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تاضط الحارصئ
غافصث طحروع إظااج الضعرباء شغ طتطئ التمرغئ

 الحآون ا�جقطغئ
تضرم ضعرباء الحارصئ 

لاعخغض الثثطات ل 29 طسةث

ضعرباء الحارصئ تظةج طتطئ 
تعزغع ضعرباء فظفاق خعشضان

ضعرباء الحارصئ تئثأ  الاحشغض الاةرغئغ
لطاعربغظ الشازي بالمةمعسئ الباظغئ 

بمتطئ التمرغئ



حاكم الشارقة يتفقد مشروع 
إنتاج الكهرباء في محطة الحمرية

بهدف تطبيق أنظمة متطورة واستدامة الخدمات
كهرباء الشارقة تبحث تعزيز التعاون

مع مكتب الشارقة الرقمية 

وفق أفضل المواصفات الفنية والجمالية
كهرباء الشارقة تنجز 4 محطات توزيع

و755 كشاف إلنارة استراحة السحب
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 للعام الرابع على التوالي
كهرباء الشارقة تفوز بالمركز األول 

في جائزة اإلمارات إلعادة تدوير أحبار الطابعات



كهرباء الشارقة تنجز 50 % من الخط االستراتيجي
لنقل المياه من الرحمانية إلى العزرة خالل 5 أشهر

شريف األحمد ..
مسيرة عطاء 

امتدت على مدار
39 عامًا

كهرباء الشارقة تبدأ  التشغيل التجريبي للتوربين الغازي  بالمجموعة الثانية 
بمحطة الحمرية بالتعاون مع شيبكو  وجنرال اليكتريك

التحرير أسرة 

العام اإلشراف 
الفردان  أحمد  خولة  

أول محـرر 
مـرسي  جالل 

يـر تصو
سيدو شمير 

التسويق
علي  محمد  فاطمة 

وإخراج تصميم 
عرب عبدالغفار  خلود 
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طظددغض طسصئئ
   طاسثدة اججاثثاطدت 

 ثثــدخ طسصـط ططغـثغظ

Anti-Bacterial 
Multipurpose Wipes 

Hand Sanitizer Spray 

To safeguard you and your family 



الشارقة  وغاز  ومياه  كهرباء  هيئة  تسعى   
ورؤية  صلبة  وإرادة  قوية  وبعزيمة  كبير  وأمل  بتفاؤل 
الشيخ  السمو  لتنفيذ رؤية ومبادرات صاحب  مستقبلية 
المجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور 
األعلى حاكم الشارقة في توفير الحياة الكريمة للفرد 
واألسرة وإتخاذ كافة اإلجراءات لتحقيق التنمية الشاملة 
والمتطورة في  الحديثة  األساليب  وتبنى  والمستدامة 
شتى المجاالت مما يساهم في تعزيز االنتماء والوالء 

لوطننا الغالي.
الشيخ  السمو  صاحب  ويفاجئنا  إال  يوم  يمر  يكاد  وال 
المجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور 
األفراد  لصالح  جديدة  بمكرمة  الشارقة  حاكم  األعلى 
ألدق  متابعًا  كونه  عامة،  بصفة  والمجتمع  واألسر 
ومعرفة  بيت،  كل  أحوال  ودراسة  الحياتية،  شؤونهم 
األشخاص  عدد  من  بداية  التفصيلية  البيانات  جميع 
إلى  وصواًل  ومصاريفهم،  البيت،  في  الموجودين 
اإلمارة  أبناء  يسعد  أمر  وهو   ، وشرابهم،  طعامهم 
مبادرات سلطان في  تساهم  األفراد  فعلى مستوى 
وتوفير فرص  للخبرات  واكتسابه  وتعليمه  الفرد  تنشئة 
العمل المناسبة ومساعدته لبناء أسرة صالحة وتساهم 
االستقرار األسري وتوفير  تحقيق  مبادرات سموه في 
مستوى  وعلى  األسرة  في  فرد  لكل  الكريمة  الحياة 
المجتمع  تساهم في مجتمع صحي ينعم باالستقرار 

والقيم المجتمعية السليمة. 
يسعى  وهو  تتوقف،  ال  سلطان  وإنسانية   
واألسر  األفراد  أحوال  تلمس  إلى  دائم  بشكل 
والشباب  األطفال  من  المحتمع  وشرائح  فئات  وكافة 
والموظفين  اإلعاقة  ذوي  من  واألشخاص  والمرأة 
من  وغيرهم  واالعالمين  والمثقفين  والمتقاعدين 
 ، ودراستها  لهم   المعيشية  األحوال  ومتابعة  الفئات  
ويصدر سموه المراسيم والقرارات التي تسعدهم ومن 
مكارمه وأياديه البيضاء ، توجيهات سموه بتوفير فرص 
عمل مناسبة للخريجين وزيادة  الرواتب بما بتناسب مع 

مبادرات سلطان توفر الحياه 

الكريمة وتطوير المجتمع

متطلبات واحتياجات األسر وتوفير حياه كريمة لهم وهذا 
بدوره يوفر األمن واالستقرار للمجتمع بصفة عامة .

ويوجه سموه بتنفيذ مشروعات البنية األساسية   
في كافة المناطق من كهرباء ومياه وغاز طبيعي وطرق 
حتى في المناطق الجديدة التي لم يسكنها سوى عدد 
قليل ويهتم سموه ويتابع بنفسه توفير مقومات الحياة 
المستلزمات  بتوفير  فيوجه  المناطق  كافة  في  الكريمة 
الراحة  يوفر  مما  للتسوق  ومراكز  ومساجد  حدائق  من 

والرفاهية واالستقرار لقاطني جميع المناطق .
واهتمامات   أولويات  رأس  على  التعليم  ويأتي   
صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي  
إدراكا  وذلك  الشارقة  حاكم  األعلى  المجلس  عضو 
الحالية  األجيال  تأهيل  في  التعليم  ألهمية  سموه   من 
الُمتسارع وتوفير  المستقبل، والواقع  والقادمة لمواكبة 
بإنشاء  يوجه  سموه  فنجد   ، والتطور  التنمية  متطلبات 
وفق  والمناطق  المدن  كافة  في  والجامعات  المدارس 
أعلى المستويات بهدف إيجاد نظاٍم تعليمي راٍق  وتوفير 
العلمي والمعرفي من خالل توفير  التحصيل  كل فرص 
بنية تحتية تعليمية متطورة، تتضمن خدمات ومؤسسات، 
خالل  من  وكذلك  عالمية،  جودة  ذات  تدريسية  وهيئات 
للطالب  الشارقة  حكومة  تمنحها  التي  الدراسية  المنح 
والطالبات المتفوقين  لمساعدتهم على الحصول على 
أعلى الشهادات والخبرات، التي تمكنهم من إيجاد فرص 
العمل وتطوير مجتمعهم ، كما قام سموه  بوضع الحلول 
المناسبة إلنهاء مشاكل المتقاعدين من مواطني إمارة 
لتستطيع  األسر  لهذه  المناسب  الدخل  لتوفير  الشارقة، 

عيش حياة كريمة.



الشيخ  السمو  صاحب  تفقد   
القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور 
حاكم  األعلى  المجلس  عضو 
في  الكهرباء  إنتاج  مشروع  الشارقة 
أحدث  من  يعد  الذي  الحمرية  محطة 
قطاع  في  األهمية  ذات  المشروعات 
بتوليد  المحطة  ستقوم  حيث  الطاقة 
1800 ميجاواط من الطاقة الكهربائية. 

بالتسارع  سعادته  عن  سموه  وأعرب 
المشروع  مراحل  تشهده  الذي 
على  نهايته  في  سينعكس  والذي 
احتياجات  وتلبية  الكهرباء  جودة 
بالتزامن مع  وذلك  الطاقة  اإلمارة من 
العمراني  والتطور  السكاني  النمو 

البنية  في  المتنوعة  والمشروعات 
التحتية والمرافق العامة. وأثنى سموه 
وسكان  البلدي  المجلس  تعاون  على 
ساهموا  الذين  الحمرية  منطقة 
في  العمل  تسارع  في  بتعاونهم 
المشروع وتقديم الدعم الالزم، مشيدا 
من  المشروع  شركاء  بدور  سموه 
جهات وشركات ومختصين في العمل 
التشغيل  معايير  بأفضل  تنفيذه  على 

وإنتاج الطاقة.
شرح  إلى  سموه  واستمع   
السويدي  سلطان  سعيد  سعادة  من 
رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة 
الحمرية  محطة  مشروع  مراحل  حول 

الذي بلغ إنجازه %86، ويأتي المشروع 
حاكم  السمو  صاحب  رؤية  ضمن 
القدرة  زيادة  إلى  الهادفة  الشارقة 
اإلنتاجية المركبة لتبلغ 4600 ميجاواط 
التشغيلية  الكفاءة  ورفع  الكهرباء،  من 
إلى أكثر من %60 مما له األثر الكبير 

في الحد من االنبعاثات الكربونية.
ثالث  من  المشروع  ويتكون   
الدورة  بنظام  تعمل  مجموعات 
إنتاج  مجموعة  كل  تستطيع  المركبة، 
600 ميجاواط وتتكون من توربينة غازية 
إنتاجية  بقدرة  الكتريك  جنرال  نوع  من 
حرارة،  استرداد  وغالية  ميجاواط،   400

وتوربينة بخارية بسعة 200 ميجاواط.

حاكم الشارقة
يتفقد مشروع إنتاج الكهرباء في محطة الحمرية
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غرفة  على  سموه  واطلع   
آلية  على  وتعرف  المشروع  عمليات 
التقنيات  أحدث  باستخدام  عملها 
بدأت  وقد  والمتابعة،  التحكم  في 
بالتشغيل  المركبة  المجموعات  أولى 
الماضي  إبريل  شهر  في  التجريبي 
في  الرئيسي  تشغيلها  يبدأ  أن  على 
المتوقع  ومن  القادم  نوفمبر  شهر 
فبراير  في  الثانية  المجموعة  اكتمال 
2022 والمجموعة الثالثة واألخيرة في 

فبراير 2023.
بالتعاون  المشروع  تنفيذ  ويتم   
الشارقة  وغاز  ومياه  كهرباء  هيئة  بين 
للطاقة  الحمرية  الشارقة  شركة  مع 
المستقلة والمكونه من الشارقة إلدارة 
إلكترك  وجنرال  بنسبة25%  االصول 
بنسبة %25 وسوميتومو بنسبة35% 

وشبكو بنسبة 15% . 
سلطان  سعيد  سعادة  وصرح   
ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  السويدي 
البنية  تطوير  »إن  قائال  الشارقة  وغاز 
بإمارة  المناطق  كافة  في  التحتية 
الكهرباء  مشروعات  وخاصة  الشارقة 
من  تعتبر  الطبيعي  والغاز  والمياه 
كبير  بدعم  تحظى  التي  األوليات 
السمو  صاحب  من   مستمرة  ومتابعة 
من  الهيئة  يمكن  مما  الشارقة  حاكم 
وأولوياتها  ومشاريعها  مبادراتها  تنفيذ 
الكريمة  التوجيهات  مع  يتوافق  بما 
لسموه حيث تعمل الهيئة على دراسة 
وتحليل االحتياجات في كافة المناطق 
وتخطيط وتنفيذ المشروعات ومحطات 
اإلنتاج والتوزيع وتطوير الشبكات التي 
وفق  خدمات  وتوفر  االحتياجات  تلبي 

