ﺸﺊراﻏر 2021

السﻈﺋ 23
الﺳﺛد 143

بﺼﺛرة إﻇﺎاجﻐﺋ  1026ﻄﻐﺔاوات وتﺿﻂفﺋ تﺎﺔاوز  2ﻄﻂﻐار درﻊﻃ
ﺖاﺾﻃ الﺤارﺻﺋ ﻏﺎفﺼﺛ ﻄﺤروع ﻄﺗطﺋ الﻂﻐﺋ الﺔﺛﻏﺛ
وﻏﻌجه بﺎﺤﺶﻐﻀ المرﺖﻂﺋ اﻓولى ﺸﻎ أﺾﺎﻌبر الﺼادم
ﺖاﺾﻃ الﺤارﺻﺋ ﻏﺧﺛر ﻄرﺠﻌﻄاً بﺎﺳﻐﻐﻆ
ﺠﺳﻐﺛ السﻌﻏﺛي رئﻐساً لﺿﻋرباء الﺤارﺻﺋ

لﺚﺛﻄﺋ أﻊالﻎ ﺣﻐص والمﺤروﺲات الﺎطﻌﻏرﻏﺋ
ﺾﻋرباء الﺤارﺻﺋ تﺿﺤﺷ ﺲﻆ تﺤﺶﻐﻀ ﻄﺗطﺎﻎ تﻌزﻏع
جﻋﺛ  33ﺾﻐﻂﻌ ﺸﻌلﺌ بﺚﻌرﺸﺿان

بﺎﺿﻂفﺋ  121,920ﻄﻂﻐﻌن درﻊﻃ
ﺾﻋرباء الﺤارﺻﺋ تﺿﺤﺷ ﺲﻆ تﻈفﻐﺜ
 3خطﻌط اﺠﺎراتﻐﺔﻐﺋ لﻈﺼﻀ المﻐاه

حاكم الشارقة يتفقد مشروع محطة
اللية الجديد ويوجه بتشغيل المرحلة
األولى في أكتوبر القادم

كهرباء الشارقة تفتتح مبنى جديد
إلدارة المنطقة الوسطى
في البطائح على مساحة  1400متر

بهدف تطوير الشبكات وتوصيل الخدمات للمشروعات
التطويرية
كهرباء الشارقة تنفذ  15محطة توزيع جديدة خالل 2020
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تطوير وتعزيز البحوث العلمية المشتركة بين
هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة وجامعة
الشارقة

أسرة التحرير
اإلشراف العام
خولة أحمد الفردان
محـرر أول
جالل مـرسي

كهرباء الشارقة توقع مذكرة تفاهم مع المعهد العالمي المعتمد
لتطوير ممارسات المشتريات والتوريد

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

للتأكد من تطبيق اشتراطات السالمة
والحفاظ على الصحة
كهرباء الشارقة تفحص  413خزان مياه
في المنشآت خالل عام 2020

بتكلفة  10ماليين درهم
كهرباء الشارقة تنجز مشروع تطوير محطتي توزيع جهد 33
كيلوفولت بكلباء

To safeguard you and your family

ﻄﻈددﻏﻀ ﻄﺳﺼﺋﺋ
ﻄﺎﺳﺛدة اﺠﺠﺎﺚﺛاﻄتت
Anti-Bacterial
Multipurpose Wipes

ﺚﺚــخخ ﻄﺳﺼـﻃ ﻂﻂﻐـﺛﻏﻆ

Hand Sanitizer Spray

مراجعة اإلجراءات
لتحسين األداء

وتشمل خطة الهيئة لتطوير االجراءات
 ،إعداد برامج للعاملين لالطالع على المفاهيم
الحديثة للمداخل اإلدارية المتطورة التي تستهدف
تطوير نظم واساليب العمل وتبسيط اإلجراءات
ودورها فى تدعيم القدرة التنافسية وتحقيق رضاء
المتعاملين وتنمية المهارات والمعارف األساسية
في تخطيط وتنظيم العمليات والسياسات وتبسيط

يعتمد نجاح اي مؤسسة في تحقيق أهدافها

اإلجراءات ومدى أهميتها في تطوير وإنجاز العمل

على المراجعة والتقييم المستمر لجميع اإلجراءات

وسيتم التركيز في برامج التطوير على أفضل

ووضع االستراتيجيات التي تساعد علي تحسين األداء

الممارسات والتدريب المتخصص وورش العمل

وتطوير نظم وأساليب العمل من منظوراالبتكار

وتحديد أولويات العمل لدعم النتائج الرئيسية

واإلبداع وتطوير بيئة عمل أفضل وتخفيض الهدر

وصقل مهارات التفكير االبتكاري لتبسيط إجراءات

وضياع الوقت بهدف زيادة رضا المتعاملين مع

العمل وبناء مناخ العمل المساعد في إحداث

المؤسسة من مواطنين ومقيمين ومستثمرين

التغيير التنظيمي لتطوير وتحديث آليات العمل

وتعزيز ثقتهم بها وذلك عن طريق تزويد المتعاملين

تحليل المفاهيم والخطوات األساسية في تعزيز

بالمعارف والمعلومات الخاصة بتطوير أساليب العمل

كفاءة آليات العمل وكذلك سيتم مراعاة العوامل

وتبسيط اإلجراءات وتيسير سبل حصولهم على

اإلنسانية وكيفية تغلب العاملين على مقاومة

الخدمات المقدمة من المؤسسة.

التغيير ،كما تعتمد خطة الهيئة على مشاركة

وبدأت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة

المتعاملين في إعداد وتنفيذ خطة مراجعة

في مراجعة شاملة لنظم وإجراءات العمل لتحسين

وتقييم اآلداء من خالل آرائهم ومقترحاتهم التي

معدالت األداء ،وتحديد مؤشرات ومعايير تطوير

فتحت الهيئة قنوات تواصل متخصصة الستقبالها

نظم العمل وتبسيط اإلجراءات داخل جميع اإلدارات،

ودراستها واالستفادة منها .

وتطبيق خطوات لالستفادة من التكنولوجيا المتقدمة
والتحول االلكتروني

وذلك لضمان استمرارية

ديناميكية وتطوير مجاالت عملها وتزويد العاملين
بالمهارات لتبسيط سير العمل بسالسة علي مختلف
المستويات وتتبع ورصد مدي نجاح وكفاءه التغييرات
التي يتم تنفيذها.

بقدرة إنتاجية  1026ميجاوات وتكلفة تتجاوز  2مليار درهم
حاكم الشارقة يتفقد مشروع محطة اللية الجديد ويوجه بتشغيل
المرحلة األولى في أكتوبر القادم
سلطان :ندعم ونرتقي باإلنسان في الشارقة

أكد صاحب السمو الشيخ
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
عضو المجلس األعلى ،حاكم الشارقة،
أهمية قطاع الطاقة؛ كونه من أولويات
الحياة ،وأن إمارة الشارقة حريصة على
توفير كافة احتياجات أفراد المجتمع
من كهرباء وماء وغاز.
جاء ذلك خالل تفقد صاحب
السمو الشيخ الدكتور سلطان بن
محمد القاسمي عضو المجلس
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األعلى لالتحاد حاكم الشارقة مشروع
توسعة وتطوير محطة اللية إلنتاج
الطاقة بقدرة  1026ميجاوات بنظام
الدورة المركبة والذي تنفذه هيئة
كهرباء ومياه وغاز الشارقة على ثالثة
مراحل  ،بقيمة إجمالية  2,050مليار
درهم واللقاء الذي جمع صاحب
السمو حاكم الشارقة برئيس وإدارة
هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة (سيوا)
بمقر الهيئة ووجه صاحب السمو الشيخ

الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
عضو المجلس األعلى لالتحاد حاكم
الشارقة  ،هيئة كهرباء ومياه وغاز
الشارقة بتكثيف جهودها وانجاز المرحلة
األولى بقدرة  345ميجا وات وتشغيلها
في أكتوبر . 2021
واستمع صاحب السمو حاكم
الشارقة إلى شرح من سعادة سعيد
سلطان السويدي رئيس هيئة كهرباء
ومياه وغاز الشارقة ،حول مراحل

المشروع واألعمال المدنية واإلنشائية
ومرافق المشروع  ،وسير العمل فيها،
وأبرز المراحل المنجزة .حقل محاني
وبارك صاحب السمو الشيخ الدكتور
سلطان بن محمد القاسمي في
مستهل لقائه ،البدء في توصيل غاز
«حقل محاني» الذي سيشكل إضافة
جديدة وأحد دعائم قطاع الطاقة،
يوميا،
وسينتج  50مليون قدم مكعبة
ً
مشي ًرا سموه إلى الحاجة اليومية
إلمارة الشارقة من الطاقة خالل فترة
الشتاء إلى  200مليون قدم مكعبة،
بينما تبلغ في فترة الصيف  500مليون

حاليا على
قدم مكعبة ،ويجري العمل ً
زيادة عمليات الحفر للوصول إلى
مرحلة االكتفاء الذاتي من الغاز خالل
السنوات القادمة .دعم إنسان اإلمارة
وبيـن سموه جهود الشارقة في دعم
ّ
إنسان اإلمارة واالرتقاء بعلمه وفكره
وتوفير الحياة الكريمة وبث الطمأنينة
واأللفة بين أفراد المجتمع؛ من خالل
عدد من المشاريع العلمية والثقافية
التي تبنتها اإلمارة خالل األعوام الـ50
الماضية.
وتطرق صاحب السمو حاكم
الشارقة إلى عدد من المشاريع

الحيوية التي تغطي قطاعات الطاقة
المختلفة ،ومنها قطاع الكهرباء؛
حيث تم تطوير العديد من المحطات
وإمدادها بالتوربينات وتوسعتها بما
يسهم في استمرار إنتاج الكهرباء على
مدى األعوام العشرة القادمة بكل
سالسة ويسر.
أما عن قطاع المياه ..فأشار
سموه إلى أنه من أهم األولويات؛ حيث
يصعب إيجاد البدائل له في حال لم
يتم االستعداد له ،وقد عملت الشارقة
على مشروع تخزين المياه من خالل
البحيرات مثل :بحيرة خورفكان ،وبحيرة
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العوينات التي ستكون أكبر بـ 3أضعاف
من بحيرة سد الرفيصة ،وبحيرة كلباء،
وبحيرة الذيد التي ستكون على مدخل
والمدينة
الذيد ،وفي منطقة وشاح
ّ
في مليحة والفلي ،وستسهم هذه
البحيرات في حفظ المياه ،إضافة إلى
مشروع علمي سيخدم رؤية اإلمارة
وتطلعاتها في تأمين المياه؛ من خالل
تخزين المياه في خزانات كبيرة تحت
سطح األرض.

الحياة الكريمة
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ولفت سموه إلى تبني
إمارة الشارقة للعديد من المبادرات
التي تسهم في توفير متطلبات
الحياة الكريمة؛ ومنها :مشروع
الضمان االجتماعي ،الذي تسعى
اإلمارة من خالله إلى توفير الدخل
المناسب لمواطنيها ،ومن مبادرات
الضمان االجتماعي تأسيس شركات
بها نوع من الشراكة بين الحكومة
جزءا
والمؤسسات ويكون المواطن
ً
من هذا المشروع ،وتبلغ مساهمة
الحكومة في هذه الشركات % 51؛
حيث تستطيع إدارتها.
وأوضح صاحب السمو حاكم

الشارقة ،أن مشروع التوظيف يشكل
أهمية كبيرة لدى سموه ،فقد تم
توظيف  1000من خريجي الجامعات،
والعمل على توظيف  1000باحث
عن العمل خالل السنة القادمة من
أصل  10آالف باحث وباحثة ،وهم من
الخريجين الجدد ،أما البقية فقد تمت
دراسة حاالتهم بالتعاون مع دائرة
اإلحصاء والتنمية المجتمعية وتم
تقسيمهم إلى  3مستويات حسب
الحاجة ،فمنهم من تتوفر لديه وظيفة
ويريد استبدالها لألفضل ،ومنهم
من يستلم راتب تقاعد أو معونة،
ومنهم في أعمار تزيد على األربعين
وهؤالء أغلبهم من النساء األرامل
والمطلقات والمهجورات وفي حاجة
إلى حل مشاكلهم االجتماعية ،أما عن
المستوى الثالث فهم من الذين لديهم
مرتب؛ لكن بسبب الديون تصعب

عليهم الحياة فتكون مساعدتهم
في مسألة تسديد الديون .نصائح
لموظفي الهيئة
وقدم سموه جملة من
النصائح لموظفي هيئة كهرباء ومياه
وغاز الشارقة ،التي من شأنها خدمة
العمل ومن خالل توحيد الجهود
لتحقيق األهداف والتطلعات المرجوة،
متمنيا لهم التوفيق واإلبداع في أداء
ً
قدما في خدمة
مهامهم والسير
ً
الشارقة

توسعة وتطوير محطة
اللية

واستهل سموه زيارته بتفقد
مشروع تطوير محطة اللية  ،واطلع
على سير األعمال من ناحية التصميم
والتنفيذ ومراعاة شروط األمن

موجها
والسالمة والجوانب البيئية ،
ً
سموه باتخاذ كافة اإلجراءات التي
تضمن تلبية الطلب المتزايد على
الكهرباء وبما يتواكب مع تطور النمو
اإلقتصادي والحضاري بإمارة الشارقة .
ويتضمن مشروع توسعة
محطة اللية إنشاء محطة جديدة لتوليد
الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي
كوقود بقدرة إجمالية مركبة 1026
ميجاوات تتكون من مجموعة لتوليد
الكهرباء تشمل :توربينتين غازيين،
وغاليتين إلسترجاع الطاقة الحرارية،
وتوربينة بخارية واحدة  ،وبجانب توليد
الطاقة الكهربائية ،فإن المشروع
سيستخدم البخار المنتج في الموقع
لتحلية المياه ويتم تنفيذ المشروع
على ثالثة مراحل ،المرحلة األولى
بقدرة  345ميجاوات وسيتم تشغيلها
خالل اكتوبر  2021والمرحلة الثانية 345

ميجاوات ومن المخطط إنجازها خالل
شهر يناير  2022والثالثة بقدرة 336
ميجاوات ومن المخطط إنجازها خالل
يوليو . 2022
وفي هذا الصدد صرح سعادة
سعيد سلطان السويدي رئيس هيئة
كهرباء ومياه وغاز الشارقة قائال «إن
تطوير البنية التحتية في كافة المناطق
بإمارة الشارقة وخاصة مشروعات
الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي تعتبر
من األوليات التي تحظى بدعم كبير
ومتابعة مستمرة من صاحب السمو
حاكم الشارقة مما يمكن الهيئة من
تنفيذ مبادراتها ومشاريعها وأولوياتها
بما يتوافق مع التوجيهات الكريمة
لسموه حيث تعمل الهيئة على دراسة
وتحليل االحتياجات في كافة المناطق
وتخطيط وتنفيذ المشروعات ومحطات
اإلنتاج والتوزيع وتطوير الشبكات التي

تلبي االحتياجات وتوفر خدمات وفق
أفضل المواصفات .
ورفع سعادة سعيد سلطان السويدي
شكر وتقدير جميع العاملين بالهيئة
إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور
سلطان بن محمد القاسمي عضو
المجلس األعلى حاكم الشارقة على
هذه الزيارة الكريمة ودعم سموه الال
محدود للهيئة.
الدوره المركبة هي عملية توليد الطاقه
الكهربائية عن طريق االستفاده من
حرارة الغازات الحاره المنبعثه من
التوربينات الغازيه بحيث يتم تركيب
غاليات لتحويل الماء الي بخار يستخدم
لتوليد الطاقه من التوربينات البخاريه
وبذلك يتم تقليل االنبعاثات الكربونية
ورفع كفاء الطاقه المنتجه.
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مجلس التخطيط العمراني.
كما و أصدر صاحب السمو الشيخ
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة،
رئيسا لجامعة الشارقة ،القرار
بصفته
ً
رقم  /16/لسنة 2020م بشأن تشكيل
مجلس أمناء جامعة الشارقة.

