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كهرباء الشارقة ودائرة اإلحصاء تبحثان 
مستجدات المرحلة األولى لمشروع تبادل 

كهرباء الشارقة تنفذ خطة متكاملة لتطوير 
منظومة تأمين وحماية المنشآت والمحطات 
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كهرباء الشارقة تستقبل 3745 طلب 
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خالل الربع األول من العام الحالي
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بهدف تأمين الموارد واستدامتها كهرباء الشارقة تنجز خزان 
استراتيجي للمياه وتستبدل 6 مضخات في كلباء

إنجاز المشروع خالل أبريل القادم
كهرباء الشارقة تكثف جهودها لرفع كفاءة محطة ضخ الزبير إلى 

25 مليون جالون مياه يوميًا 

تكلفة 18,500 مليون درهم كهرباء الشارقة تعلن البدء في 
تشغيل محطة توزيع  بمنطقة مويلح

التحرير أسرة 

العام اإلشراف 
الفردان  أحمد  خولة  

أول محـرر 
مـرسي  جالل 

يـر تصو
سيدو شمير 

التسويق
علي  محمد  فاطمة 

وإخراج تصميم 
عرب عبدالغفار  خلود 

50





عليه  تشرف  الذي  الدراسية  المنح  برنامج   
هيئة كهرباء مياه وغاز بتوجيهات ودعم ال محدود 
من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 
حاكم  لالتحاد  األعلى  المجلس  عضو  القاسمي 
وتخفيف  المتفوقين،  دعم  إلى  يهدف  الشارقة 
أعباء التعليم عن األسر وتحقيق طموحات الشباب 
بما  الدراسية،  المؤهالت  أعلى  الحصول على  في 
لتلبية  مؤهلة  وطنية  كوادر  إعداد  في  يساهم 
احتياجات سوق العمل خاصة في التخصصات الفنية 

.
أولويات  رأس  على  التعليم  ويأتي   
الشارقة  إمارة  في  الرشيدة  القيادة  واهتمامات  
تأهيل  في  التعليم  ألهمية  منهم   إدراكا  وذلك 
المستقبل،  لمواكبة  والقادمة  الحالية  األجيال 
والواقع الُمتسارع وتوفير متطلبات التنمية والتطور 
على  الواقع  أرض  على  اإلدراك  هذا  مترجمين   ،
منح التعليم أولوية بهدف إيجاد نظام تعليمي  راٍق 
وتوفير  واالبتكار                                                                                                                     والتجديد  التفكير  آليات  وتفعيل 
خالل  من  والمعرفي  العلمي  التحصيل  فرص  كل 
خدمات  من  متطورة،  تعليمية  تحتية  بنية  توفير 
عالمية،  جودة  ذات  تدريسية  وهيئات  ومؤسسات، 
تمنحها  التي  الدراسية  المنح  خالل  من  وكذلك 
المتفوقين   والطالبات  للطالب  الشارقة  حكومة 
لمساعدتهم على الحصول على أعلى الشهادات 

والخبرات، التي تمكنهم من تطوير مجتمعهم  .

تشرف  الذي  الدراسية  المنح  برنامج  ويعتير   
والدوائر  الهيئات  لتكاتف جهود  نموذج   الهيئة  عليه 
الفرص  أفضل  لتوفير  الحكومية  والمؤسسات 
التعليمية ، في إطار دورها لخدمة المجتمع وتساهم 
على  والطالبات  الطالب  مساعدة  في  المنح  هذه 
الشهادات  والحصول على  بالتخرج  أحالمهم  تحقيق 
 ، المجتمع  وخدمة  للعمل  تؤهلهم  التي  الجامعية 
كما تساهم في توفير التخصصات المطلوبة لسوق 
سنويًا  قبولها  يتم  التي  األعداد  تتراوح  حيث  العمل 
الهيئة  عليه  تشرف  الذي  الدراسية  المنح  ببرنامج 
مختلف  في  وطالبة  طالب   750 إلى    700 بين 

التخصصات.
برنامج  على  االشراف  في  الهيئة  وتستمر   
وبناء  التعليم  في  االستثمار  بهدف  الدراسية  المنح 
مجتمع المعرفة واالستثمار في اإلنسان الذي يعتبر 

أهم الثروات وأغالها وصانع التنمية وهدفها.

وفي المقابل يجب على الطالب والطالبات،   
نهل  والحرص على  واالجتهاد،  الجد  المداومة على 
علمي  تحصيل  أفضل  وتحقيق  والمعرفة،  العلم 
من  الرشيدة  القيادة  تبذله  ما  مع  يتناسب  بشكٍل 
جهود للوصول بالتعليم إلى أعلى المعايير العالمية.

برنامج المنح الدراسية 
نموذج لدعم المتفوقين



بحثت هيئة كهرباء ومياه وغاز   
الخاصة  المستجدات  أحدث  الشارقة 
»تبادل«  مشروع  من  األولى  بالمرحلة 
والتنمية  اإلحصاء  دائرة  أطلقته  الذي  
قاعدة  لتوسيع   ، باإلمارة  المجتمعية 
اإلمارة  في  والمعلومات  البيانات 
المؤسسات  مع  المعلومات  وتبادل 
والدوائر الحكومية المحلية، بهدف رفع 
في  الخبرات  وتبادل  التواصل،  كفاءة 
في  وذلك  اإلحصائية   النظم  ميدان 
تعزيز  إلى  الشارقة  إمارة  سعي  إطار 
ودعم  الحكومي  العمل  منظومة 

خطط التنمية .

استقبال  خالل  ذلك  جاء   
رئيس  السويدي  بالجيو  سعادة سعيد 
هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة لوفد 
من دائرة اإلحصاء والتنمية المجتمعية 

برئاسة سعادة الشيخ محمد بن حميد 
من  وعدد   ، الدائرة  رئيس  القاسمي، 

مديري اإلدارات.

هيئة  رئيس  سعادة  وصرح   
بأن  الشارقة   وغاز  ومياه  كهرباء 
المشروعات  من  تبادل   مشروع  
جسور  مد  في  تساهم  التي  المهمة 
الدوائر  بين  والتقني  الفني  التعاون 
التنسيق في  الحكومية، ودعم عملية 
وهيكلة  المعلومات،  تبادل  مجاالت 
من  وذلك  اإلحصائي،  العمل  وتطوير 
خالل تطوير النظام اإلحصائي الشامل 
الخبرات  تبادل  على  والعمل  لإلمارة، 
شراكة  إلى  الوصول  بهدف  والتدريب 
وتيسير  الخدمات  وتطوير  استراتيجية 
البنية  مشروعات  وتعزيز  اإلجراءات 
الحضارية  والنهضة  والتطور  التحتية 

كهرباء الشارقة 
ودائرة اإلحصاء 

تبحثان مستجدات 
المرحلة األولى 
لمشروع تبادل 
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إمارة  تشهدها  التي  واالقتصادية 
التنافسية في جذب  الشارقة وقدرتها 
جهود  وثمن  االستثمارات  من  مزيد 
دائرة االحصاء والتنمية المجتمعية في 
المتابعة والتنسيق لنجاح المشروع مع 

المؤسسات والدوائر الحكومية .

ومياه  هيئة كهرباء  إلى  وأشار   
بتوجيهات صاحب  الشارقة تعمل  وغاز 
السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 
األعلى  المجلس  عضو  القاسمي 
سموه   ودعم  الشارقة  حاكم  لالتحاد 
بن  الشيخ سلطان  ومتابعة من سمو 
ولي  القاسمي  سلطان  بن  محمد 
العمل  مجاالت  تطوير  على  العهد 
على  والتركيز  بالهيئة  المختلفة 
استخدام التكنولوجيا كوسيلة لتحسين 
البنية  مستوى  ورفع  العمليات،  إدارة 
وصنع  والمعلومات  والخدمات  التحتية 

القرار.

تحرص  الهيئة  أن  وأوضح   
أقصى  لتحقيق  التعاون  تفعيل  على 

ومتابعة  تبادل  مشروع  من  فائدة 
هذا  في  العالمية  الممارسات  أحدث 
المجال لإلستفادة منها في إنشاء بنية 
لتدعيم  بالكفاءة  تتسم  حديثة  تحتية 
في  المختلفة  واألقسام  اإلدارات 
الهيئة والتعاون مع كافة المؤسسات 
أفضل  لتقديم  والدوائر  والهيئات 
الخدمات لسكان إمارة الشارقة وتيسير 

اإلجراءات وتوفير الوقت والجهد  .

وأكد سعادة الشيخ محمد بن   
اإلحصاء  دائرة  رئيس  القاسمي،  حميد 
والتنمية المجتمعية بالشارقة أن توافر 
بين  وتبادلها  والبيانات  المعلومات 
تحسين  في  يساهم  الجهات  مختلف 
التخطيط المستقبلي للمشاريع وتحليل 
البيانات لدعم اتخاذ القرارات مما يؤدي 
لتطوير سير وإجراءات العمل وتحسين 
الخدمات المقدمة لسكان إمارة الشارقة 
ودعم أهداف مسيرة التنمية والنهضة 
في الشؤون االقتصادية واالجتماعية، 

واالرتقاء بالعمل المؤسسي. 
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ومياه  كهرباء  هيئة  إستقبلت   
وغاز الشارقة، وفدًا من شركة اإلمارات 
لالتصاالت المتكاملة »دو«، لبحث سبل 
تفعيل التعاون المشترك بين الطرفين 
وتطبيق  االلكترونية  الخدمات  لتطوير 
منظومة العدادات الذكية ومشروعات 
الرقمي  بالتحول  الخاصة  التحتية  البنية 
واألنظمة  الحلول  أفضل  وتوفير 

الرقمية عالية الجودة والكفاءة.
سعادة  برئاسة  االجتماع  عقد   
كهرباء  هيئة  رئيس  السويدي  سعيد 
فهد  وسعادة  الشارقة  وغاز  ومياه 
لشركة  التنفيذي  الرئيس  الحساوي 
»دو«  المتكاملة  لالتصاالت  اإلمارات 
الهيئة عبدالله الشامسي  وحضره من 
مدير اإلدارة العامة للدعم المؤسسي 
اإلتصال  إدارة  مدير  شهيل  وعبدالله 
ميادة  والمهندسة  المؤسسي 
والبحوث  الدراسات  إدارة  مدير  البردان 

إدارة  مدير  الخيال  إيمان  والمهندسة 
تقنية المعلومات ومن شركة اإلمارات 
وفريد  »دو«  المتكاملة  لالتصاالت 
لقطاع  التنفيذ  الرئيس  فريدوني 
األعمال الجديدة واالبتكار وأحمد علي 
للعالقات  األول  الرئيس  نائب  بورحيمه 
وجاسم  التجارية  واألعمال  الحكومية 
لمبيعات  األول  الرئيس  نائب  العوضي 

الجهات الحكومية.
كهرباء  هيئة  رئيس    وأوضح 
اللقاء  هذا  أن  الشارقة   وغاز  ومياه 
يأتي في إطار سعي الهيئة إلى بناء 
والسعي   ، جديدة  شراكات  وتفعيل 
التعاون  وتفعيل  باإلمكانات  لالرتقاء 
الحكومية  العمل  قطاعات  بين 
الخدمات  وتحسين  لتطوير  والخاصة 
الهيئة على نحو يسهم  التي تقدمها 
في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في 
بأفضل  وتوفيرها  الخدمات  تطوير 

المستويات لسكان إمارة الشارقة.
فهد  سعادة  أكد  جهته،  من   
لشركة  التنفيذي  الرئيس  الحساوي 
»دو«  المتكاملة  لالتصاالت  اإلمارات 
الرامية إلى تعزيز التحول  أن المبادرات 
لدفع  أساسية  ركيزة  تشكل  الرقمي 
التنمية المجتمعية واالقتصادية. وأعرب 
التعاون  لدعم  الشركة  استعداد  عن 
الشارقة،  وغاز  ومياه  كهرباء  هيئة  مع 
البنية  تطوير  مجاالت  في  خصوصًا 
واإلدارة  التحكم  لمشروعات  التحتية 
اإللكترونية  الخدمات  وكل  الذكية 
والتقنية التي تقدمها الشركة وتسخير 
الحلول  وأحدث  اإلمكانات  كافة 
في  وتوظيفها  والموارد  والتقنيات 
سبيل تطوير الخدمات وتحقيق أهداف 
وتطلعات الهيئة نحو مواكبة متطلبات 
من  المزيد  وتحقيق  الرقمي  العصر 

اإلنجازات . 

كهرباء الشارقة وشركة دو 
تبحثان تطوير الخدمات االلكترونية
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بحثت إدارة المنطقة الوسطى   
مع  الشارقة  وغاز  ومياه  كهرباء  بهيئة 
التنسيق  التحتية  والبنيه  الطاقة  وزارة 
لالرتقاء  مستقبلية  خطط  لتطوير 
في  خاصة  التحتية  البنية  بقطاعات 
والخدمات  والمياه   الطاقة  مجاالت 
المنطقة  لمدن  المختلفة  بالمناطق 
مع  التعامل  في  والمرونة  الوسطى، 
التحديات  مع  والتعامل  المتغيرات، 
والتحول  االبتكارية  األدوات  باستخدام 
الرقمي والحلول المستقبلية، بما يلبي 
متطلبات المرحلة المقبلة في المسيرة 

التنموية الشاملة .
جاء ذلك خالل االجتماع الذي   
الوسطى  المنطقة  إدارة  بمقر  عقد 
المهندس خليفة  البطائح بحضور  في 
المنطقة  إدارة  مدير  الطنيجي  محمد 
الكريم  عبد  ومنيرة  بالهيئة  الوسطى 
بوزارة  الجنوبية  المنطقة  مدير  أحمد 
في  وشارك  التحتية  والبنية  الطاقة 
يوسف  أحمد  المهندس  االجتماع 
الوسطى  المنطقة  إدارة  من  النقبي 

وأكد  الوزارة  من  علي  وعبدالرحمن 
الطنيجي  محمد  خليفة  المهندس 
أن  الوسطى  المنطقة  إدارة  مدير 
شاملة  رؤية  بلورة  على  تعمل  الهيئة 
في  التحتية  البنية  مشروعات  لتطوير 
مجاالت الطاقة بكافة المناطق وتحرص 
على تعزيز تكاملية العمل بين الجهات 
إضافة  والمحلية،  االتحادية  الحكومية 
إلى إشراك القطاع الخاص في عملية 
على  واالعتماد  والتطوير،  التنمية 
التطورات  ومواكبة  الفعالة  األدوات 
المصاحبة للتخطيط العمراني والتنمية 

المستدامة.
االجتماع  خالل  واستعرض   
في  الطموحة  التطوير  خطة  محاور 
تتضمن  والتي  الوسطى  المنطقة 
المبتكرة  واألفكار  المشاريع  من  عدد 
أفضل  وتقديم  التحديات  لمواجهة 

الخدمات ألهالي المنطقة 
خالل  تم  أنه  إلى  وأشار   
إنارة  منظومة  منافشة  االجتماع 
الشوارع التي تشرف عليها الهيئة في 

المنطقة الوسطى والتي تصل لعدد 
 32000 ومايصل  إنارة  عمود   17000
لتطوير  شاملة  خطة  إعداد  كشاف 
للطاقة  موفرة  الى  الكشافات  جميع 
وتخفيض  الطاقة  لتوفير    LED بنظام
االنبعاثات الكربونية وتطوير مشروعات 
البنية التحيتية للطرقو  توزيع مسؤليات 
الوزارة على خمس بلديات لتقوم على 
لها  التابعة  المناطق  متابعة  و  إشراف 

وتطويرها وفق منظومة متكاملة
ومن جانبها أشادت منيرة عبد   
الجنوبية  المنطقة  مدير  أحمد  الكريم 
بجهود  التحتية  والبنية  الطاقة  بوزارة 
إدارة المنطقة الوسطى بهيئة كهرباء 
على   وحرصها  الشارقة  وغاز  ومياه 
تطوير جميع الخدمات والتعاون الفعال 

مع كافة الجهات.

كهرباء الشارقة ووزارة 
الطاقة تبحثان تطوير 

قطاعات البنية التحتية في 
المنطقة الوسطى 
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بهدف االستفادة منها في إعداد دراسات للطاقة المتجددة

كهرباء الشارقة توقع اتفاقية النشاء محطة ارصاد جوية 

متطورة في المنطقة الوسطى
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اتفاقية  الشارقة  وغاز  ومياه  كهرباء  هيئة  وقعت   
مع شركة بونديرا كونسلت الهولندية النشاء محطة ارصاد 
تجميع  بهدف  الوسطى  المنطقة  في  متطورة  جوية 
منها  لالستفادة  مناخية  معلومات  قاعدة  وإنشاء  البيانات 
في إعداد دراسات حول مشروعات الطاقة المتجددة من 

الرياح والطاقة الشمسية. 
 

بالجيو  سعيد  سعادة  بعد  عن  االتفاقية  وقع   
السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة وبحضور 
بالهيئة  الطاقة  نقل  إدارة  مدير  الطنيجي  حمد  المهندس 

وايريك أرنست مدير شركة بونديراكونسلت الهولندية

الشارقة  أن  وصرح رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز   
الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  بتوجيهات  تعمل  الهيئة 
سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم 
الله على تعزيز االستدامة، وتعمل على  الشارقة، حفظه 
الحلول  أفضل  وإيجاد  للطاقة  شاملة  استراتجية  تطوير 
خالل  من  المعايير  أعلى  وفق  الطاقة  لكفاءة  والتقنيات 
تفعيل التعاون مع كافة الجهات لتطبيق أحدث التكنولوجيا 
أفضل  وتوفير  البيئية  واالستدامة  الطاقة  مجاالت  في 

الخدمات لسكان إمارة الشارقة. 

وأكد أن الطلب المتزايد على الطاقة يحتم المضي   
قدما في إيجاد الحلول المناسبة ووضع إستراتيجية تشكل 
المصادر  من  المتجددة  الطاقة  لدراسات  مستقبلية  رؤية 
والرياح  الشمسية  الطاقة  مثل  الشارقة  بإمارة  المتوافرة 

لمواكبة الطلب المستمر للطاقة ومشاركة دول العالم في 
خفض االنبعاثات الكربونية .

نقل  إدارة  مدير  الطنيجي  حمد  المهندس  وأشار   
الهيئة  أن  إلى  الشارقة  وغاز  ومياه  كهرباء  بهيئة  الطاقة 
تتطلع للبدء في إعداد دراسات متخصصة لتنفيذ عدد من 
والمتجددة  البديلة  الطاقة  الجديدة في مجال  المشروعات 
من الرياح والطاقة الشمسية وتم اختيار أفضل موقع لتركيب 
أن  ويمكن  الوسطى  المنطقة  الجوية في  األرصاد  محطة 
تخدم المحطة كافة المؤسسات الحكومية والمجتمعية من 
خالل البيانات التي توفرها عن حالة الطقس وسرعة الرياح.

بونديرا  شركة  مدير  أرنست  ايريك  أكد  جانبه  ومن   
الشركة  تحرص على تفعيل سبل  الهولندية أن  كونسلت 
التعاون مع هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة وتنمية عالقات 
الشراكة وتبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين من خالل 
أفضل  وفق  المحطة  إنشاء  على  وستعمل  محددة  خطة 

المواصفات وستوفر أجهزة رصد بيانات حديثة ومتطورة.

مساهمة  أن  إلى  تشير  الدراسات  أن  إلى  وأشار   
الطاقة المتجددة في االحتياجات العالمية سوف تصل إلى 
ما يزيد عن %30 بحلول عام 2030م وأن التحدي البيئي 
الذي تواجهه األرض يفرض إعتبار الطاقات المتجددة مصدرا 
نموذجية  مشاريع  كمجرد  وليس  الطاقة  إلمدادات  رئيسيا 
موضحًا أن إمارة الشارقة بها جميع المقومات الالزمة إلنتاج 

الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية والرياح. 
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أعلنت إدارة خدمة المشتركين   
عن  الشارقة  وغاز  ومياه  كهرباء  بهيئة 
التحول االلكتروني لعدد  انجاز مشروع 
8 خدمات من خالل الموقع االلكتروني 
الذكي   والتطبيق   www.sewa.gov
واتباع  اإلجراءات  تيسير  بهدف  للهيئة 
والجهد  الوقت  وتوفير  النظم  أفضل 
مبادرة  ضمن  وذلك  المشتركين  على 

تحمل شعار »تحت أمرك«.
إدارة  مدير  الحاج  طاهر  حامد  وأوضح 
خدمة  المشتركين بهيئة كهرباء ومياه 
على  تعمل  الهيئة  أن  الشارقة  وغاز 
التكنولوجية  التطبيقات  االستفادة من 
لسكان  الخدمات  لتقديم  الحديثة 
المعايير  أفضل  وفق  الشارقة  إمارة 
الحكيمة  للرؤية  تنفيذًا  وذلك  العالمية 
السمو  لصاحب  السديدة  والتوجيهات 
محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ 
القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم 
بمشروعات  االهتمام  بضرورة  الشارقة 

البنية األساسية وتوفير مقومات الحياة 
مناطق  جميع  في  للسكان  الكريمة 
استخدام  استخدام  وتشجيع  اإلمارة 

القنوات االلكترونية والذكية. 
تعمل  الهيئة  أن  إلى  وأشار   
خدمة  موظفي  تدريب  على 
بجودة  مهاهم  آلداء  المشتركين 
وسرعة وأمان تام كما توفر لهم أحدث 
المتعاملين  طلبات  لمتابعة  األجهزة 

وانجازها في أسرع وقت. 
وأكد حسين عسكر نائب مدير   
التحول  أن  المشتركين  خدمة  إدارة 
االلكتروني في استقبال وانجاز طلبات 
سرعة  في  سيساهم  المشتركين  
وتشمل  الدقة  وضمان  الطلبات  انجاز 
الخدمات التي تم تحويلها إلى خدمات 
الكترونية طلب تعديل  التعرفة وطلبات 
وشكاوى  المضافة  المبالغ  مراجعة 
وطلبات  المياه  استهالك  ارتفاع 
التقسيط وطلب تسجيل مشترك جديد 

حساب  إقفال  وطلب  الخدمة(  )بدء 
والتظلمات واالستفسارات عامة.