أفضل المواصفات .
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الشيخ  السمو  صاحب  اعتمد   
الدكتور / سلطان بن محمد القاسمي  
عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة ، 
حفظه الله ورعاه إنشاء محطة تحلية 
الحمرية  منطقة  في  جديدة  مياه 
بسعة 90 مليون جالون يوميا بتكلفة 
ذلك  وكان  درهم،  مليار   1.65 تقديرية 
االولى  للمرحلة  سموه  افتتاح  ضمن 
من مشروع توليد الكهرباء في محطة 

الحمرية وبطاقة 600 ميجا وات 
السويدي  سعيد  سعادة  وأعلن   
رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة 
داخل  تقع  الجديدة  المحطة  أن 
الكهرباء  لتوليد  الحمرية  محطة  نطاق 
المنتج  بنظام  وستكون  المياه  وتحلية 
لمقابلة  السعة  وستكون   ، المستقل 
على  والمتنامي  المستقبلي  الطلب 
العمرانية  النهضة  ظل  في  المياه 
والتي تشهدها امارة الشارقة لمواكبة 
التنمية المستدامة بقيادة سمو الحاكم 
بمثابة  هو  المشروع  هذا  أن  وأوضح 
الحرارية  التحلية  لوحدات  ايضا  احالل 

حاكم الشارقة يعتمد إنشاء 

محطة تحلية مياه جديدة في 

الحمرية بسعة 90 مليون جالون 

يوميا

الغاز  تستهلك  والتي  اللية  بمحطة 
الغير  االحفوري  والوقود  الطبيعي 
 ، عالية  اقتصادية  وبتكلفة  مستدام 
عاما  االربعون  اكملت  انها  عن  ناهيك 

من التشغيل في بدايات 1980 .
فقط  تستهلك  الجديدة  والمحطة 
باستخدام  البحر  مياه  لتحلية  الكهرباء 
تقنية التناضح العكسي الحديثة والتي 
تعتبر اخر ما توصل اليه العلم الحديث 
يمكن  وحاليا  البحر  مياه  تحلية  في 
المتجددة  الطاقات  من  الكهرباء  انتاج 
والرياح  والشمسية   النووية  كالطاقة 

وبتكلفة اقتصادية مجدية 

المستقل  المنتج  مشاريع  أن  وأكد 
محليا  الرائدة  المشاريع  من  تعتبر 
على  اقتصاديا  وافضلها  واقليميا 
المدى القريب والبعيد وتستغرق فترة 
والقانونية  الفنية  المواصفات  اعداد 
واالقتصادية من 18 الى 24 شهرا لطرح 
 ، والمستثمرين   للمطورين  المشروع 
ومن ثم بعد ارساء المشروع تستغرق 

من  والتركيب  والتوريد  االنشاء  فترة 
يتم فحص  الى 36 شهرا وبعدها   24
للتاكد  التجريبي  والتشغيل  المحطة 
المنتجة  والمياه  المحطة  سالمة  من 
الشرب  مياه  لمواصفات  ومواكبتها 
الصحة  منظمة  بحسب  العالمية 
تشغيل  المتوقع  ومن   ، العالمية 
عام  من  االول  الربع  في  المحطة 
احتياجات  المشروع  وسيغطي   2026

المدينة حتى عام 2030-2032 
 

بيوت  مع  التعاقد  سيتم  أنه  وأضاف 
الفني  المجال  في  عالمية  خبرة 
والقانوني واالقتصادي والتي أكملت 
اكثرمن 10 سنوات في هذا النوع من 
هذا  وسيرافق  التخصصية   المشاريع 
لنقل  مياه  خطوط  مشاريع  المشروع 
وتوزيع المياه ، ومحطات ضخ وخزانات 
عالمية  قياسية  بمواصفات  عمالقة 
انحاء  لكافة  المياه  خدمات  لتوصيل 

وأرجاء المدينة 
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استقبل سعادة سعيد سلطان   
ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  السويدي 
وغاز الشارقة بالهيئة، اللواء سيف الزري 
الشارقة،  شرطة  عام  قائد  الشامسي 
وبحث الجانبان تعزيز التعاون المشترك 
في  والتنسيق  المجاالت  مختلف  في 
وعرض  المستقبلي  األمني  التعاون 
مبادرات القيادة العامة لشرطة الشارقة 
بالترشيد  واإلستغالل األمثل  والخاصة 

للطاقة )الكهرباء والمياه والغاز(.
وفي بداية اللقاء رحب سعادة   
هيئة  رئيس  السويدي  سلطان  سعيد 
باللواء  الشارقة  وغاز  ومياه  كهرباء 
عام  قائد  الشامسي  الزري  سيف 
له عن سعادته  معربا  الشارقة  شرطة 
إطار  في  تأتي  التي  الزيارة  لهذه 
مختلف  بين  والتكامل  التواصل  تعزيز 
تنفيذا  المحلية  والدوائر  المؤسسات 
لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ 
القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور 
الشارقة  حاكم  األعلى  المجلس  عضو 
، بضرورة تكاتف الجهود لتحقيق أهداف 
استراتيجية حكومة الشارقة. واستعرض 
سعادة سعيد سلطان السويدي خالل 

كهرباء وشرطة الشارقة تبحثان تعزيز التعاون المشترك
اللقاء جهود الهيئة ومسيرتها التطويرية 
والمبادرات التي أطلقتها بهدف تحقيق 
أفضل  وتقديم  المستدامة  التنمية 
وأثنى  الشارقة  إمارة  لسكان  الخدمات 
قبل  من  الملموسة  الجهود  على 
التي  الشارقة،  لشرطة  العامة  القيادة 
واالستقرار  األمن  حفظ  إلى  تهدف 

بالمجتمع.
سيف  اللواء  أشاد  جانبه  ومن   
شرطة  عام  قائد  الشامسي  الزري 
التي  الترشيد  ساعة  بمبادرة  الشارقة 
صاحب  من  بتوجيهات  الهيئة  أطلقتها 
بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو 
المجلس  عضو  القاسمي  محمد 
فئات  لتوعية  الشارقة  حاكم  األعلى 
والتي  الحيوية  القضية  بهذه  المجتمع 
مختلف  من  ملموسا  تجاوبا  القت 
اعتماد  وثمن  المجتمع  وفئات  شرائح 
الترشيد  مدينة  الشارقة  لوثيقة  سموه 
إنجازات  إلى  يضاف  جديد  إنجاز  لتكون 

الشارقة في كافة المجاالت.
وجه  االجتماع  ختام  وفي   
قائد  الشامسي  الزري  سيف  اللواء 
لسعادة  الشكر  الشارقة  شرطة  عام 

الهيئة  بجهود  ،وأشاد  الهيئة  رئيس 
التطويرية  وحرصها  ومشروعاتها 
مع  والتنسيق  التعاون  تفعيل  على 
واالتحادية  المحلية  الجهات  مختلف 
التي تطلقها مؤكدا حرص  والمبادرات 
على  الشارقة  لشرطة  العامة  القيادة 
المبادرات  هذه  مع  والتضامن  التفاعل 
االستهالك  لترشيد  تهدف  التي  خاصة 
والمياه  للطاقة  األمثل  واالستخدام 
الحكومية  والمنشآت  المباني  في 

ومنها.
والتعاون  التنسيق  أن  وأكد   
لشرطة  العامة  القيادة  بين  مستمر 
وغاز   ومياه  كهرباء  وهيئة  الشارقة 
خاصة  المجاالت  كافة  في  الشارقة 
المنشآت  وحماية  بتأمين  المتعلقة 
المياه  وخطوط  الكهربائية  والشبكات 

وتنمية الكوادر البشرية. 
تكريم  تم  اللقاء  ختام  وفي   
لجهودهم في عقد  الهيئة  موظفي 
ثقافة  ونشر  للترشيد  تثقيفية  ورش 
شرطة  مع  الدائم  وتعاونهم  الترشيد 

الشارقة.
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سعيد  سعادة  استقبل   
ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  السويدي 
تشين  بيت  لو  سعادة  الشارقة،  وغاز 
سنغافورة،  لجمهورية  العام  القنصل 
بين  المشترك  التعاون  سبل  لمناقشة 
الهيئة ومؤسسات جمهورية سنغافورة 
والمياه  الطاقة  الخبرة في مجال  ذات 
مستدامة  حلول  إليجاد  واالبتكار 
الحديثة. التقنيات  باستخدام  ومبتكرة 
وغاز  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس  ورحب 
الشارقة بزيارة القنصل العام لجمهورية 
سنغافورة في دبي واإلمارات الشمالية 
توطيد  على  الهيئة  حرص  مؤكدا   ،
عالقات التعاون والعمل المشترك مع 

المؤسسات السنغافورية.
وأوضح أن الهيئة تتطلع بدعم   
الشيخ  السمو  صاحب  من  ومتابعة 
القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور 
الشارقة  حاكم  األعلى  المجلس  عضو 
إلى تحقيق التنمية المستدامة وتقديم 
المواصفات  أفضل  وفق  الخدمات 
مستقبلية  استراتيجية  وتطوير  وإعداد 
إمارة  في  والمياه  الطاقة  لمشروعات 

كهرباء الشارقة تبحث مع القنصل العام لسنغافورة تعزيز 
التعاون المشترك

المتنامي  الطلب  لمواجهة  الشارقة 
المؤسسات  مع  بالتعاون  عليها 
والعالمية  المحلية  المتخصصة 

والجامعات ومراكز األبحاث.
وأكد رئيس هيئة كهرباء ومياه   
وغاز الشارقة أن الهيئة تعمل باستمرار 
على تقييم وتطوير الخطة االستراتيجية 
إنتاج  سواء  عملها  مجاالت  كافة  في 
المياه  تحلية وتوزيع  أو  الطاقة  وتوزيع 
المعايير  أفضل  وفق  ومعالجتها 
والرقابة  التحكم  مركز  نظام  وتطبيق 
على شبكات الكهرباء والغاز الطبيعي 
والكشف  الفاقد  نسبة  لتقليل  والمياه 
عن التسربات .وأضاف أن الهيئة تحرص 
من  واالستفادة  الخبرات  تبادل  على 
الطاقة  إلدارة  المتطورة  المنظومة 
بسنغافورة التي تعتبر من الدول التي 
مجال  في  عالمية  إنجازات  سجلت 
إدارة الطاقة والمياه ومعالجتها، مشيرًا 
الهيئة  بين  التعاون  فرص  أن  إلى 
بسنغافورة  المتخصصة  والمؤسسات 
المستقبلية  المشاريع  من  عدد  في 
كفاءة  مجاالت  في  خاصة  متعددة  

من  الفاقد  وتقليل  الطاقة  انتاج 
حتى  الفنية  الكوادر  وتدريب  الشبكات 
التطوير  مواكبة  على  قادرة  تكون 
الخدمات  الذكي في تقديم  والتحول 
والخبرات  التجارب  من  واالستفادة 