ً
مرسوما بتعيين
حاكم الشارقة يصدر
ً
رئيسا لكهرباء الشارقة
سعيد السويدي
واختياره لعضوية مجلس التخطيط
العمراني ومجلس أمناء جامعة الشارقة
أصدر صاحب السمو الشيخ
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة،
المرسوم األميري رقم ( )37لسنة
 2020بشأن تعيين رئيس لهيئة كهرباء
ومياه وغاز الشارقة.
عين
ونص المرسوم على أن ُي ّ
رئيسا
سعيد سلطان بالجيو السويدي
ً
لهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة ،على
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نظام الوظائف الخاصة في حكومة
الشارقة وذلك اعتبا ًرا من تاريخه.
ويعمل بهذا المرسوم اعتبا ًرا من تاريخ
ُ
صدوره ،وعلى الجهات المعنية تنفيذه
وينشر في الجريدة
كل في ما يخصهُ ،
ٌ
الرسمية.
كما أصدر صاحب السمو حاكم
الشارقة قرا ًرا بضم سعادة سعيد
السويدي رئيس الهيئة لعضوية

ويقضي القرار أن ُيشكل مجلس أمناء
جامعة الشارقة في دورته الجديدة
برئاسة صاحب السمو الشيخ الدكتور
سلطان بن محمد القاسمي عضو
المجلس األعلى حاكم الشارقة،
وعضوية كل من:
 .1الدكتور العميد عبيد علي بن بطي
المهيري ،التنفيذي السابق للغة
العربية والدراسات اإلماراتية في كليات
التقنية العليا.
 .2محمد عبدالله ،الرئيس التنفيذي
لمصرف الشارقة اإلسالمي.
 .3الدكتور طارق سلطان بن خادم،
عضو المجلس التنفيذي إلمارة
الشارقة ،ورئيس دائرة الموارد البشرية
في حكومة الشارقة.
محدثة الهاشمي ،رئيس
 .4الدكتورة ّ
هيئة الشارقة للتعليم الخاص.
 .5نورة أحمد النومان ،رئيس المكتب
التنفيذي لسمو الشيخة جواهر بنت
محمد القاسمي.
 .6الدكتورة خولة عبدالرحمن المال،
أمين عام المجلس األعلى لشؤون
األسرة في إمارة الشارقة.
 .7سعيد سلطان بالجيو السويدي،
رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز
الشارقة.
 .8المستشار الدكتور منصور محمد
نصار ،المستشار القانوني ورئيس
بن ّ
الدائرة القانونية لحكومة الشارقة،

وأستاذ القانون اإلداري والدستوري
في أكاديمية الشارقة للعلوم
الشرطية.
 .9األستاذ الدكتور جاك فيرمونت،
رئيس جامعة أوتاوا  -كندا.
 .10األستاذ الدكتور جونتر ماير ،مدير
مركز البحوث في شؤون العالم
العربي بجامعة مينز  -ألمانيا ،ورئيس
الجمعية األلمانية لدراسات الشرق
األوسط ،ورئيس الجمعية األوروبية
لدراسات الشرق األوسط ،ورئيس
المجلس االستشاري الدولي للمؤتمر
العالمي لدراسات الشرق األوسط.
 .11األستاذ الدكتور ألكساندر
كوليشوف ،رئيس معهد سكولكوف
للعلوم والتكنولوجيا  -روسيا.
 .12األستاذ الدكتور كمال يوسف
التومي ،أستاذ الهندسة الميكانيكية
والمدير المشارك لمركز المياه
النقية والطاقة النظيفة في معهد
ماساتشوستس للتكنولوجيا - /MIT/
أميركا.
 .13األستاذ الدكتور محمد الصايغ،
مستشار أول للبحوث في منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،في
المعهد الوطني للحساسية واألمراض
المعدية بالواليات المتحدة األميركية،
عميد كلية الطب /2009-2020/
وأستاذ الطب والمناعة في الجامعة
األميركية في بيروت  -لبنان ،وسفير
إقليمي بمكتب  AAHCIفي الشرق
األوسط ورئيس اللجنة التوجيهية
 ،AAHCIومحاضر أول في كلية الطب
بجامعة هارفارد.
 .14األستاذ الدكتور عبدالله حسين
ملكاوي ،مدير جامعة فهد بن
سلطان في المملكة العربية
السعودية.
 .15األستاذ الدكتور مارتن بيستارو،

مساعد نائب مدير جامعة ليستر
للمشاريع العلمية االستراتيجية ،مدير
معهد ليستر لرصد الفضاء واألرض،
وأستاذ الفيزياء الفلكية وعلوم الفضاء
في جامعة ليستر -بريطانيا.
 .16األستاذ الدكتور حميد مجول
النعيمي ،مدير جامعة الشارقة ،رئيس
االتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك.
وتكون مدة العضوية في المجلس
ثالث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو
مدد مماثلة ،ويجوز إعادة تعيين من
انتهت مدة عضويتهم.
ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،
كل
وعلى الجهات المعنية تنفيذه ٌ
فيما يخصه ،وينشر في الجريدة
الرسمية.
ويمتلك سعيد السويدي
خبرات إدارية واسعة في مجاالت
الشؤون اإلدارية والمالية وإدارة
المشتريات وغيرها من الخدمات اإلدارية
في قطاع الخدمات المساندة.
وشغل عدد من المناصب
القيادية في مجاالت العمل الحكومي
والخاص  ،وحقق العديد من اإلنجازات
خالل فترة خدمته الوطنية ،وذلك من
خالل عمله في هيئة كهرباء ومياه
الشارقة لمدة  12عام ،حيث تدرج من
وظيفة مراقب إداري إلى أن شغل
منصب مدير إدارة المشتريات في عام
2005م ،ثم انتقل ليشغل منصب
نائب المدير العام لقطاع الخدمات
المساندة بالهيئة العامة لتنظيم
قطاع االتصاالت والحكومة الرقمية
من تاريخ  21أكتوبر 2012م  ،وتتركز
مهام القطاع على المساهمة في
دعم الهيئة لتأدية مهامها الرئيسية
من خالل تنفيذ البرامج والمبادرات

والمشاريع الوطنية ،وذلك عن طريق
تقديم خدمات مساندة طبقا ألفضل
الممارسات العالمية ،متضمنة خدمات
إدارة الشؤون اإلدارية ،وخدمات إدارة
الموارد البشرية ،والخدمات المالية،
وخدمات االتصال المؤسسي ،والتي
تساهم بشكل مباشر في تحقيق
أهداف الهيئة وتطلعاتها.
أيضا منصب رئيس
كما تولى السويدي ً
مجلس إدارة جمعية الشارقة التعاونية
منذ عام  ،2007وعضو مجلس إدارة
باالتحاد التعاوني بالدولة ،وعضو
مجلس أمناء بصندوق االتصاالت ،كما
عضوا بعدد من اللجان العليا
تم تعيينه
ً
على مستوى الحكومة االتحادية
بالدولة ،وخالل فترة عملة حصل على
العديد من الشهادات ورسائل الشكر
والتقدير من صاحب السمو الشيخ
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
عضو المجلس األعلى لالتحاد حاكم
إمارة الشارقة حفظه الله ،تقدي ًرا
للجهود المبذولة والتي أثمرت عن
تحقيق أرباح عالية وتطور ملحوظ في
الخدمات.
وحصل سعادة سعيد سلطان
السويدي على شهادة بكالوريوس
في الدراسات الدولية عام 1999م،
وشهادة الماجستير في العالقات
الدولية عام 2000م ،من الجامعة
األمريكية في واشنطن في الواليات
المتحدة األمريكية .باإلضافة إلى
شهادة الماجستير في الدراسات
االستراتيجية واألمنية مع جميع الحقوق
واالمتيازات الممنوحة لهذه الدرجة من
قبل القيادة العامة للقوات المسلحة
– كلية الدفاع الوطني (يونيو .)2017
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كهرباء الشارقة تفتتح مبنى جديد إلدارة المنطقة الوسطى
في البطائح على مساحة  1400متر
افتتحت هيئة كهرباء ومياه
وغاز الشارقة مبنى جديد إلدارة
المنطقة الوسطى في منطقة
البطائح بمساحة تتجاوز  1400متر
مربع ويضم أقسام وإدارات توصيل
الكهرباء والماء وخدمة المشتركين
والتفتيش وتمديد الكابالت والحسابات
الفنية والقسم التجاري والصيانة والغاز
والطوارئ والموارد البشرية والتدريب
وذلك في إطار خطة الهيئة التي
تنفيذا لقرار صاحب السمو
أعدتها
ً
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد
القاسمي عضو المجلس األعلى
حاكم الشارقة الخاص بممارسة الهيئة
الختصاصاتها وتوصيل خدمات الكهرباء
والمياه والغاز واالشراف عليها في
المنطقة الوسطى بكافة مناطقها
ومدنها وبهدف تقديم أفضل خدمات
للمشتركين وتيسير الخدمات المقدمة
لسكان المنطقة الوسطى من خالل
الوسائل التكنولوجية الحديثة ومواكبة
التطور الحضاري والعمراني الذي
تشهده إمارة الشارقة.
وتعمل هيئة كهرباء ومياه
وغاز الشارقة على تطوير خدماتها
للمشتركين من خالل السعي الدائم
الستخدام كافة التقنيات الحديثة
المتاحة في تنفيذ أعمالها وتسهيل
اإلجراءات بما يحقق رضا المشتركين،
انطالقا من رؤيتها ورسالتها واألهداف
المرتبطة باستراتيجياتها في إدارة
األصول ،وتطوير الموارد البشرية
والسالمة والبيئة والتواصل الفعال
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والعناية بالمشتركين ،وذلك وصوال
عالميا
لتطلعات الهيئة بأن تكون رائدة
ً
في مجاالت عملها وتقديم خدماتها
لسكان إمارة الشارقة بمواصفات
عالمية وطريقة امنه وموثوقة
ومستدامة.
وتشهد مدن المنطقة الوسطى
بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي،

عضو المجلس األعلى ،حاكم
الشارقة ،نهضة عمرانية وحالة من
االنتعاش ،مدعومة ببنية تحتية مما
يتطلب مزيد من الجهد لمواكبة هذه
النهضة في مشروعات البنية التحتية
الخاصة بشبكات الكهرباء والمياه والغاز
الطبيعي وستعمل هيئة كهرباء ومياه
وغاز الشارقة خالل المرحلة المقبلة
على تنفيذ جملة من المشاريع

التطويرية والتنموية الخاصة بالشبكات
ومحطات التوزيع بمدن المنطقة
سعيا لمواكبة التطور الكبير،
الوسطى
ً
وتحقيقا لخطتها التنموية ،ولرؤيتها
ً
في تحقيق االستدامة وذلك بالتعاون
مع كافة الجهات الحكومية وكبريات
الشركات العالمية والمحلية إلنجاز
المشروعات بجودة وكفاءة وفي
أسرع وقت.

ويأتي إفتتاح المبنى الجديد كإنجاز
يضاف ضمن إنجازات الهيئة وضمن
مسيرة البناء والتطوير تحت ظل
القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة
وتسعى الهيئة لتطوير األداء في
كافة الجوانب اإلدارية والفنية وتوفير
األماكن المناسبة الستقبال المشتركين
وإنهاء اإلجراءات الخاصة بهم في
أسرع وقت ممكن حيث يتم داخل
المبنى الجديد تقديم خدمة متكاملة
إلجراءات توصيل الكهرباء والمياه والغاز
والتفتيش والمتابعة الفنية  ،كما يقع
المبني في منطقة البطائح وبالقرب
من طريق الذيد للتيسير على سكان
المنطقة الوسطى في الحصول على
خدمات متكاملة في نفس الموقع
وتتميز المكاتب الجديدة بمرافق حديثة
وتصاميم تراعي توفير سبل الراحة
للمراجعين من اجل الحصول على
الخدمة المطلوبة في يسر وسهولة
وسرعة انجاز ولتوفير بيئة العمل
المالئمة للموظف مما يسهم في
زيادة االنتاجية.
وتحرص الهيئة على توفير البينة
األساسية والمقار المناسبة لكافة
اإلدارات بجانب الحرص على توفير
الكوادر البشرية وتدريبها وتأهيلها على
أفضل المستويات في التعامل مع
المشتركين وإنهاء معامالتهم في
أسرع وقت وبنظام دقيق  ،كما أن
المقر الجديد تم تزويده بأحدث األجهزة

والمعدات باإلضافة إلى رفع كفاءة
العاملين به بإلحاقهم بدورات تدريبية
متخصصة حول كيفية التعامل مع
المشتركين وذلك الستيعاب األعداد
المتزايدة من المشتركين المترددين
على اإلدارة إلنهاء معامالتهم ،كما
تم توفير اماكن انتظار وشاشات
للمشتركين وتزويد المبنى الجديد
بقاعة استقبال كبيرة .
ومن جانبه أشاد سعادة محمد عبدالله
بن حليس رئيس المجلس البلدي
للبطائح بجهود هيئة كهرباء ومياه وغاز
الشارقة وحرصها على تقديم أفضل
الخدمات ألهالي المنطقة الوسطى
وتيسير االجراءات وتوفير وقتهم
وجهدهم .
ووأوضح سعادة راشد الطنيجي نائب
رئيس المجلي البلدي لمدينة الذيد ان
المبنى الجديد يعتبر إضافة للمنطقة
الوسطى بما فيه من تجهيزات وتقديم
الخدمات الشاملة الخاصة بخدمات
الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي في
مكان واحد وباجراءات ميسرة.
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كهرباء الشارقة تفتتح
مركز جديد لخدمة
المشتركين في منطقة
التعاون
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افتتحت هيئة كهرباء ومياه
الشارقة ،مركز خدمة وإسعاد المتعاملين
بمنطقة التعاون وفق أفضل المواصفات
العالمية والذي يعمل طوال أيام األسبوع
على مدار  24ساعة وذلك للتيسير على
المشتركين وتوفير الوقت والجهد وتقديم
أفضل الخدمات لهم وإنهاء اإلجراءات
في أسرع وقت ممكن ويخدم عدد من
المناطق المجاورة ذات الكثافة السكانية
والتي تضم أكثر من  60ألف مشترك
وذلك في إطار خطة شاملة لتطوير مراكز
خدمة واسعاد المشتركين بالشكل الذي
يتيح إنجاز المعامالت بسهولة ويسر في
ظل وجود خدمات تمتاز بالجودة والكفاءة.
وتستمر الهيئة في تنفيذ مشروعات
التطوير لمراكز خدمة واسعاد المتعاملين
وفق عدد من المعايير واألسس تشمل
تصاميم مبتكرة للمراكز وتوفير خدمات
مميزة لكبار السن وذوي االحتياجات
الخاصة وتوفير نظام لتلقي معامالت
ومطالب المشتركين ،وضمان انجاز
المعامالت خالل دقائق ووضع كاميرات
لمتابعة سير العمل بالجودة والكفاءة

المطلوبة والعمل على تحقيق الرضا عن
الخدمات التي تقدمها الهيئة وغيرها من
المعايير.
يخدم مركز خدمة المشتركين الجديد أكثر
من  60ألف مشترك في مناطق ذات
كثافة سكانية وتستهلك كميات كبيرة
من الطاقة وتزيد فيها نسبة األحمال
مؤكدا أنه تم توفير كوادر فنية متخصصة
وأجهزة ومعدات لضمان تقديم الخدمات
وفق أفضل المواصفات وتجهيز استراحات
للمترددين على المركز وشاشات عرض
وعدد من الكتب والمطبوعات الستثمار
أوقات انتظار المشتركين في القراءة
واالطالع.
المركز الجديد الذي تم افتتاحه
يقع على مساحة  185متر مربع ويقدم
خدمات تحصيل فواتير االستهالك وإقفال
وفتح الحسابات وخدمات القطع والتوصيل
وطلبات فحص العدادات ويقدم خدمات
الرد على مختلف االستفسارات حول
خدمات الهيئة على مدار  24ساعة وفق
معايير عالمية في أسرع وقت وبجودة
وكفاءة عالية مع ضمان جودة الخدمات

من حيث التنظيم وسرعة انجاز المعامالت
وخلوها من األخطاء وإعداد االستبيانات
واستمارات تقييم اآلداء بصفة مستمرة.
ووفرت الهيئة اإلمكانيات الالزمة
للمكتب الجديد حيث وفرت أجهزة الحاسب
اآللي والبرامج الالزمة لتشغيل المكتب
وتم تدريب العاملين الذين سيتولون
عملية التحصيل على البرامج الالزمة
وطرق التحصيل سواء النقدي أو بشيكات
أو ببطاقات االئتمان كما تم تدريبهم على
أفضل الطرق للتعامل مع المشتركين.
وتعمل الهيئة على تلبية متطلبات
المشتركين وتقديم خدمات جديدة
ومتطورة لهم من خالل االعتماد على
التكنولوجيا المتقدمة والتحول الذكي
في تقديم الخدمات.