التي  الخدمات  أن  إلى  وأشار   
االلكتروني   الموقع  عبر  تقديمها  يتم 
الخدمة  نوع  حسب  انجازها  يتم 
واالجراءات المطلوبة دون الحاجة لزيارة 
هذه  من  االستفادة  ويمكن  الفرع 
االلكتروني  الموقع  بزيارة  الخدمات 
ثم  أمرك  تحت  خدمة  وإختيار  للهيئة 

الخدمة المطلوبة واستكمال البيانات.
السويدي  مروه  وأوضحت   
الذكية أن  الخدمات  إدارة  رئيس قسم 
الهيئة تعمل على تنفيذ خطة متكاملة 
لتحويل خدماتها إلى خدمات الكترونية 
إنجاز  وتم  المتعاملين  على  للتيسر 
تحويل 8 خدمات جديدة إلى الكترونية 

خالل فترة زمنة قصيرة.

بهدف تيسير 
اإلجراءات

كهرباء الشارقة 
تعلن عن  التحول 
االلكتروني في 

تقديم  8 خدمات 
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بهيئة  خورفكان  إدارة  بدأت   
تنفيذ  الشارقة في  كهرباء ومياه وغاز 
خطة متكاملة لتطوير منظومة تأمين 
ومحطات  والمنشآت  األفراد  وحماية 
في  والمياه  الكهرباء  وتوزيع  إنتاج 
مدينة خورفكان وتم البدء في فحص 
والسالمة  األمن  أجهزة  جميع  واختبار 
جميع  في  الحرائق  اطفاء  ومعدات 
للهيئة  التابعة  المنشآت  و  المواقع 
واستبدال  وتركيب  خورفكان  بمدينة 
مضخات مياه الحريق في محطة انتاج 

الكهرباء وتحلية المياه .
المال  أحمد  المهندس  وأوضح   
تعمل  اإلدارة  أن  خورفكان  إدارة  مدير 
االستراتيجية  الخطة  تنفيذ  على  
الحماية  نظام  وتطوير  لمراجعة 
المنشآت  جميع  في  والسالمة 
وذلك  خورفكان  بمدينة  والمحطات 
لتقييم  مستفيضة  دراسة  تنفيذ  بعد 
أنه  إلى  والسالمة مشيرًا  األمن  نظم 
الشركات  احدى  مع  عقد  توقيع  تم 
المتخصصة في مجال األمن والسالمة  
المرحلة  لمدة 3 سنوات وسيتم خالل 
جديدة  انظمة  تركيب  المقبلة 
والمحطات  المنشآت  جميع  في 
الشركة  إشراف  االتفاقية  وتتضمن 
و  اليدوية  الحريق  اطفاء  أجهزة  على 
تشمل  التي  و  وصيانتها  األتوماتيكية 
الرئيسي  )المكتب  تتضمن  موقع   25

– محطة توليد الكهرباء و انتاج المياه- 
محطات  المياه-  وتوزيع  محطات  ضخ 
المخازن – و  الفرعية –  الكهرباء  توزيع 

مكاتب األقسام المختلفة(.

خورفكان  إدارة  أن  وأوضح   
تعمالن  مع الشركة  بالتعاون 
التأمين  أنظمة  أفضل  توفير  على 
من  والمنشآت  لألفراد  والحماية 
مشيرًا  تكنولوجيا  أحدث  تطبيق  خالل 
للتأمين  المتطور  النظام  أن   إلى 
يتضمن  والمنشآت  لألفراد  والحماية 
بأنظمة  خاصة  ورسومات  تصميمات 
برامج  توجد  كما  الحرائق  وإطفاء  إنذار 
إنذار  بأنظمة  الخاصة  والسالمة  األمن 
تغطية  أنظمة  بجانب  الحرائق  وإطفاء 

توليد  محطات  بجميع  الوقود  خزانات 
الكهرباء في إدارة خورفكـــان ) محطة 
كهرباء خورفكان والنحوة وشيص ( كما 
الوقود  خزانات  تغطية  أنظمة  يتضمن 
في  الكهرباء  توليد  محطات  بجميع 
تزويدها  تم  والتي   ، خورفكان  مدينة 
وهو  التمدد  منخفض  رغوي  بنظام 
ولذا  السائل  الوقود  من  كثافة  أقل 
فهو يطفو على سطحه ويعمل على 
عزله عن مصدر األوكسجين أي الهواء 
بخزانات  حريق  أي  إطفاء  يتم  وبذلك 
تركيب  يتم  لذلك  وباإلضافة  الوقود 
نظام رشاشات المياه ليتم تبريد الخزان 
كما يتم تركيب نظام إنذار للحريق في 
غرف التحكم.                                    

كهرباء الشارقة تنفذ 
خطة متكاملة لتطوير 

منظومة تأمين 
وحماية المنشآت 

والمحطات بخورفكان
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الخدمات  إدارة  أعلنت   
المشتركة بهيئة كهرباء ومياه وغاز 
خدمات  تقديم  إعادة  عن  الشارقة 
والمياه  للكهرباء  المؤقت  التوصيل 
بعد توقف  الشبكات وذلك  عن طريق 
هذه الخدمات لفترة تجاوزت 3 سنوات 
في  الشبكات  تطوير  على  للعمل 
كافة المناطق وإعادة تنظيم وتيسير 
اجراءات خدمات استقبال طلبات إضافة 
 100 لحمولة  المشاريع  لكافة  األحمال 

ك.ف كحد أقصى.
بالجيو  سعيد  سعادة  وصرح   
كهرباء  هيئة  رئيس  السويدي 
تقديم  إعادة  أن  الشارقة  وغاز  ومياه 
من  سلسة  ضمن  يأتي  الخدمات  هذه 
للتيسير  مراجعتها  يتم  التي  اإلجراءات 
على المتعاملين وتطوير الخدمات التي 
اإللكتروني  والتحول  الهيئة  تقدمها 
واتخاذ  المتعاملين  على  للتيسير 
الخدمات  لتوصيل  الالزمة  اإلجراءات 
بجودة وسرعة والتنسيق مع المكاتب 

االستشارية لمواكبة التغييرات .
تعمل  الهيئة  أن  إلى  وأشار   
السمو  صاحب  وتوجيهات  رؤية  وفق 

محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ 
حاكم  األعلى  المجلس  عضو  القاسمي 
الشيخ  سمو  من  ومتابعة  الشارقة 
سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي 
على  الشارقة  حاكم  ونائب  عهد  ولي 
الخاصة  االجراءات  وتطوير  مراجعة 
بخدمات الكهرباء والمياه والغاز وفق 
والكفاءة  االعتمادية  معايير  أعلى 
والتحول نحو البنية الرقمية المتطورة 
رضا  لتحقيق  التقنيات  أحدث  واعتماد 

المتعاملين والتيسير عليهم.
بن  عبيد  مريم  وأوضحت   
هاشم مدير إدارة الخدمات المشتركة 
المؤقت  التوصيل  طلبات  استقبال  أن 
لخدمات الكهرباء والمياه  بدأ منذ يوم 
استقبال  وسيبدأ  الماضي  فبراير   28
 4 من  اعتبارًا  األحمال  إضافة  طلبات 
الطلبات  استقبال  ويتم  الجاري  مارس 
msd. االلكتروني   البريد  خالل  من 
توافقًا   electronic@sewa.gov.ae
لالجراءات  الرقمي وتطبيقًا  التحول  مع 
اإلجراءات  تيسير  وتم  االحترازية 
والمستندات المطلوبة لهذه الخدمات 
بحيث يتم تعبئة نموذج طلب التوصيل 

عبر  والتقديم  البناء  وإجازة  المؤقت 
يخص  فيما  أما  االلكتروني  البريد 
األحمال  إلضافة  المطلوبة  المستندات 
فتشمل  كيلوفولت   100 أقصى  كحد 
األحمال  إضافة  طلب  نموذج  تعبئة 
لمقاول  الهيئة  في  تسجيل  وبطاقة 
)اتوكاد(  الكهرباء  ومخطط  الكهرباء 
كروكي  أو  المعتمدة  والمخططات 
البلدية أو رسالة لمن يهمه األمر من 
المتعاملين  تيسيرا على  البلدية وذلك 
اليكتروني  البريد  تخصيص  تم  كما 
أية  على  للرد    msd@sewa.gov.ae

استفسارات من المتعاملين 
وأشارت إلى أن إدارة الخدمات   
المشتركة تعمل باستمرار على التواصل 
والتنسيق مع أكثر من 200 من مكاتب 
والمقاولين  الهندسية  االستشارات 
وتفعيل الشراكة اإلستراتيجية لتطوير 
بدقة  المعامالت  وإنجاز  االجراءات 
على  والجهد  الوقت  وتوفير  وكفاءة 

المتعاملين.

كهرباء الشارقة تعيد خدمات التوصيل 
المؤقت

مريم عبيد بن هاشموتيسير اجراءات إضافة األحمال
مدير إدارة الخدمات المشتركة 
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م. غادة جمعة سالم 
مدير إدارة الترشيد 

تواصل إدارة الترشيد بهيئة كهرباء 
ومياه وغاز الشارقة جهودها لتوعية 
فئات المجتمع بأساليب وسلوكيات 
الترشيد والتدقيق على إشتراطات 
الترشيد في المباني وخالل الربع 

األول من العام الحالي نظمت إدارة 
الترشيد ورش توعية ضمن مبادرة 

ترشيدك بايدك  في عدد 5 مدارس  
باإلضافة إلى عدد 6 جهات أخرى كما 
قام قسم مراقبة اإلستهالك بالتدقيق 
على إشتراطات الترشيد قبل التوصيل 

النهائي لعدد 13 مسجد جديد. 
واوضحت المهندسة غادة جمعة 

سالم مدير إدارة الترشيد أن التوعية 
ومشاركة جميع الفئات في ورش 
وفعاليات الترشيد  تعد عامال مهما 

في نشر أساليب وسلوكيات الترشيد 
الصحيحة مشيرة إلى ان ادارة الترشيد 

نظمت خالل الربع االول من العام 
الجاري  ورش توعية تناسب األطفال 

وتم تنظيمها عن بعد بطرق وأساليب 
تجذب األطفال حيث تم تنظيم ورشة 

اطفال سيوا واستهدفت 5 مدارس 
خاصة مثل الشعلة، الرسالة االمريكية 

،ويس جرين، المنار و الوردية  كما 
تم تنظيم ورش توعية تناسب الكبار  

ضمن مبادرة ترشيدك بايدك  في 
عدد من الجهات شملت ابراج الجزيرة 

و القيادة العامة لشرطة الشارقة، 
وبلدية الشارقة ، ومجموعة انجازات 

، ونادي سيدات الشارقة ومجلس 
الشارقة الرياضي واستفاد منها 

حوالي  2291 مستفيد .

ومن جانبه أكد أحمد المحضار رئيس 
قسم مراقبة االستهالك أن التدقيق 

على اشتراطات الترشيد لعدد 13 
مسجد جديد شمل التدقيق على 

االلتزام بمعايير وإشتراطات الترشيد 
وذلك بتركيب األضواء الداخلية 

والخارجية  الموفرة للطاقة كما شمل 
التدقيق على االدوات الصحية من 

حيث معدالت تدفق  المياه من 
محابس الوضوء والمغاسل والتدقيق 

كذلك على التهوية واالنارة الطبيعية 
في دورات المياه وسعة خزانات 

الطرد.
وأكد أن استخدام النظم الحديثة 

يعد من الركائز االساسية فى ترشيد 
الطاقة واشاد بالتعاون المشترك 

بين قسم الدعم الفنى بادارة 
الترشيد وفرق الصيانة المختلفة 
بدائرة الشؤون االسالمية حيث 

تم تشكيل فرق ولجان مشتركة  
لترشيد الطاقة والمياه بالمساجد يتم 

التعاون والتواصل بينها مباشرة وذلك 
فى اطار التحديث والتطوير الذى 

تشهده هيئة كهرباء ومياه الشارقة 
والسعى الى خفض االستهالك فى 

جميع القطاعات وخصوصًا القطاع 
الحكومى.

   
      

استفاد منها أكثر من 2291 خالل الربع األول من 2021

إدارة الترشيد بكهرباء الشارقة تنظم 
ورش توعية في 
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اإلحصائي  التقرير  كشف   
الشارقة  وغاز  ومياه  كهرباء  لهيئة 
الجاري  العام  األول من  الربع  خالل 
الزمنية  الخطة  تنفيذ  عن    2021
لمشروع الدورة المركبة في محطة 
إجمالية  بقدرة  الطاقة  لتوليد  اللية 
تنفيذها  يتم  ميجاوات   1026 مركبة 
حصلت  كما  مراحل،  ثالثة  على 
غازيين  توربينين  أول  على  الهيئة 
»جنرال  ) HA( من شركة  من طراز 
تركيبهما  عمليات  وتجري  إلكتريك« 
الطاقة  لتوليد  الحمرية  محطة  في 

قدرها  انتاجية  بقدرة  الكهربائية 
توصيل  تم  كما  ميجاوات    )1800(
موقعًا   936 لعدد  التيار  وتشغيل 
الصيانة  وإنجاز  الشارقة  مدينة  في 
الرئيسية  الهيئة  لمحطات  الدورية 
بنسبة تراوحت بين %75 إلى 90% 
والوقائية  التشغيلية  األعمال  وإنجاز 
الضغط  محطات  في  واالختبارات 
وتعديل  الكهرباء  لتوزيع  العالي 
لرفع  الخطوط  مسارات  وتنظيم 
كفاءة الشبكة وذلك حرصًا من الهيئة 
على تقديم أفضل الخدمات لسكان 

المهندس  وصرح  الشارقة.  إمارة 
إنتاج  إدارة  مدير  السويدي  عيسى 
على  تعتمد  الهيئة  أن  الكهرباء 
المشاريع  كافة  لمتابعة  االحصائيات 
ونسبة االنجاز في التوقيت المحدد 
المستمر  التطوير  على  والعمل 
لكافة المشروعات وتسعى لتطوير 
الكهرباء  وتوزيع  إنتاج  محطات 
إمارة  مناطق  كافة  في  والشبكات 

الشارقة . 
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خالل  تم  أنه  إلى  وأشار   
الحالي 2021   الربع األول من العام 
إلنجاز  اإلجراءات  من  عدد  إنجاز 
مشروع الدورة المركبة في محطة 
إجمالية  بقدرة  الطاقة  لتوليد  اللية 
يتم  حيث  ميجاوات   1026 مركبة 
مراحل،  ثالثة  على  المشروع  تنفيذ 
المرحلة األولى بقدرة 345 ميجاوات 
وسيتم تشغيلها خالل اكتوبر 2021 
والمرحلة الثانية 345 ميجاوات ومن 
يناير  شهر  خالل  إنجازها  المخطط 
والثالثة بقدرة 336 ميجاوات   2022
يوليو  خالل  إنجازها  المخطط  ومن 

. 2022
يخص  فيما  أنه  إلى  وأشار   
األولى  الغازية  الوحدة  تشغيل  
والثانية بمحطة اللية تم االنتهاء من 
لمبنى  المعدنية  القواعد  تغطية 
التوربينة كما تم االنتهاء من تركيب 
والعمل   ، الحرارة  استرداد  مدخنة 
جاٍر في أعمال الطالء وتم االنتهاء 
من توصيل خطوط الغاز  الطبيعي 
السائل  الوقود  خطوط  وتوصيل 
وفي   ، بالمحطة  وربطها  )الديزل( 

نوعها  من  األولى  هي  خطوة 
توربينين  أول  على  الهيئة  حصلت 
شركة  من   )HA  ( طراز  من  غازيين 
عمليات  وتجري  إلكتريك«  »جنرال 
تركيبهما في محطة الحمرية لتوليد 
انتاجية  بقدرة  الكهربائية  الطاقة 
وجاري  ميجاوات   )1800( قدرها 
المعدنية  القواعد  لتغطية  العمل 
لمبنى التوربينة في الوحدة البخارية 
االنتهاء  تم  كما  الحمرية  بمحطة 
من تركيب الرافعة الخاصة بالتوربينة 

البخارية .
العمل  أن  التقرير  وأوضح   
لألعمال  النهائية  األعمال  في  جاٍر 
وموانع  البحر  وردم  الخرسانية 
مياه  وطرد  سحب  لمحطة  األمواج 

البحر .
الزرعوني  حسن  المهندس  وأكد 
أن  الكهرباء  خدمات  إدارة  مدير 
التقرير اإلحصائي كشف عن توصيل 
وتشغيل خدمات الكهرباء لعدد 936 
العام  من  األول  الربع  خالل  مبنى 
الكهرباء  توصيل  تضمنت  الجاري، 
لعدد 457 فيال سكنية و33 مشروع 

م. عيسى السويدي 
مدير إدارة إنتاج الكهرباء

م. حسن الزرعوني 
مدير إدارة خدمات الكهرباء
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صناعية  مشروعات  و209  حكومي 
و229 مشروع تجاري وعدد 8 مزارع.

توصيل  أن  إلى  وأشار   
إجراءات  عمل  بعد  يتم  الكهرباء 
التفتيش الفني والتأكد من سالمة 
من  والخارجية  الداخلية  التوصيالت 

خالل فرق فنية متخصصة.
أما فيما يخص أعمال الصيانة   
الكهرباء  إنتاج  لمحطات  الدورية 
أنه  اإلحصائي  التقرير  أكد  الرئيسية 
إنجاز %75 من صيانة محطتي  تم 
لمحطة  و90%  وواسط  اللية 

الحمرية.
الطنيجي  حمد  المهندس  وصرح 
فرق  أن  الطاقة  نقل  إدارة  مدير 
أنجزت   المتخصصة  الفنية  العمل 
والوقائية  التشغيلية  األعمال 
وغيرها  واالختبارات  والفحوصات 
الربع  خالل  األخرى  األعمال  من 
والتي   ، الحالي  العام  من  األول 
تضمنت إنجاز أعمال الصيانة الدورية 
العالي  الضغط  لمحطات  والوقائية 
لعدد  ك.ف.(   132 و   220  ( جهد 
)19( محطة وإعادة تنظيم وتعديل 
خط التغذية الرئيسي رقم )2( في 
ب/  واسط   / أ  )واسط  محطات 
وتم  الرياضي(  المركز   / الناصرية 
الخاصة  التشغيل  عمليات  تنظيم 
والوقائية  الدورية  الصيانة  ببرنامج 
وتم تنظيم عملية التشغيل والقطع 
محطة  ترميم  وإعادة  لتجديد 

كما  ك.ف.(   132( جهد  الصجعة 
تم تنظيم عملية التشغيل والقطع 
لتجديد و إعادة ترميم محولين جهد 
)132 ك.ف. ( في محطة المنطقة 
الصناعية )17( وتقديم الدعم الفني 
 33( جهد  الكهرباء  محطات  إلدارة 
ك.ف.( في عملية تشغيل وقطع 
وتم   ) ك.ف.   132/33  ( محوالت 
الخاصة  التشغيل  عمليات  تنظيم 
بتطوير نظام التحكم والمراقبة في 
ك.ف.(   220  ( )أ(  واسط  محطة 
تم تنظيم عملية التشغيل والقطع 
لتعديل مسار خط ) اللية – واسط ( 
رقم )3( وتم تنظيم عملية تشغيل 
وقطع الخطوط لتقليل فرط الجهد 
الشبكة  وتحسين  الزائد  الكهربائي 
التشغيل  آلية  اختبار  وتم  الكهربائية 
التحكم  بوحدات  الخاصة  والغلق 
الجديدة  الكهربائية  والمفاتيح 
آلية  اختبار  وتم  )ب(  اللية  لمحطة 
بوحدات  الخاصة  الغلق  و  التشغيل 
القاسمية  محطة  في  التحكم 
والفحوصات  االختبارات  تنفيذ  وتم 
لمحطة  الوقاية  ألنظمة  الشاملة 
الفني  الدعم  وتقديم  )ب(   اللية 
الخاصة  الوقاية  بأنظمة  المتعلق 
في  والمراقبة  التحكم  بنظام 
وتم  والصجعة  )أ(  واسط  محطتي 
وآلية  العالي  الجهد  اختبارات  تنفيذ 
الكهربائية  المفاتيح  وقطع  تشغيل 
اللية  محطة  في  الجزئي  والتفريغ 

مكثفات  تركيب  من  واالنتهاء  )ب( 
كهربائية سعة )56( ميجا في محطة 
المفاتيح  اختبارات  وإجراء  الطي 
من  واالنتهاء  والكيبالت  الكهربائية 
والزيارات  المصنعية  االختبارات  إجراء 
في  العمل  سير  لمتابعة  الميدانية 
وصياغة  دراسة  وتم  الجادة  محطة 
والمفاعالت  المحثات  مواصفات 
مغناطيسيًا  بها  المتحكم  التحويلية 
الفني الختبارات  الدعم  وتم تقديم 
نظام التحكم و المراقبة في محطة 
التحكم  وحدات  تبديل  وتم  مويلح 
بنسبة  القاسمية  محطة  في 
المتبقية  الوحدات  وإكمال   )50%(
في محطتي الحمرية والناصرية وتم 
واسط(   – )اللية  خط  مسار  تعديل 
الجديد  المسار  واعتماد  وتوثيق 
 – )الصجعة  خط  لمسار  باإلضافة 
الجامعة( و إجراء االختبارات المصنعية 
عن بعد للمفاتيح الكهربائية من طراز 
)8DN8-5( الخاصة بتوسعة محطة 
الجامعة واالنتهاء من تجديد وإعادة 
في  الكهربائية  المفاتيح  ترميم 
محطة الصجعة جهد )132 ك.ف.( . 