العالمية.
تشين  بيت  لو  سعادة   وأثنى   
سنغافورة  لجمهورية  العام  القنصل 
مجال  الشارقة في  إمارة  جهود  على 
الوعي  ونشر  البيئة  على  الحفاظ 
والمياه،  للطاقة  األمثل  باالستخدام 
وحرص هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة 
شاملة  استراتيجية  خطة  اعداد  على 
واالعتماد  المستقبلية  للمشروعات 
البشرية،  كوادرها  مهارات  تطوير  على 
بدولة  المؤسسات  أن  إلى  مشيرًا 
سنغافورة تحرص على المساهمة في 
نشر أفكار جديدة من التعاون والتواصل 
ومزيد من فرص العمل المشترك بين 
الشارقة وسنغافورة خاصة في مجال 
شبكات  وتطوير  والمياه  الطاقة  إدارة 

النقل والتوزيع.
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زار كل من سعادة سعيد سلطان 
كهرباء  هيئة  رئيس  السويدي، 
ومحمد  الشارقة،  وغاز  ومياه 
التنفيذي  الرئيس  الرمحي،  جميل 
وفد  جانب  إلى  مصدر،  لشركة 
منشأة   المسؤولين،  كبار  من 
إلى  النفايات  لتحويل  الشارقة 
استقبالهم  في  وكان  طاقة. 
الرئيس  الحريمل،  خالد  سعادة 
التنفيذي لمجموعة »بيئة«، حيث 
جولة   في  ورافقهم  بهم  رحب 
داخل المنشأة، األولى من نوعها 
أن  يذكر  اإلمارات.  دولة  في 
النفايات  لتحويل  اإلمارات  شركة 
المشترك  المشروع  طاقة،  إلى 

التي  هي  ومصدر  »بيئة«  بين 
تطور تلك المنشأة والتي ستدخل 
الخدمة قريبًا. كما قام الوفد الزائر 
بجولة استكشافية لمرافق »بيئة« 
المتطورة إلعادة التدوير وناقشوا 
بين  المشترك  التعاون  أوجه 
وغاز  ومياه  كهرباء  هيئة  من  كل 
»بيئة«  وشركة  ومصدر  الشارقة 
الشارقة  إمارة  أهداف  لتحقيق 
النفايات،  خالية من  لتكون مدينة 
مشروعات  لمناقشة  إضافة 
لتعزيز  المبتكرة  المتجددة  الطاقة 
دولة  في  االستدامة  مستقبل 

اإلمارات العربية المتحدة.

وفد كهرباء الشارقة يزور منشأة تحويل النفايات إلى طاقة
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سعيد  سعادة  استقبل   
هيئة  رئيس  السويدي  سلطان 
كهرباء ومياه وغاز الشارقة بالمقر 
الشيخ  سعادة  للهيئة،  الرئيس 
القاسمي  سلطان  بن  سعود 
الرقمية  الشارقة  مكتب  مدير 
وذلك لبحث تفعيل التعاون واتخاذ 
التحول  لتحقيق  الالزمة  اإلجراءات 
التي  الخدمات  في  الرقمي 
متطلبات  وبحث  الهيئة  تقدمها 
بما  الرقمي  التحول  واحتياجات 
يضمن تنفيذها بكفاءة من خالل 
وذلك  متطورة،  تقنية  أنظمة 
وتوجيهات  رؤى  من  انطالقا 

بهدف تطبيق أنظمة متطورة واستدامة الخدمات
كهرباء الشارقة تبحث تعزيز التعاون مع مكتب الشارقة الرقمية 

الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب 
سلطان بن محمد القاسمي عضو 
حاكم  لالتحاد  األعلى  المجلس 
الشيخ  سمو  ومتابعة  الشارقة، 
سلطان  بن  محمد  بن  سلطان 
القاسمي ولي العهد نائب حاكم 
الشارقة رئيس المجلس التنفيذي 
التحول  لتعزيز  الشارقة،  إلمارة 
االستدامة في  وتحقيق  الرقمي 
توفير الخدمات.حضر اللقاء السيد 
الشامسي  عبدالرحمن  عبدالله 
لخدمات  العامة  اإلدارة  مدير 

الدعم المؤسسي بالهيئة.
هيئة  رئيس  سعادة  وأكد   

أن  الشارقة  وغاز  ومياه  كهرباء 
أفضل  تبني  تعمل على   الهيئة 
الممارسات، وبناء منظومة رقمية 
متطورة تعمل على مدار الساعة 
بطريقة  المجتمع  خدمة  في 
حياة  وتطوير  وتعزيز  مستدامة، 
بشكل  البيانات  باستخدام  األفراد 
متكاملة  خدمات  وتقديم  آمن، 
عمل  بآليات  األفراد  لجميع 
الجهد  عليهم  توفر  مبسطة 

والوقت.
اللقاء  خالل  واستعرض   
وخطط  مشاريع  مستجدات  أخر 
التحول الرقمي في الهيئة وخطط 
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والمبادرات  التحتية  البنى  تطوير 
الرقمي،  التحول  تدعم  التي 
مؤكدا أن الهيئة تواصل جهودها 
لتحويل جميع خدماتها إلى رقمية 
وتحرص على تعزيز جهود اإلمارة 
ما  الرقمي،  التحول  مجال  في 
يعزز من كفاءة وجودة الخدمات 
المقدمة واختصار الوقت والجهد 

على جميع المتعاملين. 
وأعرب عن استعداد الهيئة   
الشارقة  التام مع مكتب  للتعاون 
الحكومية  الجهات  الرقمية وكافة 
كافة  واتخاذ  والمؤسسات 
اإلدارية  والخطوات  اإلجراءات 
التي تسهم  والتنظيمية  والتقنية 
الرقمي  التحول  تحقيق  في 
مما  المؤسسية  الشراكة  وتعزيز 
يسهم في زيادة كفاءة الخدمات 
وتقديمها  التطورات  ومواكبة 
من خالل منصة الشارقة الرقمية 
الرسمية  اإللكترونية  والبوابة 

للحكومة.
الشيخ  أكد  جانبه  ومن   
القاسمي  سلطان  بن  سعود 
مدير مكتب الشارقة الرقمية حرص 
هيئة  مع  التعاون  على  المكتب 
كهرباء ومياه وغاز الشارقة وكافة 
الجهات الحكومية األخرى بإإلمارة 
برامج  تنفيذ  أجل  من  الشارقة 
وخطط  برامج  وإعداد  ومبادرات 

لتنمية  الرقمي  بالتحول  تدريبية 
وتأهيلها  البشرية  الكوار  مهارات 
وتقديم  بكفاءة  الرقمي  للتحول 
مختلف أنواع الدعم واالستشارات 
إلى  تهدف  التي  والمقترحات 
التي  والمعوقات  التحديات  تجاوز 
التحول  تنفيذ  في  تواجهها  قد 

الرقمي.
اللقاء  خالل  واستعرض   
دور مكتب الشارقة الرقمية الذي 
المجلس  قبل  من  اعتماده  تم 
التنفيذي في شهر يونيو الماضي 
الجهات  لدى  الوعي  بهدف رفع 
الحكومية بأهمية التحول الرقمي 
والخطط  العامة  السياسة  ورسم 
بالتحول  المتعلقة  االستراتيجية 
على  البيانات  وسياسات  الرقمي 
مستوى اإلمارة وتطويرها ووضع 
لتنفيذها  الالزمة  والبرامج  الخطط 
وتوفير  المبادرات  تنسيق  وضمان 
ومتكاملة  متنوعة  خدمات 
منصة  خالل  من  ومترابطة 
الشارقة الرقمية التي تم إطالقها 
وتقديمها  الماضي  يونيو  في 
بإجراءات ميسرة وسريعة، وإعطاء 
المتعامل تجربة متميزة مبنية على 

اهتماماته ومتطلباته وتطلعاته.
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الشؤون  دائرة  كرمت   
كهرباء  هيئة  بالشارقة،  اإلسالمية 
ومياه وغاز الشارقة إلنجازها توصيل 
مسجد   29 لعدد  الكهربائي  التيار 
في  الشارقة  مدينة  في  جديد 
وتشغليها  وافتتاحها  وقت،  أسرع 
المبارك،  رمضان  شهر  حلول  قبل 
وفق أفضل المواصفات التي تراعي 
حتى  والسالمة؛  األمن  إجراءات 
والمقيمون من  المواطنون  يتمكن 
المتبرعين  وتشجيع  الصلوات،  أداء 
الجديدة.  المساجد  من  مزيد  لبناء 
سلطان  سعيد  سعادة  وتسلم 
السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه 
التكريم من وفد  الشارقة درع  وغاز 
برئاسة  اإلسالمية  الشؤون  دائرة 

يعروف  خليفة  عبدالله  سعادة 
السبوسي رئيس الدائرة.

هيئة  رئيس  سعادة  وأكد   
كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن هناك 
أولوية لتوصيل الكهرباء والمياه إلى 
بالشارقة  الجديدة  المساجد  كافة 
وإجراءات  اإلنشاءات  استكمال  بعد 
من  مباشرة  بتوجيهات  التوصيل 
الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب 
القاسمي عضو  بن محمد  سلطان 
حاكم  لالتحاد  األعلى  المجلس 
بصدد  الهيئة  بأن  وصرح  الشارقة. 
تنفيذ بوابة إليكترونية خاصة بالجهات 
تقديم  خاللها  من  يتم  الحكومية 
وتفعيلها  وإنجازها  الخدمات  طلبات 
بأسرع وقت بدون مراجعة المكاتب 

وتيسير  والجهد  الوقت  يوفر  مما 
التنسيق  أن  إلى  وأشار   . اإلجراءات 
اإلسالمية  الشؤون  دائرة  مع 
الخدمات  أفضل  لتوفير  مستمر 
اتخاذ  على  والعمل  بالمساجد 
للتعاون في مجال  اإلجراءات  كافة 
القطع  وتركيب  االستهالك،  ترشيد 
والصيانة  للمياه  المرشدة  واألدوات 
إنشاء  في  والتوسع  لها  المستمرة 
مشروعات تدوير المياه واستخدامها 
في صناديق الطرد، وتبديل المصابيح 

بأخرى موفرة للطاقة.

سعادة  أشاد  جانبه  ومن   
السبوسي  يعروف  خليفة  عبدالله 
اإلسالمية  الشؤون  دائرة  رئيس 
وغاز  ومياه  كهرباء  هيئة  بتعاون 
الشؤون  دائرة  مع  الشارقة 
الخدمات  أفضل  لتقديم  اإلسالمية 
ونظم  آليات  وتطوير  بالمساجد 
التوعية  بمستويات  واالرتقاء  العمل 
الموارد  استخدام  في  واالرشاد 
مشيرًا إلى أن هدف الدائرة يتضمن 
وجل  عز  الله  بيوت  على  القيام 
وإنشائها  والمصليات  المساجد  من 
لها  المستلزمات  أفضل  وتوفير 
ترشيد  معايير  تطبيق  على  والعمل 
استهالك الطاقة والمياه في بيوت 
فئات  لباقي  نموذج  باعتبارها  الله 
ثقافة  ونشر  به  لالقتداء  المجتمع 

الترشيد بين مختلف الشرائح.

كهرباء  هيئة  دعم  أن  وأكد   
للمساجد  الشارقة  وغاز  ومياه 
وتوصيل الخدمات في أسرع وقت 
يساهم في إعمار المساجد ويشجع 

المتبرعين على بناء المزيد.