بالتعاون بين كهرباء الشارقة والقيادة العامة للشرطة
تحويل أنظمة الطاقة الكهربائية بمركز شرطة صير بونعير لصديقة للبيئة

بادرت القيادة العامة لشرطة
الشارقة ،وبالتنسيق والتعاون مع هيئة
كهرباء ومياه وغاز الشارقة ،بتحويل
نظام استخدام الطاقة الكهربائية
واإلنارة بمركز شرطة صير بونعير
الشامل ،إلى نظام الطاقة الصديقة
للبيئة ،إلى جانب إنارة الساحات
دعما لخطط
المحيطة بالمركز وذلك
ً
الترشيد التي أطلقتها القيادة العامة
لشرطة الشارقة من خالل تطبيق
سياسات ترشيد استهالك الكهرباء
في كافة اداراتها ووحداتها ومرافقها
المختلفة.
وأكدت هيئة كهرباء ومياه
وغاز الشارقة أن الهيئة تحرص على
تفعيل التعاون مع كافة الجهات التخاذ
االجراءات الالزمة لترشيد استهالك
الطاقة واالستخدام األمثل لها  ،مشي ًرا
إلى أن الهيئة توفر العديد من برامج
كفاءة الطاقة التي تناسب كافة
المنشىآت وتعمل وفق استراتيجية
واضحة مع كافة الجهات الحكومية
للتوعية بأهمية الترشيد والحفاظ على
الطاقة.

وقال العقيد خالد جاسم
الزرعوني ،مدير إدارة الخدمات
المساندة إن إطالق هذه المبادرة يأتي
في إطار التزام القيادة العامة لشرطة
الشارقة ،بتبني كافة الممارسات التي
تسعى نحو تحقيق أهداف التنمية
المستدامة ،في كافة مرافقها
ومجاالت عملها وأنشطتها المختلفة،
واستغالل الموارد المتاحة بما يتفق
وهذه التوجهات.
ولفت مدير إدارة الخدمات
المساندة ،إلى أن استخدام نظام
“ ”LEDيعمل على تحسين أداء اإلنارة
ويوفر الطاقة الكهربائية بنسبة تزيد
عن  40بالمائة ،مقارنة مع المصابيح
والكشافات التقليدية القديمة.
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مديري اإلدارات بالجامعة.

بهدف مناقشة ودعم التعاون

الجامعة في خدمة وتنمية المجتمع المحلي.

المستمر في مجال البحوث العلمية المشتركة

حضر اللقاء األستاذ الدكتور معمر بالطيب

في بداية اللقاء عرض سعادة مدير

في مجاالت الطاقة والمياه ،استقبل سعادة

نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي

الجامعة مؤشرات التطور المستمر لجامعة

األستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير

والدراسات العليا ،والدكتور صالح طاهر

الشارقة خالل السنوات الماضية في مختلف

جامعة الشارقة ،سعادة سعيد سلطان

الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع،

المجاالت سواء البحثية منها ،أو التعليمية

السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز

واألستاذ الدكتور عبد الله شنابلة مدير معهد

والتدريسية

الجامعة

عددا من
الشارقة بمقر الجامعة .وتناول اللقاء
ً

البحوث للعلوم والهندسة ،والدكتور شوقي

المستمرة في خدمة وتنمية المجتمع

الموضوعات المتعلقة بالبحث العلمي ودور

غناي رئيس قسم تمويل البحوث ،وعدد من

المحلي ،حتى أصبحت الجامعة بدعم وتوجيه

وكذلك

مساهمة

صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن

حاليا دراسة تأثير
المياه في الشارقة ،حيث يتم ً

الشمسية ،وذلك بهدف تصميم نظام تبريد

محمد القاسمي عضو المجلس األعلى

حركة المياه في المنطقة المحيطة بالمحطة

باالمتصاص الحراري الشمسي بسعة  10طن

لالتحاد حاكم الشارقة ورئيس الجامعة (حفظه

على جودة المياه المستخدمة فيها من قبل

في إمارة الشارقة ،من خالل تحليل المحاكاة

الله تعالى ورعاه) من كبريات الجامعات على

فريق مشترك من جامعة الشارقة وهيئة

والنمذجة لتحسين نظام التبريد الشمسي،

المستوى المحلي واإلقليمي ولها مكانة

كهرباء ومياه وغاز الشارقة من خالل تطوير

وكذلك إعداد واختبار أداء النظام في ظل

طبقا
متميزة على المستوى العالمي ،وذلك
ً

نموذج هيدروديناميكي للمياه في المنطقة

ظروف الطقس في اإلمارة.

ألحدث التصنيفات والتقارير الصادرة عن عديد

وما يتعلق بذلك من جودة المياه لفهم

ومن الدراسات التي تم عرضها

من المؤسسات الدولية لتصنيف الجامعات.

الديناميكا المائية وجودة المياه ومصادر التلوث

أيضا دراسة المجمع الحراري
خالل اللقاء
ً

كما أكد سعادة األستاذ الدكتور

الهجين،

المحتملة.

الكهروضوئي

حميد مجول النعيمي على كون جامعة

وكذلك البحث المرتبط بالتوزيع الزمان-

االستراتيجية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

الشارقة اآلن كبرى جامعات الدولة من حيث

المكاني لمناسيب ونوعية المياه الجوفية

نحو تنفيذ مصادر بديلة للطاقة ،حيث ستساعد

عدد الطلبة الدارسين بها والبالغ عددهم أكثر

في الشارقة ،حيث تم تشكيل فريق مشترك

المجمعات الحرارية الكهروضوئية الهجينة

من ( )16500طالب في مرحلتي البكالوريوس

من جامعة الشارقة وهيئة كهرباء ومياه وغاز

على زيادة تغلغل الطاقة المتجددة وتوظيف

والدراسات العليا ،وكذلك عدد البرامج

الشارقة لجمع البيانات من اآلبار المتوفرة

المزيد من الطاقة الشمسية لتسخين المياه

الدراسية ،وفروع الجامعة في مدن خورفكان

والمنتشرة في مناطق مختلفة في الشارقة

وتطبيقات الكهرباء ،واستكشاف أقصى

وكلباء والذيد ،والمعاهد البحثية في مجاالت

لتحليل هذه البيانات وإعدادها في صورة

إمكانات

غير

الطب والعلوم الصحية والعلوم والهندسة

خرائط توضح التوزيع الزمان -المكاني لمناسيب

التقليدية في واقع الحياة بدولة اإلمارات

والعلوم االجتماعية ،هذا باإلضافة إلى

ونوعية المياه الجوفية مما يسهم في

العربية المتحدة .كما تعمل دراسات أخرى

إنجازات الجامعة في مجال البحوث العلمية

الجهود المبذولة لإلدارة المستدامة لموارد

على تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة

عالميا.
المنشورة في أهم الدوريات المصنفة
ً

المياه في الشارقة.

حرارية أو طاقة كهربائية كما هو الحال في

االستفادة

بهذه

وفقا
ً

للرؤية

الحلول

من جانبه أشاد سعادة سعيد سلطان

باإلضافة إلى دراسة تطوير سياسات

السخان الشمسي والمبرد الشمسي ومحطة

السويدي بدور جامعة الشارقة في خدمة

وممارسات إعادة استخدام المياه الرمادية في

الطاقة الشمسية المركزة ( )CSPوالطاقة

قضايا المجتمع المحلي ومساهمتها العلمية

الشارقة ،حيث أن إعادة تدوير المياه الرمادية

الكهروضوئية.

في مجال البحث التطبيقي والموجه لتنمية

تؤدي إلى تقليل الطلب على تحلية المياه

كذلك تهتم أحد الدراسات بالتحليل

مؤكدا على وجود عديد
وتطوير المجتمع،
ً

وتقليل استهالك المياه الجوفية ،ويعمل

االقتصادي التقني والبيئي ألنظمة الهواء

من فرص التعاون البحثي المشترك بين

اآلن فريق مشترك من جامعة الشارقة

الصالح للشرب (إنتاج المياه من الهواء الرطب)،

الجامعة والهيئة ،وبصفة خاصة في مجال

وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة لتقييم

وهي عبارة عن تطوير مشروع بحثي تعاوني

الطاقة المتجددة والمستدامة ،والعمل من

نظام إعادة تدوير المياه وتطويره واقتراح

حول أداء وتحسين وحدات الهواء الصالح

خالل البحث العلمي على دراسة وبلورة

التعديالت والتحسينات المناسبة ،باإلضافة

للشرب في ظل الظروف الجوية والرطبة في

احتياجات إمارة الشارقة في هذا المجال.

إلى دراسة أساليب وتقنيات معالجة المياه

الشارقة .ويهدف المشروع إلى تطوير نظام

الرمادية واقتراح األنسب منها لالستخدام في

مستدام إلنتاج مياه شرب عذبة ونظيفة

تفصيليا لعدد من
عرضا
شنابلة خالل اللقاء
ً
ً

الشارقة.

من الهواء الرطب باستخدام نظام الطاقة

المشروعات البحثية المشتركة الجاري تنفيذها

وفي مجال الطاقة توجد عديد من

المتجددة والنظيفة.

حاليا في مجاالت الطاقة والمياه ،والتي من
ً

حاليا من
المشروعات البحثية الجاري العمل بها ً

كما تم خالل اللقاء اقتراح مزيد من

أهمها في مجال المياه البحث المتعلق بحركة

خالل الفرق البحثية بالجامعة ومنها الدراسة

األفكار والموضوعات البحثية سيتم دراستها

وجودة مياه البحر حول محطة الحمرية لتحلية

الخاصة بنظام تكييف هواء مبرد يعمل بالطاقة

والبدء في تنفيذها خالل المرحلة المقبلة

كما قدم األستاذ الدكتور عبدالله
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كهرباء الشارقة تستقبل  21,600ألف طلب إلعتماد مخططات
وتوصيل الخدمات الدائم والمؤقت خالل عام 2020

استقبلت إدارة الخدمات المشتركة بهيئة
كهرباء ومياه وغاز الشارقة 21,800
ألف طلب إلعتماد مخططات وتوصيل
الخدمات الدائم والمؤقت للمبانى التجارية
والسكنية والصناعية والحكومية والزراعية
في مدينة الشارقة خالل عام  2020منها
عدد  14,308ألف طلب إلعتماد مخططات
وتصاميم المشاريع وعدد  6,663لتوصيل
الخدمات الدائم وعدد  1213للتوصيل
المؤقت.
وأوضح سعادة سعيد سلطان السويدي
رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن
حاليا على مراجعة وتطوير
الهيئة تعمل
ً
اإلجراءات والتحول االلكتروني للتيسير
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على المتعاملين واتخاذ اإلجراءات الالزمة
لتوفير المواد والمستلزمات لتوصيل
الخدمات في موعدها والتنسيق مع
المكاتب االستشارية لمواكبة التغييرات
وأشار إلى أن الهيئة تعمل وفق رؤية
وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور
سلطان بن محمد القاسمي عضو
المجلس األعلى لالتحاد حاكم الشارقة،
رعاه الله ،ومتابعة من سمو الشيخ
سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي
ولي العهد على ضمان استمرارية خدمات
الكهرباء والمياه والغاز وفق أعلى معايير
االعتمادية والكفاءة ،والتحول نحو البنية
الرقمية المتطورة واعتمادها ألحدث

تقنيات وتوصيل الخدمات في موعدها
ودون أي تأخير.
وأوضحت مريم عبيد بن هاشم مدير
إدارة الخدمات المشتركة أن الطلبات التي
استقبلتها اإلدارة خالل عام  2020تضمنت
 14,308ألف طلب اعتماد مخططات
وتصاميم المشاريع تشمل  6365طلب
اعتماد مخططات كهرباء وعدد 3845
اعتماد مخططات مياه و 4099طلبات
اعتماد مخططات الغاز الطبيعي وفيما
يخص طلبات التوصيل الدائم استقبلت
الهيئة عدد  6,663طلب خالل عام 2020
تشمل  2656طلب توصيل دائم للكهرباء
و 1589للمياه وعدد  2418للغاز الطبيعي

مريم عبيد بن هاشم
مدير إدارة الخدمات المشتركة

أما فيما يخص طلبات التوصيل المؤقت
استقبلت إدارة الخدمات المشتركة عدد
 1213طلب خالل عام  2020منها 411
طلب توصيل مؤقت للكهرباء وعدد 802
للمياه.
وأضافت أنه بالرغم من أزمة انتشار
فيروس كورونا خالل الفترة الماضية إال أن
إدارة الخدمات المشتركة تمكنت من انجاز
المعامالت من خالل قنوات إلكترونية
للخدمات على مدار الـ  24ساعة مع اتخاذ
إجراءات وقائية وتدابير احترازية لضمان
الوقاية من فيروس ( كوفيد )19وضمان
استمرارية سير العمل وتقديم جميع
الخدمات ،حيث تم توفير قنوات إلكترونية
لجميع الخدمات التي تقدمها إدارة
الخدمات المشتركة من طلبات اعتماد
مخططات وتصاميم المشاريع وطلبات

التوصيل الدائم والمؤقت لكافة المشاريع
( الكهرباء  ،المياه  ،الغاز الطبيعي ) وذلك
من خالل استقبال الطلبات عن طريق
البريد اإلليكتروني (@msd.electronic
 . ) sewa.gov.aeوأشارت إلى انه تم
تخصيص بريد اليكتروني الستقبال كافة
استفسارات المتعاملين من (@msd
 ، )sewa.gov.aeكما تم توفير خدمة دفع
كافة رسوم إدارة الخدمات المشتركة من
خالل جميع البوابات البنكية والمصرفية
على رقم حساب ( (0011200035020و الـ
( )IBAN AE 05041000001120035020
 مصرف الشارقة اإلسالمي ويتمتنسيق ومتابعة التحويالت المصرفية
والبنكية على البريد اإللكتروني:
() msd.finance@sewa.gov.a

وأكدت أن المعايير المحددة التي وضعتها
إدارة الخدمات المشتركة والتيسيرات التي
قدمتها والتنسيق مع أكثر من  200من
مكاتب االستشارات الهندسية والمقاولين
وتفعيل الشراكة اإلستراتيجية وتوفير
كوادر بشرية متخصصة ومؤهلة للتعامل
ااالليكتروني مع الجماهير واالستمرار في
تطوير مهاراتهم ببرامج تدريبية عن بعد
تعتبر من العوامل المهمة التي ساهمت
في انجاز المعامالت بدقة وكفاءة وتوفير
الوقت والجهد على المتعاملين.
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بهدف تطوير الشبكات وتوصيل الخدمات للمشروعات التطويرية
كهرباء الشارقة تنفذ  15محطة توزيع جديدة خالل 2020

أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن
إضافة  15محطة توزيع جديدة للشبكة بإمارة الشارقة
خالل عام  2020وذلك بهدف تحقيق االستقرار
والثبات للشبكات وتوصيل الكهرباء للتوسعات
والمناطق التطويرية الجديدة.
وأوضح سعادة سعيد السويدي
رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
أن المحطات الجديدة ستعمل على
تلبية االحتياجات وتوصيل الخدمات
للمناطق والمشروعات التطويرية
الجديدة وتتضمن خطة الهيئة تنفيذ
 19محطة توزيع جديدة جهد  33كيلو
فولت في مختلف مناطق إمارة الشارقة
باإلضافة إلى دخول محطة الجادة جهد 132
إلى الخدمة خالل الفترة القادمة .وأكد أن هيئة
كهرباء ومياه وغاز الشارقة تعمل بتوجيهات سامية
لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن
محمد القاسمي عضو المجلس األعلى
لالتحاد حاكم الشارقة ومتابعة سمو
الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان
القاسمي ولي العهد على تنفيذ
المشروعات التي تعزز من جودة
الحياة لسكان اإلمارة والمساهمة
في تحقيق بيئة اقتصادية مستدامة
تعزز القدرة التنافسية إلمارة الشارقة
في مختلف المجاالت .
وأشار إلى أن الهيئة بدأت في
اتخاذ إجراءات لتطوير الخدمات ورفع كفاءة تنفيذ
المشروعات بإشراف من الكوادر البشرية المواطنة .
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وأوضحت المهندسة مي الليم مدير إدارة
التخيل الهندسي أن محطات التوزيع التي تم
إضافتها للشبكة خالل عام  2020تضمنت  3محطات
جهد  132كيلو فولت تشمل محطات
واسط وتالل والطي وعدد  12محطة
توزيع فرعية جهد  11/ 33كيلو فولت.
وأكدت أن المتابعة المستمرة من
الفرق الفنية لتنفيذ المشروعات
تضمن تطبيق أفضل المواصفات
البيئية والجودة واعلى معايير
األمن والسالمة في تنفيذ
وتشغيل المحطات وتشغيل
الشبكة الكهربائية بأعلى مستويات
األداء فنيا كما تعمل على تنفيذ كافة
الدراسات الالزمة لتطوير وتوسعة شبكات
النقل والتوزيع وأنظمة تشغيل وتوليد الكهرباء
ورفع مستوى الكفاءة وتعزيز قدرات المحطات لتلبية
معدالت الطلب المتزايد على الكهرباء.
وأضافت ان خطة الهيئة تتضمن
االستمرار في متابعة التوسعات
الحيوية
المشروعات
وتنفيذ
ومحطات التوزيع الالزمة لتغذية
هذه التوسعات بالكهرباء وكذلك
تعمل على تطوير المحطات
في المناطق القديمة وإضافة
محطات جديدة في المناطق التي
زادت كثافتها السكانية ويتم ذلك عن
طريق الدراسات المستمرة لوضع الشبكات
وتحديد االحتياجات.