م. حمد الطنيجي 
مدير إدارة نقل الطاقة
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أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز   
بسداد  السماح  تمديد  عن  الشارقة 
الفواتير بدون غرامات  لمدة شهر لكل 
فاتورة ال تزيد قيمتها عن 1000 درهم 
االستهالك  لفواتير  يوم   15 ولمدة 
درهم   1000 عن  تزيد  التي  الشهرية 
على  للتيسير   ، أيام   7 بدال من  وذلك 

المشتركين . 
وأشار حامد طاهر  الحاج مدير   
هذا  أن  إلى  المشتركين   خدمة  إدارة 
المشتركين  لمطالب  تلبية  يأتي  القرار 
حتى يتمكنوا من سداد الفواتير بدون 
من  الفواتير  إصدار  يتم  حيث  غرامات  
خالل 4 دورات قرائية، تشمل كل دورة 
الشارقة،  إمارة  مناطق  من  مجموعة 
ويشمل  القراءات،  في  الدقة  لضمان 
الدورة  الفواتير  لسداد  الجديد  النظام 
يوم 7 من كل  الفاتورة  تصدر  األولى 
شهر ويمكن السداد بدون غرامة حتى 
والدورة  الشهر  نفس  من   21 تاريخ 
شهر  كل  من   14 في  تصدر  الثانية 
والسداد حتى تاريخ 1 من الشهر التالي 
والدورة الثالثة تصدر بتاريخ 21 من كل 
شهر ويمكن السداد حتى تاريخ 7 من 
تصدر  الرابعة  والدورة  التالي  الشهر 

بتاريخ 28 من كل شهر ويمكن السداد 
بدون غرامة حتى تاريخ 14 من الشهر 

التالي .
نائب  العسكر  حسين  وأوضح   
أنه في  المشتركين  إدارة خدمة  مدير 
 1000 الفاتورة  قيمة  تجاوز  عدم  حالة 
درهم يتم السماح بالسداد بدون غرامة 
الفاتورة  إصدار  تاريخ  من  شهر  لمدة 
إضافة  يتم  السداد  عدم  حالة  وفي 
وفي  تأخير  كغرامة  درهم   25 مبلغ 
حالة أن المبلغ المتبقي ال يتجاوز 300 

درهم ال يتم تحصيل أية غرامات.
 

المشتركين  أن  إلى  وأشار   
يمكنهم التعرف إلى التفاصيل الكاملة 
لها،  التابعين  القرائية  الدورة  وتاريخ 
للهيئة  اإللكتروني  الموقع  خالل  من 
خدمة  ومكاتب   ، الذكي  التطبيق  أو 
التواصل  أو  لها،  التابعين  المشتركين 

مع مركز االتصال رقم 991،. 

كهرباء الشارقة تعلن تمديد فترة سداد 
فواتير االستهالك بدون غرامات
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ومياه  كهرباء  بهيئة  خورفكان  إدارة  كشفت   
استبدال  مشروع  تنفيذ  في  البدء  عن  الشارقة  وغاز 
رفع  بهدف  خورفكان  في  القديمة  المياه  شبكات 
كفاءة الشبكات من خالل استخدام مواد أفضل تحافظ 
على جودة المياه والبيئة حيث أنجزت مشروع استبدال  
شبكة المياه في منطقة اليرموك حيث تم تغيير أنابيب 
المياه القديمة المصنوعة من األسبيستوس )AC( إلى  

.)GRE( األنابيب الزجاجية من نوع
إدارة  مدير  المال  أحمد  المهندس  وأوضح   
المياه  شبكات  على  دراسة  تنفيذ   تم  أنه  خورفكان 
مناطق  في  الشبكات  تبديل  أولوية  لتحديد  القديمة 
في  للبدء  اليرموك  شبكة  اختيار  وتم  خورفكان،  مدين 
تنفيذ مشروع استبدال الشبكات وذلك نظرًا لكونها من 
أقدم الشبكات الموجودة حيث تم تركيبها منذ 35 عام، 
وتكررت الشكوى والبالغات  من أهالي المنطقة عن 
تسريب المياه في الشبكات الرئيسية والفرعية بمعدل 
بالغ   2  –  1 يقارب  ما  الشهر  خالل  الكسور  بالغات 
كسر في الشبكة الرئيسية، و3 – 4 بالغ في الشبكة 
المستهلكين من قلة  باإلضافة إلى شكاوى  الفرعية، 

جودة المياه. 
وأكد أن إدارة خورفكان  تواصل جهودها لتعزيز   
وتقوية شبكات نقل وتوزيع المياه في كافة المناطق 
وباالعتماد على أحدث تكنولوجيا وعلى الكوادر الوطنية 
المتخصصة وأشار إلى أن إدارة خورفكان بهيئة  كهرباء 
ومياه وغاز الشارقة تعمل على تطوير كافة قطاعات 
والصناعية  االقتصادية  الطفرة  مع   لتتواكب  عملها 
والحضارية الكبيرة التي تشهدها مدينة خورفكان بفضل 
بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  توجيهات 
محمد القاسمي عضو الملجس األعلى حاكم الشارقة، 
سلطان  بن  محمد  بن  سلطان  الشيخ  سمو  ومتابعة 

القاسمي ولي العهد  .
المرحلة  من  االنتهاء  تم  أنه  أن  إلى  وأشار   

األولى لتحديث الشبكات في منطقة اليرموك خالل  تسعة 
مليون   1.150 بمبلغ   المرحلة  لهذه  أنابيب  شراء  وتم  أشهر 
درهم وبعد االنتهاء من المشروع تم متابعة الشبكات وإعداد 
دراسة أكدت  تحسن جودة المياه ، ولم ترد بالغات عن جودة 
نتائج  أن  إلى  باإلضافة   ، المشروع  تشغيل  تاريخ  منذ  المياه 
العينات المخبرية من المنطقة التي تم استبدال الشبكة فيها  
ممتازة وأصبح الوضع التشغيلي للشبكة مستقرًا حيث لم ترد 

أي بالغات لكسور في شبكات المياه منذ تاريخ التغيير.

ضمن خطة تشمل كافة المناطق بخورفكان 

كهرباء الشارقة تستبدل شبكات 
المياه القديمة بمنطقة اليرموك
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ومياه  كهرباء  هيئة  استقبلت   
الشارقة عدد ) 3745( طلبًا العتماد  وغاز 
والمياه  للكهرباء  المشاريع   مخططات 
من  األول  الربع  خالل  الطبيعي   والغاز 
استقبلت عدد  2021م كما  الحالي  العام 
) 756 ( طلبًا للتوصيل الدائم للمشروعات 
التوصيل  طلبات  عدد  إجمالي  وبلغ 
استالمها   تم  التي  للمشروعات  المؤقت 
) 84 ( طلبًا كما استقبلت إدارة الخدمات 
المشتركة بالهيئة عدد ) 3066 ( استفسارًا 
اإللكتروني  البريد  على  المتعاملين  من 
عدد  واستالم    msd@sewa.gov.ae
)180( استفسارًا من المتعاملين عبر تطبيق 
) الواتساب ( وبلغ عدد االستشارات الفنية 
واإلدارية من خالل مبادرة استشرني قبل 

أن تبدأ  ) 1904 ( استشارة .
اإلحصائي  التقرير  في  ذلك  جاء   

حول  الهيئة  أصدرته  الذي  سنوي  الربع 
تم  التي  واألعمال  المشروعات  تطور 

إنجازها .
هاشم  بن  عبيد  مريم  وأوضحت   
اإلدارة  أن  المشتركة  الخدمات  إدارة  مدير 
الفنية  االشتراطات  تحديث  على  تعمل 
وتيسير االجراءات الخاصة بطلبات الكهرباء 
مع  بالتعاون  ذلك  ويتم  والغاز  والمياه 
والمقاولين  االستشارية  المكاتب  ممثلي 
جهود  إطار  في  وذلك  والمستثمرين 
تقديم  في  االلكتروني  للتحول  اإلدارة  
حيث  المتعاملين  على  للتيسير  خدماتها 
البريد  خالل  من  الطلبات  استقبال  يتم 
msd.electronic@sewa. االلكتروني  
الرقمي  التحول  مع  توافقًا   gov.ae
تيسير  وتم  االحترازية  لالجراءات  وتطبيقًا 
اإلجراءات والمستندات المطلوبة للتقديم 

كهرباء الشارقة
تستقبل 3745 طلب اعتماد مخططات و 756 للتوصيل الدائم 

خالل الربع األول من العام الحالي

البريد  تخصيص  تم  كما  الطلبات،  على 
للرد    msd@sewa.gov.ae اليكتروني 

على أية استفسارات من المتعاملين.
الخدمات  إدارة  أن  إلى  وأشارت   
التواصل  على  باستمرار  تعمل  المشتركة 
مكاتب  من   250 من  أكثر  مع  والتنسيق 
والمقاولين  الهندسية  االستشارات 
لتطوير  اإلستراتيجية  الشراكة  وتفعيل 
االجراءات وإنجاز المعامالت بدقة وكفاءة 

وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين.
اإلحصائي  التقرير  ان  وأضافت   
تضمن  الحالي  العام  من  األول  للربع 
الموثقة  والحقائق  المعلومات  من  عدد 
والمشاريع  األعمال  تطور  عن  باألرقام 
ونسبة اإلنجاز وجهود الهيئة في التحول 

اإللكتروني في تقديم خدماتها.

مريم عبيد بن هاشم
مدير إدارة الخدمات المشتركة 
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لهيئة  تقرير  أحدث  كشف   
عن  الشارقة  وغاز  ومياه  كهرباء 
للخدمات  المستخدمين  أعداد  زيادة 
شهري  خالل  والذكية  االلكترونية 
من  أكثر  لتصل    2021 وفبراير  يناير 
استخدموا   مشترك  ألف   420.638
الوسائل االلكترونية والبوابة اإللكترونية 
ارسال  وتم  الفواتير  للهيئة في سداد 
675.564 ألف رسالة نصية للمشتركين 
وارسال 364.505 بريد الكتروني بهدف 
اطالع المتعاملين على كافة التفاصيل 

الخاصة بحساباتهم .

إيمان  المهندسة  وأوضحت   
المعلومات  تقنية  إدارة  مدير  الخيال 
على  تعمل  الهيئة  أن  واالتصال  
الرقمية  التطبيقات  من  االستفادة 
لسكان  الخدمات  لتقديم  الحديثة 
المعايير  أفضل  وفق  الشارقة  إمارة 
الحكيمة  للرؤية  تنفيذًا  وذلك  العالمية 
السمو  لصاحب  السديدة  والتوجيهات 
محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ 
القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم 
بمشروعات  االهتمام  بضرورة  الشارقة 
البنية األساسية وتوفير مقومات الحياة 
مناطق  جميع  في  للسكان  الكريمة 
الخدمات  استخدام  وتشجيع  اإلمارة 
االجراءات  لتيسير  وااللكترونية  الذكية 
والمحافظة على البيئة وتقديم أفضل 
الخدمات لسكان إمارة الشارقة مؤكدة 
من  االستفادة  في  التوسع  بأن 
يعكس  والذكية  االلكترونية  الخدمات 

التزام الهيئة بمسئوليتها المجتمعية.

باستخدام  المتعاملين  وناشدت 
المنافذ والوسائل الحديثة التي وفرتها 
والحصول على  الفواتير  الهيئة لسداد 
مميزاتها  من  واالستفادة  الخدمات 

لتوفير الوقت والجهد. 
السويدي  مروة  وأوضحت    
الذكية  الخدمات  إدارة  قسم  رئيس 
في  والذكي  االلكتروني  التحول  أن 
سرعة  في  يساهم  الهيئة  خدمات 
حيث  واألمان  الدقة  وضمان  االنجاز 
عن  كاملة  بيانات  البرنامج  يتضمن 
نصية  رسالة  ارسال  ويتم  المشتركين 
على  للتأكيد  المشتركين  إلى  فورية 
عمل  فريق  ويقوم  الخدمة.  انجاز 
تطوير  على  الهيئة  داخلي  في 
بصورة  الذكية  والخدمات  التطبيقات 
التي  الخدمات  كافة  إلدراج  دورية 
توفرها الهيئة لمشتركيها وذلك ضمن 
خطط الهيئة للتحول الذكي. . وجاري 
أتمتة  مشاريع  عدة  على  العمل  حاليًا 
لخدمة المشتركين وتسهيل إجراءاتهم 
للربط  باإلضافة  إلكترونيًا  وتحويلها 
الرقمي مع الدوائر والهيئات الحكومية 

في إمارة الشارقة.
استخدام  أن  إلى  وأشارت   
اإللكتروني  الدفع  لخدمة  المتعامل 
التسجيل  منه  يتطلب  الهيئة  بموقع 
في خدمة الحساب اإللكتروني  وذلك 
وتزويد  بياناتهم  تسجيل  خالل  من 
والتفاصيل  االحالي  المستهلك  رقم 
االلكتروني  الموقع  على  به  الخاصة 
للهيئة موضحًا أن هذه الخدمة متوفرة 
الحساب  خدمة  في  للمشتركين 

الحاملين  الهيئة  لموقع  اإللكتروني 
لبطاقات إعتماد “فيزا كارد« أو »ماسترد 

كارد«
وأضافت أن الخطوات المتّبعة   
صفحة  إلى  الذهاب  تشمل  للدفع 
الدفع  خانة  واختيار  الحالية  الفاتورة 
تسديد  تود  الذي  المستهلك  لرقم 
ادفع  كلمة  على  والضغط  فاتورته 
االجمالية  الفاتورة  وسيتم عرض قيمة 
والتي تشمل المبلغ الحالي ولالستمرار 
واحدة  )مرة  تأكيد  كلمة  اضغط على 
البنك  إلى صفحة  نقلك  فقط( سيتم 
المعتمد الذي ستتم عن طريقه دفع 
الفاتورة ، اختر نوع بطاقتك أدخل رقم 
السري  والرقم  االنتهاء  وتاريخ  البطاقة 
على  اضغط  ثم  بالبطاقة..  الخاص 
إلى صفحة  نقلك  سيتم   ..pay كلمة 
بنجاح  الدفع  عملية  بإتمام  تخبرك 
توضيح  سيتم  العملية  تتم  لم  واذا 
مراجعة  يمكنك  السبب  وللتفاصيل 
اإلئتمانية وفي  لبطاقتك  الصادر  البنك 
نقلك  سيتم  بنجاح  العملية  تمت  حال 
للعملية  المرجع  رقم  بها  صفحة  إلى 
عند  الحقًا  أو  اآلن  طباعته  وتستطيع 
تحديث  بعد  دفعة  آخر  صفحة  اختيار 
بعد  فاتورتك  تحديث  وسيتم  فاتورتك 
مبلغ  خصم  سيتم  كما  مباشرة  الدفع 
الفاتورة بالكامل وال يجوز دفع جزء من 
للمشترك  . وستصل  المستحق  المبلغ 
رسالة نصية بإنجاز المعاملة بنجاح على 

رقم الهاتف المسجل لدى الهيئة.

420.638 ألف مشترك بكهرباء الشارقة يستخدمون وسائل 
الدفع  االلكتروني خالل شهرين
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كثفت هيئة كهرباء ومياه وغاز   
األول  الربع  خالل  جهودها  الشارقة 
تنفيذ  مجال  في  الجاري  العام  من 
الطبيعي  الغاز  وخدمات  مشروعات 
للربع  اإلحصائي  التقرير  كشف  حيث 
توصيل  عن  الجاري  العام  من  األول 
مشروع   189 لعدد  الطبيعي  الغاز 
الغاز  خطوط  تمديد  وإنجاز  جديد 
بالسيوح  مناطق   )9( في  الطبيعي 
كما  كم،   )  200( إجمالي  بطول 
محطة  من  استراتيجي  خط  تنفيذ 
التجارية  مويلح  منطقة  إلى  الرحمانية 
، لخدمة المنطقة وعدد من المناطق 
الواحة  مثل  التطويرية،  والمشاريع 
خدمات  توصيل  وتم  والزاهية  ونسمة 
الغاز الطبيعي)6193( من  أجهزة الطبخ 
بأحدث  الشارقة  مدينة  في  المنزلي 
والسالمة  األمان  ووسائل  معايير 

تالفًا  صندوقًا   )11( عدد  تغيير  تم  كما 
مطابقة  جديدة  بأخرى  واستبدالها 
وتحديث  العالمية  المواصفات  ألحدث 
غاز  لخطوط  الطبيعي  الغاز  شبكات 
تم  كما  مختلفة  مناطق  في  رئيسية 
تحديث شبكات الغاز الطبيعي لخطوط 
عدد ) 466( بناية وفلل سكنية وعدد 

)16( منشأة تجارية .
للربع  اإلحصائي  التقرير  وأشار   
تم  أنه  إلى  الجاري  العام  من  األول 
لعدد  الطبيعي  الغاز  خدمات  توصيل 
 126 تضمنت  جديد  مشروع   189
و3  تجاري  مشروع  و58  سكنية  فيال 
مشروع   2 وعدد  صناعية  مشروعات 

حكومي.
بن  أمنه  المهندسة  وأوضحت   
هده مدير إدارة الغاز الطبيعي بالهيئة 
مجال  في  الهيئة  جهود  تكثيف  أن 

تنفيذ مشروعات شبكة الغاز الطبيعي 
على  الهيئة  حرص  إطار  في  تأتي 
االهتمام بمشروعات البنية األساسية ، 
وتوفير مقومات الحياة الكريمة للسكان 
وتشجيع  اإلمارة،  مناطق  جميع  في 
بدياًل  وقودًا  الطبيعي  الغاز  استخدام 
 ) االسطوانات   ( المسال  الغاز  عن 
على  والتيسير  البيئة  على  للمحافظة 
سكان اإلمارة وتقديم أفضل الخدمات 
اإلجراءات  تيسير  على  وتحرص  لهم 
في  الطبيعي  الغاز  لتوصيل  الالزمة 
حاليًا  جاٍر  والعمل   ، المناطق  كافة 
على تنفيذ المزيد من التمديدات في 
الشبكة وخاصة في المناطق السكنية 

الجديدة.