لتوصيل التيار لعدد 29 مسجد في وقت 
قياسي دائرة الشؤون اإلسالمية تكرم 

كهرباء الشارقة

14



ومياه  كهرباء  هيئة  وفرت   
فواتير  لتسديد  طرق   6 الشارقة  وغاز 
وتضمنت  المستحقة  االستهالك 
االلكتروني  الموقع  الخمسة  الطرق 
وتطبيق   www.sewa.gov.ae للهيئة 
SEWA الذكي والبنوك ومراكز الصرافة 
وأجهزة  للدفع  اتصاالت  وأجهزة 
الفرعية  والمكاتب   MBME الدفع 
استمرار  لضمان  مساءًا،  السابعة  حتى 
مبتكرة  حلول  وتقديم  بكفاءة  الخدمة 
التي  واستراتيجيتها  الهيئة  رؤية  لتعزيز 
 8 لعدد  اإللكتروني  للتحول  تهدف 
الذكي  التطبيق  خالل  من  خدمات 
على  اإلجراءات  تيسير  بهدف  للهيئة 
الخدمات  أفضل  وتقديم  المشتركين 
وذلك   ، لهم  والجهد  الوقت  وتوفير 
تيسير  على  الهيئة  حرص  إطار  في 
المشتركين. على  اإلجراءات   وتسهيل 
إدارة  مدير  الحاج  طاهر  حامد  وأوضح 
تعمل  الهيئة  أن  المشتركين  خدمة 

التنوع في طرق  على االستفادة من 
الدفع وبخاصة التطبيقات التكنولوجية 
الحديثة لتقديم الخدمات لسكان إمارة 
الشارقة وفق أفضل المعايير العالمية، 
والتوجيهات  الحكيمة  للرؤية  تنفيذًا 
السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور 
عضو  القاسمي،  محمد  بن  سلطان 
الشارقة،  حاكم  األعلى،  المجلس 
البنية  بمشروعات  االهتمام  بضرورة 
الحياة  مقومات  وتوفير  األساسية 
مناطق  جميع  في  للسكان  الكريمة 
استخدام  استخدام  وتشجيع  اإلمارة 
والذكية. اإللكترونية   القنوات 
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تدريب 
ألداء  المشتركين  خدمة  موظفي 
مهامهم بجودة وسرعة وأمان تام، كما 
توفر لهم أحدث األجهزة لمتابعة طلبات 
وقت. أسرع  وإنجازها في   المتعاملين 
وأكد حسين عسكر، نائب مدير   
التحول  أن  المشتركين  خدمة  إدارة 

اإللكتروني في استقبال وإنجاز طلبات 
سرعة  في  سيساهم  المشتركين 
وتشمل  الدقة  وضمان  الطلبات،  إنجاز 
الخدمات التي تم تحويلها إلى خدمات 
إلكترونية طلب تعديل التعرفة وطلبات 
وشكاوى  المضافة  المبالغ  مراجعة 
وطلبات  المياه  استهالك  ارتفاع 
التقسيط وطلب تسجيل مشترك جديد 
حساب  إقفال  وطلب  الخدمة(،  )بدء 
عامة. واالستفسارات   والتظلمات 

يتم  التي  الخدمات  أن  إلى  وأشار 
يتم  اإللكتروني  الموقع  عبر  تقديمها 
واإلجراءات  الخدمة  نوع  إنجازها حسب 
لزيارة  الحاجة  دون  من  المطلوبة 
هذه  من  االستفادة  ويمكن  الفرع،  
اإللكتروني  الموقع  بزيارة  الخدمات 
للهيئة واختيار خدمة »تحت أمرك« ثم 

الخدمة المطلوبة واستكمال البيانات.

تنوع طرق دفع الرسوم
في كهرباء الشارقة

حامد طاهر الحاج
مدير إدارة خدمة المشتركين
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وغاز  ومياه  كهرباء  هيئة  فازت   
للمسؤولية  العربية  بالجائزة  الشارقة 
 2021 لعام  للمؤسسات  االجتماعية 
والتي  الحكومية  المؤسسات  فئة 
العربية  الشبكة  سنويًا  تنظمها 
لجهود  تقديرا  االجتماعية  للمسؤولية 
للحفاظ  الداعمة  واستراتيجيتها  الهيئة 
للحوكمة  نظام  وإتباع  البيئة  على 
وتعزيز بيئة عمل متطورة تساعد على 
النمو الشامل والمستدام  حيث اتخذت 
االيجابية  الخطوات  من  عدد  الهيئة 

للحد من االنبعاثات الكربونية .
فاطمة  المهندسة  وأعربت   
الكاظم مدير الصحة والسالمة والبيئة 
عن  الشارقة  وغاز  ومياه  كهرباء  بهيئة 
العربية  بالجائزة  بفوزها  الهيئة  اعتزاز 
  2021 لعام  االجتماعية  للمسئولية 
وحصولها على المركز الثاني في فئة 
على  الكبيرة  الحكومية  المؤسسات 
، مشيرة إلى  العربي  الوطن  مستوى 
عن   يعبر  الجائزة  بهذه  الهيئة  فوز  أن 
الهيئة  تسعى  الذي  التطور  مدى 

المجتمع  خدمة  مجال  في  لتحقيقه 
يعكس  كما  وشرائحه،  فئاته  بجميع 
االنجازات التي حققتها الهيئة والتقدم 
عملها  مجاالت  في  تشهده  الذي 

المختلفة بما يحقق ثقة المشتركين.
فازت  الهيئة  أن  إلى   وأشارت   
خطوات  عدة  التخاذ  نتيجة  بالجائزة 
لتخفيض االنبعاثات الكربونية والتخفيف 
من حدة تغير المناخ تضمنت التحول من 
الغاز  إلى  االحفوري  الوقود  استخدام 
وتحلية  الكهرباء  إنتاج  في  الطبيعي 

تتويجًا لجهودها في الحفاظ على البيئة وتخفيض االنبعاثات الكربونية

كهرباء الشارقة تفوز بالجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية 
لعام 2021
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المياه وإتخاذ عدد من االجراءات وتنفيذ 
الطاقة  كفاءة  مجال  في  مشروعات 
الموفرة  المصابيح  استخدام  مثل 
واستبدال  الشوارع  إنارة  في  للطاقة 
بأخرى  القديمة  والمولدات  المضخات 
أكثر كفاءة ورفع كفاءة محطات انتاج 
إلى  باإلضافة  المياه  وتحلية  الكهرباء 
التوعية لكافة شرائح المجتمع  حمالت 
وإطالق عدد من المبادرات المجتمعية 
بهدف تعميق قيم الثقافة المجتمعية 
للطاقة  األمثل  االستخدام  مجال  في 
والمياه والتوعية بالسلوكيات الصحيحة 
القيم  وغرس  االستهالك  ترشيد  في 
أفراد  لدى  والمنافسة  والمبادرة 
على  الموظفين  وتشجيع  المجتمع 
المجتمعية  الفعاليات  في  المشاركة 
التي  المبادرات  من  عدد  وإطالق 
الخدمات  وتطوير  تنمية  على  تعمل 

والمشاركة المجتمعية.
عائشة  أكدت  جانبها  ومن   
االستراتيجية  إدارة  مدير  الحمادي 
الهيئة  أن  المؤسسي   والتطوير 
تسعى إلى توسيع مظلة مسؤوليتها 
االجتماعية من خالل تشجيع الموظفين 
وحثهم على المساهمة في المشاريع 

تنمية  تستهدف  التي  والمبادرات 
واألفكار  االقتراحات  وتقديم  المجتمع 
وخدمة  التطوير  في  تساهم  التي 
على  الموظفين  وتشجيع   المجتمع 
العوامل  ومراعاة  واالبتكار  اإلبداع 

البيئية وتحقيق االستدامة.
إلى  تهدف   الجائزة  أن  وأوضحت 
تشجيع المؤسسات الحكومية والخاصة 
المسؤولية  مجال  في  التميز  لتحقيق 
االجتماعية وإلقاء الضوء على دورهما 
المستدامة  بالتنمية  اإلسهام  في 
عبر  المجتمع  وخدمة  البيئة  وحماية 
التوعوية  الفعاليات  في  مشاركتهم 
وتحقيق  االقتصاد  مسيرة  ودعم 
أهداف التنمية وتكريس هذا المفهوم 
حتى يصبح ثقافة عامة في المجتمع.
المسؤولية  مبدأ  أن  إلى  وأشارت 
األعمال  مفهوم  يتعدى  المجتمعية 
فاعلة  آليات  توفير  ليشمل  الخيرية 
القائمة  للتحديات  التصدي  شأنها  من 
ومحاولة إيجاد حلول مبتكرة للمشكالت 
التي تقف عائقًا في وجه النمو ورفاهية 
الطويل، ولهذا  المدى  المجتمع على 
الهيئة من خالل تسخير كافة  تسعى 
األدوات  وضع  إلى  والطاقات  الجهود 

بنية  تضمن  التي  والخبرات  والمهارات 
أساسية قوية وخدمات متميزة.

وأوضحت أن فوز الهيئة بهذه   
في  ايجابي  بشكل  يسهم  الجائزة 
تطوير األداء المؤسسي وفقا ألفضل 
آليات  تطوير  في  وتسهم  الممارسات 
برامج المسؤولية االجتماعية بما يخدم 
تطلعاته  ويحقق  المجتمع  أهداف 
المسؤولية  بمفهوم  االرتقاء  وكذلك 
المفهوم  مستوى  إلى  االجتماعية 

االستراتيجي.
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مكاتب   6 وعدد  المشتركين  خدمة  إدارة  حصلت   
تابعة لهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة على شهادة نظام 
لتبني  جهودها  ضمن   ،  )ISO 9001:2015( الجودة  إدارة 
بإدارة  العمل  تطور  يعكس  إنجاز  في  الممارسات  أفضل 
بمكاتب خدمة  العمل  المشتركين وكفاءة منظومة  خدمة 
المتعاملين وتكلياًل لجهودها المبذولة في تطوير اإلجراءات 

والتحول االلكتروني .
السويدي  سلطان  سعيد  سعادة  الشهادة  تسلم   
إدارة  مدير  بحضور  الشارقة   وغاز  ومياه  هيئة كهرباء  رئيس 

خدمة المشتركين ومدراء المكاتب .
وأوضح سعادة رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة   
المعايير والممارسات  الهيئة حريصة على تطبيق أفضل  أن 
وتعزيز  أهدافها  تحقيق  لتمكينها من   ، المجاالت  كافة  في 

كفاءة الخدمات التي تقدمها للمتعاملين . 
خدمة  ومكاتب  إلدارة  المستمر  التطوير  أن  وأكد   

المشتركين وجودة الخدمات  يعتبر أولوية في استراتيجية 
المتميزة  الخدمات  أفضل  تقديم  على  تعمل  التي  الهيئة 
باستخدام كوادر بشرية مؤهلة ونظم تقنية متطورة وفق 
أعلى معايير الجودة وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو 
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس 
األعلى لالتحاد حاكم الشارقة، حفظه الله، التي تركز على 
للمتعاملين  وتوفيرها  للخدمات  المستمر  والتطوير  االبتكار 

