق أوخطأ في
المنظم الثانوي أو قفل في المنظم
الثانوي أو العبث بالعداد أو مشكلة
في العداد والمحور الثالث للتصنيفات
يتضمن تضرر الخطوط الرئيسية والرابع
تسريبات سواء داخل المنشأة أو خارجها
ويتم اإلصالح وتوجيه المتعامل بكافة
اإلجراءات اإلحترازية و ذلك لتجنب أية
أخطار وفحالة حدوث أية حرائق تقوم
فرق الطوارئ باتخاذ االجراءات بالتعاون
مع اإلدارة العامة للدفاع المدني
إلغالق الخط الرئيسي والتواجد في
المكان في أسرع وقت إلتخاذ كافة
إجراءات األمن والسالمة .
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حــوار مــع مـهـنـدس
إعداد  :خولة أحمد الفردان
زاويتنا اليوم إذ تفرش بساط الفخر و نلتقي
بواحد من أبنائنا املخلصني  ..الذي ميتاز
بإرادته و طموحه املتجدد لتطوير العمل
وتنفيذ مهماته بإتقان مدون ًا اسمه يف سجل
العناصر املتميزة.
ويف هذا احلوار نلتقي

املهندسة  /اليازية راشد محمد
مهندسة يف إدارة الغاز الطبيعي حاصلة
على بكالوريوس هندسة صناعية من
اجلامعة األمريكية بالشارقة

كيف بدأ مشوارك العملي بالهيئة ؟

بدأ مشواري املهني يف هيئة كهرباء ومياه
وغاز الشارقة سنة  ، 2021حيث استلمت
تدقيق على عدة مشاريع جتارية إلدارة الغاز
الطبيعي .

ما هي أهم اإلجنازات التي حتققت
بإدارة الغاز الطبيعي ؟

أهم اإلجنازات التي حتققت يف إدارة الغاز
الطبيعي مؤخر ًا هي حصول اإلدارة على (
جائزة الشيخ خليفة لإلمتياز ) فئة القطاع

48

احلكومي اخلدمي  ،وذلك عن مشروعها
الرائد يف تنفيذ شبكة توصيل الغاز
الطبيعي يف مختلف مناطق إمارة الشارقة
األمر الذي أسهم يف تقدمي خدمات نوعية
صديقة للبيئة  ،وذلك تلبية إلحتياجات
سكان إمارة الشارقة والتي تخدم كافة
القطاعات السكنية والتجارية والصناعية
على مستوى إمارة الشارقة .

مما هي أهم العوامل التي ساعدت
على حتقيق اإلجنازات بإدارة الغاز
طبيعي ؟

أهم العوامل التي ساهمت عل حتقيق
اإلجنازات يف إدارة الغاز الطبيعي هو حرص
مدير إدارة الغاز الطبيعي املهندسة  /أمنه
بن هده على املثابرة يف العمل والقدرة على
التوجيه السليم واملستمر لفريق العمل
وثقتها بأفرادة  ،مما شكل الداعم الرئيسي
يف حتقيق كل تلك اإلجنازات .

ما هي املشروعات احلالية التي تنفذها
إدارة الغاز الطبيعي؟

تعمل إدارة الغاز الطبيعي على عدة مشاريع
هامة ومنها مشروع توصيل الغاز الطبيعي

إلى عدة مناطق جديدة يف إمارة الشارقة
وهي الشنوف والبطائح واحلمرية وذلك من
خالل توسعة شبكة الغاز الطبيعي يف إمارة
الشارقة وتلبية إلحتياجات سكان اإلمارة .

ما هي االجنازات التي ساهمت يف متيز
إدارتكم ؟

أهم اإلجنازات التي ساهمت يف متيز إدارة
الغاز الطبيعي هي تفردها يف توفير شبكة
غاز الطبيعي يف إمارة الشارقة والذي أسهم
يف احلفاظ على سالمة املستهلك .

ما هي خطط التطوير خالل املرحلة
املقبلة ؟

من أهم اخلطط التطويرية يف إدارة الغاز
الطبيعي خالل الفترة املقبلة تتمثل يف
تغذية جميع مناطق إمارة الشارقة بخدمة
الغاز الطبيعي .

ما هي هواياتك املفضلة التي متارسها
يف أوقات الفراغ ؟

السفر