 خالل الربع األول من العام الجاري
توصيل الغاز لعدد 189 مشروع وتمديد خطوط في 9 مناطق 

بالسيوح
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أنجزت إدارة المنطقة الوسطى   
بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عدد 
بالمنطقة  التطويرية  المشروعات  من 
الوسطى تضمنت تركيب 1034  عمود 
وشعبيات  مناطق  من  عدد  في  إنارة 
إنارة  تم  حيث  الوسطى  المنطقة 
المشروعات  من  وعدد  طريق سهيلة، 
وفلي  والبستان  الوشاح  مناطق  في 
شوكه  وطريق  الزعفران  وتل  ومليحة 
ضمن  وذلك  الوسطى  بالمنطقة 
تعمل  التي  التطويرية  المشروعات 
في  األهالي  لخدمة  تنفيذها  على 
هذه المناطق وتوفير األمن والسالمة 
كما   الطرق  على  السيارات  لسائقي 
إنارة  أعمدة  صيانة  من  االنتهاء  تم 
شملت    متفرقة  بمناطق   )294( لعدد 
وأوضح  الطيبة.   الذيد،  فلي،  المدام، 
الطنيجي  محمد  خليفة  المهندس 
أنه تم  المنطقة الوسطى  إدارة  مدير 

خالل الربع األول من عام 2021 توصيل 
مشروع   12 لعدد  الكهرباء  خدمات 
ومنشأة تجارية، كما تم تركيب كيبالت 
كهربائية بمناطق متفرقة واالنتهاء من 
إجراء الصيانة الدورية لعدد 83 صندوق 
إنارة واستبدال كشافات كهرباء قديمة 
وإنجاز  كشاف   50 لعدد  حديثة  بأخرى 
الغربية  مليحة  شعبية  مدخل  إنارة 
واالنتهاء  إنارة  عمود   23 عدد  بتركيب 
عدد  بتركيب  سهيلة  طريق  إنارة  من 
بتركيب  وشاح  شعبية  وإنارة  34عمود 
عدد 36 عمود إنارة واالنتهاء من إنارة 
منطقة البستان بتركيب عدد 34 عمود 
إنارة. وأشار التقرير اإلحصائي عن الربع 
األول من 2021 إلى ان الهيئة تعمل 
كهرباء  توزيع  محطتي  تنفيذ  على 
نزوى  بمنطقتي  ك.ف.(   33( جهد 
الشبكات في  ، وكذلك تعديل  والذيد 
إنجاز  نسبة  بلغت  حيث   ، المنطقتين 

أكثر  نزوى  لمحطة  المدنية  األعمال 
إنجاز  نسبة  بلغت  كما   )51%( من 
األعمال المدنية في محطة الذيد أكثر 

من  )53%( 
وستعمل الهيئة خالل المرحلة   
المقبلة على تنفيذ جملة من المشاريع 
بالشبكات  الخاصة  والتنموية  التطويرية 
المنطقة  بمدن  التوزيع  ومحطات 
التطور  لمواكبة  منها  سعيًا  الوسطى 
التنموية وذلك  الكبير وتحقيقا لخطتها 
الحكومية  الجهات  كافة  مع  بالتعاون 
وكفاءة  بجودة  المشروعات  إلنجاز 
التعاقد  تم  كما  وقت.  أسرع  وفي 
على إنشاء محطى أرصاد جوية لتوفير 
منها  لالستفادة  مناخية  معلومات 
مشروعات  حول  دراسات  إعداد  في 
والطاقة  الرياح  من  المتجددة  الطاقة 

الشمسية.     

تركيب 1034 عمود إنارة وتوصيل الكهرباء لعدد 12 مشروع تجاري في 
المنطقة الوسطى خالل الربع األول من 2021

المهندس خليفة محمد الطنيجي
مدير إدارة المنطقة الوسطى
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ومياه  كهرباء  هيئة  أعلنت   
وتقسيط  تخفيض  عن  الشارقة  وغاز 
االستهالك  حسابات  تأمين  قيمة 
لألفراد  السكنية  للمشروعات  الجديدة 
والتجارية  االقتصادية  والمنشآت 
 50% إلى  يصل  بمعدل  والصناعية 
القطاعات  كافة  دعم  بهدف  وذلك 
لتجاوز التأثيرات االقتصادية واالجتماعية 
، بسبب تداعيات جائحة كورونا وتنفيذًا 
الكريمة من صاحب السمو  للتوجيهات 
محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ 
األعلى  المجلس  عضو  القاسمي 
سمو  اعتمدها   والتي  الشارقة  حاكم 
سلطان  بن  محمد  بن  سلطان  الشيخ 
حاكم  نائب  العهد  ولي  القاسمي 
التنفيذي  المجلس  رئيس  الشارقة 
إلمارة الشارقة لحزمة محفزات حكومة 
الحكومية  الجهات  لدعم  الشارقة 
واألفراد  األعمال  وقطاعات  والخاصة 
على  المجلس  حرص  من  تنبثق  التي 
مختلف  في  التنمية  استمرارية  تعزيز 

المجاالت.
بالجيو  سعيد  سعادة  وصرح   
ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  السويدي 
التي  المحفزات  أن  الشارقة  وغاز 
لكافة  الشارقة  حكومة  تقدمها 
في  كبير  بشكل  تساهم  القطاعات 
القطاعات  وتجاوز  األزمة  التخفيف من 
إلى  مشيرًا  واجهتها  التي  للتحديات 
الشارقة   وغاز  ومياه  كهرباء  هيئة  أن 
خالل  المحفزات  تقديم  في  مستمرة 
األزمة  تجاوز  وحتى  القادمة  األشهر 

نهائيًا .
وأكد أن  قرار  تخفيض التأمين    

وزيادة  االستثمار  تشجيع  إلى  يهدف 
المختلفة   للقطاعات  التنافسية  القدرة 
الشارقة  إمارة  سكان  على  والتيسير 
دائما  تسعى  الهيئة  أن  إلى  مشيرًا 
لتعزيز العالقة مع المتعاملين  والتعرف 
من  العديد  ولديها  متطلباتهم  إلى 
أن  يمكن  التي  المجتمعية  المبادرات 
مثل  القطاعات  كافة  منها  تستفيد 
مبادرة استشرني قبل أن تبدأ ومبادرة 
كفاءة الطاقة والكشف عن التسربات .
وأشار إلى أن المحفزات التي قدمتها 
حسابات  يخص  فيما  تضمنت  الهيئة 
األفراد تخفيض قيمة التأمين للحسابات 
الجديدة بمعدل %50 للفلل والشقق 
السكنية على اال تقل قيمته عن 1000 
المنشآت  لحسابات  وبالنسبة  درهم 
قيمة  تخفيض  والصناعية  التجارية 
بمعدل  الجديدة  للحسابات  التأمين 
1000 درهم للتأمينات التي تتراوح بين 
وتخفيض  درهم   5000 حتى   2000
التي  الجديدة  للحسابات  التأمين  قيمة 
بمعدل  إلى 10000   5001 بين  تتراوح 
الذي  التأمين  وتخفيض  درهم   2000
 3000 بمعدل  درهم   10001 عن  يزيد 
التي  التأمينات  يخص  فيما  أما  درهم 
لمساحة  طبقًا  التأمين  احتساب  يتم 
حسب  التامين  حساب  يتم  المنشأة 
مساحة المنشأة * 50 درهم وبالنسبة 
التأمين  احتساب  يتم  التي  للمنشآت 
التأمين  احتساب  يتم  الحمولة  حسب 

بالحمولة K.w  * 250 درهم .
وأوضح حامد طاهر الحاج مدير   
المحفزات  أن  المشتركين  خدمة  إدارة 
لدعم  الهيئة  قدمتها  التي  الجديدة 

المختلفة تضمنت  تقسيط  القطاعات 
بحسابات  الخاصة  التأمين  رسوم 
استهالك األفراد والمنشآت االقتصادية 
والتجارية والصناعية بحيث يمكن سداد 
التأمين على 3 أقساط شهرية لمبالغ 
إلى   2000 بين  تتراوح  التي  التأمين 
رسوم  سداد  ويمكن  درهم   5000
التامين على 4 أقساط شهرية للمبالغ 
 10000 إلى   5001 بين  تتراوح  التي 
درهم كما يمكن سداد الرسوم على 5 
أقساط شهرية للمبالغ من 10001 إى 
رسوم  سداد  ويمكن  درهم   100,000
التأمين على 6 أقساط شهرية للمبالغ 

التي تزيد عن 100,000 درهم.
ومن جانبه أشار حسين عسكر   
المشتركين أن  إدارة خدمة  نائب مدير 
على  الهيئة  حرص  يؤكد  القرار  هذا 
والتعرف  القطاعات  كافة  التفاعل مع 
على مطالبهم وإعداد خطط مشتركة 
واإلدارات  الجهات  كافة  مع  بالتعاون 
لتطوير الخدمات بما يلبي طموحاتهم 

وتوقعاتهم.

بهدف دعم وتحفيز كافة القطاعات                 
كهرباء الشارقة تعلن عن تقسيط وتخفيض 

التأمين بنسبة 50 % لجميع الفئات

حامد طاهر الحاج 
مدير إدارة خدمة المشتركين
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أعلنت  إدارة الخدمات المشتركة   
عن  الشارقة  وغاز  ومياه  كهرباء  بهيئة 
لتقديم  الالزمة  االنجاز  نسبة  تخفيض 
التنفيذية  المخططات  إعتماد  ملفات 
 Shop( الجديدة المباني  للكهرباء في 
 75 من  بدال   60% إلى    )Drawing
الكهرباء  لمقاولين  بالسماح  والبدء   %
المخططات  إعتماد  ملفات  بتقديم 
وذلك  الجديدة  للنسبة  وفقًا  التنفيذية 
الخدمات  أفضل  تقديم  إطار  في 
وتوفير  جودة  للمتعاملين وبأفضل 
الوقت ، وسرعة إنهاء إجراءات توصيل 
خدمات الكهرباء للمباني سواء السكنية 
والحكومية  الصناعية  أو  التجارية  أو 

والزراعية.
وأوضحت مريم عبيد بن هاشم   
أن  المشتركة  الخدمات  إدارة  مدير 
الجديدة تم إقرارها والبدء في  النسبة 
النسب  لتكون متوافقة  مع  تطبيقها 
يتم  التي  المشروع  إلنجاز  التقديرية 

إصدراها من قبل بلدية مدينة الشارقة، 
أن المشروع في مرحلة  والتي توضح 
األعمال  من  اإلنتهاء  وتم  التشطيبات 
البالستر  وأعمال  والطابوق  الخرسانية 
الوقت  إتاحة  في  يساعد  مما  والعزل 
وشراء  لتوريد  للمتعاملين  الكافي  
بالتوصيالت  الخاصة  المواد   وتركيب 
الكهربائية الداخلية قبل الوقت المحدد 

لتاريخ التوصيل للمشروع .
يحقق  القرار  أن  إلى  وأشارت   
المصلحة للمتعاملين والهيئة والشركاء 
 ، الوقت  نفس  االستراتيجين في 
الوقت  في  المشروع  إنجاز  ويحقق 
الوقت  مع  كامل  بشكل  المحدد 
المحدد لتوصيل الخدمات ، وتجنب أي 

تأخير.
استقبال  يتم  أنه  وأضافت   
االلكتروني   البريد  خالل  من  الطلبات 
 msd.electronic@sewa.gov.ae
وتطبيقًا  الرقمي  التحول  مع  توافقًا 

تيسير  وتم  االحترازية  لالجراءات 
المطلوبة  والمستندات  اإلجراءات 
التي  الزمنية  والمدة  الخدمات  لهذه 
عدم  حالة  في  المعاملة  تستغرقها 
المخططات  على  مالحظات  وجود 
يومين عمل  تتجاوز  الرسوم ال  وسداد 
ويتم إعتماد المخطط وإرسال االعتماد 

بالبريد اإللكتروني.
وأشارت إلى أن إدارة الخدمات   
اليكتروني  البريد  خصصت  المشتركة 
على  للرد    msd@sewa.gov.ae
المتعاملين  من  استفسارات  أية 
التعرف على كافة  لمساعدتهم على 
بسرعة  إجراءتهم  وإنهاد  التفاصيل 
فريق  االستفسارات  على  الرد  ويتولى 
وتدريبه  تأهيله  تم  متخصص  عمل 

على الرد بسرعة وكفاءة. 

كهرباء الشارقة تعلن تخفيض نسبة االنجاز الالزمة إلعتماد 
المخططات التنفيذية إلى 60 % 
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وغاز  ومياه  هيئة كهرباء  بدأت   
المتعاملين  استقبال  في  الشارقة 
الوسطى  المنطقة  إدارة  مبنى  في 
كافة  اتخاذ  مع  البطائح  منطقة  في 
خدمات  لتقديم  االحترازية  اإلجراءات 
ورسوم  اإلستهالك   فواتير  سداد 
اإليجار  وعقود  والمخالفات   التوصيل  
وعدم الممانعات وذلك ألول مرة في 
األهالي  لخدمة  الوسطى  المنطقة 
الهيئة  خطة  ضمن  عليهم  والتيسير 
التي أعدتها  تنفيذًا لقرار صاحب السمو 
محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ 
األعلى  المجلس  عضو  القاسمي 
حاكم الشارقة الخاص بممارسة الهيئة 
الكهرباء  الختصاصاتها وتوصيل خدمات 
في  عليها  واالشراف  والغاز  والمياه 
مناطقها  بكافة  الوسطى  المنطقة 
الحضاري  التطور  ومواكبة  ومدنها 

والعمراني الذي تشهده المنطقة. 
وصرح سعادة سعيد بالجيو السويدي 
رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة 
أن الهيئة تعمل على  تطوير خدماتها 
وقتهم  توفير  خالل  من  للمشتركين 
الستخدام  الدائم  والسعي  وجهدهم 
في  المتاحة  الحديثة  التقنيات  كافة 
بما  اإلجراءات  وتسهيل  أعمالها  تنفيذ 

من  انطالقا  المشتركين،  رضا  يحقق 
المرتبطة  واألهداف  ورسالتها  رؤيتها 
األصول،  إدارة  في  باستراتيجياتها 
والتواصل  البشرية  الموارد  وتطوير 
وصوال  وذلك  المتعاملين،  مع  الفعال 
في  رائدة  تكون  بأن  الهيئة  لتطلعات 
مجاالت عملها وتقديم خدماتها لسكان 
عالمية  بمواصفات  الشارقة  إمارة 

وطريقة امنه وموثوقة ومستدامة. 
وأكد أن الهيئة تعمل على تطوير األداء 
والفنية  اإلدارية  الجوانب  كافة  في 
الستقبال  المناسبة  األماكن  وتوفير 
الخاصة  اإلجراءات  وإنهاء  المشتركين 
وتطوير  أسرع وقت ممكن  بهم في 
الكوادر البشرية وتدريبها وتأهيلها على 
مع  التعامل  في  المستويات  أفضل 
في  معامالتهم  وإنهاء  المشتركين 

أسرع وقت وبنظام دقيق .
المهندس  أكد  جانبه  ومن   
إدارة  مدير  الطنيجي  محمد  خليفة 
المنطقة الوسطى أن تقديم الخدمات 
المنطفة  إدارة  بمبنى  الجديدة 
الوسطى يعتبر إضافة نوعية  للخدمات 
المنطقة  الهيئة ألهالي  تقدمها  التي 
حيث يقع المبني في منطقة البطائح 
وبالقرب من طريق الذيد للتيسير على 

بكافة  الوسطى   المنطقة  سكان 
خدمات  على  للحصول  مناطقها 
وباجراءات  واحد  مكان  في  متكاملة 
على  المبنى  إنشاء  تم  حيث  ميسرة  
ويضم  مربع  متر   1400 تتجاوز  مساحة 
أقسام وإدارات توصيل الكهرباء والماء 
وخدمة المشتركين والتفتيش وتمديد 
والقسم  الفنية  والحسابات  الكابالت 
والطوارئ  والغاز  والصيانة  التجاري 
لتقديم  والتدريب  البشرية  والموارد 
وسرعة  وسهولة  يسر  في  الخدمات 
بأجهزة  مزود   المبنى  أن  كما  انجاز، 
تم  أنه  إلى  باإلضافة  ومعدات حديثة 
العاملين  كفاءة  لرفع  برنامج  إعداد 
متخصصة  تدريبية  بدورات  وإلحاقهم 
المشتركين  مع  التعامل  كيفية  حول 
وذلك الستيعاب األعداد المتزايدة من 
اإلدارة  على  المترددين  المشتركين 
توفير  تم  كما  معامالتهم،  إلنهاء 
للمشتركين  وشاشات  انتظار  اماكن 
استقبال  بقاعة  الجديد  المبنى  وتزويد 

كبيرة.

كهرباء الشارقة توفر 
خدمات جديدة للمتعاملين 

بمبنى إدارة المنطقة 
الوسطى في البطائح
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بالجيو  سعيد  سعادة  بحث   
ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  السويدي، 
هيئة  من  وفد  مع   الشارقة،  وغاز 
برئاسة  واألرشيف  للوثائق  الشارقة 
سعادة صالح سالم المحمود، مدير عام 
متكامل  نظام  إعداد  مشروع  الهيئة، 
وشامل إلدارة الوثائق الخصوصية لهيئة 
الشارقة، من خالل  وغاز  ومياه  كهرباء 
وضع خطط التصنيف، ومدد االستبقاء، 
وصواًل إلى عملية تطبيق النظام، وذلك 
بعد تشكيل لجان وفرق عمل مشتركة 
الزيارة  خالل  تم  كما  الجانبين.  بين 
»كهرباء  وثائق  ترحيل  آليات  مناقشة 
بناء  الدائم،  بالحفظ  المعنية  الشارقة« 
والقانونية،  التاريخية  أهميتها  على 
من  وحمايتها  لحفظها  الوثائق  ألمانة 
عوامل الضياع والتلف، إذ تتسم األمانة 
باالشتراطات واإلجراءات الالزمة لضمان 
توفير بيئة مناسبة لحفظ الوثائق فيها 

وفًقا ألعلى المعايير العالمية.
واستعرض سعادة رئيس هيئة   
توجهات  الشارقة  وغاز  ومياه  كهرباء 
الحفظ  تطوير  مجال  في  الهيئة 
في  االلكتروني  والتحول  واألرشفة 
الهيئة  سعي  مؤكدًا  الوثائق،  متابعة 
وثائقها،  إلدارة  متكامل  نظام  لتطبيق 
التقنيات  أحدث  من  باالستفادة 
التوثيق  في  المتبعة  والتكنولوجيا 

واألرشفة الورقية واإللكترونية. 
للوثائق  الشارقة  هيئة  بجهود  وأشاد   
واألرشيف في حفظ الوثائق الحكومية 
إلمارة الشارقة، من خالل تطوير معايير 
مع  يتالءم  بما  واألرشفة   التوثيق 
احتياجات كل جهة على حدة، بناء على 
ومنهجية  ووثائقها،  أعمالها،  طبيعة 
عملها، مؤكًدا حرصه على مد جسور 
التعاون مع »الشارقة للوثائق« وضرورة 
أجل  من  والمعلومات  الخبرات  تبادل 

تحقيق أعلى معايير التوثيق واألرشفة.
المحمود  صالح  سعادة  وثمن   
وغاز  ومياه  كهرباء  »هيئة  جهود 
إطالق  نحو  سعيها  في  الشارقة« 
لحفظ  اآلليات  واستحداث  المبادرات 
أهمية  على  مؤكًدا  وثائقها،  وتداول 
استمرار التنسيق والتعاون بين الجانبين، 
نظًرا  بالغة  بأهمية  يكتسي  والذي 
وغاز  ومياه  كهرباء  هيئة  تختزله  لما 
هامة  حكومية  وثائق  من  الشارقة، 
تعكس جهود وأعمال اإلمارة وتحقيق 
وشدد  المجاالت.  مختلف  في  الريادة 
أهداف  تحقيق  أهمية  على  المحمود، 
الهيئة اإلستراتيجية التي تعكس رؤيتها 
لتقديم  الشارقة  مرجع  تكون  أن  في 
ومعرفية  وأرشيفية  وثائقية  خدمات 

مستدامة.
 

كهرباء الشارقة تبحث مع الشارقة للوثائق
 تطبيق نظام متكامل لتطوير معايير الحفظ والتوثيق
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وغاز  ومياه  كهرباء  بهيئة  خورفكان  إدارة  أنجزت   
الكهربائية  بالشبكة  شيص  منطقة  ربط  مشروع  الشارقة 
الرئيسية لمدينة خورفكان مرورا باالنفاق وذلك بعد االنتهاء 
من تشغيل محطة االنفاق جهد 33/11 كيلوفولت وإحالل 
تعمل  التي  المولدات  من  الكهرباء  إنتاج  محطة  وإلغاء 

بالديزل وذلك حسب الخطة االستراتيجية.
وأوضح المهندس  أحمد المال مدير إدارة خورفكان   
لرؤية  تنفيذًا  يأتي  االستراتيجي  المشروع  هذا  تنفيذ  أن 
صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 
سمو  وتوجيهات  الشارقة  حاكم  األعلى  المجلس  عضو 
ولي  القاسمي  سلطان  بن  محمد  بن  سلطان  الشيخ 
إمارة  مناطق  لكافة  الخدمات  أفضل  بتقديم  العهد 
الشارقة كما يأتي في إطار حرص هيئة كهرباء ومياه وغاز 
واالستقرار  الثبات  وتحقيق  خدماتها  تطوير  الشارقة  على 
مناطق  جميع  الى  الخدمات  ووصول  الكهربائية  للشبكة 
األمن  معايير  أفضل  وتطبيق  عالية  بكفاءة  الشارقة  امارة 

والسالمة. 
تزود  كانت  شيص  مدينة  أن  إلى  وأشار   
كهرباء  انتاج  محطة  طريق  عن   1982 عام  منذ  بالكهرباء 
شيص  بمولدات تعمل بالديزل واعتبارا من 20/11/2016م 
تم  التعاقد مع شركة متخصصة لتوريد وتشغيل وصيانة 
مولدات   4 وتشمل  سنوات   5 لمدة  الكهربائية  المولدات 
أجمالية 1220 كيلووات وتم إحالل هذه  كهربائية  بسعة 
الرئيسية  بالشبكة  المنطقة  ربط  بعد  وإلغائها  المولدات 
لمدينة خورفكان وإنجاز وتشغيل محطة األنفاق جهد 33 

كيلوفولت .
في  الرئيسية   الكهرباء  شبكة  تشغيل  أن  وأكد   
منطقة شيص سيساهم في الحفاظ على البيئة ويلغي 
استخدام الوقود السائل و يخفض تلوث الهواء و الصوت 
حيث تم اإلستغناء عن مولدات الديزل. وكذلك سيساهم 
خدمة  المشروعات  الكهربائية  في  الشبكة  تشغيل 
التطويرية والسياحية  التي وجه بها صاحب السمو الشيخ 
المجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور 

بعد إحالل محطة اإلنتاج باستخدام الديزل 

كهرباء الشارقة تنتهي من ربط 
شيص بشبكة خورفكان الرئيسية

األعلى حاكم الشارقة – حفظه الله في منطقة شيص. 
ويعتبر إضافة نوعية لخدمة سكان المنطقة والزائرين.