عبر قنوات متعددة.
الشهادة  تسليم  حفل  خالل  كلمته  في  وأشار   
تلبي تطلعات  تقديم خدمات  الهيئة تعمل على  أن  إلى 
المتعاملين وتسعى خالل المرحلة المقبلة لتقديم خدمات 
خدمة  إدارة  حصول  أن  إلى  مشيرًا   توقعاتهم  تفوق 
المشتركين والمكاتب التابعة لها على شهادة جديدة في 
كفاءات  وتعزيز  اإلجراءات  توثيق  من  تمكنها  اآليزو،  مجال 
ومهارات الموظفين، ورفع مستوى رضا المتعاملين ، ونشر 

تتويجا لتطويراإلجراءت بخدمة المشتركين 
كهرباء الشارقة تتسلم شهادة األيزو 9001
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مفاهيم الجودة والتميز .
وشدد في الكلمة التي وجهها للمسئولين ومديري   
مكاتب خدمة المشتركين على ضرورة اتخاذ كافة اإلجراءات 
التطبيقات  أحدث  وتوفير  الجودة  نظام  استمرارية  لضمان 
والتقنيات وتوفير وسائل متعددة للمتعاملين إلنجاز معاملتهم 
في أسرع وقت وبراحة تامه واالستمرار في التدريب والتأهيل 
وتوفير  الهيئة  أهداف  تحقيق  في  للمساهمة  للموظفين، 
أفضل خدمة للمتعاملين حيث تعد مكاتب خدمة المشتركين  

الواجهة األمامية للهيئة في التواصل مع مختلف الفئات.
خدمة  إدارة  مدير  الحاج  طاهر  حامد  وأوضح   
خطوة  األيزو  يعتبر   على شهادة  أن  الحصول  المشتركين 
االستراتيجية  خطتها  خالل  ومن  اإلدارة   تسعي  حيث  أولى 
لالرتقاء بالخدمات التي تقدمها ألعلى المستويات، والتطوير 
المواطنة في  الكوادر  واالعتماد على  األداء  آللية  المستمر 

تقديم الخدمات.
وأضاف أن حصول إدارة خدمة المشتركين ومكاتبها    
التزامها  بمدى  دوليا  اعترافا  يعد  الشهادة  هذه  على 
بمتطلبات النظام اإلداري المتوافق مع المواصفة ، ويعكس 
التزامها بمعايير الجودة وحرصها على التحسين المستمر في 
وفق  المتعاملين  لكافة  خدماتها  تقديم  وآليات  مستويات 

أفضل المعايير .
خدمة  إدارة  مدير  نائب  عسكر  حسين  وأوضح   
لتحقيق  المعايير  أفضل  وفق  تعمل  اإلدارة  أن  المشتركين 
المقدمة  الخدمات  تطوير  إلى  تهدف  التي  الهيئة  رؤية 
للمتعاملين والشركاء االستراتيجيين وتبني أفضل الممارسات 
في اإلجراءات من خالل نشر ثقافة الجودة بين الموظفين 
وإطالعهم على كافة التوجهات الحديثة في مجال الجودة 
العمل  لفريق  الحيوي  بالدور  منها  إيمانًا  المؤسسي  والتميز 
باألداء  الخدمات  جودة  وارتباط  المتعاملين  خدمة  في 

المؤسسي وتحقيق األهداف االستراتيجية.
خدمة  إدارة  موظفي  وتعاون  بجهود  وأشاد   
المشتركين في كافة المكاتب  وحرصهم على توفير عوامل 

وشروط تحقيق ممارسات الجودة وإنجاز المهام المطلوبة .
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ومياه  كهرباء  هيئة  استقبلت   
الشارقة   بلدية  من  وفد  الشارقة  وغاز 
اإلستراتيجية  الشراكة  تفعيل  لبحث 
بين  االلكتروني   الربط  مجاالت  وتعزيز 
بما  الخدمات   تطوير  بهدف  الجانبين 
يخدم كافة شرائح المجتمع وينعكس 
التنمية  مسيرة  على  باإليجاب 
وتحقيق  واالجتماعية  االقتصادية 
الشيخ  السمو  صاحب  وتوجيهات  رؤية 
القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور 
الشارقة  حاكم  األعلى  المجلس  عضو 

في تعزيز القدرة التنافسية لإلمارة. 
سعيد  سعادة  الوفد  استقبل   
كهرباء  هيئة  رئيس  السويدي  سلطان 
ومياه وغاز الشارقة وترأس وفد البلدية  
سعادة عبيد الطنيجي  مدير عام بلدية 
الجانبان  واستعرض  الشارقة.   مدينة 
خالل االجتماع عددا من جوانب العمل 
لخدمات  االلكتروني  والربط  المشترك 
تصديق العقود وتحسين أداء العمليات 
على  والحفاظ  اإلجراءات  وتبسيط 

من  الشارقة  لمدينة  الجمالي  المظهر 
إنهاء  في  والتعاون  التنسيق  خالل 
المتهالكة  القديمة  المباني  إجراءات 
للسكان  المقدمة  الخدمات  وتطوير 
المشتركة  الرسوم  إجراءات  وتنظيم 

بين الجانبين.  
هيئة  رئيس  سعادة  وأكد   
كهرباء ومياه وغاز الشارقة حرص الهيئة 
البلدية   مع  المستمر  التعاون  على 
واالرتقاء  والمقيم  المواطن  لخدمة 
بلدية  أن  إلى  بالخدمات مشيرًا  الدائم 
للهيئة  وحيوي  مهم  شريك  الشارقة 
ونعمل  كثيرة  التعاون  مجاالت  وأن 
باستمرار على دعم وتعزيز فرق العمل 
وتطوير صالحيتها ومهامها  المشتركة 
لتوفير بيئة عمل ذات آليات مرنة تساهم 
في تحقيق وتعزيز رؤية إمارة الشارقة 
إلى  وأشار  العام.   الصالح  وخدمة 
وفعالة  سريعة  إجراءات  اتخاذ  أهمية 
إلنهاء الربط اإللكتروني بين الطرفين ، 
لتحقيق التكامل، وزيادة أواصر التنسيق 

المشتركة  المعامالت  إلنجاز  والتعاون 
بجودة وكفاءة عالية.

سعادة  جانبه أوضح  من   
بلدية  عام  الطنيجي مدير  عبيد 
مستمرة  البلدية  أن  الشارقة  مدينة 
نحو  الكامل  للتحول  منهجيتها  في 
في  والذكية  اإللكترونية  المنظومة 
عدد  توقيع  وسيتم  خدماتها،  تقديم 
مختلف  مع  التفاهم  مذكرات  من 
أفضل  إلى  بالخدمات  لالرتقاء  الجهات 
احتياجات  يلبي  بما  المستويات، 
خالل  من  وتطلعاتهم،  المتعاملين 
الخبرات،  وتبادل  الجهود  تنسيق 
بإنجازها،  واإلسراع  اإلجراءات،  وتسهيل 
يسهل   ، إلكتروني  نظام  خالل  من 
الموافقات  على  المتعاملين  حصول 
الجهات  بين  للتنقل  الحاجة  دون 
المصلحة  تحقيق  يعزز  بما  الحكومية، 

العامة، ويحقق التنمية المستدامة.

كهرباء وبلدية الشارقة تبحثان تعزيز الشراكة
والربط االلكتروني لتطوير الخدمات
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ومياه  كهرباء  هيئة  افتتحت   
وغاز الشارقة ، مركز لخدمة المشتركين 
وفق  تجهيزه  تم  الرحمانية،  بمنطقة 
أفضل المواصفات والمقاييس للتيسير 
على المشتركين وذلك في إطار خطة 
شاملة لتطوير مراكز خدمة المشتركين 
المعامالت  إنجاز  يتيح  الذي  بالشكل 
بسهولة ويسر في ظل وجود خدمات 

تمتاز بالجودة والكفاءة.

الحاج  طاهر  حامد  وأوضح   
أن  المشتركين  خدمة  ادارة  مدير 
مشروعات  تنفيذ  في  مستمرة  الهيئة 
المشتركين  خدمة  لمراكز  التطوير 
واألسس  المعايير  من  عدد  وفق 
تشمل تصاميم مبتكرة للمراكز، وتوفير 
وذوي  السن  لكبار  مميزة  خدمات 
نظام  وتوفير  الخاصة،  االحتياجات 
لتلقي معامالت ومطالب المشتركين، 
المعامالت خالل دقائق،  إنجاز  وضمان 
العمل  سير  لمتابعة  كاميرات  ووضع 
والعمل  المطلوبة،  والكفاءة  بالجودة 
التي  الخدمات  الرضا عن  تحقيق  على 

تقدمها الهيئة وغيرها من المعايير.
وأكد حامد طاهر الحاج أن خطة التطوير 

وبالتعاون  علمية،  أسس  وفق  تتم 
المتخصصة،  الشركات  من  عدد  مع 
وستستمر خطة التطوير لتشمل جميع 
يبلغ  والتي  المشتركين  خدمة  مراكز 
مناطق  مختلف  في  مراكز   10 عددها 
مركز  أن  إلى  وأشار  الشارقة.  إمارة 
خدمة المشتركين الجديد يعمل على 
من االحد إلى الخميس صباحًا ومساء. 
وتوافر  الوصول،  بسهولة  ويتميز 
المتوسط  وموقعه  السيارات،  مواقف 
المركز،  يخدمها  التي  المناطق  بين 
ألف مشترك  أكثر من 30  حيث يخدم 
سكانية،  كثافة  ذات  مناطق  في 
الطاقة،  من  كبيرة  كميات  وتستهلك 
أنه  مؤكدًا  األحمال،  نسبة  فيها  وتزيد 
تم توفير كوادر فنية متخصصة وأجهزة 
ومعدات لضمان تقديم الخدمات وفق 
استراحات  وتجهيز  المواصفات،  أفضل 
وشاشات  المركز  على  للمترددين 
والمطبوعات  الكتب  من  وعدد  عرض 
الستثمار أوقات انتظار المشتركين في 

القراءة واالطالع.

وأكد حسين عسكر نائب مدير   
الخدمات  أن  المشتركين   خدمة  إدارة 

يمكن  الجديد  المركز  يقدمها  التي 
من  الكترونيا  اليها  التقدم  للمشترك 
الهيئة  تحرص  إذ  الهيئة  موقع  خالل 
أطياف  لكافة  خدماتها  تقديم  على 
الجمهور  تشجع  فهي  المشتركين 
تلبي  أنها  الكترونيا كما  الخدمة  بطلب 
حاجات المشتركين وفق معايير عالمية 
وكفاءة  وبجودة  وقت  أسرع  في 
عاليتين، مع ضمان جودة الخدمات من 
حيث التنظيم وسرعة إنجاز المعامالت، 
وخلوها من األخطاء، وإعداد االستبيانات 
واستمارات تقييم األداء بصفة مستمرة  
اإلمكانات  وفرت  الهيئة  أن  وأشار 
وفرت  حيث  الجديد،  للمكتب  الالزمة 
الالزمة  والبرامج  اآللي  الحاسب  أجهزة 
لتشغيل المكتب، وتم تدريب العاملين 
التحصيل على  الذين سيتولون عملية 
سواء  التحصيل،  وطرق  الالزمة  البرامج 
ببطاقات  أو  بشيكات  أو  النقدي 
االئتمان، كما تم تدريبهم على أفضل 

الطرق للتعامل مع المشتركين.