للتأكد من جودة المياه في كافة المناطق
فحص  8007عينه في مختبر إدارة محطات المياه والتحليه بكهرباء الشارقة
أكدت هيئة كهرباء ومياه وغاز

لفحص جودة المياه  ،بشكل دوري للتأكد من

في مراقبة جودة المياه في شبكة مدينة

الشارقة أن متوسط المعدل الشهري لعدد

أنها ضمن مواصفات منظمة الصحه العالميه

الشارقه وفحص عينات المياه بجميع مصادرها

عينات المياه التي يتم فحصها للتأكد من

.

كمياه التحليه في خطوط النقل والتوزيع
ومالحظات المشتركين عن جودة المياه

جودة المياه في مختبر إدارة محطات المياه

وأكد أن الهيئة تواكب التطور

شهريا
والتحليه تتراوح بين  550إلى  650عينة
ً

الحضاري والتوسع العمراني إلمارة الشارقة

وفحص مياه حقول اآلبار بشكل دوري .

حيث أشارت إحصائية للهيئة إلى إرتفاع عدد

بشكل مستمر و زيادة عدد نقاط الحصول

كما أوضحت أن عملية زيادة نقاط فحص

عينات المياه التي تم فحصها في مختبر إدارة

على العينات في شبكة مدينة الشارقة

العينات في شبكه مدينة الشارقه الهدف

محطات المياه والتحليه ليصل إلــــى 8007

والتي بلغت حتى اآلن

 55نقطة في

منه مراقبة جودة المياه الواصله للمستهلك .

عينة مياه من مطلع العام الحالي وحتي

مختلف المناطق بمدينة الشارقة.

كما نوهت أن هناك قنوات متعدده لتسهيل
وصول أية مالحظات عن

جودة المياه

شهر ديسمبر  2020وذلك في إطار حرص

وأوضح المهندس فيصل السركال

الهيئة على توفير مياه الشرب للمشتركين

مدير إدارة محطات المياه والتحلية أن مختبر

للمختبر وهي كالتالي اإلتصال المباشر على

بجوده عاليه تتطابق مع معايير منظمة

إدارة محطات المياه والتحليه هو أحدى

المختبر من خالل الرقم ،065021547أو البريد

الصحه العالميه .

مختبرات الهيئة الفنية حيث يوجد بالهيئه 6

االلكتروني

water.dept@sewa.gov.ae

سلطان

مختبرات فنية لمراقبة جودة المياه والحفاظ

أو التواصل مع مركز اإلتصال التابع للهيئه

السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز

عليها من بداية التحليه وحتي وصولها

 991او من خالل الخط الساخن التابع لبلدية

الشارقة أن الهيئة ستتابع أحدث التقنيات

للمشتركين من خالل شبكة يزيد طولها عن

الشارقه حيث يتم تحويل جميع الشكاوى

لفحص جودة المياه والعمل على تطبيقها

 3500كم والمختبرات مزودة بأحدث األجهزة

المتعلقه بالمياه للمختبر.

وتطوير مختبر جودة المياه واتخاذ كافة

والكوادر البشرية المؤهلة لمتابعة فحص

االجراءات الفنيه والتشغيليه لتزويد المشتركين

المياه ،والتأكد من جودتها وعذوبتها في

دائما بمياه شرب ذات جوده عاليه وبمعايير

كافة مناطق إمارة الشارقة على مدار الساعة.

توافق منظمة الصحه العالميه .كما يتعاون

ومن جانبها أوضحت فاطمة األميري فني

مع الدوائر الحكوميه والشركات عند الحاجه

مختبرات بالهيئة  ،أن مهام المختبر تتمثل

وأكد

سعادة

سعيد
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كهرباء الشارقة
تفحص تسربات
المياه في 535
منشآة

أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن االنتهاء
من مراقبة االستهالك وفحص  433مسجد و 60حديقة و42
مدرسة حكومية في مدينة الشارقة خالل عام  2020وذلك
ضمن الخدمة المجانية التي تقدمها الهيئة لفحص تمديدات
المياه للكشف عن التسربات غير المرئية في المباني بهدف
الحد من هدر المياه والحفاظ عليها والتوعية بأهمية المياه
باعتبارها أساس الحياة وأهمية الحفاظ على مواردنا الطبيعة
والعمل على تنميتها واستدامتها لنا ولالجيال القادمة،والذي
أصبح مطلبا حيويا لضمان التنمية المستدامة في كافة
المجاالت.
وأوضح راشد المرزوقي نائب مدير إدارة الترشيد
أن فرق العمل بالهيئة تباشر تقديم الخدمة الجديدة وذلك
وتنفيذا لتوجيهات
بهدف الحفاظ على المياه من الهدر
ً
صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة بضرورة اتخاذ كافة
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االجراءات التي تضمن االستخدام األمثل للمياه والحفاظ
عليها حيث أن هدر المياه يعتبر جريمة في حق المجتمع
وسلوك خاطئ تنهى عنه كل األديان ويؤدي إلرتفاع
فاتورة استهالك المياه بنسبة تصل إلى  40%وأوضحت
االحصائيات أن التسربات غير المرئية في المباني تبلغ 85%
وغالبا تكون في الخط المدفون ما
من أسباب هدر المياه
ً
بين العداد الى الخزان األرضي.
وأوضح أحمد المحضار رئيس قسم الدعم الفني
بإدارة الترشيد أن خدمة مراقبة االستهالك وفحص
المباني التي تقدمها الهيئة تتم من خالل فرق فنية
مدربة ومؤهلة بمستويات عالمية ويشرف عليها عدد من
المهندسين المتخصصين وتتم في وقت قليل مشي ًرا أنه
تم التركيز خالل الفترة الماضية على مراقبة استهالك
المساجد والمدارس والحدائق خالل فترة التوقف نتيجة
ظروف انتشار فيروس كوفيد  19المستجد للتعرف على

أحمد المحضار
رئيس قسم الدعم الفني بإدارة الترشيد

نسبة التسربات في هذه المنشآت والعمل على اصالحها وصيانتها.
وأشاد بتعاون كافة الجهات مع الفنيين وتقديم التسيهالت
الالزمة للدخول إلى المبني وفحص تسربات المياه ،موضحا انه تم
اكتشاف عدد من التسربات الغير مرئية في  12%من المنشآت
التي تم فحصها وتم معالجتها مما ساهم في تخفيض كميات
المياه المهدرة وتخفيض قيمة الفاتورة في المنشآت بنسبة
تجاوزت .40%
وأشار إلى أن هناك عدد من المؤشرات على وجود
تسربات غير المرئية تشمل مالحظة وجود الرطوبة على الجدران
واألسقف واألرضيات ،تصدعات في المبنى ،الصوت الناتج من
التسرب في األنابيب المخفية ،ارتفاع قيمة الفاتورة ومن مخاطر
التسربات أنها تؤدي إلتالف مواد التشطيبات ،مشاكل في التركيبات
الكهربائية ،العفن والصدا بالمنطقة المحيطة وجميع هذه االضرار
مكلفة ماديا ،لذا ننصح بعمل فحص دوري على شبكة المياه في

المنزل وفي حال اكتشاف اي تسرب يجب المسارعة
في اصالحها باستخدام عمالة ماهرة وأماكن حدوث
التسربات تشمل (انابيب المياه ،الخزانات ،المضخات،
األدوات الصحية) ويمكن ألي فرد الكشف التسربات غير
المرئية :من خالل تسجيل قراءة العداد ومن ثم اغلق
جميع الحنفيات داخل المنزل وخارجه (في الحديقة)
لمدة ال تقل عن ساعة ،ثم يسجل قراءة اخرى ،فاذا
وجد اختالف بين القراءتين فهذه داللة على وجود
تسرب.
وأوضح أن إدارة الترشيد تتلقى طلبات الفحص المجانية
للتسربات غير المرئية من خالل هاتف رقم  991:أو عبر
البريد االلكتروني conservation@sewa.gov.ae :
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بهدف تنويع مصادر التوريد وتوفير المواد
وفد من كهرباء الشارقة يزور مصنع الوطنية
للكايبالت ويوروجلف للمحوالت بالحمرية
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زار وفد من هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة  ،مصنع
الوطنية لصناعة الكابالت لإلطالع على التجهيزات وخطوط
اإلنتاج ،وعمل اإلختبارات النهائية للكابالت كما قام فريق من
قسم تمديد الكابالت بإدارة خدمات الكهرباء بزيارة لمصنع
يوروجلف بالحمريه لتصنيع المحوالت وذلك بهدف توفير المواد
الالزمة لتوصيل الخدمات للمتعاملين في موعدها وتوفير
منتجات عالية الجودة وتوفير المخزون الكافي وضمان تزويد
مشروعات الهيئة بالكايبالت والمحوالت وكافة المستلزمات.

وأشار إلى أن الفريق الذي قام بزيارة مصنع يور
جلف للمحوالت ضم نخبة من الكفاءات والكوادر المواطنة
المتخصصة وتأكد من جودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات
الفنية المطلوبة وتم اختيار  % 10من الكمية التي تم االتفاق
على توريدها للهيئة وشملت بمحوالت  2500بعدد 24
ومحوالت  500بعدد  23ومحوالت محوالت  1000بعدد 23
ومحوالت  1500مفرد بعدد  40ومحوالت  1500ثنائي بعدد 25
على ان يتم توريد باقي الكمية خالل األيام القادمة.

وأوضح المهندس حسن الزرعوني مدير إدارة خدمات
الكهرباء بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن الهيئة تحرص خالل
المرحلة الحالية على تنويع مصادر توريد الكايبالت والمحوالت
وكافة المستلزمات لتوفير المواد الالزمة للتوصيل في موعدها
وبدون تأخير حيث تحرص الهيئة على التميز والجودة في
الخدمات التي تقدمها وتعتمد في تحقيق ذلك على التعامل
والتعاقد مع أفضل الشركات .

وأوضح أن الهيئة بدات في اتخاذ عدد من اإلجراءات
لضمان توافر كافة المواد الالزمة لتوصيل خدمات الكهرباء
وذلك ضمن منظومة لالرتقاء بالجودة وتمكين المتعاملين من
الحصول علي خدمات ذات كفاءة عالية وأمنة.

يتطلب ضرورة توفير رقم ايبان بنكي
كهرباء الشارقة تقدم خدمة ذكية السترداد التأمين

أكدت هيئة كهرباء ومياه وغاز
الشارقة على ضرورة توفير رقم ايبان بنكي
للمشترك لالستفادة عن خدمة التحويل
للحساب مباشرة دون الحاجه لمراجعة
الهيئة إلصدار شيك السترداد قيمة
التأمين والعودة الستالمه مرة أخرى عند
اقفال الحساب وذلك في إطار الخدمات
الذكية التي تقدمها الهيئة لتوفير الوقت
والجهد على المشتركين وسرعة إنهاء
معامالتهم
وأوضح حامد طاهر الحاج مدير
إدارة خدمة المشتركين ،أن الخدمة
الجديدة التي وفرتها الهيئة تساهم في
تمكين المشترك من انجاز معاملة اقفال
الحساب واسترجاع التأمين الكترونيا دون

الحاجة لمراجعة الفرع إضافة لما سبق
تم استحداث براءة الذمة كذلك إلكترونيا
وترسل مباشرة للمتعامل عبر رسالة نصية
وتم استكمال ذلك بالتحويل البنكي
للمبلغ المتبقي من التأمين مباشرة
لحساب المشترك في وقت ال يتعدى
تنفيذا لتوجيهات صاحب
ساعات  ،وذلك
ً
السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد
القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم
الشارقة ،بضرورة التيسير على المواطنين
والمقيمين وتقديم الخدمات بأسرع وقت
وبأفضل جودة.
وأكد أن هذه الخدمة تأتي
ضمن استراتيجية الهيئة التي تهدف إلى
تطوير وتحديث الخدمات بشكل مستمر

وفقا الحتياجات وتطلعات المراجعين
وتعتبر هذه الخدمات خطوات نوعية نحو
التحول الذكي للهيئة لضمان لتقديم
أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمشتركين
لضمان الرضا التام وتحسين جودة الخدمات
بما يتماشى مع تطلعاتهم.
وأوضح أن الهيئة تحرص على
تبني أفضل الممارسات العالمية بهدف
رصد رضا الناس عن الخدمات الحكومية
المقدمة إليهم بشكل مستمر ،مشي ًرا إلى
أن الهيئة تحرص على دعم كافة مبادرات
التحول الذكي واستخدام التكنولوجيا
وتطبيقها في زيادة فاعلية أدائها وتعزيز
مساهمتها في تحقيق سعادة المجتمع.
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في أول إجتماع افتراضي
لجنة الترشيد المشتركة بين
كهرباء الشارقة ووزارة
التربية والتعليم تبحث أسباب
زيادة االستهالك في المدارس

عقدت اللجنة الفنية المشتركة بين
هيئة كهرباء ومياه الشارقة ووزارة التربية
والتعليم أول إجتماع افتراضي عن بعد
لبحث ومناقشة اإلجراءات الالزمة لترشيد
استهالك الطاقة والمياه في المدارس
الحكومية بمدينة الشارقة.
وأوضحت المهندسة غادة جمعة سالم
مدير إدارة الترشيد أن الهيئة توفر كافة
الدعم الالزم للجنة المشتركة لتحقيق
أهدافها وتقديم الدعم الفني الالزم لها
لتقييم أوضاع المدارس الحكومية واتخاذ
اإلجراءات الالزمة لترشيد استهالك الطاقة
والمياه بكافة المباني.
وأشارت إلى أن الهيئة لديها خطة
محددة مستمرة في تنفيذها لتفعيل
التعاون والتكاتف مع كافة الدوائر
والهيئات والمؤسسات الحكومية بالشارقة
لترشيد استهالك الطاقة والمياه حيث
نستهدف ترشيد االستهالك في المباني
الحكومية بنسبة ال تقل عن . 30%
وأكدت أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار
حرص الهيئة على اتخاذ كافة اإلجراءات
الفنية والتوعوية لترشيد استهالك
الطاقة والمياه ونشر ثقافة الترشيد
بين كافة فئات المجتمع والحفاظ على
الطاقة والمياه من الهدر واستخدامها
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االستخدام األمثل  ،مشي ًرا إلى أهمية
المدارس باعتبارها منارات العلم والمعرفة
وتفعيل دورها في التوعية بقضية ترشيد
االستهالك يأتي لتحقيق االستفادة من
وتعليما
توجيها
دورها الرائد في المجتمع
ً
ً
وتربية ألجيال المستقبل.
وأضافت أن الهيئة تواصل مساعيها
للتكامل مع كافة الجهات للتوعية بأهمية
االلتزام بترشيد استهالك الكهرباء والمياه
للمحافظة على الطاقة والموارد المائية
من أجل تحقيق المنفعة للمواطنين
والمقيمين واألجيال القادمة.
وأوضح راشد المرزوقي نائب مدير إدارة
الترشيد انه تم خالل االجتماع تحديد
أهداف اللجنة وآليات عملها واستعراض
لتقييم استهالك الكهرباء والمياه في
عدد من المدارس تصل إلى  15مدرسة
واالتفاق على التنسيق وعقد االجتماعات
المشتركة لتنفيذ خطة محددة التخاذ
اإلجراءات الالزمة لسرعة البدء في
تقييم أوضاع استهالك الطاقة والمياه

في المدارس الحكومية والمتطلبات
الالزمة للترشيد وإعداد 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
والتأكد من عدم إهدار الطاقة وعدم
وجود تسريبات للمياه ،ومتابعة إجراءات
الصيانة الخاصة بالكهرباء والمياه في
المدارس الحكومية والتعرف على
الوضع الحالي للمباني ،باإلضافة إلى
تنفيذ محاضرات التوعية بأهمية وطرق
الترشيد والعمل على نشر ثقافة الترشيد
بين أعضاء الهيئة التدريسية والطالب
والطالبات وتنفيذ زيارات ميدانية للمدارس
وتقييم اإلجراءات التي يتم تنفيذها
ومقارنة كميات االستهالك قبل وبعد
تنفيذ إجراءات الترشيد للتعرف على
النتائج التي تم تحقيقها.