وأضاف أن منطقة شيص من المناطق ذات طبيعة   
جبلية وبيئية خاصة وتحظى بموقع إستراتيجي مهم وتولي 
بصفة  الشارقة  وغاز  ومياه  كهرباء  وهيئة  الشارقة  حكومة 
خاصة  أهمية كبيرة لتوفير أفضل الخدمات لسكان المنطقة 
عمرانية ومشروعات  وتوسعات  زيادة سكانية  تشهد  التي 
حضارية وحرصت الهيئة على تطوير خدماتها بربط المنطقة 
بالشبكة الرئيسية لمدينة خورفكان لتلبية إحتياجات المنطقة 

الحالية والمستقبلية من الكهرباء.
وأكد أن عمليات التشغيل والصيانة الدورية ستتم   
من خالل فرق فنية مؤهلة وفق أفضل المواصفات للحفاظ 
تقديم  يضمن  بما  عملها  واستمرار  الشبكة  كفاءة  على 

أفضل الخدمات لسكان المنطقة. 
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في  تشارك  الشارقة  كهرباء   
إنارة  بإطفاء  األرض  ساعة  فعاليات 
و64  البارزة  المعالم  في  الشوارع 

منطقة 
أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة 
والمحميات  البيئة  هيئة  مع  بالتعاون 
أنه تم توفير 26  ميجاوات  الطبيعية  
من الطاقة وخفض ما يعادل 15.6 طن 
المشاركة  خالل  الكربون  انبعاثات  من 

في فعالية ساعة األرض.
وصرح سعادة سعيد بالجيو السويدي 
رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة 
هيئة  مع  بالتعاون  الهيئة  مبادرة  أن 
بتنظيم  الطبيعية  والمحميات  البيئة 
والمشاركة في فعاليات ساعة األرض، 
ومؤسسات  الحكومية  الدوائر  ودعوة 
إلى  األفراد  وكافة  الخاص  القطاع 
المشاركة في تلك الفعالية يهدف إلى 
لحث  العالمية  المبادرات  مع  التضامن 
لتعزيز  والدوائر  والمؤسسات  األفراد 
التحرك الجماعي بأهمية الوعي حول 

توفير 26 ميجاوات من الكهرباء 
بالشارقة وتخفيض 15.6 طن من 

االبعاثات الكربونية خالل ساعة األرض  

واستخدام  الحراري  االحتباس  ظاهرة 
 ، وعيًا  أكثر  بطريقة  الطبيعية  الموارد 
كما يهدف إلى التوعية باألخطار البيئية 
الطاقة  استخدام  في  اإلسراف  نتيجة 
وعدم االستخدام األمثل لهذه الموارد 
استهالك  ترشيد  على  والتشجيع 
مما   ، البيئية  التأثيرات  وتقليل  الطاقة، 
يساهم في انخفاض مستوى انبعاثات 
تضع  الهيئة  أن  إلى  مشيرًا  الكربون 
ضمن أولوياتها الحفاظ على البيئة في 

جميع المشروعات التي تنفذها .
في  المشاركة  أن  سعادته  وأوضح 
التي  العالمية  األرض  ساعة  فعالية 
العالمي  الصندوق  سنويًا  ينظمها 
لحماية الطبيعة وإطفاء اإلنارة واألجهزة 
في  ساهم   ، الضرورية  غير  الكهربائية 
استهالك  توفير  بأهمية  الوعي  تنمية 
الغازات  انبعاث  حجم  وتقليص  الطاقة 
الناجمة عن االحتباس الحراري وتحقيق 
نسبة وفر عالية من الطاقة مؤكدًا أن 

الهيئة تنفذ العديد من البرامج للتوعية 
المجتمع  شرائح  كافة  وتوعية  البيئية 
الطاقة  استهالك  ترشيد  بأهمية 

والمياه.

وغاز  ومياه  كهرباء  هيئة  وشاركت 
احتفاالت  في  العام  هذا  الشارقة 
مختلف  نظمتها  والتي  األرض  ساعة 
مارس   27 السبت  يوم  العالم   دول 
مساءا   9.30 إلى   8.30 الساعة  من 
عدد  إنارة  وتخفيض  إطفاء  خالل  من 
البارزة  والمعالم  الحيوية  المواقع  من 
أكثر من  64  منطقة  والشوارع في 
يساهم  مما  وخاص  حكومي  وموقع 
البيئية  التوعية  ثقافة  نشر  في 
للطاقة  األمثل  االستخدام  وضرورة 
من  األرض  كوكب  على  والحفاظ 
اإلعالن  يتم  المناخية وسوف  التغيرات 
خالل  توفيرها  تم  التي  الكميات  عن 
حصرها  بعد  األرض  بساعة  االحتفاالت 
في كافة المواقع ومشاركات األفراد . 
الزرعوني  حسن  المهندس  وأوضح 
مدير إدارة خدمات الكهرباء بهيئة كهرباء 
ومياه وغاز الشارقة أن المناطق بمدينة 
وتخفيض  إطفاء  تم   التي  الشارقة  
اإلنارة فيها تضمنت  أكثر من 38 موقع 
المنتزه  وشملت  حكومي  ومبنى 
وساحة النخيل والفلج والعزرة والرماقية 
والدراري  والطرفا  والياش  والسويحات 
والنوف  والقراین  والخزامية  والطالع 
والجرينة ومواقف مسجد الملك فيصل 
والمنطقة المحيطة بالمباني الحكومية 
باللية والرمثا وموافجة والحزانة والرملة 
والغبيبة  وسمنان  ودسمان  وشرقان 
وواسط  والناصرية  والفيحا  والجزات 
وواجهة المجاز المائية والقصباء وجزيرة 
العلم وبحيرة خالد )إغالق جزئي فقط 
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الكويت  ومیدان  المائية(  الواجهة  عند 
وشارع الشيخ سلطان بن صقر وشارع 
الشيخ سلطان بن محمد وشارع الشيخ 
الزهراء )من  محمد بن سلطان وشارع 
كريستال  إلى  عازب  بن  البراء  مسجد 
بالزا( وشارع خالد بن محمد )من شارع 

الشيخ زايد إلى النعيمية(
وأشاد بالتعاون والتنسيق المشترك بين 
هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة وهيئة 
البيئة والمحميات الطبيعية  وثمن دور 
المواقع  تأمين  في  الشارقة   شرطة 
عنها  اإلنارة  إطفاء  تم  التي  والمعالم 
خالل ساعة األرض ودور جميع الجهات 
المحلية واالتحادية المشاركة في هذا 

الحدث العالمي.
أحمد  المهندس  أوضح  جانبه  ومن 
المال مدير إدارة خورفكان بهيئة كهرباء 
و  المعالم  أن  الشارقة  وغاز  ومياه 
المناطق التي تم إطفاء إنارة الشوارع 
شملت  خورفكان  مدينة  في  بها 
والشعبية  واليرموك  القادسية  مناطق 
ومديفي  وحياوة  وحطين  والصناعية 
وشارع  خورفكان  كورنيش  وشارع 
وشملت  ومعالمها  والنحوة  شيص 
المواقع في مدينة دبا الحصن  شارع 

العقد الفريد وشارع الكورنيش.
في  الهيئة  مشاركة  أن  إلى  وأشار 
إلى  تهدف  األرض  ساعة  احتفاالت 
زيادة الوعي البيئي لدى جميع شرائح 
لمواجهة  الحلول  وإظهار  المجتمع 
طريق  عن  الحراري  االحتباس  ظاهرة 
المؤسسات  بين  المشاركة  تفعيل 
روح  تعزيز  و  والخاصة   الحكومية 
على  للحفاظ  المجتمعية  المسؤولية 
و  الطاقة  استهالك  وترشيد  البيئة 
مختلف  بين  االستدامة  مبدأ  تعميم 

القطاعات المجتمعية .
الطنيجي  خليفة  المهندس  وأوضح 
أنه تم  المنطقة الوسطى  إدارة  مدير 
صناعية   انارة  إطفاء  العام  هذا  خالل 
وطريق  عمود   143 بعدد  الذيد 
 122 بعدد  الجديد  الذيد  مستشفى 
  103 بالذيد  الخواطر  وشعبية  عمود 
 38 بالذيد  الشريعه  وطريق  عمود 

عمود.
تنمية  على  تعمل  الهيئة  أن  وأضاف 
على  بالحفاظ  االلتزام  بضرورة  الوعي 
البيئة والسعي لترسيخ معايير متفوقة 
في هذا المجال لتوعية فئات وشرائح 
على  والعمل  المختلفة  المجتمع 
الطاقة  استهالك  كفاءة  تحسين 
والحد  الطبيعية  والموارد  الكهربائية 
الحفاظ  رسالة  ونشر  البيئي  األثر  من 
فئات  مختلف  وتشجيع  البيئة  على 
بشكل  المساهمة  على  المجتمع 
فعال في الحفاظ على البيئة والعمل 
الالزمة  اإلجراءات  جميع  اتخاذ  على 
ومواجهة  الكربونية  االنبعاثات  لخفض 

االحتباس الحراري .
أما في مدينة كلباء أكدت المهندسة 
بهيئة  كلباء  إدارة  مدير  الزعابي  موزة 
كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن المدينة 
من  األرض  بساعة  العام  هذا  احتفلت 
مواقع   10 عن  اإلنارة  إطفاء  خالل 
االنتباه  للفت  كرسالة  بارزة  ومعالم 
الطاقة  استهالك  ترشيد  أهمية  إلى 
واالستخدام األمثل لها وشملت جامعة 
الشارقة )فرع كلباء( شارع وادي الحلو 
 ) الحفية  دوار  إلى  العلم  دوار  من   (
الكهرباء(   أمام طوارئ   ( النادي  شارع 
بجوار   ( وقاص  أبي  بن  سعد  شارع 
موسى  شارع   ) الكهرباء  توزيع  سور 

البحر  بن نصير ) من دوار حمدان إلى 
( وشارع الطريف وشارع أبوبكر الرازي ) 
الدحيات  أمام مطعم كشمير( وشارع 
بن  عي  وشارع  كلباء(  نادي  خلف   (
أبي طالب ) من دوار المفرق إلى دوار 
بن  مطر  وشارع  الجديد(  المستشفى 

حمد الزعابي .
األرض  ساعة  احتفاالت  أن  وأوضحت 
مع  التضامن  عن  للتعبير  فرصة  تعتبر 
البيئة  للحفاظ على  العالمية  المبادرات 
ونداء إلى جميع فئات وشرائح المجتمع 
البيئة  قضايا  نحو  بايجابية  للتحرك 
ودعوة لكل فرد ومؤسسة للمشاركة 
تجاه  المسؤولية  وإظهار  والوقوف 
ترشيد  خالل  من  ومستبقلنا  حاضرنا 
التغيرات  ومواجهة  الطاقة  استهالك 

المناخية واالحتباس الحراري .
عدنان  المهندس  أكد  جانبه  ومن 
مدير  بأعمال  المكلف  الحوسني 
هذا  شاركت  الهيئة  أن  التحكم  إدارة 
ظروف  في  األرض  ساعة  في  العام 
استثنائية في ظل االجراءات االحترازية  
اإلحتفال  خالل  األحمال  متابعة  وتم 
بساعة األرض عن طريق مركز التحكم 
تم  التي  الكهرباء  كميات  لمعرفة 
توفيرها خالل إطفاء األنوار في بعض 
توعية  يتم  حتى  وإعالنها  المناطق 
استهالك  ترشيد  باهمية  المستهلكين 
البيئة ولفت  الطاقة والمحافظة على 
أنظارهم إلى أهمية التعاون مع الهيئة 
الحيوية  الموارد  على  المحافظة  في 

وعدم هدرها.  
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م. أحمد المال
مدير إدارة خورفكان

تركيب  الشارقة  وغاز  ومياه  كهرباء  هيئة  أنجزت   
اليرموك  و  القادسية  بمنطقتي  اإلنارة  أعمدة  وتشغيل 
خورفكان  بمدينة  الداخلية  الشوارع  إنارة  مشروع  ضمن 
وذلك بهدف تقديم أفضل الخدمات ألهالي خورفكان . 

وصرح سعادة سعيد بالجيو السويدي رئيس هيئة كهرباء 
ومياه وغاز الشارقة أن الهيئة تعمل على تنفيذ مشروعات 
اإلنارة في كافة مناطق اإلمارة باعتبارها من المشروعات 
التي تساهم في توفير األمن والسالمة وذلك  الحيوية 
الدكتور سلطان  الشيخ  السمو  لتوجيهات صاحب  تنفيذًا  
بن محمد القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة 
وحرص سموه على توصيل الخدمات لكافة المناطق في 
المواطنين  ورفاهية  راحة  على  والعمل  الشارقة  إمارة 

والمقيمين وتيسير اإلجراءات.
الشارقة  وغاز  ومياه  كهرباء  هيئة  أن  إلى  وأشار   
بمدينة  التطوير  مشروعات  كافة  تنفيذ  في  مستمرة 
خورفكان في كافة المناطق سواء في مشروعات اإلنارة 
او تعديل الشبكات أو مشروعات المياه أو الغاز الطبيعي 
حيث تم تشغيل محطتي األنفاق واألكاديمية في مدينة 
إضافة  ويعتبر  التطويرية  المشروعات  لخدمة  خورفكان 
تنفيذ  تنفيذ  كما  والزائرين  المدينة  سكان  لخدمة  نوعية 
حاليا  تعمل  الهيئة  و  المياه  لتخزين  استراتيجة  مشروعات 

في مشروع مد خط مياه من خورفكان الى شيص مع كافة 
و  ضخ  محطات  و  الكفاءة  عالية  انابيب  من  الفنية  متعلقاته 

خزانات مياه.
استراتيجية  تنفيذ  على  تعتمد  الهيئة  أن  إلى  وأشار   
متكاملة في مشروعات اإلنارة ذات جدوى اقتصادية وتحافظ 
استبدال   ، اإلنارة  مشروعات  استراتيجية  وتتضمن  البيئة  على 
في  للطاقة  موفرة  بأخرى  التقليدية  والمصابيح  الكشافات 
وأفضل  واألمان  الراحة  لتوفير  الشارقة  إمارة  مناطق  من  عدد 
الخدمات للمواطنين والمقيمين  ومراعاة الشكل الجمالي في 
وتوافقها  المستخدمة   والمصابيح  والكشافات  األعمدة  اختيار 

مع سياسة الهيئة في توفير الطاقة والحفاظ على البيئة.
إدارة  مدير  المال  أحمد  المهندس  أكد  جانبه  ومن   
التي يتم تنفيذها في مدينة  المشروعات  خورفكان أن جميع 
زمني  وجدول  متكاملة  استراتيجية  خطة  وفق  تتم  خورفكان 
واحتياجاتها  المناطق  لكافة  متخصصة  لدراسات  ووفق  محدد 
مشيرًا إلى أنه تم تركيب عدد 155 عمود إنارة جديد واستخدام 
وتركيب  الكايبالت  وتمديد  للطاقة  موفرة  ومصابيح  كشافات 
وجاري  واليرموك  القادسية  منطقتي  في  الالزمة  الصناديق 
الؤلؤية  بمنطقتي  الداخلية  الشوارع  إنارة  على  حاليًا  العمل 
والسالمه  األمن  وتوفير  للسكان  االستفادة  لتحقيق  والزبارة 

لسكان المنطقة.

كهرباء الشارقة تنير منطقتي 
القادسية واليرموك بخورفكان
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أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز   
الشارقة عن السماح للمتعاملين بشراء 
القواطع الكهربائية للضغط المنخفض 
من الشركات المعتمدة المسجلة لدى 
الهيئة وذلك بعد إعداد دراسة شاملة 
والقياسية  الفنية  المواصفات  حول 
الخاصة بالمستلزمات وذلك تيسيرا على 
ومقاولي  واإلستشاريين  المتعاملين 

الكهرباء.
حسن  المهندس  وصرح   
الكهرباء  خدمات  إدارة  مدير  الزرعوني 
بشراء  للمتعاملين  السماح  قرار  أن 
القواطع الكهربائية  للضغط المنخفض 
الشركات  من  ومنشآتهم  لمنازلهم 
الهيئة  لدى  والمسجلة  المعتمدة 
ما  الختيار  لهم  الفرصة  إلتاحة  يأتي 
يناسبهم من الشركات ويحقق مطالب 
الشركات  ان  إلى  مشيرًا  المتعاملين، 
الهيئة  لدى  والمسجلة  المعتمدة 
تم  الكهربائية  اللوحات  مصنعي  من 
تضمن  لدراسة  وفقا  بدقة   اختيارها 
ومعايير  وصالحيتها  المنتجات  جودة 

استخدامها  في  والسالمة  األمن 
ويمكن الحصول على قائمة الشركات 
المعتمدة من خالل التواصل مع إدارة 
مراجعتها  يتم  حيث  الكهرباء  خدمات 
الهيئة  أن  . وأوضح  باستمرار  وتحديثها 
تعمل وفق استراتيجية شاملة لالرتقاء 
بمنظومة الجودة وتمكين المشتركين 
من الحصول على منتجات ذات كفاءة 
المستلزمات  وتوفير  وآمنة  عالية 

األصلية .
المستلزمات  أن جميع  وأضاف   
للشبكة الخارجية من كوابل ومحوالت 
أجود  من  الهيئة  توفرها  وقواطع 
المنتجات التي تحقق استقرار الشبكات 
كافة  في  والسالمة  األمن  وتوفر 
أن  على  الهيئة  وتحرص  المناطق 

كهرباء الشارقة تسمح للمتعاملين بشراء 
القواطع الكهربائية من الشركات المعتمدة

والقواطع  والمستلزمات  المواد  تكون 
الكهربائية التي يتم تركيبها داخل المنازل 
ويتم  عالية  جودة  ذات  والمنشآت 
النهائي  التوصيل  قبل  عليها  التفتيش 
لضمان سالمة األسر والمجتمع ويمكن 
إدارة  مع  التواصل  المتعاملين  للسادة 
أو  حلوان  بمنطقة  الكهرباء  خدمات 
االتصال على الرقم 065021561 أومن 
commercial. خالل البريد االلكتروني

estimation@sewa.gov.ae
 
 

المهندس حسن الزرعوني
مدير إدارة خدمات الكهرباء
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ومياه  كهرباء  هيئة  بدأت   
مشروع  تنفيذ  الشارقة  وغاز 
القديمة  المياه  شبكات  الستبدال 
بتكلفة  بالشارقة  مناطق   4 في 
تتجاوز 30,149 مليون درهم وتشمل 
مناطق اليرموك و الغافية و الصبخة 
خطة  إطار  في  وذلك  وسمنان 
الهيئة المتكاملة الستبدال الشبكات 
مناطق  في  المتهالكة  القديمة 
بأخرى  الشارقة  إمارة  من  مختلفة 
المواصفات  أحدث  تطابق  جديدة 
خدمة  توصيل  لضمان   ، العالمية 
تلبية  و  المشتركين  لجميع  المياه 
بجودة  الجديدة  التوصيل  طلبات 
أنابيب  وباستخدام  عالية  وكفاءة 
المواصفات  ألحدث  مطابقة 
البيئة و  التي تحافظ على  العالمية 
تتراوح أقطار خطوط التوزيع ما بين 

100 و 300 ملم. 
وأوضح سعادة سعيد بالجيو   
السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه 
وغاز  الشارقة  أن الخطة االستراتيجية 
للهيئة تتضمن تعزيز وتقوية شبكات 
كافة  في  المياه  وتوزيع  نقل 
لرؤية  تنفيذًا  الشارقة  إمارة  مناطق 
الشيخ  السمو  صاحب  وتوجيهات 
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 
لالتحاد  األعلى  المجلس  عضو 
مستمرة  وبمتابعة  الشارقة  حاكم 
من سمو الشيخ سلطان بن محمد 
العهد  ولي  القاسمي  سلطان  بن 
التنمية  مسيرة  مواكبة  وبهدف   ،

لضمان توفير الخدمة  بجودة وكفاءة عالية

كهرباء الشارقة تستبدل شبكات المياه في 4 

مناطق بالشارقة بتكلفة 30,149 مليون درهم
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التحتية  البنى  الشاملة في مجاالت 
تشهدها  التي  االنشائية  والطفرة 

إمارة الشارقة. 
وأكد أن الهيئة تقوم بتنفيذ   
هذه المشاريع الكبيرة في تمديدات 
والتوسع  التطور  لتواكب  المياه  
العمراني في كافة المناطق، مشيرًا 
استبدال  على  التركيز  تم  أنه  إلى 
مناطق   4 في  القديمة  الشبكات 
على ان يتم تنفيذ مشاريع الستبدال 
الشبكات القديمة على مراحل في 
دراسات  ووفق  المناطق  مختلف 
المهندس  وأوضح   . متخصصة 
أن  المياه  إدارة  مدير  المال  عصام 
حاليا  تنفيذها  يتم  التي  المشروعات 
بأخرى  القديمة  الشبكات  الستبدال 
استبدال  مشروع  تشمل  جديدة 
منطقة  في  القديمة  المياه  شبكة 
بطول   ، جديدة  بشبكة  اليرموك 
من   43% انجاز  وتم   ، متر   18000
في  العمل  يجري  كما  األعمال، 
المياه  شبكة  استبدال  مشروع 
 ، الغافية  منطقة  في  القديمة 
بطول 33600 متر ، وتم انجاز 43% 
مشروع  تنفيذ  ويتم  األعمال  من 
استبدال شبكة المياه القديمة في 
منطقة الصبخة  ، بطول 18000 متر 
األعمال  من   11% انجاز  تم  قد  و   ،
استبدال  مشروع  في  العمل  وبدأ 
منطقة  في  القديمة  المياه  شبكة 
سمنان  ، بطول 15823 متر ، و قد 

تم انجاز %2 من األعمال.