كهرباء الشارقة تفتتح 

مكتب لخدمة المشتركين في الرحمانية
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وغاز  ومياه  كهرباء  هيئة  فازت    
مستوى  على  األول  بالمركز  الشارقة 
للعام  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
إدارة  جائزة  في  التوالي  على  الرابع 
الطابعات  أحبار  تدوير  وإعادة  النفايات 
فئة المؤسسات والتي تنظمها سنويا 
Emir-  مجموعة عمل اإلمارات للبيئة 
  )ates Environmental Group )EEG
عدد  تدوير  وإعادة  تجميع  إلنجازها  
خالل  وذلك  األحبار  عبوات  من   2063
المجموعة  نظمته  افتراضي  حفل 
برعاية  العالمي  البيئة  يوم  بمناسبة 
الشيخ  المهندس  وبحضور  كريمة 

القاسمي،  سالم بن سلطان بن صقر 
عضو المجلس التنفيذي لحكومة رأس 
المدني  الطيران  دائرة  ورئيس  الخيمة 
الفخري  والعضو  الخيمة  رأس  إلمارة 
استراتيجية  ضمن  وذلك  للمجموعة. 
مقدمة  في  تضع  والتي  الهيئة 
وتحقيق  البيئة  على  الحفاظ  أولوياتها 

التنمية المستدامة.
الرحمن  عبد  عبدالله  السيد/  وأكد 
هيئة  التنفيذي  المدير  الشامسي 
فوز  أن  الشارقة،  وغاز  ومياه  كهرباء 
الجائزة في ظل الظروف  الهيئة بهذه 
وحرصها  بالبيئة  اهتمامها  يؤكد  الحالية 

على إطالق المبادرات المختلفة  التي 
الوعي  مستوى  رفع  في  تساهم 
الثقافي والمعرفي بين أفراد المجتمع 
الطاقة  استهالك  ترشيد  بأهمية 
الجوانب  وتراعي  البيئة  والحفاظ على 
التي  المشروعات  كافة  في  البيئية 

تنفذها.
البيئة،  حماية  أن  إلى  وأشار   
أن  مؤكدا  إنسان،  كل  على  واجب 
التي  هي  المتقدمة  المجتمعات 
أي  من  وتحميها  بيئتها،  علي  تحافظ 
وقال  منها،  جزء  ألنها  أذى،  أو  تلوث 
إن فوز الهيئة بهذه الجائزة يؤكد نجاح 

عبدالله عبد الرحمن الشامسي
المدير التنفيذي

 للعام الرابع على التوالي
   كهرباء الشارقة تفوز بالمركز األول في جائزة اإلمارات إلعادة 

تدوير أحبار الطابعات
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الهيئة في تأصيل ثقافة الحفاظ على 
خاصة  بصورة  الموظفين  بين  البيئة 

وفي المجتمع بصورة عامة. 
إيمان  المهندسة  وأكدت   
األحبار  تدوير  إعادة  حملة  أن  الخيال 
في  ساهمت  اإلدارة  نظمتها   التي 
تجميع عدد 2063  من عبوات األحبار 
الهيئة  تصدرت  وقد  تدويرها  إلعادة 
والذي  الرقم  بهذا  منافسيها  على 
أهلها للفوز للعام الرابع على التوالي. 
وأوضحت أن الهيئة حصلت على هذه 
الجائزة بعد منافسة كبيرة مع عدد من 
إعادة  حملة  عن  المشاركة   الجهات 
مجموعة  نظمتها   التي  األحبار  تدوير 
Emirates Envi-  عمل االمارات للبيئة

 ، )ronmental Group )EEG

م. إيمان الخيال

عبدالله  حسين  أحمد  وأضاف   
الفني  والدعم  التشغيل  قسم  رئيس 
بإدارة تقنية المعلومات واالتصال بهيئة 
عدد  أن  الشارقة  وغاز  ومياه  كهرباء 
ما  تجاوز  الجائزة  فئات  المشاركين في 
جهة   690 و  مدرسة   200 من  يقارب 
حمالت  في  وخاصة  حكومية  وشركة 
انضموا  والذين  السنوية  النفايات  إدارة 
النفايات  إدارة  مبادرات  إلى  طوًعا 
بجد  وعملوا  بالمجموعة  الخاصة 
في  باهرة  نتائج  لتحقيق  العام  طوال 
تضمنت  والتي  الجائزة  فئات  مختلف 
التدوير  وإعادة  النفايات  إدارة  حمالت 
بما في  اإلمارات  على مستوى دولة 
وعلب  والبالستيك  الورق  جمع  ذلك 
األلومنيوم والحبر والهواتف المحمولة 

والقوارير الزجاجية. 

 

حبيبة  أشادت  جانبها  ومن   
ورئيس  مؤسس  عضو  المرعشي 
باإلنجاز  للبيئة  اإلمارات  عمل  مجموعة 
الذي حققته هيئة كهرباء ومياه وغاز 
الرابع  للعام  بالجائزة  لفوزها  الشارقة 
اهتمام  يعكس  مما  التوالي  على 
الهيئة بالجوانب البيئية ويعكس حرصها 

على االلتزام بالمسئولية المجتمعية .

23



كهرباء  هيئة  خطة  ضمن   
افضل  لتوفير  الشارقة  مياه وغاز  و 
اإلستدامه  وتطبيق  الخدمات 
هيئة  قامت  البيئة  على  والمحافظة 
ادارة  الشارقة  وغاز  ومياه   كهرباء 
وتغذية  توصيل  بإستكمال  خورفكان 
خورفكان   طريق  انفاق  إلنارة  الكهرباء 
في  كانت  حيث  خورفكان  شبكة  من 
الفترة السابقة تغذى عن طريق مكائن 
ديزل  وتم الغاء عدد)9( مولدات ديزل  
محطات  عدد)4(  بتركيب  واستبدالها 
11/415 ك.ف وتم تغذيتها من محطه 

االنفاق /1133 ك.ف.
 

أحمد  المهندس  وأوضح   
تنفيذ  أن  خورفكان  إدارة  مدير  المال 
يأتي  اإلستراتيجي  المشروع  هذا 
الشيخ  السمو  صاحب  تنفيذًالرؤية 
القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور 
الشارقة  حاكم  األعلى  المجلس  عضو 

بتقديم أفضل الخدمات لكافة مناطق 
إطار  في  يأتي  كما  الشارقة  إمارة 
حرص هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة 
الثبات  وتحقيق  خدماتها  تطوير  على 
ووصول  الكهربائية  للشبكة  واالستقرار 
إمارة  مناطق  جميع  إلى  الخدمات 
افضل  وتطبيق  عالية  بكفاءة  الشارقة 

معايير األمن والسالمة.

جهود  بذلت  الهيئة  أن  وأشار    
خدمات  توصيل  سبيل  في  كبيرة 
قامت  حيث  األنفاق  الى  الكهرباء 
بتشييد و تشغيل محطة توزيع رئيسية 
)محطه االنفاق 11 / 33 ك.ف(. و مد  
انتاج  محطة  من  رئيسية  ربط  خطوط 
محطه  محطة  إلى  خورفكان  كهرباء 
يتجاوز  بطول  ك.ف   1133/ االنفاق 
13  كيلو متر و التغلب على صعوبات 
في   الكوابل  تمرير  المكان  و  العمل 
األنفاق و كذلك تركيب محطات فرعية 

الربلرات  مع  ربطها  و  11/415 ك.ف(   (
باإلنارة.  الخاصة  الكهربائية  المفاتيح  و 
من  األنفاق  خدمات  تغذية  يساهم  و 
الشبكة الكهربائية  في استمرار الخدمة 

بدون انقطاع وتقليل ازعاج الصوت
توفيروقود  و  البيئة  على  الحفاظ  و   
مكائن  عن  اإلستغناء  تم  حيث  الديزل 

الديزل.
 
 

كهرباء الشارقة تنجز محطة توزيع 

كهرباء ألنفاق خوفكان

م. أحمد المال 
مدير إدارة خورفكان
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أنجزت إدارة كلباء بهيئة كهرباء   
إنارة  مشروع  الشارقة  وغاز  ومياه 
بمدينة   19 ومربع  الساف  منطقتي 
كلباء من خالل  تركيب 282 عمود إنارة 
و 336 كشاف موفر للطاقة LED كما 
تم تمديد كيبالت و تركيب 8 صناديق 
بالمنطقتين  المشروع  لتخدم  إنارة 
لتوجيهات صاحب السمو  تنفيذًا  وذلك 
محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ 
األعلى  المجلس  عضو  القاسمي 
الحوادث  لوقوع  وتجنبًا  الشارقة  حاكم 
والسالمة  األمن  وتحقيق  المرورية 

والمظهر الحضاري.
موزة  المهندسة  وأوضحت   
الزعابي مدير إدارة كلباء أن مشروعات 
الحيوية  المشروعات  من  اإلنارة 
والضرورية التي تواصل الهيئة تنفيذها 
خطة  خالل  من  المناطق  بجميع 

إستراتيجية وجدول زمني يتم تطبيقه 
في عمليات اإلنارة في كافة المناطق.
اإلنارة  مشروعات  ان  إلى  وأشارت 
بمدينة كلباء يتم تنفيذها وفق أفضل 
من  الشوارع  إنارة  مجال  في  النظم 
ومتطورة  حديثة  تركيب مصابيح  خالل 
مع  تتناسب  بحيث  اإلنارة  أعمدة  في 
إمارة  تشهدها  التي  التطوير  حالة 

الشارقة في كافة مناطقها 
المستمرة  المتابعة  وثمنت   
لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان 
المجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن 
األعلى حاكم الشارقة لكافة التفاصيل 
وحرص  الهيئة  عمل  بمجاالت  الخاصة 
سموه على توفير كافة سبل العيش 
للمواطنين  المناطق  كافة  الكريم في 

والمقيمن على أرض إمارة الشارقة. 

الهيئة بدأت في   وأضافت أن 
استخدام  مصابيح موفرة للطاقة بنظام 
)LED ( في إنارة الشوارع بمدينة كلباء 
الساف  شارع  إنارة  مشروع  تنفيذ  وتم 
محدد  زمني  جدول  خالل    19 ومربع 
تمديد  ثم  األعمدة  تركيب  تم  حيث 
وتركيب  التوزيع  ولوحات  الكايبالت 
المنطقتين   إلناة  الموفرة  المصابيح 
الحيويتين والحد من الحوادث المرورية 

وتجميل المنطقة.
مشروعات  أن  إلى  وأشارت   
اإلنارة من المشروعات الضرورية لتجميل 
األمن واألمان  السكنية وتوفير  األحياء 
ودفع  وللمشاه  السيارات  لسائقي 
مراعاة  وتم  المستمرة  التنمية  عجلة 
اإلنارة  أعمدة  في  الجمالي  التصميم 

واللمبات المستخدمة في اإلضاءة.