كأول جهة حكومية في اإلمارة تطور هذا المجال
كهرباء الشارقة توقع مذكرة تفاهم مع المعهد العالمي المعتمد
لتطوير ممارسات المشتريات والتوريد
وقعت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مذكرة تفاهم
مع المعهد العالمي المعتمد للمشتريات والتوريد Charted
 )Institute for Procurement and Supply (CIPSكأول
جهة حكومية محلية في الشارقة تقوم بهذه المبادرة ؛
وتهدف المبادرة الي دعم أهداف الهيئة االستراتيجية الي ان
تصبح مركزا عالميا للتميز في مجال المشتريات والتوريد في
قطاع الكهرباء والمياه والغاز باإلضافة إلى دعم المبادرات
الهادفة الى ترخيص مهنة المشتريات والتوريد وتمكينها
لدى الهيئة.
وصرح سعادة سعيد السويدي رئيس هيئة كهرباء
ومياه وغاز الشارقة أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها
يتم بموجبها تطوير مجاالت العمل بإدارة المشتريات وتأهيل
وتنمية مهارات موظفي الهيئة في تقديم الخدمات في
مجال التعامل مع منظومة العقود والمشتريات والتوريدات،
تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور
وذلك
ً
سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم
الشارقة بضرورة تطوير مجاالت العمل وفق منظومة ترسخ
مفهوم الشفافية والوضوح والوصول إلى أفضل المعايير
والمواصفات في تقديم الخدمات .
وأشارت السيدة شريفة الزرعوني المسئولة عن

اإلشراف على إدارة المشتريات بالهيئة إلى أهمية تطوير مهنة
مهما في
افدا
ً
المشتريات والتوريد في الهيئة ،بوصفها تمثل ر ً
الحفاظ على الموارد المالية وكيفية استدامتها ،وسوف تعزز مذكرة
التفاهم اشتراطات الحصول على ممارسة هذه المهنة عبر ورش
عمل يقدمها المعهد لموظفي الهيئة حيث تحرص الهيئة على
أن تكون من المؤسسات الرائدة في مجاالت عملها ونموذج في
العمل وتحقيق رضا المتعاملين من خالل الشفافية والمصداقية
التي تتصدر أولويات العمل بالهيئة خالل المرحلة الحالية.
ومن جانبه ،عبر سام اشامبونج المدير اإلقليمي لمنطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا بالمعهد المعتمد للمشتريات
والتوريد ،عن اعتزازه بتوقيع هذه المذكرة مع هيئة كهرباء ومياه
وغاز الشارقة  ،بوصفها أحد أكبر الهيئات الحكومية في الشارقة،
خاصة أن لديها منظومة كبيرة تعنى بعمليات المشتريات والتوريد،
وأن مذكرة التفاهم ستساهم في استخدام كل إمكانيات المعهد
وخبراته في إعداد أنشطة وفعاليات ومحاضرات تسهم في رفع
مهنية واحترافية موظفي الهيئة في هذا المجال.
وقع المذكرة ،في المبنى الرئيسي للهيئة،شريفة
الزرعوني المسئولة عن اإلشراف على إدارة المشتريات بالهيئة ،
وسام اشامبونج المدير اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا بالمعهد المعتمد للمشتريات والتوريد.
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تطوير الشبكات في  23منطقة
وتنفيذ  157محطة توزيع جديدة
جهد  11كيلوفولت بالشارقة
المهندسة مي الليم
مدير إدارة التخيل الهندسي
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كشفت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة

صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد

عن انجاز خطتها لعام  2020لرفع كفاءة الشبكة

القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة بتوفير

الكهربائية وتحسين مستوى األداء لضمان استقرار

البنية التحتية بجودة عالية وتطوير ورفع كفاءة شبكات

واستمرار التغذية الكهربائية طبقا لمعايير الجودة

توزيع الكهرباء لتلبية احتياجات التطور في استخدام

وتقليل فترات األعطال ومواجهة الزيادة المستمرة في

الطاقة الكهربائية وتحقيق التنمية المستدامة.

استهالك الطاقة الكهربائية واألحمال المتوقعه حيث

وأوضح أن الهيئة مستمرة في العمل على استكمال

تم تنفيذ  157محطة توزيع جديدة جهد  11كيلوفولت

خطة تطوير شبكة النقل والتوزيع وتنفيذ محطات

واستبدال المعدات وقطع الغيار في  111محطة وترقية

الكهرباء الفرعية ،ومراعاة شروط االستدامة البيئية،

 26محطة وعمل توسعات جديدة في  7مناطق بمدينة

وفقا ألعلى المعايير وأرقى المواصفات العالمية من

الشارقة وتنفيذ مشروعات لتعديل وتطوير الشبكات

خالل تطبيق أفضل الممارسات للحفاظ على الموارد

القديمة في  23منطقة .

الطبيعية ،وحماية البيئة ،وتخفيض استهالك الطاقة،

وأكد سعادة سعيد السويدي رئيس هيئة

إلى جانب الحرص على مراقبة عمليات الجودة أثناء

كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن الهيئة تولي اهتمام بالغ

التنفيذ ،واستعمال مواد مطابقة للمواصفات وفقا

لتطوير الشبكات واستمرار عمليات التنمية الشاملة في

للمعايير الدولية في االستدامة البيئية ،وكذلك تحقيق

كافة المناطق بإمارة الشارقة وذلك تنفيذا لتوجيهات

من خالل المشاريع

تطلعات سكان إمارة الشارقة

والخطط التي تهدف إلى االرتقاء بمكونات البنية الحديثة

و استبدال الكابالت القديمة بأخرى حديثة وفق أفضل

والقادرة على مواكبة حجم النمو والتطور واالزدهار ،الذي

المواصفات العالمية ،وتخفيض الفاقد من الشبكات

تشهده إمارة الشارقة ،وبالشكل الذي يضمن توفير أرقى

بنسبة ال تقل عن  50%الستكمال مسيرة التطور

الخدمات واالرتقاء بجودة الحياة ،وكذلك دعم النمو

والتقدم وتوفير بنية تحتية صلبة لمواجهة تحديات

االقتصادي والعمراني.

المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت المهندسة مي الليم مدير إدارة التخيل

وأشارت إلى أن الهيئة نجحت في انجاز خطتها

الهندسي بالهيئة ،أن عمليات التطوير الشاملة لشبكات

االستراتيجية لتطوير الشبكات خالل العام الحالي

الكهرباء في مختلف المناطق بإمارة الشارقة تتم وفق

بالرغم من ظروف انتشار فيروس كوفيد  19المستجد

دراسات متخصصة يتم تنفيذها بالتعاون مع كبريات

حيث تم تنظيم أوقات العمل واتخاذ كافة اإلجراءات

الشركات والمؤسسات البحثية العالمية والمحلية  ،والتي

االحترازية لضمان سالمة وصحة فرق العمل .

تستهدف تنفيذ محطات فرعية وتطوير المحطات القديمة
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من خالل مراجعة اإلجراءات
وتحديثها
مركز االتصال وفرق الطوارئ
بكهرباء الشارقة تعلن
جاهزيتها لموسم األمطار
أعلن مركز االتصال وفرق
الطوارئ بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة،
عن البدء في مراجعة اإلجراءات وتحديثها
واالستعداد الكامل وجاهزيتهم الستقبال
موسم األمطار من خالل فرق فنية
متخصصة ومدربة لمساعدة سكان إمارة
الشارقة في مراجعة وصيانة التمديدات
الكهربائية واتخاذ اإلجراءات الوقائية وتأمين
التوصيالت الكهربائية وإجراء التسليكات
وتصريفات المياه التي تتسبب في أخطار
للسكان نتيجة تجمعها على أسطح
المنازل أو في البيوت وتحقيق انسيابية
المياه خالل موسم سقوط األمطار وعدم
تجمعها خاصة في المناطق المنخفضة
وذلك حفاظا على راحة وسالمة أفراد
المجتمع ووفرت الهيئة عدد من وسائل
التواصل لطلب الدعم والمساندة وتقديم
المالحظات من خالل االتصال بمركز
االتصال  991أو الموقع االلكتروني للهيئة
وعبر خدمة الواتس أب على الرقم 800-
 sewaوذلك من أجل الحفاظ على األرواح
والممتلكات.
جاء ذلك خالل االجتماع الذي
عقدته الهيئة بتوجيهات من سعادة
سعيد السويدي رئيس هيئة كهرباء
ومياه وغاز الشارقة وحضره شريف
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عبدالله األحمد مدير إدارة مركز االتصال
المهندس عبدالرحمن كرم مدير مكاتب
الطوارئ وعدد من مسئولي مكاتب
الطوارئ لمرادجعة اإلجراءات الخاصة
بعمل فرق الطوارئ ووضع خطة عمل
متكاملة للتعامل مع البالغات في أسرع
وقت خاصة خالل موسم األمطار التي
تزيد فيه نسبة البالغات ،ترأس اإلجتماع
شريف األحمد مدير مركز االتصال وحضره
مسئولي فرق الطوارئ في مختلف
مناطق الشارقة.
وأكد سعادة سعيد السويدي
رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن
الهيئة تعمل على مراجعة كافة اإلجراءات
والعمل على تحديثها بما يتوافق مع
متطلبات واحتياجات المتعاملين وذلك
تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي

عضو المجلس األعلى لالتحاد حاكم
الشارقة بتقديم أفضل الخدمات لسكان
اإلمارة والقضاء على أية جوانب سلبية
أو مشكالت يواجهها السكان واالستعداد
لمواجهة أية ظروف طارئة.
ووجه فرق الطوارئ بهيئة
كهرباء ومياه وغاز الشارقة ببذل مزيد من
الجهود أثناء حدوث ظواهر جوية طا رئة
مثل األمطار الغزيرة والرياح والتنسيق
والتعاون على مدار  24ساعة يوميا
مع كافة الدوائر والهيئات والمؤسسات
بالشارقة لتقديم أفضل الخدمات لسكان
اإلمارة مثل غرفة عمليات شرطة الشارقة
وغرفة عمليات اإلدارة العامة للدفاع
المدني لمتابعة اإلشارات الضوئية والتأكد
من تشغيلها وضرورة تواجد سيارات الهيئة
في غالبية المناطق بالشارقة لمتابعة
الخطوط.

وأشار شريف عبدالله األحمد
مدير مركز اإلتصال إلى أن األمطار الغزيرة
تؤدي إلى إرتفاع منسوب المياه في
المناطق السكنية مما يؤدي إلى وصول
المياه لبعض لوحات التوزيع في المباني
ويتم في هذه الحالة التعاون مع البلدية
لتنفيذ بعض اإلجراءات الالزمة لتفادي
وصول المياه إلى اللوحات وشفط المياه
وتجهيز فرق من الفنيين إلجراء الصيانة
الالزمة وإعادة التيار في أسرع وقت.
وأكد أن كوادر مركز االتصال
وفرق الفنيين تكون جاهزة ومستعدة
على مدار  24ساعة وتعمل على متابعة
وإصالح أية أعطال تحدث أثناء الظواهر
الجوية الطارئة وأن الكادر الفني العامل
بالهيئة على دراية ومهارة كبيرة بالتعامل
مع األعطال التي تحدث أثناء الظواهر
الجوية الطارئة وخبرة إصالحها ويبذل
جهودا كبيرة إلنجاز مهامه بسرعة وقدرة
ً
ممتازة بالرغم من الظروف الجوية الصعبة
التي يعمل في ظلها .
وناشد السادة المتعاملين بضرورة
التأكد من عدد من األمور قبل التواصل
مع مركز االتصال لالبالغ عن انقطاع التيار
الكهربائي في حاالت سقوط األمطار
تتضمن هذه األمور ضرورة التأكد من هل
انقطاع التيار الكهربائي جزئي أم كلي ؟
وهل االنقطاع في المنطقة بالكامل؟
والتأكد من قواطع الكهرباء الداخلية
وذلك حتى يتمكن موظفو مركز االتصال
من تقديم الدعم والمساندة بسرعة
وكفاءة وتخفيف الضغط عن المركز خالل
هذه الحاالت الطارئة .
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تحت شعار الترشيد مع أجيال الغد
كهرباء الشارقة تختتم أول برنامج توعية افتراضي بالتعاون مع أطفال
الشارقة
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اختتمت هيئة كهرباء ومياه وغاز
الشارقة بالتعاون مع أطفال الشارقة
التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة
القادة والمبتكرين ،أول برنامج توعية
افتراضي بعنوان « الترشيد مع أجيال
الغد « وذلك إلتزاما باالجراءات الوقائية،
حيث تم تقديم الورش العلمية والعملية
بقالب ترفيهي وشارك فيها األطفال
من مختلف المراكز في مدينة الشارقة،
والمنطقتين الوسطى والشرقية البالغ
عددها()14مرك ًزا ،وبلغ عدد المستفيدين
من البرنامج( )75طفل تراوحت أعمارهم
بين  6إلى  12سنة من البنين والبنات.
وأكد راشد المرزوقي نائب مدير
إدارة الترشيد أن الهيئة 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 برامج متخصصة وابتكار تطبيقات
وألعاب الكترونية تساعد األطفال على
تعلم أساليب وسلوكيات الترشيد بطريقة
جذابة وتنظيم محاضرات توعية وفعاليات
ومسابقات عن بعد بالتعاون مع
المؤلفين واألدباء والشعراء والمؤسسات
الثقافية في المجتمع لتأليف قصص
قصيرة وإنتاج أفالم كرتونية ومسرحيات
تناسب الفئة العمرية المستهدفة.
وأوضحت موزة بن دخين رئيس
قسم التوعية والتثقيف أنه تم تنظيم
البرنامج التوعوي خالل شهر سبتمبر في
الفترة المسائية وألول مرة يتم تنظيمه
افتراضيا وذلك نظ ًرا لإلجراءات االحترازية

والوقائية حيث استمر تنظيم البرنامج
على مدار الخمس سنوات الماضية
من خالل التفاعل المباشر مع األطفال
واستعرض البرنامج هذا العام مجموعة
من النصائح وإرشادات الترشيد في
استهالك الكهرباء والمياه لألطفال من
خالل ورقتي وإتاحة الفرصة لألطفال
للتفاعل والنقاش ومشاركة أفكارهم
وضم البرنامج عدد من الورش في
مجاالت ترشيد االستهالك وسلوكيات
التعامل مع الطاقة وتضمن تعريف
األطفال بمراحل انتاج الطاقة وكيفية
نقلها وتوزيعها والتركيز على طرق
االستخدام األمثل بتغيير الممارسات
اليوميه لتكون مرشده ،بجانب ورش
للتعرف على أنواع المصابيح الموفرة
الكساب الطفل المعرفة والخبرة عن
األدوات والتقنية الموفرة للطاقة ،وتم
خالل البرنامج التعريف بالشخصيات
الكرتونية قطورة وكهروب وشخصية
ساعة الترشيد ( بيك مان ).