أحدث  تتبع  الهيئة  أن  وأكد   
استخدام  في  الفنية  المواصفات 
حيث  المياه  بشبكة  الخاصة  األنابيب 
المصنوعة  األنابيب  استبدال  يتم 
جديدة   بأخرى  االسبستوس  من 
هي  و     GRE مادة  من  مصنوعة 
أن  ،و  زجاجية  بألياف  مقواة  مادة 
امداد  خدمة  بتوفير  ملتزمة  الهيئة 
المياه فورًا لكل مسكن جاهز للسكن 
في أي مكان ضمن حدود تغطية 
المناطق الجديدة  الهيئة، حتى في 
التي لم يبدأ تشغيل خطوط المياه 
بها وذلك باستخدام الصهاريج لتزويد 
بعض البيوت النائية، أو تلك التي لم 

تصلها شبكة الخطوط الرئيسية.  
وأشار إلى أن أقطار خطوط   
 300 و   100 بين  ما  تتراوح  التوزيع 
من  أقل  ضغوط  تتطلب  و  ملم. 
خطوط النقل ، و لذلك يتم استخدام 

.   GRE أنابيب مصنوعة من مادة

م. عصام المال 
مدير إدارة المياه
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البحوث  إدارة  نفذت    
والدراسات بهيئة كهرباء ومياه وغاز 
لتطبيق  تجريبي  مشروع  الشارقة 
التي  الذكية  المياه  عدادات  نظام 
بالدقة  وتمتاز  بعد  عن  قراءتها  يتم 
قيمة  ومعرفة  القراءات  في 
مما  للمياه  الحقيقي  االستهالك 
يحقق المصلحة للمشتركين وللهيئة 
في  ويساعد  الوقت  نفس  في 
مبررة  غير  زيادات  أي  على  التعرف 
عن  البحث  وبالتالي  لإلستهالك 
على  ويحافظ  وإصالحها  أسبابها 
من  غاليه  ثروه  تعتبر  التي  المياه 
في  المشروع  تنفيذ  وبدأ  الهدر 
مناطق ميسلون والمدينة الجامعية 
ومويلح التجارية حيث تم تركيب أكثر 

من 2600 عداد مياه ذكي. 
ميادة  المهندسة  وأوضحت   
البردان مدير إدارة البحوث والدراسات 
أنه تم إعداد دراسة شاملة بالتعاون 
الشركات   وكبريات  الجامعات  مع 
المشروع  تنفيذ  في  البدء  قبل 
وتركيب العدادات الذكية للتأكد من 

فاعليتها ودقتها وسيتم التوسع في 
العدادات  من  النوعية  هذه  تركيب 
المقبلة  المرحلة  خالل  للمشتركين 
لتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين 
وتوفير  ممكنة  جودة  وبأفضل 
الوقت والموارد باإلضافة إلى تقليل 
قراءة  في  البشرية  األخطاء  نسبة 
إدارة  أن  إلى  وأشارت  العدادات. 
بالتعاون  تعمل  والدراسات  البحوث 
مع الجامعات والمؤسسات العلمية 
والشركات المحلية والعالمية  على 
والبرامج  السياسات  من  عدد  تبني 
والسعي  الحديثة  التقنيات  وتطبيق 
والخطوات  والسبل  الوسائل  لتعزيز 
إنتاج  في  تقدم  بتحقيق  الكفيلة 
من  عليها  والحفاظ  المياه  وتحلية 
عليها  المتزايد  الطلب  لتلبية  الهدر 
وتحقيق المزيد من اإلنجازات لخدمة 
إمارة  في  والتنمية  التقدم  مسيرة 

الشارقة.  
تطبيق  أن  إلى  وأشارت   
الذكية  المياه  عدادات  منظومة 
ضمان  في  كبير  بشكل  ستساهم 

العدادات  قراءات  في  الدقة 
االستهالك  كميات  على   والتعرف 
إلى  مشيرًا  المياه  من  الفعلية 
الدراسات  على  تعتمد  الهيئة  أن 
المتخصصة والمتأنية عند تطبيق أي 
الفائدة  تحقيق  لضمان  جديد  نظام 

للهيئة والمشتركين.

وأضافت أن فريق من هيئة   
أشرف  الشارقة  وغاز  ومياه  كهرباء 
على تنفيذ المشروع التجريبي حول 
التقليدية  العداد  قراءة  تغير طريقة 
قراءة  إلى  للوقت  والمستهلكة 
طريق  عن  الجودة  وعالية  سريعة 
 NB-IoT( technology( إدراج تقنية
ل 100 عداد في المدينة الجامعية. 
تم  والتي  ميسلون  منطقة  وفي 
ذكي  مياه  عداد   2500 تركيب 
لكافة  القراءات  أخذ  يستغرق  ال 
العدادت سوى دقائق معدودة بدال 

من عدة أيام للطريقة التقليدية. 

يتضمن تركيب 2600 عداد في منطقة 
ميسلون والمدينة الجامعية 

كهرباء الشارقة تنفذ مشروع تجريبي 
لتطبيق نظام القراءة عن بعد لعدادات 

المهندسة ميادة البردان
مدير إدارة البحوث والدراسات 
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أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز   
الشارقة عدد 6 محطات توزيع جهد 33 
نقل  لشبكة  إضافتها  وتم  كيلوفولت 
وتوزيع الطاقة تشمل محطات مويلح6 
والمجاز11   3 والخالدية  والممشى1 
والمطار3 ومنطقة الصجعة الثانية وتم 
العام  بداية  الفترة من  تشغيلها خالل 
الماضي  أبريل  شهر  وحتى  الحالي 
لتوجيهات صاحب السمو  تنفيذًا  وذلك 
محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ 
األعلى  المجلس  عضو  القاسمي 
لتطوير  برنامج  لتنفيذ  الشارقة،  حاكم 
مشروعات  وانجاز  الشبكات  وتعديل 

محطات لتوزيع الكهرباء. 
مي  المهندسة  وأوضحت   
الهندسي  التخيل  إدارة  مدير  الليم 
السمو  صاحب  ومتابعة  دعم  أن 
محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ 
األعلى  المجلس  عضو  القاسمي 
حافزًا  تشكل  المستمرة  الشارقة  حاكم 
لتطوير  الجهد  من  مزيد  لبذل  كبيرًا 
مشروعات  وانجاز  الشبكات  وتعديل 

المتطلبات  كافة  وتوفير  المحطات 
الالزمة النجاز المشروعات واتخاذ كافة 
الخدمات  التي تضمن توفير  اإلجراءات 
الالزمة  الطاقة  وتوفير  جودة  بأفضل 
التطويرية  والمشروعات  للتوسعات 
ومواكبة التوسعات العمرانية والنهضة 
واالجتماعية  والصناعية  االقتصادية 

التي تشهدها إمارة الشارقة .
الهيئة  أن  إلى  أشارت   
الخدمات  لتوفير  كبيرًا  اهتمامًا  تولي 
للمشروعات التطويرية الجديدة وتطوير 
عملها  مجاالت  كافة  في  الخدمات 
والمستقبلية،  الحالية  خططها  ضمن 
من أجل مواكبة النمو المطرد لألحمال 
والسكاني،  العمراني  التوسع  وحركة 
الفتة إلى أن تلك المشاريع ستساهم 
المناطق  على  األحمال  تخفيف  في 

وتزويد المناطق الجديدة بالكهرباء. 
المشاريع  أن  وأضافت   
التي  الجديدة  والمحطات  التطويرية 
وبجودة  زمني  انجازها وفق جدول  تم 
تحقيق  في  ستساهم  عالية  وكفاءة 

الثبات واالستقرار لشبكة الكهرباء وتوزيع 
األحمال في عدة مناطق وأشارت إلى 
كافة  توفير  على  تحرص  الهيئة  أن 
اإلمكانات ومراعاة أعلى  نظم األمان 
ورفع مستوى   ، العمل  والجودة في 
الكفاءة وتعزيز قدرات المحطات لتلبية 
معدالت الطلب المتزايد على الكهرباء.

كهرباء الشارقة تنجز 6 محطات توزيع
جهد 33 كيلو فولت منذ بداية 2021

م. مي الليم 
مدير إدارة التخيل الهندسي
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ومياه  كهرباء  هيئة  تسلمت   
جديد  كتاب   350 عدد  الشارقة  وغاز 
التي  حدود«،  بال  »ثقافة  مبادرة  من 
في  القراءة  ثقافة  نشر  إلى  تهدف 
وإطالق  إماراتي،  وبيت  مؤسسة  كل 
اإلنتاج  زيادة  إلى  الساعية  المشاريع 
النشر  عجلة  ودفع  واألدبي  الفكري 
ترسيخ  أجل  من  وذلك  الدولة  في 
الوعي  وزيادة  الثقافية  النهضة 
وأفراد  الموظفين  وتحفيز  اإلجتماعي 
واكتساب  القراءة  على  المجتمع 

المعارف.

بالجيو  سعيد  سعادة  وأكد   
السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز 
الشارقة أن دعم صاحب السمو الشيخ 
القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور 
الشارقة  حاكم  األعلى  المجلس  عضو 
على  تشجع  التي  المبادرات  لكافة 
القراءة وترسيخ ثقافة المعرفة ساهم 
للمعرفة   منارة  الشارقة  جعل  في 

وعاصمة للثقافة العربية. 
 

وأشار إلى أن التعاون بين هيئة   
كهرباء ومياه وغاز الشارقة وثقافة بال 

حدود يهدف إلى المساهمة في بناء 
السليمة،  والثقافة  والعلم  المعرفة 
فضاًل عن استثمار األوقات فيما يفيد، 
مجتمع  لبناء  الفكري،  المخزون  وإثراء 
الطريق  تشكل  القراءة  أن  حيث  فاعل 
المستدامة  التننمية  لتحقيق  الصحيح 
التي تعتمد على المعرفة مما يستلزم 
لتشجيع  الالزمة  اإلجراءات  كافة  اتخاذ 
أجيالنا على القراءة واالطالع، فالمجتمع 
ومتحضر،  متطور  مجتمع  هو  القارئ 
مشيرًا إلى أن الهيئة تشجع المبادرات 
المشاركة في  الثقافية وتحرص على 

بهدف تحفيز الموظفين وأفراد المجتمع على القراءة
كهرباء الشارقة تتسلم 350 كتاب جديد من ثقافة بال حدود
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في  والمساهمة  الثقافية  الفعاليات 
موظفيها  وتشجيع  وتطوير  رعايتها 
 ، القراءة  على  المجتمع  أفراد  وكافة 
حدود  بال  ثقافة  مبادرة  بجهود  وأشاد 
الثقافة  نشر  في  المتميز  ودورها 

والوعي .

رئيس  الفردان  خولة  وأكدت    
مبادرة  أن  بالهيئة  المطبوعات  قسم 
ثقافة بال حدود التي تتخذ من الشارقة 
ثقافة  تعزيز  في  ساهمت  لها   مقرًا 
المجتمع  أفراد  جميع  لدى  القراءة 
فئات  كافة  ينعكس على  الذي  األمر 
المستقبل  أجيال  وخاصة  المجتمع 
وانطالق  ومهاراتهم  معارفهم  وتعزيز 
آفاق  نحو  والتطور  االبتكار  عجلة 
جديدة كما ساهمت في تعزيز القدرة 

التنافسية في كافة المجاالت.

تزويد  مشروع  أن  وأوضحت    
يهدف  بالمكتبات  الحكومية  الجهات 
كل  لدى  الثقافة  بذرة  وضع  إلى 
بالرعاية واإلهتمام  موظف حتى تنمو 

جديدة  ومؤلفات  كتب  وإضافة 
والمراجعين  الموظفين  وتشجيع 
على  الحكومية  والدوائر  بالهيئات 
القراءة واإلطالع وتنمية ثقافاتهم في 
الكتب  المجاالت ، وأن مجموعة  شتى 
حدود  بال  ثقافة  مبادرة  أهداتها  التي 
كهرباء  بهيئة  االتصال  مركز  إلدارة 
ومياه الشارقة تضم مجموعة متنوعة 
الكتب والدراسات والمؤلفات في  من 
أمام  متاحة  وهي  المجاالت  شتى 
الموظفين والمراجعين لإلطالع عليها. 

وتوجيهات  برؤية  وأشادت   
القاسمي  سلطان  بنت  بدور  الشيخة 
»ثقافة  لـ  وأسس  مبادئ  أرست  الت 
بال حدود« ساهمت في تعميق عالقة 
الفرد بالكتاب، ونشر ثقافة القراءة في 
إماراتي، وإطالق  وبيت   كل مؤسسة 
اإلنتاج  زيادة  إلى  الساعية  المشاريع 
المبادرة  وتطوير  واألدبي  الفكري 
الجهات  كافة  في  ونشرها  وأهدافها 

الحكومية والمنازل .
مريم  جهود  أن  وأضافت   
حدود  بال  »ثقافة  مدير  الحمادي، 

الجهات  وتزويد  التعاون  على  وحرصها 
باإلصدارات  والمؤسسات  الحكومية 
في  تساهم  المختلفة  والعناوين 
الموظفين  وقدرات  مهارات  تطوير 
العامة  ومعلوماتهم  معارفهم  وزيادة 
ايجابيًا على تطوير كافة  ينعكس  مما 

المجاالت.
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بهيئة  كلباء  إدارة  نفذت   
عددًا  الشارقة  وغاز  ومياه  كهرباء 
بمدينة  التطويرية  المشروعات  من 
العام  من  األول  الربع  خالل  كلباء 
الحالي 2021 تضمنت تطوير وترقية 
 33( جهد   كهرباء  توزيع  محطتي 
بمنطقتي  كلباء  بمدينة  ك.ف( 
الحصن ومربع 19 كما تم تنفيذ عدد 
اإلنارة  كفاءة  رفع  مشروعات  من 
الكهرباء  خدمات  وتوصيل  بالشوارع 
جديد  مشروع   207 لعدد  والمياه 
للمياه  استراتيجيين  خزانين  وإنجاز 
بمنطقة وادي الحلو سعة 30 ألف  
و 50 ألف جالون  وخزان استراتيجي 
للمياه سعة )2( مليون جالون ، كما 
تم استبدال عدد )6( مضخات توزيع 

مدينة  في  حديثة  بأخرى   قديمة 
كلباء وإعداد دراسة لمشروع تمديد 
خطوط المياه لمنطقة وادي الحلو 
بكلباء  التحلية  محطة  من  وتغذيتها 
بطول )21( كيلو متر.                                                   
موزة  المهندسة  وأوضحت   
التقرير  أن  إدارة كلباء  الزعابي مدير 
إدارة  أصدرته  الذي  اإلحصائي 
الربع  خالل  اآلداء  تقييم  عن  كلباء 
إلى  أشار    2021 عام  من  األول 
أن  المشروعات التطويرية التي تم 
توزيع  محطة  ترقية  تضمنت  إنجازها 
الحمولة  تستوعب  بحيث  الحصن 
بالمنطقة. كما تم تركيب  االضافية 
الماء  ورذاذ  الحريق  إطفاء  نظام 
خدمات  توصيل  وتم  الضغط  عالي 

الكهرباء لمركز الزوار بالقرم وتركيب 
كهرباء وتوصيل  محول   ) 2( عدد 
الصرف  لمبنى  الكهرباء  خدمات 
كهرباء  محول  وتركيب  الصحي 
وتمديد كيبالت  بكل من منطقتي 
للمشاريع  وسهيلة  سوركلباء 
دراسة  وإعداد  بالمدينة  التطويرية 
لمشروع  الكهرباء  خدمات  لتوصيل 
وإعداد  المائية  كلباء  واجهة  مول 
دراسة النشاء محطة توزيع جهد )33 
ك.ف( بمنطة تجارية كلباء الجديدة 
والعمل جاٍر لتوصيل خدمات الكهرباء 
كلباء  بمدينة  الصناعية  بالمنطقة 
كهرباء  كيبالت  نقل  من  واالنتهاء 
بشارع الوحدة وتم االنتهاء من نقل 
 0.415  /11( جهد  كهرباء  محطة 

تطوير محطتي توزيع وإنجاز 3 خزانات استراتيجية 
للمياه وتوصيل الخدمات لعدد 207 مشروع 

بكلباء خالل الربع األول من 2021

م. موزة الزعابي 
مدير إدارة كلباء 

40



الشارقة  جامعة  من  بالقرب  ك.ف( 
بالمنطقة  التطويرية  للمشاريع  نظرًا 
وتم الغاء خطوط هوائية واستبدالها 
بخطوط أرضية في مناطق مختلفة 
بالمدينة كما تم إجراء أعمال الصيانة 
فرعية  محطة   )118( لعدد  الدورية 

في عدة مناطق مختلفة .
بمدينة  اإلنارة  أعمال  مجال  وفي 
موزة  المهندسة  أكدت  كلباء 
إنجاز  من  االنتهاء  تم  أنه  الزعابي 
كهرباء  عمود   )90( عدد  وتركيب 
 )LED( للطاقة  موفرة  بمصابيح 
الكورنيش  شارع  تطوير  بمشروع 
وذلك   ، للتسوق  كلباء  مجمع  خلف 
وفق أعلى المواصفات والمقاييس 
 )50( تركيب  من  واالنتهاء  العالمية 
الفرعية  بالطرق  كهرباء  كشاف 
بمشروع طريق كلباء الشارقة الجديد 
وإنجاز وتركيب عدد )12( عمود إنارة 
والتوصيل  والكيبالت  القواعد  مع 
بشارع  الفرعي  بالطريق  والتشغيل 
عمود   )20( عدد  وتركيب  الوحدة 
إنارة ديكوري بجسر شارع الكورنيش 
وتركيب عدد )10( أعمدة إنارة وعدد 

)14( كشاف كهرباء. 
توصيل  تم  أنه  وأضافت   
لعدد 98  مشروع  الكهرباء  خدمات 
فلل   87 تضمنت  كلباء  بمدينة 

و3  حكومية  مشروعات  و6  سكنية 
كما  مزرعة  و2  صناعية  مشروعات 
تم توصيل خدمات المياه لعدد 109 
مشروع تضمنت 85 فلل سكنية و9 
مشروعات  و6  حكومية  مشروعات 

صناعية و9 مشروعات تجارية 
أوضح  المياه  مجال  وفي   
إدارة  عن  الصادر  اإلحصائي  التقرير 
تنفيذ  من  االنتهاء  تم  أنه  كلباء 
أعمال تمديد خطوط المياه بمنطقة 
الساف واستبدال خطوط المياه في 
شارع  بمحاذاة   )  20 )مربع  منطقة 
خطوط  بعض  واستبدال  الوحدة 
في  جديدة  بأخرى  القديمة  المياه 
والمتعارضة مع  منطقة سوركلباء  
مشروع قناة كلباء كما تقوم الهيئة 
إحدى  مع  المستمرة  بالمتابعة 
مراحل  في  المتخصصة  الشركات 
 )Kalba Lagoon  ( مشروع  تنفيذ 
خطة  وفق  األعمال  تنفيذ  لضمان 
خزان  إنجاز  متابعة  وتتم    ، الهيئة 
جالون  مليون   )500( بسعة  المياه 
في  انجازه  ونسبة  للمشروع  التابع 

حدود )%50( .
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دراسات وبحوث

كوفيد  جائحة  تفشي  قبل   
19-  كان من المستحيل تقريًبا التنبؤ 
في  حدثت  التي  السريعة  بالتغيرات 
جذرية  تدابير  إثر  العالم  أنحاء  جميع 
في  انتشاره.  احتواء  في  للمساعدة 
حين أن هذه األزمة ولدت الكثير من 
فرًصا  أيًضا  أوجدت  فقد   ، التحديات 
حيث  التكنولوجيا،  قطاع  في  خاصة 
أنحاء  جميع  في  المجتمعات  انتقلت 
والتعليم  ُبعد  عن  العمل  إلى  العالم 
المنزلي ، بينما اضطرت الشركات في 
جميع الصناعات إلى االبتكار والتحول 

رقمًيا لضمان االستمرارية. 