بعدد 282 عمود و 336 كشاف موفر
كهرباء الشارقة تنير الشوارع بمنطقتي الساف ومربع 19 بكلباء

م. موزة الزعابي 
مدير إدارة كلباء
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أنجزت إدارة المنطقة الوسطى     
بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تركيب 
لسباق  الذيد  مضمار  إنارة  وتشغيل  
ضمن  الوسطى  بالمنطقة  الهجن  
تعمل  التي  التطويرية  المشروعات 
في  األهالي  لخدمة  تنفيذها  على 
هذه المناطق وتوفير األمن والسالمة. 
وأكد المهندس خليفة محمد الطنيجي 
بهيئة  الوسطى  المنطقة  إدارة  مدير 
تنفيذ  أن  الشارقة  وغاز  ومياه  كهرباء 
لتوجيهات  تنفيذًا  جاء  المشروع  هذا 
الدكتور سلطان  الشيخ  السمو  صاحب 
المجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن 
وتم  الشارقة  حاكم  لالتحاد  األعلى 
 4 يتجاوز  لم  إنجازه في وقت قياسي 

أيام .
المنطقة  أن  إلى  وأشار   
عمرانية  نهضة  تشهد  الوسطى 
أفضل  وفق  تحتية  ببنية  مدعومة 
يتعلق  فيما  وخاصة  المواصفات 

بمشروعات الطاقة. 
على  الهيئة  حرص  وأكد   
التطور   مواكبة  في  قدمًا  المضي 
وتنفيذ المشاريع المهمة التي سيكون 
لها أثر كبير في النمو االقتصادي وتعزيز 
المنطقة  في  المستدامة  التنمية 
الوسطى  . وأشار إلى أن  الهيئة نفذت 
الشوارع  إنارة  مشروعات  من  عدد 

والطرق في المنطقة الوسطى حيث 
عمود    2845 من  أكثر  تركيب  تم 
وتمديد  كشاف   2977 تركيب  إنارة  
الكايبالت  من  متر  ألف   120 من  أكثر 
في مختلف المناطق منذ بداية العام 
زمني  وجدول  خطة  وفق  الحالي 
وبمواصفات وجودة عالية وباستخدام 
للطاقة  الموفرة  والمصابيح  الكشافات 
السريعة  الطرق  مع  تتناسب  والتي 
وتوفير  والجانبية،  الرئيسية  والشوارع 
في  يسهم  بما   ، للمناطق  اإلنارة 
الخدمات بأحدث معايير  تقديم أفضل 
السكان،  احتياجات  لتلبية  التكنولوجيا، 
التحتية، وتطوير مرافقها  البنى  وتعزيز 
مشيرًا إلى أن مشروعات اإلنارة تندرج 
التي  الحيوية  المشروعات  ضمن 
تواصل الهيئة  تنفيذها في كافة مدن 

ومناطق اإلمارة.
مضمار  إنارة  تم  انه  وأضاف   
وضع  خالل  من  الهجن  لسباق  الذيد 
قواعد لعدد 80 عمود وتمديد 4200 
متر من الكايبالت واستخدام كشافات 

موفرة للطاقة .

كهرباء الشارقة
تنير مضمار الذيد لسباق الهجن
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أعلنت إدارة الخدمات المشتركة   
الشارقة  وغاز  ومياه  كهرباء  بهيئة 
بالتعاون مع دائرة التخطيط والمساحة 
واالشتراطات  اإلجراءات  تيسير  عن 
الكهربائية  األحمال  بتعديل  الخاصة 
وبعض االجراءات الخاصة بخزانات المياه  
مسبقة  الصناعية  المشروعات  لنماذج 
القطاع  تحفيز  بهدف  وذلك  االعتماد 
الصناعي وإنجاز المعامالت في أسرع 

وقت.   

بن  عبيد  مريم  وأوضحت   
المشتركة  الخدمات  إدارة  مدير  هاشم 
الشارقة  وغاز  ومياه  كهرباء  بهيئة 
التخطيط  دائرة  مع  التنسيق  تم  أنه 
الخاصة  اإلجراءات  ومراجعة  والمساحة 
لنماذج  الكهربائية  األحمال  بتعديل 
المشروعات الصناعية مسبقة االعتماد 
للمستفيدين  يتم السماح  بحيث 
مسبقة  الصناعية  النماذج  من 
الكهربائية  بزيادة األحمال  االعتماد 
مخططات  تقديم  إلى  الحاجة  دون 

التصميم  على  اإلبقاء  مع  جديدة 
المعماري  بشرط أن يتم تقديم طلب 
دون  فقط  المؤكدة  األحمال  إعتماد 
مستقبلية  أو  إحتياطية  أحمال  وجود 
تم  التي  النماذج  ذلك  من  ويستثنى 
إعتمادها مسبقا مع أحمال مستقبلية 
وفيما يخص مخططات المياه السماح 
المعتمدة  النماذج  من  للمستفيدين 
بتغيير نوع الخزان أو تعديل كمية المياه 
دون الحاجة لتقديم نموذج جديد، مع 
باللوائح واالشتراطات المعتمدة  التقيد 
وكذلك  االستهالك  وترشيد  للمياه 
التقيد بمتطلبات األمن والسالمة التي 
البدء  وتم  المختصة  الجهات  حددتها 
في تطبيق اإلجراءات الجديدة منذ 14 

يونيو 2021.

النماذج  أن  إلى  وأشارت   
تتطلب  ال  للصناعيات  المعتمدة 
فقط  تتطلب  وإنما  استشاري  وجود 
الهيئة  من  معتمدين  مقاولين  وجود 
عن  المسؤول  يكون  بحيث  والمقاول 

للمشروع  الفنية  التمديدات  جميع 
لتنفيذ المشروع من خالل  وذلك تجنبًا 
يسهل  مما  مؤهلين،  غير  مقاولين 
على المتعاملين ويوفر الوقت والجهد 

والتكلفة.

الخدمات  إدارة  أن  وأضافت   
المشتركة تعمل باستمرار على مراجعة 
واالشتراطات  االجراءات  وتحديث 
الفنية الخاصة بطلبات الكهرباء والمياه 
بالتعاون مع ممثلي  والغاز ويتم ذلك 
والمقاولين  االستشارية  المكاتب 
جهود  إطار  في  وذلك  والمستثمرين 
اإلدارة  للتحول االلكتروني في تقديم 
المتعاملين  على  للتيسير  خدماتها 
خالل  من  الطلبات  استقبال  يتم  حيث 
msd.electronic@  البريد االلكتروني
sewa.gov.ae ، كما تم تخصيص البريد 
للرد    msd@sewa.gov.ae اليكتروني 

على أية استفسارات من المتعاملين.

مريم عبيد بن هاشم 
مدير إدارة الخدمات المشتركة 

كهرباء الشارقة بالتعاون مع التخطيط والمساحة 
تعلنان عن تيسير االشتراطات الخاصة بتعديل 

األحمال وخزانات المياه لنماذج المشروعات 
الصناعية مسبقة االعتماد
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بهيئة  خورفكان  إدارة  أنجزت   
األعمال  الشارقة   وغاز  ومياه  كهرباء 
مشروع  بتغذية  الخاصة  الكهربائية 
المديفى  بمنطقة  السحب  استراحة 
بالتيار  من خالل تركيب عدد 4 محطات 
انارة  اعمال  كذلك  فرعية و  توزيع 
بتركيب  لإلستراحة  المؤدي  الطريق 
عدد )755( كشاف ومصباح إنارة موفر 
للطاقة LED   ويعتبر هذا المشروع من 
بمدينة  الرائدة  السياحية  المشروعات 

خورفكان.
المال  أحمد  المهندس  وأكد   
مدير إدارة خورفكان أن اهتمام ورعاية 
الدكتور سلطان  الشيخ  السمو  صاحب 
المجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن 
بمدينة  الشارقة  حاكم  لإلتحاد  األعلى 
سياحية  وجهة  جعلها  خورفكان 
وأصبحت تزخر بالعديد من المشروعات 

استراحة  ومنها  السياحية  والمقومات 
جبلية  قمة  على  تقع  الذي  السحب 
شاهقة بإرتفاع 580 متر وتعتبر إضافة 
من  وتعزز  المقومات  لهذه  نوعية 
جمال المدينة وشموخها، وتوفر فرصة 
خورفكان،  مدينة  بطبيعة   لالستمتاع 

ومناظرها الطبيعية الخالبة.

وأوضح أن فرق العمل بالهيئة   
في  العمل  إلنجاز  كبيرة  جهود  بذلت 
الوقت المحدد وبجودة  وكفاءة عالية 
وبطريقة جمالية تتناسب مع المشروع 
 4 عدد  تركيب  تم   أنه  إلى  وأشار 
 11/0.415 جهد  فرعية  توزيع  محطات 
الخاصة  المحطة  تشمل  ك.ف 
محولين  على  وتحتوى  باالستراحة 
طاقة كل محول منهما 1500 ك.ف.أ 
وعدد ثالث محطات فرعية طاقة كل 

تمديد  تم  كما  ك.ف.أ    100 واحدة 
بطول  ك.ف   11 عالي  جهد  كابالت 
الشارع  امتداد  ,91614 كم.على  كلي 

المؤدي لالستراحة.
إنارة  وتشغيل  تركيب  تم  أنه  وأضاف 
 755 بعدد  السحب  إستراحة  طريق 
خاصة  نوعية  من  ومصباح  كشاف 
بإرتفاع واحد متر تراعي جمال الطريق 
مثبتة على الحواجز األسمنتية. وتمديد 
لتوصيل  متر   10000 بطول  كيبالت 
صناديق  مع  والمصابيح  الكشافات 
التحكم باإلنارة الخاصة بها وعددها )6( 
المحطات  من  تغذيتها  يتم  صناديق 
إلنارة  تركيبها  تم  التي  الثالث  الفرعية 

طريق المشروع.  