كهرباء الشارقة تنظم
ورشة اإلرشاد الوظيفي للتوعية بنظم العمل
نظمت هيئة كهرباء ومياه
الشارقة وغاز ورشة عمل بعنوان
« اإلرشاد الوظيفي» ضمن برامج
ومبادرات بناء قدرات العاملين
وتوعيتهم باإلجراءات والنظم واللوائح
والقوانين المنظمة لسير العمل
وحقوقهم وواجباتهم .
الناخي
بدور
وأوضحت
رئيس قسم التدريب أن هذه الورشة
وغيرها من البرامج التدريبية التي
تنظمها الهيئة بأكاديمية سيوا تأتي
تواكبا مع رؤية الهيئة واستراتيجيتها
لتنمية الموارد البشرية ،مستهدفة
جميع العاملين بالهيئة في مختلف
المستويات الوظيفية مشيرة إلى
أهمية متابعة البرامج التدريبية وتوفير

كافة المقومات وكل ما من شأنه
دعم أعمال الورش والبرامج التدريبية .
قدم ورشة العمل محمد عبد الكريم
وأمنه ماجد العويس من اإلدارة
القانونية
وأكد محمد عبد الكريم أن
هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة
متواصلة من الورش التي يتم تنفيذها
لتوفير مخرجات تخدم الكوادر البشرية
وتطوير قدرات العاملين  ،بما يعزز لدى
الموظفين الوعي ،والمهارة الكافية؛
لتطبيق مفاهيمها ،والرقي بالخدمات
التي يقدمونها وفق منظور علمي
متطور يعكس تطلعات الهيئة لتكون
ضمن أفضل الهيئات العالمية.

وفي نهاية الورشة تم
تقديم بعض النصائح للمشاركين في
الورشة وعددهم تجاوز 17من مختلف
المستويات الوظيفية التي تسهم
في تطبيق اللوائح والنظم لتوفير
بيئة عمل ايجابية وتنمية الوعي لدى
الموظفين.
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للتأكد من تطبيق اشتراطات السالمة والحفاظ
على الصحة
كهرباء الشارقة تفحص  413خزان مياه في
المنشآت خالل عام 2020
أعلنت هيئة كهرباء ومياه
الشارقة أن عدد الخزانات التي تم
معاينتها وفحصها في المنشآت الصناعية
والسكنية والتجارية خالل عام  2020تجاوز
 413وذلك ضمن الخدمة التي أطلقتها
الهيئة لسكان إمارة الشارقة لفحص عينات
الخزانات مجانا 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.
	 وأكد المهندس فيصل السركال
مدير إدارة محطات المياه والتحلية بهيئة
كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن معاينة
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وفحص الخزانات تأتي ضمن الخدمات
التي توفرها الهيئة تنفيذا لرؤية وتوجيهات
صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن
محمد القاسمي عضو المجلس األعلى
حاكم الشارقة بضرورة توفير أفضل
الخدمات لسكان اإلمارة والعمل على
اتخاذ كافة اإلجراءات التي تضمن الحفاظ
على الموارد المائية.
وأشار إلى ضرورة تعاون المشتركين
واتخاذ كافة االجراءات للحفاظ على نقاء
وجودة المياه من خالل المتابعة الدورية
لتنظيف وصيانة خزانات المياه وأال تترك
الخزانات بالشهور والسنين بدون تطهير
وتنظيف مما يؤثر على خواص الماء
الطبيعية والكيميائية ويؤدي إلى تنشيط
أنواع معينة من البكتريا الضارة والطحالب
التي تضر بصحة اإلنسان وتجنبا ألمراض
تلوث المياه.

المهندس فيصل السركال
مدير إدارة محطات المياه والتحلية

وأوضح أن المياه التي تضخها
	 
الهيئة بشبكة المياه الرئيسية والتي
تصل إلى الخزانات ذات جودة عالية
وضمن معايير منظمة الصحة العالمية ،
مشي ًرا إلى أهمية تركيب الخزانات األرضية
والعلوية المناسبة لكل منزل ومشروع
واتباع المواصفات السليمة في تخزين
المياه حرصا على صحة األفراد .
وأشار إلى ضرورة االلتزام بعدد
من الضوابط المهمة إلنشاء خزانات
المياه تتضمن أن يكون موقع الخـزان
نظيفا وبعيدا عن الروائح الكريهـة والدخـان
واألتربـة والملوثات وأن يتم عزله عزال كامال
ومحكما لمنع تسرب الماء من الخزان أو

اختالط ماء الخزان بمصادر أخرى خارجية،
وكذلك عزال حراريا للحفاظ على درجة حرارة
ماء الخزان.
وأضاف ان الفرق الفنية بالهيئة
تقوم بجوالت التفتيش الدورية للتأكد من
نظافة وسالمة خزانات وتمديدات المياه
في المباني ،والتزام المالك بتعقيمها
وفقا للمعايير الصحية المطلوبة وفي
حالة وجود تلوث بكتيري يطلب من مالك
المبنى والمستهلكين عدم إستخدام
الماء للحفاظ على الصحة العامه و متابعة
تنظيف الخزانات والتوصيالت الداخليه
للمبنى 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 .
ومن جانبها أكدت فاطمة
األميري فني مختبرات أن فرق التفتيش
بالهيئة تبذل جهود كبيرة في مجال
الحفاظ على المياه حيث تم خالل عام
 2020التركيز على التفتيش على الخزانات
في القطاع الصناعي وتم فحص أكثر
من  413خزان.
وأشارت إلى ان االشعارات التي تم
تسليمها للمشتركين تنوعت بين تنظيف
الخزان و توفير غطاء محكم وإستبدال

المضخات التي تؤثر في جودة المياه
وأوضحت أن الهيئة تبذل جهودا كبيرة
وتقوم بدور فعال في توعية األفراد
عن طريق وسائل اإلعالم المختلفة
المسموعة والمرئية والمقروءة لتوجيههم
نحو أهمية تركيب الخزانات المناسبة
والتنظيف الدوري لها حفاظا على الصحة
والسالمة كما تم أرفاق ملف اإلرشادات
التوعية للحفاظ على نظافة الخزانات مع
الفواتير الشهرية بشكل دائم .
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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كهرباء الشارقة
تنجز  200كم
من شبكة الغاز الطبيعي
بمناطق السيوح

أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
تمديد خطوط الغاز الطبيعي في 9
مناطق بالسيوح تشمل مناطق ( - 1
 10 13- - 8 - 7 6 -- 4 - 3 - 2بطول
إجمالي يبلغ  200كم  ،كما تعمل حاليا
على تنفيذ خط استراتيجي من محطة
الرحمانية إلى منطقة مويلح التجارية
بطول  16كم لخدمة المنطقة وعدد
من المناطق والمشاريع التطويرية مثل
الواحة ونسمة والزاهية وذلك في إطار
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جهود الهيئة لتوسيع قاعدة المستفيدين
من مشروع الغاز الطبيعي تنفيذا للرؤية
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 إمارة الشارقة
وتشجيع استخدام الغاز الطبيعي كوقود
بديل للمحافظة على البيئة والتيسير على
سكان اإلمارة وتقديم افضل الخدمات
لهم.
وأوضح سعادة سعيد السويدي رئيس
هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن

مشروع استخدام الغاز الطبيعي كوقود
بديل بالشارقة يمثل تجربة رائدة وانفراد
مدينة الشارقة بهذا المشروع ووجود
شبكة متكاملة لتوزيع الغاز الطبيعي
بها يمثل بنية أساسية قوية ومتطورة
تساهم في استمرار مسيرة التطور
نجاحا كبي ًرا حيث بلغت
وحقق المشروع
ً
شبكة تمديدات الغاز بالمدينة بلغت أكثر
من  1980كيلو متر في مدينة الشارقة
باإلضافة إلى تنفيذ تمديدات الغاز
بخورفكان بطول  90كيلومترا وتنفيذ
تمديدات الغاز الطبيعي بمدينة كلباء
بطول  120كيلومترات .مؤكدا أن الهيئة
تحرص على تيسير اإلجراءات الالزمة
لتوصيل الغاز الطبيعي ويجري حاليا تنفيذ
المزيد من التمديدات في الشبكة وخاصة
في المناطق السكنية الجديدة .

وأكدت المهندسة أمنه بن هده مدير
إدارة الغاز الطبيعي أن شبكة الغاز
الطبيعي ومحطات الضخ تعمل وفق
أفضل المواصفات الفنية وتم مراعاة
أعلى نظم األمان والسالمة العالمية في
إنشاء الشبكات والمحطات التي تخدم
عدد من المناطق والتوسعات الجديدة
والمشروعات التطويرية
وأشارت إلى أن خطة الهيئة تهدف 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  5محطات تعمل
وفق أفضل المواصفات العالمية وتشمل
محطة المجاز ودوار الصناعية الخامس
ومحطة الرحمانية الجديدة ومحطة كلباء
ومحطة خورفكان .
وأضافت أن الهيئة تحرص على تشجيع
سكان الشارقة على استخدام الغاز
الطبيعي كوقود بديل لالستفادة من
الفوائد المتعددة التي يحققها مقارنة
باستخدام الغاز المسال « االسطوانات «
سواء في الحفاظ على البيئة أو توفره
طوال ساعات اليوم واألمان والسالمة،
حيث يتم تطبيق أرقى وأدق المواصفات
ومعايير الجودة واألمان في تمديدات

الشبكة باإلضافة إلى أسعاره التنافسية
مقارنة باستخدام االسطوانات حيث
يقل سعره بنسبة  60%عن استخدام
االسطوانات  ،كما أن اسطوانات الغاز
أحيانا تعطي شعلة كبيرة من اللهب
مما يوحي بأنها تعطي حرارة أكبر من
الغاز الطبيعي وهذه االسطوانات تكون
مخالفة للمواصفات القياسية وتؤدي
إلى إهدار الطاقة بدون الحاجة إليها
وتتسبب في أخطار وحوادث كثيرة وتحتاج
اسطوانات الغاز التخاذ مجموعة من
التدابير الوقائية الالزمة لها مثل وضعها
بمكان جيد التهوية وبعيد عن مصادر
الحرارة الشمسية والمطابخ وعدم وضع

المواد القابلة لالشتعال واالحتراق بالقرب
منها والتأكد من اغالق صمامها بعد
اإلنتهاء من استعمالها ونحو ذلك من
اإلجراءات المهمة لذا يكون الغاز الطبيعي
أمثل وأوفر ويحقق األمان والسالمة في
استخدامه .
وأشارت إلى أنه تم توفير عدة طرق
للتواصل مع اإلدارة تشمل مركز اإلتصال
 065026660الموقع االلكتروني الرسمي
للهيئة  sewa.gov.aeتطبيق الهيئة
SEWA APPالواتساب . 0565113262
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بدء البرنامج التدريبي لطالب وطالبات الجامعات
في إطار التواصل المستمر بين هيئة كهرباء ومياه
الشارقة والمؤسسات والهيئات التعليمية بدأ قسم التدريب
الفني في تنفيذ برنامج تدريب متخصص لطالب وطالبات عدد
من الجامعات المحلية المختلفة حيث انطلق البرنامج خالل الربع
األول من العام الحالي بتدريب عدد  25طالب وطالبة.
واوضحت بدور الناخي رئيس قسم التدريب أن البرنامج
يتضمن تدريب الطالب على أحدث نظم العمل الفنية واإلدارية
وتشغيل محطات إنتاج توزيع الكهرباء وتحلية المياه وتأهيلهم
لسوق العمل ويشرف على تنفيذ البرنامج التدريبي المهندس
محمد عبدالفتاح خير الله والذي يقدم من خالل البرنامج الذي
يتم تنفيذه عن بعد شرح تفصيلي عن محطات اإلنتاج والتوزيع
والمعدات الكهربائية الموجودة بداخلها وأنواع المحوالت
الكهربائية ومفاتيح الجهد العالي وطريقة عملها ،باإلضافة إلى
أنواع أجهزة الوقاية المختلفة وطريقة عملها وأجهزة التحكم
واإلنذار المتطورة الموجودة بالمحطات كما يقدم البرنامج تحليل
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األنظمة الكهربائية  ،حماية الشبكات  ،هندسة التوزيع وفحص
المحوالت باإلضافة إلى عدد من المحاور اإلدارية والتعريف
بالنظم والقوانين واللوائح المنظمة لسير العمل بهدف
تنمية المهارات األساسية للطالب والطالبات بأسلوب عملي
وتطبيقي والعمل كفريق مما يؤهل الطالب والطالبات
للعمل في مختلف الجهات الحكومية والخاصة

توصيل الكهرباء لعدد  294موقع
وتركيب  1663عداد جديد بالشارقة خالل  19يوم
أنجزت إدارة خدمات الكهرباء
بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة توصيل
وتشغيل التيار لعدد  294موقعا وتم
تركيب وتوصيل  1663عداد كهرباء في
مدينة الشارقة خالل  19يوم فقط خالل
الفترة من  17ديسمبر  2020إلى  4يناير
 2021وذلك بعد التفتيش واستيفاء كافة
اجراءات األمن والسالمة وذلك حرصا
من الهيئة على تقديم أفضل الخدمات
لسكان إمارة الشارقة والتيسير عليهم.
وأوضح سعادة سعيد السويدي رئيس
هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن الهيئة
تعمل على تطوير اجراءاتها وتقديم
أفضل الخدمات للمتعاملين بجوة وكفاءة
عالية وتعمل على تنفيذ توجيهات
صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن
محمد القاسمي عضو المجلس األعلى
لالتحاد حاكم الشارقة بضرورة اتخاذ كافة
اإلجراءات لتطوير الخدمات وضمان أمن
وسالمة سكان إمارة الشارقة.
وأشار إلى أن الهيئة تحدد تاريخ
التوصيل ألية منشأة بناء على األحمال
ويتم إعطاء األولوية للمشروعات السكنية
ويتم حاليا توفير المحوالت والمواد الالزمة
للتوصيل ووضع جدول زمني للتوصيل
ألية طلبات تم استالمها .
وأكد المهندس حسن الزرعوني
مدير إدارة خدمات الكهرباء أنه تم توصيل
وتشغيل التيار الكهربائي لجميع الطلبات
وفق أفضل المواصفات التي تحقق
األمن والسالمة كما تم توفير عدد من
القنوات للتواصل مع المتعاملين وتلبية
متطلباتهم والتي شملت مراجعه إدارة

خدمات الكهرباء أو التواصل عن طريق
واتساب رقم  065021576أو عن طريق
البريد اإللكتروني commercial@sewa.
. gov.ae
وأضاف أن الهيئة تسعى لتطوير
شبكات ومحطات توزيع الكهرباء في

كافة مناطق إمارة الشارقة بحيث ال
تستغرق الفترة المحددة لتوصيل الكهرباء
إلى المباني السكنية والتجارية في
كافة مناطق بإمارة الشارقة سوي أيام
قليلة بعد انجاز المنشأة واستالم طلبات
التوصيل الدائم للكهرباء.
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المهندسة موزة الزعابي
مدير إدارة كهرباء ومياه كلباء

بتكلفة  10ماليين درهم
كهرباء الشارقة تنجز مشروع تطوير محطتي
توزيع جهد  33كيلوفولت بكلباء
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أنجزت إدارة كلباء بهيئة كهرباء
ومياه وغاز الشارقة مشروع تطوير وترقية
محطتي توزيع الحصن ومربع 19جهد 33
كيلوفولت في مدينة كلباء باإلضافة إلى
المشروعات التطويرية لتعديل الشبكات
بتكلفة تجاوزت  10ماليين درهم بهدف
تعزيز وتقوية الشبكات في مدينة كلباء
وشملت عملية التطوير استبدال وإضافة
محوالت وتركيب مكثفات ومفاتيح
كهربائية جديدة .
وصرح سعادة سعيد السويدي
رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
بأن الهيئة تعمل على توفير أفضل
الخدمات لسكان مدينة كلباء ومواكبة
المشروعات التطويرية التي تشهدها
المدينة وتوفير البنية التحتية لمشروعات
الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي تنفيذا

لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
عضو المجلس األعلى لالتحاد حاكم
الشارقة وفق خطة زمنية محددة
وبأفضل المواصفات الفنية وتطبيق
أحدث تكنولوجبا ،مشي ًرا إلى ان
المشروعات التطويرية ستشمل كافة
المناطق في مدينة كلباء لتلبية الطلب
المتزايد على الطاقة والمياه وتحقيق
المزيد من اإلنجازات لخدمة مسيرة
التقدم والتنمية في إمارة الشارقة.
وأوضحت المهندسة موزة
الزعابي مدير إدارة كهرباء ومياه كلباء
أن تنفيذ مشروع تطوير وترقية محطتي
التوزيع بكلباء يهدف لتحقيق االستقرار
والثبات لشبكة الكهرباء واستيعاب
الحموالت االضافية وتضمن التطوير

في كل محطة ،استبدال عدد  2محول
( ) 10MVAبثالثة محوالت جديدة ( 15
 )MVAوتركيب مكثفات كهربائية  ،كما
تم استبدال المفاتيح الكهربائية القديمة
بأخرى جديدة مع إضافة مغذيات
كهربائية
وأشارت إلى أن المحطتان ستعمالن
بعد تطويرهما على استقرار الشبكات
وتوفير خدمات متميزة في مناطق
الحصن ،الخوير ،العاقولة ،مربع ،19
منطقة الساف ومربع  20وستساهم
في توفير الخدمات للمشاريع التوسعية
بالمنطقة ومنها مشروع المباني التجارية
بمنطقة سهيلة ومشروع سوق السمك
والخضروات.