بها  كشفت  التي  الكيفية   
جائحة كـوفيد19- عن أهمية العلم 
لرفاهية  واالبتكار  والتكنولوجيا 
لم  حيث  مذهلة،  وبقائه  اإلنسان 
قياسي  وقت  في  لقاح  تطوير  يتم 
إلى  أيضا  األزمة  أدت  بل  فحسب، 

وتقنيات  األدوية  في  االبتكار  زيادة 
الوقت  وفي  الرقمية.  االتصاالت 
االكتشاف  عمليات  تسارعت  نفسه، 
طرق  وانتشرت  العلمي  والتعاون 

جديدة لتقديم الخدمات. 

الجائحة تشعل االبتكارات

زيادة تطبيقات الهاتف المحمول و 
VoIP )نقل الصوت عبر بروتوكول 

اإلنترنت(:
هيئة  أعلنت  مارس   14 في   
اإلمارات  دولة  في  االتصاالت  تنظيم 
Mi-  العربية المتحدة عن إلغاء حظر
 Zoom وتطبيقات   crosoft Teams
بعد  عن  العمل  لتمكين   VoIP
والتعليم المنزلي طوال فترة األزمة. 
على  المفروضة  القيود  تخفيف  تم 
VoIP بالتعاون مع مزودي االتصاالت 
كإجراًء  ودو،  اتصاالت  المرخصين 

األزمة.  إدارة  في  للمساعدة  مؤقًتا 
ساعد ذلك في تقليل تعطل األعمال 
للبعض  فرًصا  وخلق  بل  التجارية 
لتحويل تقديم خدماتهم إلى منصات 
عبر اإلنترنت ، بداًل من االضطرار إلى 

تعليقها إلى أجل غير مسمى.

حماية البيانات:
للمساعدة في احتواء انتشار   
الفيروس بدأ أصحاب العمل في تنفيذ 
درجة  فحص  مثل  احترازية  تدابير 
حرارة الموظفين والقيود المفروضة 
في  الشخصي.  والسفر  العمل  على 
أن  المحتمل  من  العادية،  الظروف 
أسئلة  اإلجراءات  هذه  مثل  تثير 
والخصوصية.  الفردية  الحرية  حول 
الظروف االستثنائية، يجب  في ضوء 

الفرص واالبتكار في قطاع التكنولوجيا 
في أوقات األزمات

إعداد: 
م. ميادة البردان

مدير إدارة البحوث والدراسات
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في  الفرد  حق  بين  توازن  تحقيق 
بحماية  وااللتزام  البيانات  خصوصية 
اآلخرين  الموظفين  وسالمة  صحة 
تكافح  عام.  بشكل  والجمهور 
جميع  في  البيانات  حماية  سلطات 
مع  أوروبا  في  ال سيما  العالم  أنحاء 
هذه المشكلة مع إصدار العديد منها 
أصحاب  لمساعدة  إرشادية  مذكرات 
الصحيحة  القرارات  اتخاذ  على  العمل 

عند طرح التدابير االحترازية.

الذكاء االصطناعي:
الجنوبية  بكوريا  اإلشادة  تم   
لقدرتها على احتواء الفيروس بسرعة 
التكنولوجيا.  بسبب  نجاحها  وكان 
من  الجنوبية  كوريا  تمكنت  حيث 
وقت  في  اختبار  مجموعات  تطوير 
قصير بفضل الذكاء االصطناعي. كما 
االصطناعي  الذكاء  أدوات  نشر  تم 
لتمكين  البالد  أنحاء  جميع  في 
التشخيص السريع للمرضى ، مع بعض 
الخوارزميات المصممة لتحديد النتائج 
السينية  األشعة  في  الطبيعية  غير 
للصدر وفحص الرئة في غضون ثالث 

ثواٍن فقط.
 ، المتحدة  العربية  اإلمارات  وفي 
الذكاء  استخدمت شرطة دبي حلول 
التي  المركبات  لتحديد  االصطناعي 
مملوكة  أو  تنقل  تصاريح  تحمل 
قطاعات  في  يعملون  ألشخاص 

فرضه  تم  الذي  اإلغالق  خالل  حيوية 
أعلنت  كما  نيسان.   / أبريل   5 في 
على  ستعتمد  أنها  للطيران  االتحاد 
التكنولوجيا واألتمتة لفحص الركاب 
بحًثا عن عالمات كوفيد 19-   للحد 

من إمكانية االنتقال بين الركاب. 
األمن اإللكتروني:

ملحوظ  ارتفاع  هناك  كان   
موضوع  تحمل  التي  الهجمات  في 
الوباء.  إعالن  منذ  كورونا  فيروس 
إصابة   2500 عن   Forbes أبلغت 
لساللتين فقط من البرامج الضارة تم 
إلكتروني  بريد  تسليمها في رسائل 
يوم  في   COVID-19 عنوان  تحمل 
واحد ، على عكس عشرات اإلصابات 
حذرت  السابقة.  األيام  في  فقط 
 )WHO( العالمية  الصحة  منظمة 
التصيد  رسائل  زيادة  من  أيًضا 
واردة من  أنها  يبدو  التي  االحتيالي 
أن  يجب  العالمية.  الصحة  منظمة 
لألمن  المتزايدة  التهديدات  تحث 
تعزيز  على  المؤسسات  السيبراني 
بها  الخاصة  المعلومات  أمن  أنظمة 
متقدمة  تحليالت  منصات  واعتماد 
بشكل  للتعرف  المطاف  نهاية  في 
القابلة  الضعف  نقاط  على  استباقي 

لالستغالل وحلها في أنظمتها.

عقود التكنولوجيا:
لوباء  المباشرة  اآلثار  كانت   
ذات  القطاع  هذا  في   -19 كوفيد 
شقين: )1( اضطراب كبير في سلسلة 
عبر  للتكنولوجيا  العالمية  التوريد 
التصنيع والشحن والتسليم ، ال سيما 
على  تعتمد  التي  للشركات  بالنسبة 
الصين في المواد ؛ أكثر من 200 من 
Fortune Global 500 لها  شركات 
تسليط   )2( و  ؛  ووهان  في  وجود 
الضوء على الحاجة إلى االستفادة من 
التقنيات واعتمادها مثل 5G وحلول 
االصطناعي  والذكاء  الذكية  المدن 
التحديات  لمواجهة  األشياء  وإنترنت 
غير  المطلب  المستقبلية.  العالمية 
المسبوق للتفاعل عن بعد واستخدام 
النقاط  لتحديد  الذكية  األدوات 
يكون  قد  للفيروسات.  الساخنة 
هذه  واعتماد  تصميم  في  التسريع 
األسواق  عبر  المتقدمة  التقنيات 

العالمية أحد األمور اإليجابية.
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االبتكار:
في  االبتكار  يزدهر  ما  غالًبا   
أوقات األزمات. حيث قدمت شركات 
الروبوتات  الطعام  توصيل  خدمة 
شركائها  مطاعم  من  العديد  في 
من  الطعام  تنقل  والتي  الصين  في 
وإلى  التوصيل  عمال  إلى  المطابخ 

عمالء طلبات الشراء السريع. 
الرعاية  الوباء  جعل  لقد  محليا، 
الصدارة  مركز  في  بعد  عن  الصحية 
في اإلمارات العربية المتحدة ، حيث 
بالفعل  تعمل  الصحة  وزارة  كانت 
مع شركة االتصاالت دو إلنشاء أول 
المنطقة  في  افتراضي  مستشفى 
على  للمرضى  بعد  عن  رعاية  تقدم 
الشاشات  عبر  افتراضي  أساس 
الذكية أو أجهزة الذكاء االصطناعي. 
في  تقدم  إحراز  قضية  تعزيز  تم 
المنطقة  في  المبادرات  هذه  مثل 
كوفيد  لـ  الحالي  التفشي  ضوء  في 
الرعاية  19-، اآلن يمكن لمتخصصي 
والتواصل  مرضاهم  رؤية  الصحية 
بياناتهم.  إلى  والوصول  معهم 
وتقديم  تطوير  على  العمل  وجاري 
الصحية  الرعاية  خدمات  من  المزيد 
المستشفيات  سارعت  حيث  الذكية 
العربية  اإلمارات  أنحاء  جميع  في 
التطبيب  المتحدة إلى تنفيذ خدمات 
عن بعد لمساعدة المرضى على تجنب 

التعرض لخطر العدوى وتقليل العبء 
على نظام الرعاية الصحية.

زيادة استهالك الوسائط على 
اإلنترنت:

ُخمس  من  أكثر  حبس  مع   
، فليس  العالم في منازلهم  سكان 
استهالك  يرتفع  أن  المستغرب  من 
الوسائط عبر اإلنترنت منذ اإلعالن عن 
اضطرت  الطلب  زيادة  بسبب  الوباء. 
Net- العالمية  منصات بث الوسائط 
 Amazon Prime Video و   flix
والتعريف  المرور  حركة  تقليل  إلى 
التحتية  البنية  على  الضغط  لتخفيف 
منصة  تمتعت  االتصاالت.  لشبكة 
لشركة  المملوكة  المباشر  البث 
بنسبة  بنمو  أيًضا    Twitch أمازون 
تمت  التي  الساعات  عدد  في   17٪
مشاهدتها مقارنة بالربع السابق.     

األلعاب اإللكترونية:
أدى الوباء إلى إلغاء األحداث   
ويمبلدون  من  الكبرى  الرياضية 
دولة  في  األولمبية.  األلعاب  إلى 
أعلنت   ، المتحدة  العربية  اإلمارات 
الهيئة العامة للرياضة تعليق جميع 
األنشطة في جميع األلعاب الرياضية 
بما في ذلك البطوالت والمسابقات. 
في  الرياضة  وزارة  أعلنت   ، وبالمثل 
تعليق  السعودية  العربية  المملكة 

األحداث  جميع  في  الجمهور  حضور 
عشاق  من  العديد  حّول  الرياضية. 
الرياضات  إلى  انتباههم  الرياضة 
اإللكترونية ، حيث تعمل كل دوريات 
على  قدرتها  تسريع  على  رياضية 
اإلنترنت  عبر  المباريات  استضافة 
بين  البث  هياكل  وضع  تم  فقط. 
والحظت  تقريًبا  وضحاها  عشية 
هذه  الكبرى  التجارية  العالمات 
التغييرات وحولت مخزونها اإلعالني 
في  الجديدة.  المساحة  هذه  إلى 
حين أن الرياضات اإللكترونية كانت 
بالفعل على رادار الرعاة الرئيسيين ، 
فمن المرجح أن تؤدي الزيادة في عدد 
المحتوى  واستهالك  المشاهدين 
إثارة اهتمام دائم  إلى  اإلنترنت  عبر 
حتى  المزدهر  البيئي  النظام  بهذا 

بعد انتهاء جائحة كوفيد 19-  .

الخالصة:
هناك دائًما جانب إيجابي في   
إلى  التحول  يؤدي  فقد  أزمة.  كل 
العمل عن ُبعد والتعليم المنزلي إلى 
تغييرات أكثر ديمومة بمجرد انتهاء 
األزمة. قد نختار تقليص رحالت العمل 
االفتراضية  االجتماعات  نجحت  إذا 

أثناء أزمة فيروس كورونا. 
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بالجيو  سعيد  سعادة  عقد   
السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه 
الموظفين  لقاء مع   ، الشارقة  وغاز 
في  بالعمل  التحقوا  الذين  الجدد 
 ، الجاري  العام  بداية  منذ  الهيئة 
الفّعال  التواصل  تحقيق  بهدف 
الهيئة  برؤية  وتعريفهم  معهم 
وأهدافها وقيمها المؤسسية مشيرا 
األهداف  تلك  تكون  أن  أهمية  إلى 
لتحقيق  وممهدا  واضحا  طريقا 
التميز واالستمرار في تقديم أفضل 

الخدمات للمتعاملين.
 

رحب  اللقاء  بداية  في   
الجدد،  بالموظفين  سعادته 
بدء  على  التهنئة  لهم  مقدمًا 
إلى  ومشيرًا   ، العملية  حياتهم 
والمؤشرات  المالمح  من  العديد 
والجهود  الهيئة  باستراتيجية  الخاصة 
المبذولة في سيبل تدريب وتأهيل 
اللقاء  هذا  إن  وأوضح  الموظفين. 
يهدف إلى فتح المجال للموظفين 
لالستماع لمقترحاتهم ومالحظاتهم 
تخص  التي  الموضوعات  ومختلف 
واالطالع   ، بالهيئة  العمل  مجاالت 
ومناقشة  األعمال  سير  على 

المتعلقة  المواضيع  من  العديد 
بيئة  إيجاد  سبيل  في  العمل  بأمور 
أن  أهمية  مؤكدًا  متميزة  وظيفية 
ألن  باإليجابية،  الموظف  يتصف 
العنصر  هي  اإليجابية  العمل  بيئة 
الموظفين  إلحساس  األساسي 
وأداء  والترابط،  واالستقرار  بالراحة 

الواجبات بجودة عالية.

وتوجهات  رؤية  أن  وأكد   
صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان 
بن محمد القاسمي عضو المجلس 
الشارقة  حاكم  لالتحاد  األعلى 
بن  سلطان  الشيخ  سمو  ومتابعة 
ولي  القاسمي  سلطان  بن  محمد 
تعتمد  الذي  المسار  هي   ، العهد 
مبادراتها  وضع  في  الهيئة،  عليه 

وتوجهاتها لتحقيق أهدافها .
الجدد  الموظفين  وحث   
أداء  في  اإلتقان  أهمية  على 
الوظيفية  واألعمال  المسؤوليات 
تنفيذ  في  واإلجادة  بهم،  الخاصة 
تلك المسؤوليات ، واالهتمام بالعمل 
للمراجعين  قصوى  عناية  وإعطاء 
التي  الخدمات  من  والمستفيدين 
الدائم  والسعي  الهيئة،  تقدمها 

قدراتهم  لتطوير  فرصة  أي  النتهاز 
من  المزيد  واكتساب  ومهاراتهم 
التكنولوجيا  ظل  في  المعارف 
الحديثة والثورة المعلوماتية ، موجهًا 
واإلرشادات  النصائح  من  العديد 
للموظفين التي تعينهم على أداء 
مهام عملهم بأفضل صورة ممكنة.

الدماء  بأن  أمله  وأعرب عن   
للهيئة  انضمت  التي  الجديدة 
ستساهم في عملية البناء والتطوير 
ضمن منظومة عمل تتميز بالمرونة 
الفريق  بروح  والعمل  والشفافية 
من  العديد  اللقاء  وتخلل  الواحد. 
قبل  واالستفسارات من  المداخالت 
الموظفين التي اجاب عليها سعادة 

رئيس الهيئة بكل اهتمام . 

لتحقيق التواصل الفعال والتعريف بالقيم المؤسسية
رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة يلتقي بالموظفين الجدد
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ومياه  كهرباء  هيئة  كشفت   
مشروع  إنجاز  عن  الشارقة  وغاز 
للمياه سعة  إنشاء خزان استراتيجي 
2 مليون جالون بريطاني واستبدال 
المضخات القديمة بعدد 6 مضخات 
توزيع حديثة في مدينة كلباء بتكلفة 
9,734 ماليين درهم ، بهدف تأمين 
المصادر لتوفير إمدادات المياه في 
وبما  واستدامتها  المناطق  كافة 
االستراتيجة  االلتزام بالخطة  يعكس 
الرامية  المستقبلية  ورؤيتها  للهيئة 

إلى تحقيق نهج متوازن بين التنمية 
والمحافظة على الموارد الطبيعية.

موزة  المهندسة  وأكدت   
بهيئة  كلباء  إدارة  مدير  الزعابي 
كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن الهيئة 
يغطي  مخزون  توفير  على  تعمل 
من  ويمّكنها  المياه  من  االحتياجات 
عن  الناجمة  المخاطر  من  التخفيف 
ذلك  كان  سواء  المناخية  التغيرات 
البعيد،  أو  القريب  المستقبل  في 
الحلول  إيجاد  في  واستثمرت 
بأقل  الكفاءة  من  عال  بمستوى 
الخزان  مشروع  ويشكل  التكاليف 
الجديد بكلباء إضافة مهمة لمنجزات 
الحيوي  القطاع  هذا  في  الهيئة 
مخزون  المتالك  الملّحة  والحاجة 

استراتيجي من المياه وإيجاد البديل
.

وأوضحت أن مشروع الخزان   
االستراتيجي الجديد في مدينة كلباء 

للمياه  خزان  وتشغيل  انشاء  تضمن 
بريطاني  جالون  مليون   2 سعة 
بعدد  القديمة  المضخات  واستبدال 
وتحتوي  حديثة  توزيع  مضخات   6
التردد  محرك   VFD على  المضخات 
في  التحكم  يضمن  الذي  المتغير 
المضخات  وايقاف  تشغيل  سرعة 
 4 عدد  وستعمل  سلسه  بصورة 
مضخات لتغذية مدينة كلباء وعدد 2 
مضخة لتغذية منطقتي سور كلباء 
والطريف مما سيساهم في تقديم 
المناطق  لكافة  متميزة  خدمات 
المستقبلية  التوسعات  واستيعاب 
كافة  في  التطويرية  والمشروعات 

المناطق بمدينة كلباء.

بهدف تأمين الموارد واستدامتها 
كهرباء الشارقة تنجز خزان 
استراتيجي للمياه وتستبدل 

6 مضخات في كلباء
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بهيئة  كلباء  إدارة   أنجزت 
الشارقة  وغاز  ومياه  كهرباء 
مشروعات تطويرية بمنطقة وادي 
وتشغيل  انشاء  تضمنت  الحلو 
وانشاء  ك.ف   11 توزيع  محطتي 
و   30000 سعة  للمياه  خزانين 
50000 جالون بتكلفة بلغت 5,200 
ألف(  ماليين )خمسة ماليين ومائتا 
درهم  وتم توصيل خدمات الكهرباء 
بمنطقة  مسكن   30 لعدد  والماء 
توفير  بهدف  وذلك  الحلو  وادي 

أفضل الخدمات ألهالي المنطقة
سعيد  سعادة  وصرح   
السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه 
وغاز الشارقة أن الهيئة تعمل على 
في  التطويرية  المشروعات  إنجاز 

بمنطقة  والمياه  الطاقة  مجاالت 
وادي الحلو التي تشهد تنفيذ حزمة 
مشاريع حيوية بتوجيهات من صاحب 
بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو 
المجلس  عضو  القاسمي  محمد 
األعلى لالتحاد حاكم الشارقة والتي 
تسهم في تقديم أفضل الخدمات 
المعايير  بأحدث  المنطقة  ألهالي 
الحديثة،  التكنولوجيا  ُتواكب  التي 
وتسهم  المنطقة  احتياجات  وتلبي 
وتطوير  التحتية  البنى  تطوير  في 

مرافقها.
موزة  المهندسة  وأوضحت   
ومياه  كهرباء  إدارة  مدير  الزعابي 
التطويرية  المشروعات  أن  كلباء 
بمنطقة وادي الحلو تضمنت تمديد 

كهرباء الشارقة تنجز خزانين للمياه ومحطتي توزيع 
بمنطقة وادي الحلو بتكلفة 5,2 ماليين درهم

 3.5 بطول  مرتفع  ضغط  كيبالت 
بطول   كيبالت خدمات  وتمديد  كم 
 11 توزيع  محطتي  وإنشاء  كم   2.2
للمياه سعة 30000  ك.ف وخزانين 
خمسة  بتكلفة  جالون   50000 و 
ماليين ومائتا ألف درهم وتعتبر من 
تحتاجها  التي  الحيوية  المشروعات 
ودراسة  متابعة  ويتم  المنطقة 
االقتصادية  التطويرية  المشاريع 
والسياحية والثقافية  في المنطقة 
من  احتياجاتها  توفير  على  والعمل 

الطاقة والمياه.