دراسات وبحوث

المعلومات المائية الحضرية:
الماضي والحاضر والمستقبل

«المعلومات المائية هي تدمج المعرفة
من المجاالت االجتماعية والتقنية إلنشاء
ما يسمى بالمعرفة المرتبطة  ،والتي
تهتم بفهم كيف يكون للتدخالت التقنية
عواقب اجتماعية وكيف أن التغييرات
االجتماعية الناتجة تؤدي بدورها إلى
تطورات تقنية جديدة».
المعلومات المائية لديها تطورات كبيرة
إلظهارها عبر دورة المياه بأكملها .ويرجع
ذلك إلى استمرار التوسع الحضري في
تسريع تركيز الطلب المتزايدة باستمرار
على خدمات المياه في المدن والمدن
الكبرى حول العالم  ،ومع قدم البنية
التحتية للمياه في المناطق الحضرية
وتأخر االستثمارات ذات الصلة  ،فإن البيئة
ذكاء
الحضرية بحاجة ماسة إلى حلول أكثر
ً
قائمة على المعلومات المائية أكثر من
أي مجال آخر.

لغز المعلومات المائية
البيانات والتحليالت ودعم القرار ( التخطيط
الرسمي  /التصميم والشعور المجتمعي
 /التواصل  /المشاركة) في محاولة
القتراح طرق متعددة للتفكير في المجال
واإلشارة إلى مستقبل واعد.

إنشاء بني تحتية توزيعية جديدة
يتيح التوافر المتزايد للمعلومات (والقدرة
على التحكم عن بعد) للقطاع التفكير
بجدية واكتساب الثقة في إعادة هندسة

ممارسات إدارة المياه.

تحليالت جديدة
لفهم هذا الكم المتزايد من المعلومات
كبيرا
تقدما
 ،أحرزت األبحاث والممارسات
ً
ً
نحو تحليالت أفضل  ،بما في ذلك :
( )iقادرة على استخراج معلومات قيمة
من البيانات
( )iiإجراء عمليات محاكاة عشوائية أفضل
لتحسين القدرة على إنتاج سالسل زمنية
أطول لتطوير سيناريوهات طويلة األجل
واختبارها.
( )iiiإجراء تحسين متقدم لتحديد أفضل
الحلول في هذه البيئة الغنية بالمعلومات
؛
( )ivتوفير سبل جديدة للتصور وفهم
مفاضالت القرار داخل المساحات القرارات
المعقدة.
أشكال جديدة من صنع القرار التفاعلي
تعدد األوجه  /تعدد التخصصات  /تعدد
أصحاب المصلحة  /طبيعة إدارة المياه
ترتقي إلى طرق جديدة تشمل األلعاب
الجادة والواقع المعزز  /االفتراضي
(المختلط) ومجملها تعمل على تحسين
إبداعيا و
التفكير النقدي وحل المشكالت
ً
العمل بروح الفريق الواحد .كما أنها تسمح
ألصحاب المصلحة بتجربة القرارات والنتائج
في بيئة آمنة وممتعة.

خارطة طريق المعلومات المائية:
-االستفادة من أفق البيانات الجديد

أعداد د .عالء الدين محمد الحسن
إدارة المياه

انتشار األنظمة الذكية (بما في ذلك
التطورات في المدينة الذكية وبشكل
أعم ميدان إنترنت األشياء) فأن البيانات
انتشارا.
أصبحت أكثر
ً

الحصول على المزيد من النماذج الحاليةمن المتوقع أن يزود خط النشاط هذا
القطاع بمزيد من التقدم لتشكيل توائم
رقمية للمرافق.

التخطيط ألنظمة وخدمات(  (�Cy )ber-Physicalأكثر مرونة
آمان البيانات والنماذج الجديدة ،زاد من
كفاءة البنى التحتية للمياه وطوال حياتها،
من التصميم إلى البناء إلى التشغيل.

التدريب والمشاركة والتواصلتتيح التطورات في إعادة التفكير وتجارب
أكثر مغامرة ومرح في أفق متخذ القرار.

الخالصة:
تؤكد الحاجة إلى فهم المرونة في دور
المعلومات المائية ودورها كرابط قوي
بين العلم والسياسة ،وبين أنظمة المياه
والعمليات الحضرية وكذلك بين التكنولوجيا
والمجتمع والبيئة.
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بهدف تطوير األداء
وتعزيز القدرات
كهرباء الشارقة تنظم
برنامج التميز في
خدمة المشتركين

نظمت هيئة كهرباء ومياه
وغاز الشارقة برنامج تدريبي مكثف
بعنوان التميز في خدمة المشتركين
استهدف كافة المستويات الوظيفية
بمراكز خدمة المشتركين ومركز
االتصال وشارك في البرنامج أكثر من
 70موظف وذلك ضمن استراتيجية
الهيئة من أجل بناء قدرات وتنمية
مهارات الموظفين والطالب والطالبات
وبما يسهم في تطوير األداء وتعزيز
القدرات التنافسية وتحقيق األهداف
اإلستراتيجية ،في إطار سعي الهيئة
ألن تكون واحدة من أفضل الهيئات
العالمية.
وأكد سعيد القصير مدير إدارة
الموارد البشرية أن الهيئة تعمل على
تنفيذ توجيهات من صاحب السمو
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد
القاسمي عضو المجلس األعلى
حاكم الشارقة بالتركيز على تطوير
مهارات الكوادر البشرية وتقديم أفضل
الخدمات للمشتركين من خالل تقديم
أفضل البرامج التدريبية المتخصصة
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للموظفين داخل وخارج الدولة ،مشي ًرا
إلى أن البرامج التدريبية التي تقدمها
الهيئة تتم بالتعاون مع عدد من
المؤسسات والشركات والمراكز البحثية
العالمية وتحرص الهيئة على توفير
البيئة المناسبة لتنمية وتطوير الكوادر
البشرية لتحقيق أقصى استفادة
ممكنة من البرامج التدريبية.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل
باستمرار على تطوير مراكز خدمة
المشتركين وتأهيل موظفيها لتقديم
الخدمات الذكية والتعامل مع الجماهير
وفق أفضل األساليب الحديثة وبجانب
ذلك تعمل على توفير كافة اإلمكانات
المادية واألجهزة الحديثة بمراكز خدمة
المشتركين لضمان الجودة والدقة
في كافة المعامالت.
قدمت برنامج التميز في
خدمة المشتركين على مدار شهر
كامل المحاضرة عبير ناصف المتخصصة
في التنمية البشرية وتطوير المهارات
الشخصية وأوضحت المحاضرة عبير
ناصف أن محاور البرنامج تضمنت

التركيز على السمات الواجب توافرها
في مقدم الخدمة الناجح والقواعد
السلوكية للتعامل مع المشتركين
حسب نوع المعاملة سواء كانت
خدمة أو شكوى أو مقترح ومعوقات
االتصال باآلخرين سواء من ناحية
السلوكيات أواختيار الكلمات والتعبيرات
غير اللفظية ودورها في االتصال
وهو ما يعرف بلغة الجسد وأنماط
الشخصيات وصفاتها وكيفية التعامل
مع كل منها وكيفية االتصال الناجح
مع المشتركين.
وأشارت إلى انه تم تقسيم
موظفي المراكز إلى مجموعات واتخاذ
كافة اإلجراءات الوقائية واإلحترازية
وتقدم البرنامج على مدار شهر كامل
وإجراء قياس لقدرات المشاركين أثناء
البرنامج وتقييم مهاراتهم ومتابعة
عمليا في ماركز الخدمة
تنفيذ البرنامج
ً
ومركز االتصال .

كهرباء الشارقة تعزز
القدرة التنافسية
لمصنع زالل بمنتجين
جديدين
تواصل هيئة كهرباء ومياه وغاز
الشارقة العمل على تطوير مصنع مياه
زالل وتعزيز قدرته التنافسية وااللتزام
بمسئوليتها المجتمعية من خالل
إضافة منتجات جديدة يتم توزيعها
مع المياه حيث أضافت الهيئة منتجين
جديدين بمواصفات عالية هما المناديل
المبللة والمعطرة وكذلك معقم
اليدين بأسعار رمزية ويتم توصيلهم
مجانا وذلك ضمن استراتيجية
للمنازل
ً
الهيئة التي تهدف إلى توفير أفضل
الخدمات لسكان إمارة الشارقة ودولة
اإلمارات .
وأكد علي أحمد علي الكندي
مدير إدارة مصنع مياه زالل أن الهيئة
حريصة على تبني المبادرات المجتمعية
التي من شأنها ضمان تقديم خدمات
نوعية متميزة لسكان إمارة الشارقة.
وأشار إلى أن مصنع مياه زالل يعمل
وفق أفضل المعايير العالمية على
توفير المياه المعبأة النقية باعتبارها
نوعا من الخدمات األساسية والعامة
ً
بأعلى مستويات الجودة للمحافظة
على صحة وسالمة الجمهور وتلبية
تنفيذا
احتياجاتهم ومتطلباتهم وذلك
ً
لتوجيهات صاحب السمو الشيخ
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة
وتطبيقا لمتطلبات ومعايير اللقب
ً
الذي فازت به «الشارقة مدينة صحية»،
موضحا أن منتجات مصنع مياه زالل
ً
تتطابق مع أحدث مواصفات ومعايير

صناعة المياه العالمية وأنها تخضع
لعملية تطوير متواصل يتواكب مع
متطلبات العصر باإلضافة إلى أن
مصنع مياه زالل يعتمد في منتجاته
على معالجة المياه الجوفية الطبيعية
وتنقيتها وتحسين وتطوير صناعة المياه
المعبأة ومواكبة التكنولوجيا الحديثة
في هذا المجال وتقديم خدمات
متطورة تلبي متطلبات المستهلكين
وتحقق رضائهم الكامل.
وأكد أن الهيئة مستمرة في
تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة
العمل بمصنع مياه زالل ليكون ضمن
أفضل المنتجات العالمية والعمل
على توفير إمدادات مياه شرب معبأة
ذات جودة عالية لكافة الفئات في
إمارة الشارقة من منطلق حرص سموه
على الصحة العامة .
وأوضح إلى أن إضافة خط
إلنتاج المناديل المبللة والمعطرة
بأسعار تنافسية تهدف إلى توفير
هذه المنتجات الضرورية وتوصيلها

للمنازل كخدمة تقدمها الهيئة في
اطار التزامها بالمسئولية المجتمعية
وكذلك العمل على دعم وترويج
منتجات المصنع والتعريف بالمميزات
النوعية والفريدة التي تمتاز بها مياه
زالل ويمكن طلب منتجات مصنع زالل
أو المنتجات الجديدة من خالل الواتس
آب أو االتصال على الرقم المجاني
 8006666أو من خالل الموقع
االلكتروني للمصنع www.zulal.ae
أو من خالل البريد االلكتروني order.
. zulal@sewa.gov.ae
وأشار إلى أنه بفضل تميز
منتجات مصنع مياه زالل واتباع أفضل
اإلجراءات والنظم حصل المصنع
على شهادة الجودة العالمية ايزو
 9001/2000باإلضافة إلى شهادة
تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة
هاسب ( ،)HACCPكما حصل المصنع
على عالمة الجودة اإلماراتية والتي
تصدرها هيئة اإلمارات للمواصفات
والمقاييس واستطاعت منتجاته أن
تكسب ثقة الجماهير وإقبالهم عليها .
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لخدمة أهالي شيص والمشروعات التطويرية
كهرباء الشارقة تكشف عن تشغيل محطتي توزيع جهد  33كيلو فولت بخورفكان

44

كشفت هيئة كهرباء ومياه
وغاز الشارقة عن تشغيل محطة
األنفاق بخورفكان جهد  33/11كيلو
فولت والتي ستعمل على ربط شبكة
منطقة شيص بالشبكة الرئيسية
للكهرباء واالستغناء عن المولدات
الكهربائية في المنطقة كما ستخدم
المحطة الجديدة مشروعات إنارة طريق
خورفكان وخدمات األنفاق سواء
الخاصة باإلنارة أوالتهوية واتصاالت ودو

أوأنظمة مكافحة الحريق واستراحة
سد الرفيصة وذلك مواكبة للمشروعات
الحضارية التي تشهدها مدينة خورفكان
كما تم تشغيل محطة األكاديمية
العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل
البحري جهد  33/11كيلو فولت  ،حيث
كانت بعض مباني االكاديميه مغذاه
سابقا بمغذيين مؤقتين  11كيلوفولت
من محطتي اليرموك والقادسيه ,
كما تساهم المحطه في تحقيق ثبات

واستقرار التيار الكهربائي لألكاديمية
والمشروعات
ومنشأتها
البحرية
المجاورة لها.
وأكد سعادة سعيد سلطان السويدي
رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن
المشروعات التطويرية الخاصة بخدمات
الكهرباء والمياه والغاز مستمرة في
كافة المناطق في إمارة الشارقة
بتوجيهات مباشرة من 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 عهد الشارقة
وسيتم خالل المرحلة المقبلة دراسة
وتقييم اآلداء في كافة مجاالت عمل
الهيئة وتطوير الكوادر البشرية وزيادة
نسبة التوطين .
وأوضح أن تشغيل محطتي األنفاق
واألكاديمية في مدينة خورفكان
سيخدم المشروعات التطويرية ويعتبر
إضافة نوعية لخدمة سكان المدينة
والزائرين.
ومن جانبه أشار المهندس أحمد المال
مدير إدارة خورفكان أن تشغيل محطة
األنفاق الجديدة سيعمل على زيادة
كفاءة إنارة طريق خورفكان الجديد
الذي يضم أكثر من  2282عمود إنارة
بأطوال تتراوح بين  8إلى  16متر و4019
من الفوانيس والمصابيح بقدرات 250
‘  600 ، 400وكايبالت جهد منخفض
بطول  120كيلو متر وكايبالت جهد
عالي 11كيلوفولت بطول  98كيلومتر
وكايبالت جهد  33كيلوفولت بطول
 57كيلو متر و  37محطة توزيع 11
كيلوفولت واستخدام كايبالت بطول
 25كيلو متر في األنفاق .
كما ستخدم محطة األنفاق الجديدة
سكان منطقة شيص والمشروعات
التطويرية في المنطقة حيث سيتم
ربط شبكة شيص بالشبكة الرئيسية
لمدينة خورفكان مما يحقق الثبات
واالستقرار للشبكات وتتيح إمكانية
التوسع في المشروعات التطويرية
وتم توفير معايير األمن والسالمة في
تشغيل المحطة.
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االنتهاء من المشروع خالل مايو القادم
كهرباء الشارقة تكثف جهودها النجاز محطتين توزيع جهد  33كيلوفولت
بالمنطقة الوسطى
بدأت هيئة كهرباء ومياه وغاز
الشارقة تكثيف جهودها لالنتهاء من
تنفيذ عدد  2محطة توزيع جهد 33
كيلوفولت بمنطقتي نزوى والذيد
وتعديل الشبكات في المنطقتين
تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو
وذلك
ً
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد
القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم
الشارقة ،بممارسة الهيئة الختصاصاتها
وتوصيل خدمات الكهرباء والمياه
والغاز واالشراف عليها في المنطقة
الوسطى بكافة مناطقها ومدنها
حيث بلغت نسبة إنجاز األعمال المدنية
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في محطة الذيد  53%واألعمال
الكهربائية  19%ومحطة نزوى حوالي
 51%واألعمال الكهربائية  19%ومن
المخطط ان يتم إنجاز المحطتين خالل
شهر مايو .2021
سعيد
سعادة
وأوضح
السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه
وغاز الشارقة أن الهيئة ستعمل على
تكثيف جهودها إلنجاز المحطتين
وتعديل الشبكات في الوقت المحدد
ووضع خطة بالتنسيق مع الهيئة
االتحادية للكهرباء والمياه الستمرار
تقديم الخدمات بكفاءة وستعمل

الهيئة خالل المرحلة المقبلة على
تنفيذ جملة من المشاريع التطويرية
والتنموية الخاصة بالشبكات ومحطات
التوزيع بمدن المنطقة الوسطى سعيا
لمواكبة التطور الكبير وتحقيقا لخطتها
التنموية وذلك بالتعاون مع كافة
الجهات الحكومية إلنجاز المشروعات
بجودة وكفاءة وفي أسرع وقت.
وأشار أن مدن المنطقة
الوسطى تشهد بتوجيهات من صاحب
السمو حاكم الشارقة نهضة عمرانية
وحالة من االنتعاش مدعومة ببنية
تحتية مما يتطلب مزيد من الجهد

لمواكبة هذه النهضة في مشروعات
البنية التحتية الخاصة بشبكات الكهرباء
والمياه والغاز الطبيعي.
وأكدت المهندسة مي
الليم مدير إدارة التخيل الهندسي أن
العمل مستمر في تنفيذ المحطتين
وتعديل الشبكات حتى يمكن تقديم
خدمات متطورة ألهالي المنطقة
الوسطى وتلبية احتياجاتهم المتزايدة
من الكهرباء والمياه  .وأضافت أن
المشاريع التطويرية التي تنفذها الهيئة
في المنطقة الوسطى ستساهم
في تحقيق الثبات واالستقرار لشبكة
الكهرباء وتوزيع األحمال وأن الهيئة
تحرص على توفير كافة اإلمكانات
ومراعاة أعلى نظم األمان والجودة
في العمل  ،واستخدام أفضل الحلول
التكنولجية والتقنية وتشغيل الشبكة
الكهربائية بأعلى مستويات األداء فنيا

كما تعمل على تنفيذ كافة الدراسات
الالزمة لتطوير وتوسعة شبكات النقل
والتوزيع وأنظمة تشغيل وتوليد
الكهرباء ورفع مستوى الكفاءة وتعزيز
قدرات المحطات لتلبية معدالت الطلب
المتزايد على الكهرباء.
وأوضح المهندس خليفة
الطنيجي مدير إدارة المنطقة
الوسطى أن منطقة البطائح التابعة
للمنطقة الوسطى تعتبر أول المناطق
التي تتبع هيئة كهرباء ومياه وغاز
الشارقة إداريا وفنيا حيث قامت الهيئة
بإنشاء محطتي كهرباء جهد  33ك.ف.
بمنطقة البطائح لخدمة السكان
والمقيمين وإلمداد المشروعات
التجارية والصناعية بالكهرباء باإلضافة
إلى توصيل الكهرباء للمباني الحكومية
الجديدة وبذلك تكون منطقة البطائح

تعتمد اعتمادا أساسيا على هيئة
كهرباء ومياه وغاز الشارقة في
إمدادها بخدمات الكهرباء بنسبة 90%
كما شهدت خالل الفترة الماضية
التوسع في المشروعات الصناعية
والتجارية نظرا لتوفر البنية األساسية
في المنطقة المتمثلة في الكهرباء
والماء والغاز الطبيعي.
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بتكلفة  121,920مليون درهم
كهرباء الشارقة تكشف عن تنفيذ
 3خطوط استراتيجية لنقل المياه
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كشفت هيئة كهرباء ومياه وغاز
الشارقة عن تنفيذ عدد  3مشروعات
تطويرية استراتيجة في مجال خطوط
نقل المياه وزيادة طاقتها االستيعابية
بتكلفة تصل إلى  121,920مليون
درهم و تشمل تنفيذ مشروع تمديد
خط مياه من منطقة (حمده) إلى
منطقة (البديع) بطول أجمالي
( )55000متر وقطر  800ملم حيث
بلغت نسبة االنجاز في المشروع 91
 ، %وتنفيذ خط المياه الرئيسي من
منطقة النهدة إلى منطقة الصناعية
 4بقطر  800ملم و بطول 5335
متر ،و قد بلغت نسبة االنجاز  7%كما
بدأ العمل في مشروع خط نقل المياه
من الرحمانية  1إلى العزرة بقطر 600
ملم و طول  12300متر وبدأ توريد
األنابيب إلى الموقع.
وصرح سعادة سعيد السويدي
رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
أن الهيئة تسعى إلى تدعيم شبكات
نقل المياه ورفع كميات التدفق
المائي ،لتلبية النمو المتسارع على
المياه في مختلف مناطق الشارقة
ووضعت الهيئة استراتيجية الستدامة
المياه  ،وتطوير الشبكات من خالل
تنفيذ توسعات ومشاريع تطويرية

طموحة لمواكبة مسيرة التنمية
الشاملة في مجاالت البنى التحتية
واالقتصادية
االنشائية
والطفرة
والحضارية الكبيرة التي تشهدها إمارة
الشارقة يقيادة صاحب السمو الشيخ
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
عضو الملجس األعلى حاكم الشارقة.

ومن جانبه أوضح المهندس عصام
المال مدير إدارة المياه أن الخطوط
الجديدة التي تنفذها الهيئة تتم
وفق أفضل المواصفات ويتم خاللها
استخدام تمديدات مصنوعة من
مادة الكاربون ستيل المعزول ليتناسب
مع المتطلبات الصحية  ،وتعتبر أكثر

األنابيب المستخدمة قوة و صالبة و
تحمل للضغوط و أقل عرضة للتلف
أو الكسر في مجال نقل المياه .مما
سيعزز و يضمن تنوع مصادر المياه
في مدينة الشارقة لضمان استمرارية
الخدمة و منع أي انقطاع أو ضعف
في تدفق المياه.
وأشار إلى أن مشروع خط المياه
من منطقة (حمده) إلى منطقة
(البديع) بطول أجمالي ()55000
متر وقطر  800ملم سيعزز ويضمن
تنوع مصادر المياه في مدينة الشارقة
لضمان استمرارية الخدمة وتم تقسيم
المشروع إلي ثالثة مراحل لسرعة
اإلنجاز بحيث يجري العمل فيها في
وقت واحد وبتكلفة إجمالية قدرها 96
مليون درهم غير شاملة لقيمة المواد ،
و قد بلغ متوسط نسبة اإلنجاز للمراحل
الثالثة حوالي  91%كما يتم تنفيذ خط
المياه الرئيسي من منطقة النهدة إلى
منطقة الصناعية  4بتكلفة بلغت 13.6
مليون درهم غير شاملة لقيمة المواد،
و بقطر  800ملم و بطول 5335
متر ،و قد بلغت نسبة االنجاز  7%وبدأ
العمل في مشروع خط النقل من
الرحمانية  1إلى العزرة بتكلفة 12.32
مليون درهم غير شاملة قيمة المواد
 ،و بقطر  600ملم و طول 12300متر
و قد بدأ توريد األنابيب المصنوعة من
مادة الكاربون ستيل إلى الموقع.

المهندس عصام المال
مدير إدارة المياه
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استعدادا الستقبال
أشهر الصيف كهرباء
الشارقة تنفذ برنامج
للصيانة الوقائية في
 228محطة توزيع
باإلمارة
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بدأت هيئة كهرباء ومياه وغاز
الشارقة تنفيذ برنامج مكثف ألعمال
الصيانة الدورية بعدد  200محطة
توزيع للكهرباء جهد  33كيلوفولت
وعدد  4محطات للضغط العالي 220
كيلوفولت وعدد  24محطة 132
كيلوفولت باإلضافة إلى شبكة الضغط
العالي بطول يتجاوز  1000كيلو
متر في مختلف أنحاء إمارة الشارقة
كما يتضمن البرنامج الصيانة الوقائية
لتمديدات شبكة الكهرباء والمحوالت
في مختلف مناطق إمارة الشارقة وذلك
استعدادا إلستقبال أشهر الصيف .
وأكد سعادة سعيد السويدي رئيس
هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بأن
الهيئة تعمل بكامل طاقتها لتنفيذ
توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور

سلطان بن محمد القاسمي عضو
المجلس األعلى حاكم الشارقة لتطوير
شبكات الكهرباء في جميع مناطق
إمارة الشارقة وتحقيق االستقرار
والثبات في الشبكات وتوفير الخدمات
بجودة عالية ومراجعة التمديدات
وإجراء أعمال الصيانة والمتابعة
المستمرة لجميع المحطات والشبكات.
وأوضح أن الهيئة أعدت برنامج محدد
ألعمال الصيانة الدورية والوقائية ومن
المخطط أن يتم االنتهاء من برنامج
الصيانة الوقائية في  15أبريل ويشمل
البرنامج صيانة محطات ومحوالت
التوزيع المنتشرة في مختلف
مناطق إمارة الشارقة وتولي الهيئة
أهمية كبيرة ألعمال الصيانة الدورية
والوقائية وتوفير قطع الغيار األصلية

وضمان جودتها للحفاظ على األجهزة
والمعدات والمحطات وضمان كفاءتها.
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 المواطنة
وتدريبها وتأهيلها ،للعمل في أقسام
الصيانة وتراعي أعلى نظم األمان
والجودة في العمل لمواجهة أية
ظروف طارئة.
وأشار المهندس حمد الطنيجي
مدير إدارة نقل الطاقة إلى أن الهيئة
تسعى لتطوير العمليات التشغيلية
والفنية ،التي تعمل على مراقبة
الشبكة الكهربائية لمدينة الشارقة

وتوفير مستلزمات التشغيل والصيانة
للتقليل من األعطال ومنعها من خالل
إجراء جميع المناورات الفنية الالزمة
لذلك ،باإلضافة إلى مراجعة وتنفيذ
برامج الصيانة وتطوير وتحسين الشبكة
الكهربائية والتعامل مع بعض الحاالت
الطارئة النقطاع التيار الكهربائي بأسرع
وقت ممكن  .وأضاف أن برنامج الصيانة
يشمل 4محطات للضغط العالي 220
كيلوفولت وعدد  24محطة 132
كيلوفولت باإلضافة إلى شبكة الضغط
العالي بطول يتجاوز  1000كيلو متر
في مختلف أنحاء إمارة الشارقة.
وأكد أن كافة أعمال اإلحالل والتجديد
والصيانة والتعديالت تعتمد على
الفنيين والمهندسين بأقسام الصيانة
بالهيئة مشي ًرا إلى أن تطبيق مفاهيم

المهندس حمد الطنيجي
مدير إدارة نقل الطاقة

سيف أحمد العبيدلي مدير
مكتب محطات 33

الصيانة الحديثة التي تشمل الصيانة
الوقائية والصيانة التصحيحية تضمن
كفاءة تشغيلية عالية مع أعلى درجات
السالمة للعاملين وبأقل التكاليف.
وأوضح سيف أحمد العبيدلي
مدير مكتب محطات  33أن البرنامج
يتضمن صيانة جميع محطات التوزيع
جهد  33كيلووات والتي يبلغ عددها
 200محطة في مختلف أنحاء إمارة
الشارقة حيث تشمل أعمال الصيانة
الدورية لمحطات التوزيع تبديل قطع
الغيار وفحص وتغيير الزيوت وفحص
كبسوالت العزل الهوائية وفحص
أجهزة الحماية الوقائية وفحص وإضافة
غاز العزل للمفاتيح وفحص المكثفات
والمحوالت للتأكد من كفائتها مما
سيساهم في تحقيق االستقرار

والثبات لشبكات الكهرباء وتقديم
الخدمات بأفضل المواصفات  ،مشي ًرا
إلى أن أهداف الصيانة الوقائية هي
المحافظة على المعدات وتساعد
على زيادة العمر االفتراضي للوحدات
وزيادة اإلنتاج وتحسين الكفاءة وتقليل
نسبة حدوث األعطال والهيئة تحرص
على توفير قطع الغيار والعمالة
الفنية المدربة إلجراء عمليات الصيانة.
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حــوار مــع مـهـنـدس
إعداد  :خولة أحمد الفردان
زاويتنا اليوم إذ تفرش بساط الفخر و نلتقي
بواحدة من املخلصني  ..الذي متتاز بإرادتها
وطموحها املتجدد لتطوير العمل وتنفيذ مهامته
بإتقان مدونة اسمها يف سجل العنارص املتميزة.
ويف هذا الحوار نلتقي بــ
المهندسة  /فرح محمد الياسي

مهندسه بإدارة خدمات الكهرباء حاصله عىل
بكالوريوس هندسة طاقة متجددة ومستدامة
من جامعة الشارقة
كيف بدأ مشوارك العميل بالهيئة ؟
بدء مشواري املهني يف هيئة كهرباء و مياه و
غاز الشارقة يف مايو من عام  ، 2016حيث تم
إخضاعي لتدريب مكثف عن طريق إدارة املوارد
البرشية بكافة إدارات الهيئة ملدة  6أشهر  ،إىل
أن تم تكليفي بالعمل بإدارة خدمات الكهرباء و
تحديداً يف قسم التوصيل بوظيفة مهندس.
ما هي أهم االنجازات التي تحققت بإدارة
التخطيط والدراسات مؤخراً ؟
من أهم إنجازات إدارة خدمات الكهرباء توصيل
و تشغيل التيار لعدد  480موقعاً خالل الفرتة من
 17ديسمرب  2020إىل  17يناير  ، 2021و ذلك
بعد التفتيش و إستيفاء كافة إجراءات األمن و
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السالمة  ،و ذلك حرصا من الهيئة عىل تقديم
أفضل الخدمات لسكان إمارة الشارقة.
ما هي أهم العوامل التي ساعدت عىل تحقيق
االنجازات بإدارة التخطيط والدراسات ؟
من أهم العوامل التي ساعدت بشكل ملحوظ
بتوصيل الخدمات  ،التعاون البناء و العمل
بروح الفريق و تظافر الجهود فيام بني أقسام
إدارة خدمات الكهرباء.كام و ساهمت الخربة
الطويلة و شعور املوظفني باإلنتامء للعمل
بجعلهم يبذلون قصار جهدهم إلنجاز املهمة
عىل أكمل وجه سعياً منهم لتقديم أفضل
خدمة للمشرتكني.
ما هي املرشوعات الحالية التي تنفذها إدارة
التخطيط والدراسات ؟
تعمل إدارة خدمات الكهرباء عىل تنفيذ و
إنجاز أهم املشاريع الحيوية لإلمارة قبل نهاية
عام  ، 2021ومن أهمها  :مرشوع إسرتاحة
السحب يف إمارة خورفكان ،و إنارة شوارع
الصناعية  10و الرحامنية  ، 9توصيل الخدمات
للجامعة القاسمية و سوق املوايش الجديد
و مدينة الشارقة للرعاية الصحية  .باإلضافة
لتوصيل و تشغيل التيار الكهربايئ لجميع
الطلبات .

ما هي االنجازات التي ساهمت يف متيز إدارتكم ؟
تم وضع إسرتاتجيات و آليات عمل متكاملة تضمن
إستمرارية تزويد الخدمة للمشرتكني وفق خطة
زمنية معينة  .كام و يعود الفضل لله و جهود
الكادر اإلداري و الفني مبتابعة كافة املشاريع
اإلمارة و ذلك حرصاً منهم عىل تذليل و إزالة
العقبات و التي تحد من توصيل الخدمة.
ما هي خطط التطوير خالل املرحلة املقبلة ؟
تسعى إدارة خدمات الكهرباء بترسيع عجلة
توصيل الخدمات للمشاريع بكافة أنواعها عن
طريق تقليص فرتة الزمنية الالزمة لتوفري الخدمة
مع اإللتزام بتوفري أفضل املواصفات التي تحقق
األمن و السالمة للمشرتك  ،حيث ال تستغرق
الفرتة املحددة لتوصيل الكهرباء للمنشأة يف كافة
مناطق إمارة الشارقة سوى أيام قليلة.
ما هي هواياتك املفضلة التي متارسها يف أوقات
الفراغ ؟
من أهم الهوايات و التي أحرص عىل مامرستها بني
الفينة و اآلخرى الرسم و املطالعة .
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� الس� ير �بع�ج لة التطور الى مصاف األمم
والدول الك�برى ف� ي
وال� يوم لم � ي ب��قى للعمل الت�قل� يدي ماكن ،ف�الن�ج اح اساسا ً لم � يعد
ظ
بالو�ا� ئف اإلدار � يه وحسب وإ�نما �بال�قالب والشكل الذي �ي�قدم
مر�ت�بط �
ف�� يه هذا العمل ل� ي�ج عل ما � ين�ج ز � يكون ف�ر � يدا ً م�بتكرا ً وعىل �قدرا ُ عال
من التم� يز والك�فاءة.

اﻹﺧﻼص ﰲ اﻟﻌﻤﻞ
بقلم  :فاطمة محمد