م. موزة الزعابي 
مدير إدارة كلباء 
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ومياه  كهرباء  هيئة  كشفت   
من  عدد  تنفيذ   عن  الشارقة  وغاز 
توزيع  لشبكات  التطويرية  المشاريع 
المياه في مناطق الشارقة المختلفة 
وبتكلفة  كم   200 اطوالها  تتجاوز 
 ، درهم  مليون   64,553 تتجاوز 
المياه لجميع  لضمان توصيل خدمة 
التوسعات  ومواكبة  المشتركين 
الجديدة، وباستخدام أنابيب مطابقة 
التي  العالمية  المواصفات  ألحدث 
أقطار  تتراوح  و  البيئة  على  تحافظ 
و 300  بين 100  ما  التوزيع  خطوط 

ملم.
عصام  المهندس  وصرح   
الهيئة  أن  المياه   إدارة  مدير  المال 
وتقوية  لتعزيز  جهودها  تواصل 
في  المياه  وتوزيع  نقل  شبكات 
، مشيرًا  الشارقة  إمارة  كافة مناطق 
المياه  شبكات  مشروعات  أن  إلى 
الهيئة  خطط  ضمن  تأتي  الجديدة 
المياه  إمدادات  لتوفير  ومشروعاتها 
التنمية  وتحقيق  الشارقة  إمارة  في 

الشاملة في كافة القطاعات.
المشروعات  أن  وأوضح   
التطويرية التي تنفذها الهيئة تتضمن 
شبكة  تمديد  مشروع  في  العمل 
وتنفيذ    11 السيوح  لمنطقة  مياه 

المياه  شبكة  استكمال  مشروع 
في منطقة الصجعة الصناعية كما 
تشمل المشروعات التطويرية العمل 
في مشروع استكمال تمديد شبكة 
مياه لمناطق الرحمانية 7 ، 8 ، 9، 10 
شبكة  تطوير  في  العمل  وجاري 
العاشرة  الصناعية  المنطقة  مياه 
مشروع  في  العمل  انتهى   كما 
المياه  لشبكة  الثانية  المرحلة  تمديد 
في المنطقة الصناعية في البطائح 
)ابن رشيد 3( باإلضافة إلى استبدال 
المناطق  من  عدد  في  الشبكات 
استبدال  مشروع  تشمل  القديمة 
نوع  من  القديمة  المياه  شبكات 
اسبستوس بشبكة جديدة من نوع 
GRE  في مناطق اليرموك والصبخة 
توصيل  تم  كما  وسمنان   والغافية 
مشروع   460 لعدد  المياه  خدمات 

جديد .
أحدث  تتبع  الهيئة  أن  وأكد   
استخدام  في  الفنية  المواصفات 
المياه  بشبكة  الخاصة  األنابيب 
والمصنوعة من مادة GRE   وهي 
أن  ،و  زجاجية  بألياف  مقواة  مادة 
امداد  خدمة  بتوفير  ملتزمة  الهيئة 
المياه فورًا لكل مسكن جاهز للسكن 
في أي مكان ضمن حدود تغطية 

بطول يتجاوز 200 كم وبتكلفة 64,553 مليون درهم 
كهرباء الشارقة تنفذ عدد من المشروعات التطويرية لشبكات المياه

المناطق الجديدة  الهيئة، حتى في 
التي لم يبدأ تشغيل خطوط المياه 
بها وذلك باستخدام الصهاريج لتزويد 
بعض البيوت النائية، أو تلك التي لم 

تصلها شبكة الخطوط الرئيسية.
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بالتعاون  الترشيد  إدارة  نظمت   
والتطوير  االستراتيجية  إدارة  مع 
وغاز  ومياه  كهرباء  بهيئة  المؤسسي 
مختبر  ضمن  عمل  ورشة  الشارقة 
المرشد  المنزل  شعار  تحت  االبتكار 
وأفكار  رؤى  طرح  بهدف  المستدام 
التحديات  لمواجهة  ومبتكرة  جديدة 
للطاقة  األمثل  باالستخدام  الخاصة 
مع  المجتمع  فئات  وتفاعل  والمياه 

األساليب الحديثة للترشيد
بالجيو  سعيد  سعادة  وصرح   
ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  السويدي 
االبتكار  تنظيم مختبر  أن  الشارقة  وغاز 
المستدام  المرشد  البيت  شعار  تحت 
حماية  مفهوم  ترسيخ  إلى  يهدف 
استهالك  وترشيد  المجتمع  البيئة في 
أنشطة  خالل  من  والمياه  الطاقة 
توعية  في  تسهم  عملية  وممارسات 
المجتمع وإطالق مبادرات فردية  أفراد 
استدامة  تحقيق  شأنها  من  وجماعية 
وترشيد  والطاقة  الطبيعية  الموارد 
االستخدام  خالل  من  االستهالك 
من  والحد  الطاقة  لموارد  األمثل 

االنبعاثات الكربونية.
على  تعمل  الهيئة  ان  وأكد   
الستقطاب  االبتكار  مختبر  تفعيل 

وإعداد  ومناقشتها  المبتكرة   األفكار 
هذه  لتقييم  واضحة  ومنهجية  رؤية 
إدارات  كافة  في  وتطبيقها  األفكار 
مما  المختلفة  عملها  ومجاالت  الهيئة 
يساهم في مواجهة التحديات  وتطوير 

مجاالت العمل .
مدير  عبدالله  محمد  وأوضح   
إدارة االستراتيجية والتطوير المؤسسي 
باإلنابة أن مختبر االبتكار بالهيئة يستند 
واألدوات  المنهجيات  افضل  إلى 
من  االبتكار  مراحل  لكافة  المبتكرة 
الحاجات  استكشاف  الى  االستهداف 
والتحديات الى توليد االفكار االبداعية 
ثم تقييمها وتطبيقها ووضع مقاييس 
افضل  حسب  وذلك  نتائجها،  لمتابعة 
المجال  هذا  في  العالمية  الممارسات 
الموهوبين  الحتضان  الهيئة  وتسعى 
المبدعة،  والكوادر  الموظفين   من 
االبتكار  مختبر  ورش  في  للمشاركة 
دفع  في  عملي  بشكل  للمساهمة 
واستعراض  واالبتكار،  اإلبداع  حركة 
تم  أنه  إلى  مشيرًا  المتميزة  التجارب 
الهجين  بالنظام  العمل  ورشة  تنظيم 
من  محدد  عدد  حضور  طريق  عن 
الخارجية  المشاركات  وفتح  المشاركين 

عن بعد .

نائب  المرزوقي  راشد  وأوضح   
العمل  ورشة  أن  الترشيد  إدارة  مدير 
استعرضت معايير محدده لزيادة الكفاءة 
والحد  والمياه،  الطاقة  استخدام  في 
من الغازات المسببة لالحتباس الحراري 
والمقترحات  األفكار  من  عدد  وطرحت 
من  وتنفيذها  تقييمها  سيتم  التي 

خالل منهجية ورؤية محددة. 
المنازل  معايير  أن  إلى  وأشار   
شملت  طرحها  تم  التي  المستدامة 
معدات  باستخدام  الكهرباء  توفير 
من  أعلى  ومستويات  الكفاءة،  عالية 
العزل ، وتقليل تسرب الهواء ، ونوافذ 
للطاقة  موفرة  وإضاءة   ، األداء  عالية 
الشمسية  الطاقة  من  واالستفادة   ،
التقنيات  من  وغيرها   ، النهار  وضوء   ،
الداخلي  الهواء  جودة  وتحسين 
الدقيق  االختيار  خالل  من  وذلك 
المنازل  تستخدم  والتشطيبات  للمواد 
للمياه  موفرة  تركيبات  المستدامة 

واستراتيجيات أخرى.

 تحت شعار المنزل المرشد المستدام
مختبر االبتكار بكهرباء الشارقة ينظم ورشة 

لمواجهة التحديات وتحقيق االستدامة
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تكثف هيئة كهرباء ومياه وغاز   
الثانية  المرحلة  النجاز  الشارقة جهودها 
من مشروع رفع كفاءة محطة ضخ الزبير 
للمياه المحاله من 13.2 مليون جالون 
وذلك   ، يوميًا  جالون  مليون   25 إلى 
تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ 
القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور 
عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة، 
بضرورة العمل على تطوير المشروعات 
المتزايد  الطلب  لتلبية  كفاءتها  ورفع 
على الطاقة والمياه . وأوضح سعادة 

كهرباء  هيئة  رئيس  السويدي  سعيد 
ومياه وغاز الشارقة أن الهيئة ستكثف 
جهودها  إلنجاز المشروع  في الوقت 
المحدد  وستعمل الهيئة خالل المرحلة 
من  مجموعة  تنفيذ  على  المقبلة 
الخاصة  والتنموية  التطويرية  المشاريع 
بخطوط وشبكات المياه بإمارة الشارقة  
وتحقيقا  الكبير  التطور  لمواكبة  سعيا 
مع  بالتعاون  وذلك  التنموية  لخطتها 
والشركات  الحكومية  الجهات  كافة 
بجودة  المشروعات  إلنجاز  المتخصصة 

وكفاءة وفي أسرع وقت. 
كفاءة  رفع  ان  إلى  وأشار   
المشاريع  من  يعتبر  الزبير  محطة 
بدورها  ستساهم  التي  المستقبلية، 
في تعزيز فاعلية وكفاءة قطاع  المياه 
 3 إضافة  الثانية  المرحلة  وتتضمن 
مضخات رئيسية للمحطة باإلضافة إلى 
عدد من التوصيالت للمحطة بالخطوط 

الرئيسية .
المال  عصام  المهندس  وأكد   
مدير إدارة المياه  أن العمل مستمر في 

كهرباء الشارقة 
تكثف جهودها 

لرفع كفاءة محطة 
ضخ الزبير إلى 25 

مليون جالون مياه 
يوميًا 
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المرحلة الثانية من مشروع رفع كفاءة 
التي  المياه  الزبير لتصل كميات  محطة 
يتم ضخها من المحطة إلى 25 مليون 
مليون   13.2 من  بداًل  يوميًا  جالون 
جالون بما يمثل حوالي ضعف كميات 
المياه التي كان يتم ضخها من المحطة 
خالل العام الماضي مما يساهم  في 
توصيل كميات المياه لمختلف المناطق 
التي تقوم بتغذيتها بكفاءة ، وتقديم 
خدمات متطورة ألهالي الشارقة وتلبية 
خاصة  المياه  من  المتزايدة  احتياجاتهم 
فيه  يتزايد  الذي  الصيف  فصل  خالل 

الطلب على استخدام المياه.
وأضاف ان المرحلة األولى من   
الضخ  محطة  إنشاء  تضمنت  المشروع 
االنتهاء  وتم  للمياه  استراتيجي  وخزان 
وبدأت  الماضي  العام  خالل  منها 
الهيئة في تنفيذ المرحلة الثانية والتي 
من المخطط أن يتم إنجازها خالل أبريل 

القادم وقبل حلول أشهر الصيف.
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ومياه  كهرباء  هيئة  أعلنت   
وغازالشارقة عن إنجاز وتشغيل محطة 
توزيع جديدة جهد  33/11 ك.ف في 
منطقة مويلح بتكلفة تجاوزت 18,500 
من  عدد  إلى  باإلضافة  درهم  مليون 
الشبكات  وتطوير  الصيانة  مشروعات 
للسكان  الخدمات  توفير أفضل  بهدف 

وللمشروعات التطويرية.
مي  المهندسة  وأوضحت   
الهندسي  التخيل  إدارة  مدير  الليم 
السمو  صاحب  ومتابعة  دعم  أن 
محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ 
األعلى  المجلس  عضو  القاسمي 
حافزًا  تشكل  المستمرة  الشارقة  حاكم 
لتطوير  الجهد  من  مزيد  لبذل  كبيرًا 
مشروعات  وانجاز  الشبكات  وتعديل 
المتطلبات  كافة  وتوفير  المحطات 
الالزمة النجاز المشروعات واتخاذ كافة 
الخدمات  التي تضمن توفير  اإلجراءات 
الالزمة  الطاقة  وتوفير  جودة  بأفضل 

التطويرية  والمشروعات  للتوسعات 
ومواكبة التوسعات العمرانية والنهضة 
واالجتماعية  والصناعية  االقتصادية 
التي تشهدها إمارة الشارقة  في كافة 
التوسع  يتطلب  مما  والمناطق  المدن 
في مشروعات الطاقة وشبكات النقل 
والتوزيع لمواجهة الطلب المتزايد على 
تقديرات  بأن  منوها  والمياه  الطاقة 
الطلب  نمو  استمرار  إلى  تشير  الهيئة 

على الطاقة في إمارة الشارقة.
الهيئة  خطة  أن  إلى  وأشارت   
تتضمن االستمرار في تنفيذ منظومة 
تطوير شبكات النقل والتوزيع وإضافة 
محطات جديدة لتوفير خدمات الكهرباء 
التطويرية  والمشروعات  للتوسعات 
لشبكة  واالستقرار  الثبات  وتحقيق 
الكهرباء وتوزيع األحمال في المدينة.  
وأضافت أن الهيئة تحرص على توفير 
نظم  أعلى   ومراعاة  اإلمكانات  كافة 
األمان والجودة في العمل ، وتشغيل 

مستويات  بأعلى  الكهربائية  الشبكة 
الكفاءة  مستوى  ورفع  فنيا  األداء 

وتعزيز قدرات المحطات.
تنفذها  التي  المشروعات  وأن   
هيئة كهرباء ومياه الشارقة في مدينة 
الثبات واالستقرار  كلباء تهدف لتحقيق 
خدمات  وتوفير  الكهربائية  للشبكة 
والمشروعات  للتوسعات  الكهرباء 
كلباء.  بمدينة  الجديدة  التطويرية 
في  الهيئة  استراتيجية  أن  وأضافت 
على  تعتمد  المشروعات  تنفيذ 
مع  بالتعاون  المستفيضة  الدراسات 
والشركات  الحكومية  الجهات  كافة 
المتخصصة ومراكز األبحاث والجامعات 
الطاقة  على  الطلب  زيادة  وتوقعات 
خاصة  المقبلة  المرحلة  خالل  والمياه 
مع التطوير الذي تشهده المدينة في 

كافة المجاالت.

بتكلفة 18,5 مليون درهم
كهرباء الشارقة تعلن البدء في تشغيل محطة توزيع  

بمنطقة مويلح
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نلتقي  و  الفخر  بساط  تفرش  إذ  اليوم  زاويتنا 

متتاز   التي   .. املخلصات  بناتها  من  بواحد 

العمل  لتطوير  املتجدد  طموحها  و  بإرادتها 

بإتقان مدونًة اسمها يف سجل  وتنفيذ مهامته 

العنارص املتميزة.

ويف هذا الحوار  نلتقي 

بالمهندسة/نوره خليفة 
النقبي

عىل  الليةحاصله  مبحطة  مهندسه   ..  

هندسية  وإدارة  صناعية  هندسة  بكالوريوس 

من جامعة الشارقة .

كيف بدأ مشوارك العميل بالهيئة ؟

يف  الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  يف  توظفت   

حيث  العميل  مشواري  بدأ  وهنا   2017 سنة 

بإدارات  املتعلقة  املشاريع  جميع  استلمت 

صيانة   : ومنها  الرحامنية  منطقة  يف  الهيئة 

أمتار،  الثامنية  بقرابة  كان  الذي  املياه  خزان 

إدارات  لعدة  السيارات  مواقف  اإلرشاف عىل 

وأيضا  زالل  لشاحنات  املخصصة  املواقف  و 

ثم  وغريها.  للعامل  سكن  بناء  عىل  االرشاف 

انتقلت بعد ذلك إىل محطة اللية وذلك ألكون 

من ضمن أحد املهندسني الذين تم اختيارهم 

اللية. اكتسبت خربات  ملرشوع توسعة محطة 

وخارج  داخل  املرشوع  هذا  خالل  من  كثرية 

الدولة وهذا بحد ذاته إنجاز ملشواري العميل 

وأطمح بأن أتعلم املزيد وأكتسب خربات أكرث.

ما هي أهم االنجازات التي تحققت يف محطة 

اللية مؤخراً ؟

محطة  توسعة  مرشوع  هي  االنجازات  أهم 

الجديدة  املحطة  ربط  طريق  عن  اللية 

بالشبكة مام يسهم هذا املرشوع يف رفع كفاءة 

املستهلكني وتحقيق  احتياجات  وتلبية  الطاقة 

رؤية 2030 يف ارتفاع استهالك الطاقة يف إمارة 

الشارقة. 

عىل  ساعدت  التي  العوامل  أهم  هي  ما 

تحقيق االنجازات يف محطة اللية ؟

تحقيق  عىل  ساعدت  التي  العوامل  أهم  من 

واإلدارة  الحكيمة  الرؤية  هي  االنجازات 

الناجحة وإدارة الوقت.

يف  تنفذها  التي  الحالية  املرشوعات  هي  ما 

محطة اللية ؟

محطة  توسعة  مرشوع  عىل  املحطة  تعمل 

قسم  تطوير  دراسة مرشوع  حاليا  ويتم  اللية 

التخطيط يف املحطة.

متيز  يف  ساهمت  التي  االنجازات  هي  ما 

محطتكم ؟

يف  الرئيسية  املحطات  من  هي  اللية  محطة 

احتياجات  من   50% إن  حيث  الشارقة  إمارة 

محطة  طريق  عن  توفريها  يتم  واملاء  الطاقة 

اللية  محطة  أهمية  عىل  يدل  مام  اللية 

ومكانتها يف إمارة الشارقة.

ما هي خطط التطوير خالل املرحلة املقبلة ؟

بتنفيذ  املستقبلية  التطوير  خطط  تتضمن 

مرشوع تطوير قسم التخطيط يف محطة اللية. 

يف  متارسها  التي  املفضلة  هواياتك  هي  ما 

أوقات الفراغ ؟

و  الشخصيات  تحليل  عن  القراءة  هوايتي 

تطوير الذات 
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از والراحه. ا�قد�ين اال�ن�ج �ف  شتات و�فراغ،  �يمه �نع�يش �ف�ي  ح�ياتنا،و�جدون تن�ن للو�قت �ق�يمه �ف�ي

ع. ين�ف �يد و� ي�ف �يما � الله و�تمض�يته �ف ب عل�ينا أن �ن�سن استعف الو�قت من ذهب” و�ي�ج “�ف
الَِ�اِت  يَن آَمنُوا َوَعِملُوا الَصّ ْسٍر. إاِل الَِّذ� ُ  حن  الْإِ�نَْساَن لَ�فِ�ي } َوالَْعْصِر. إَِنّ و�قال هللا �تعالى: 
�يمة منهج اكمل للمسلم   هذه السورة الع�ن �جِْر{ و�ف�ي تََواَصْوا �جِالَصّ  َو� تََواَصْوا �جِالَْ�قِّ َو�
  سران، وه�ي ة لالهتداء �جها، و�يستثين هللا �جعض الناس من  عا�ق�جة ال�ن ة �جل�يعف وموع�ن
تها عىل اإل�يمان �جاهلل �تعالى، وعمل الصال�ات، والتوايص  ح�يا� ة اليت أ�قامت  ال�ا�ئ�ف
الل  المسلم لو�قته أمر ضروري  �جال�ق والتعاون عىل �ت��ق�ي�قه، والص�جر، ولذا �فاستعف

�ي�قه.  تو�ف اة �جرحمة هللا و� عل ال�اعات والت�قرب �جال�سنات، وذلك  طل�جا للن�ج ل�ف

��يط �يهدر الو�قت  ��يط،الن �جدون الت�ن  إدارة الو�قت هو الت�ن �وة االولى �ف�ي   وال�ن   
و�يض�يع �جدون أن �نعمل عمال �نا�فعا.

يارات  االت ح�ياتنا ،اكلعمل، والدراسه،والز� م�يع م�ج  حج �فن�ن �ن�تاج للو�قت �ف�ي
ر ،وتناول ال�عام وحىت و�قتا للنوم. تماع�يه،والس�ف االحج

لذلك �يعت�جر الو�قت �نعمة من هللا عىل اال�نسان وهذه النعمة أ�نزلها هللا االرض 
يام وشهوراوسن�ين،وكل �يوما  أمور ح�ياتنا،�فعمر اال�نسان ما هو اال ا� ت�يب  تر� لنست��يع �
ح هو  ص الناحج له اكثر،والش�ن ي�قترب الى أحج ين�قص من عمره و� �يميض عىل اال�نسان �

ره.  الد�ن�يا واآلحن �يما �يريض هللا ل�يسعد�ف�ي ل و�قته �ف الذي �يستعف
تمع له �ق�يمة ك�ج�يره أ�ثمن من المال ومن دو�نه  رد والم�ج  ح�ياة ال�ف الو�قت �ف�ي �ف

ر. يتأحن متع و� ت�قدم الم�ج ع � وق وس�يتراحج ت�ف و� اح  لن �ن��قق اي �ن�ج
تو�قف. لة الو�قت �تميض دون � �فع�ج
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