وفق أفضل المواصفات الفنية والجمالية
كهرباء الشارقة تنجز 4 محطات توزيع

و755 كشاف إلنارة استراحة السحب
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خورفكان  إدارة  نظمت   
الشارقة  وغاز  ومياه  كهرباء  بهيئة 
االفتراضي  الترشيد  ساعة  مجلس 
إلى  الهادفة  جهودها   إطار  في 
جهود  وتضافر  البيئي  الوعي  رفع 
المبادرات  لدعم  الحكومية  الجهات 
 ، الترشيد  ثقافة  وتعزيز  المجتمعية 
لتحقيق االستدامة وتشجيع المجتمع 

على تغيير عادات االستهالك .
فعاليات  في  شارك   
سعيد  سعادة  االفتراضي  المجلس 
السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه 
وغاز الشارقة والدكتور راشد النقبي 
بخورفكان  البلدي  المجلس  رئيس 
البيئة  هيئة  مدير  النقبي  وعواطف 
بخورفكان  الطبيعية  والمحميات 
مدير  المال  أحمد  والمهندس 
خورفكان  وغاز  ومياه  كهرباء  إدارة 
مدير  الحوسني  خالد  والمهندس 
ولؤي  بخورفكان  الغاز  مكتب 
عالي النقبي رئيس قسم االتصال 
من  وعدد  بخورفكان  واالعالم 
الجهات  مختلف  من  المشاركين 
بهدف رفع مستوى الوعي بأهمية 
واالستخدام  االستهالك  ترشيد 
أوقات  في  خاصة  للطاقة  األمثل 
الضوء  وتسليط  المجتمع  الذروة 
على أهم مبادرات الهيئة الترشيدية 
التي  الترشيد  ساعة  أهمها  ومن 
ودعم  بتوجيهات  الهيئة  أطلقتها 
الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  من 
القاسمي عضو  بن محمد  سلطان 
حاكم  لالتحاد  األعلى  المجلس 
يوليو من  أول  لتكون في  الشارقة 
ظهرا«   2.30 الساعة  من  عام  كل 
آراء  على  واالطالع   3.30 إلى 

لتطوير  واقتراحاتهم  المشاركين 
أهداف وآليات تنفيذ  المبادرة 

هيئة  رئيس  سعادة  وأكد   
أن  الشارقة  وغاز  ومياه  كهرباء 
استراتيجية  وفق  تعمل  الهيئة 
بأهمية  للتوعية  واضحة ومدروسة  
واالستخدام  االستهالك  ترشيد 
انطالقًا من  ، وذلك  للطاقة  األمثل 
مسؤولة  حكومية  مؤسسة  كونها 
بتعريف  الهيئة  وتلتزم  مجتمعيًا 
وبرامجها  بمبادراتها  متعامليها 
وخدماتها بطريقة سهلة ومبسطة، 
بما يضمن حصول جميع المتعاملين 
الجهد  توفر  متطورة  خدمات  على 
إشراك  إلى  إضافة  والوقت، 
ترشيد  في  المجتمع  أفراد  جميع 
تشجيعهم  خالل  من  االستهالك 

على اتباع أسلوب حياة مستدام.
الدكتور  أكد  جانبه  ومن   
راشد النقبي رئيس المجلس البلدي 
يدعم  المجلس  أن  بخورفكان 
تطلقها  التي  المجتمعية  المبادرات 
الشارقة  وغاز  ومياه  كهرباء  هيئة 
األهالي  بين  نشرها  على  ويعمل 
خورفكان  مدينة  مناطق  كافة  في 
ومشروعاتها  الهيئة  بجهود  وأشاد 

المتميزة بمدينة خورفكان.
أحمد  المهندس  وأوضح   
أن  خورفكان  إدارة  مدير  المال 
خطة  نفذ  باإلدارة  الترشيد  قسم 
الجهات  من  عدد  اكبر  الستقطاب 
واألفراد  والشركات  الحكومية 
ساعة  فعاليات  في  للمشاركة 
رمزية  ساعة  تعتبر  التي  الترشيد 
قادة  انتباه  لفت  إلى  تهدف 
واألفراد  والمؤسسسات  المجتمع 

االستخدام  بمبادئ  االلتزام  بضرورة 
وتخفيض  والمياه  للطاقة  األمثل 
االنبعاثات الكربونية وتوعية وتثقيف 
جميع شرائح المجتمع بضرورة عمل 
وتخفيف  لألجهزة  الدورية  الصيانة 
الضغط على الشبكات خالل أوقات 
الشبكات  على  للحفاظ  الذروة 
استقرارها  وضمان  واألجهزة 
الصحيحة  بالطريقة  وتشغيلها 

وضمان استمرارية الخدمات .
النقبي  عواطف  وأشارت   
مدير هيئة البيئة والمحميات الطبيعية 
بخورفكان إلى أهمية رفع مستوى 
فئات  كافة  لدى  والثقافة  الوعي 
مجتمع حول فوائد إتباع أنماط حياة 
صديقة للبيئة، وتعرفهم على سبل 
بما  والكهرباء  الماه  استهالك  ترشيد 
يوائم مع الخطة االستراتيجية إلمارة 
ضمان  إلى  تهدف  التي  الشارقة 
وأشادت  للموارد  األمثل  االستخدام 
بمبادرة ساعة الترشيد التي تنظمها 
الوعي  دعم  في  سنويًا   الهيئة 

البيئي .

بهدف رفع الوعي البيئي وتغيير أنماط االستهالك 

 إدارة خورفكان بكهرباء الشارقة 
تنظم مجلس ساعة الترشيد 

المهندس أحمد المال 
مدير إدارة خورفكان
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ومياه  كهرباء  هيئة  احتفلت   
الشيخ  بجائزة  بفوزها  الشارقة  وغاز 
خليفة لالمتياز فئة القطاع الحكومي 
الخدمي عن مشروعها الرائد لتنفيذ 
في  الطبيعي  الغاز  توزيع  شبكة 
مما  الشارقة  إمارة  مناطق  مختلف 
نوعية  خدمات  توفير  في  ساهم 
وكافة  والمقيمين  للمواطنين 
والصناعية  السكنية  القطاعات 
البيئة،  على  والحفاظ  والتجارية 
الجائزة تقدم تكريمًا  ويذكر أن هذه 
العمل  في  تميزت  التي  للجهات 

وااللتزام باالرتقاء المستمر.
امنه  المهندسة  وأوضحت   
الطبيعي  الغاز  إدارة  مدير  هده  بن 
بالهيئة بأن الفوز بجائزة الشيخ خليفة 

اسم  بحمل  تشرفت  التي  لالمتياز 
الشيخ  السمو  صاحب  الدولة  رئيس 
خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله 
نفتخر  ووسام  تاج   ، انطالقتها  منذ 
به ، ويأتي هذا الفوز تتويجًا لجهود 
الهيئة  وحرصها على تقديم أفضل 
والمشروع  للمشتركين  الخدمات 
الطبيعي  الغاز  توزيع  لشبكة  الرائد 
أفضل  وفق  الهيئة  نفذته  الذي 
صاحب  بتوجيهات  المواصفات  
بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو 
المجلس  عضو  القاسمي  محمد 
الشارقة  حاكم  لالتحاد  األعلى 
بن  سلطان  الشيخ  سمو  ومتابعة 
ولي  القاسمي  سلطان  بن  محمد 
العهد  نائب الحاكم  ويعد األول من 

نوعه في المنطقة .
تقييم  تم  أنه  إلى  وأشارت   
متابعة  خالل  من  الهيئة  مشاركة 
الغاز  ضخ  محطات  عمل  نظام 
الطبيعي ومعايير األمن والسالمة .
إداراتها  بكافة  الهيئة  أن  وأضافت 
التميز  مفهوم  نشر  على  تعمل 
وتعميم  واإلبداع  المؤسسي 
إلى  باإلضافة  الممارسات  أفضل 
العمل  أساليب  أكثر  تطبيق  ضمان 
كفاءة وتطويرًا على مستوى إمارة 
الشارقة، مؤكدًا على أهمية القطاع 
الحكومي في توجيه ورعاية خطط 
التنمية المستدامة وتوفير بيئة عمل 
محفزة على األداء الجيد في جميع 

المجاالت.

تتويجاً لجهودها في تنفيذ مشروع الغاز الطبيعي 
كهرباء الشارقة تحتفل بفوزها بجائزة الشيخ خليفة لالمتياز 
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كما توجهت بالشكر لسعادة   
رئيس الهيئة على دعمه ومساندته 
الجائزة  في  للمشاركة  وتشجيعه 
عمل  ولفريق  الموظفين  للجميع 
وتحقيق  لجهودهم  تقديرًا  الجائزة 
المهام  تأدية  في  واالبداع  التميز 
في  ساهم  مما  بها،  الموكلين 
على  المرموقة  الجائزة  بهذه  الفوز 
األوسط،  الشرق  منطقة  مستوى 
بذل  إلى  الموظفين  كافة  داعيًا 
المزيد من الجهد للحفاظ على التميز 

في كافة قطاعات العمل بالهيئة 
تكون  أن  تحرص  الهيئة  أن  وأكدت 
السباقة  الحكومية  الجهات  من 
العديد  وإطالق  تبني  في  والرائدة 
والذكية  االلكترونية  الخدمات  من 
الهيئة  اتسراتيجية  إطار  في  وذلك 
مجاالت  تطوير  إلى  تهدف  التي 
العمل وتوفير خدمات أكثر سهولة 
ومن   ، المعايير  أعلى  وفق  وراحة 
مستدام  مستقبل  تحقيق  أجل 

ألجيالنا القادمة.

أوضحت  جهتها  ومن   
إدارة  مدير  عبدالله  حسين  عائشة 
المؤسسي  والتطوير  االستراتيجة 
الشيخ  لجائزة  تقدمت  الهيئة  أن   ،
بملف  المؤسسي  للتميز  خليفة 
وفوائد  ومراحل  أهداف  تضمن  
من  الطبيعي  الغاز  شبكة  مشروع 
واالجتماعيىة  االقتصادية  الجوانب 
والبيئية حيث أن هذا المشروع الرائد 
تنفرد به إمارة الشارقة على مستوى 
العربي وله  الخليج  الدولة ومنطقة 
الملف  وتضمن  المزايا  من  العديد 
التطوير  على  للعمل  الهيئة  جهود 
األداء  بمستوى  واالرتقاء  المستمر 
من خالل توفير حوافز وظروف عمل 
التعاون  على  والتشجيع  تحفيزية 
البناء وروح المنافسة اإليجابية وزيادة 
خدمة  بتقديم  وااللتزام  الكفاءة، 
متميزة وعالية المستوى لمتعامليها 
تتوافق مع تطلعات القيادة الرشبدة 
ورؤيتها الهادفة لتحقيق الريادة في 

كافة المجاالت .

هذا  على  تعليقها  وفي   
االنجاز أكدت أن الفوز بجائزة الشيخ 
خليفة للتمّيز فئة القطاع الحكومي 
تجارة  غرفة  أطلقتها  التي  الخدمي 
وصناعة أبوظبي عام 1999، لتكون 
معلمًا ومنهاجًا لالرتقاء المستمر في 
 2021 لعام  عشرة  التاسعة  دورتها 
للهيئة  واإلداري  الفني  التمّيز  يؤكد 
والتزامها بمواصلة االرتقاء والتحسين 

المستمر وتعزيز التنافسية.
تعمل  الهيئة  أن  وأكدت   
وحثهم  الموظفين  تشجيع  على 
المشاريع  في  المساهمة  على 
االقتراحات  وتقديم  والمبادرات 
التطوير  في  تساهم  التي  واألفكار 
وخدمة المجتمع وتشجيعهم على 

اإلبداع واالبتكار.
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أفادت هيئة كهرباء ومياه وغاز   
الشارقة، بأنها وفرت 870 جهاز إلكتروني 
الفواتير  لسداد  اإلمارات  مختلف  في 
اإللكتروني  الدفع  أنظمة  لتطوير 
وتقديم حلول مبتكرة لتعزيز رؤية الهيئة 
للتحول  تهدف  التي  واستراتيجيتها 
المشتركين  على  والتيسير  الذكي، 
لهم. الخدمات  أفضل   وتقديم 
الشامسي  عبدالله  وأكد   
تحرص  الهيئة  أن  التنفيذي  المدير 
ومتطلبات  احتياجات  تلبية  على 
معايير  أعلى  لتحقيق  المشتركين 
الجودة العالمية وأفضلها، وذلك تنفيذًا 
السديدة  والتوجيهات  الحكيمة  للرؤية 
لصاحب السمّو الشيخ الدكتور سلطان 
المجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن 
بضرورة  الشارقة،  حاكم  األعلى 
األساسية  البنية  بمشروعات  االهتمام 

الكريمة  الحياة  مقومات  وتوفير 
اإلمارة. مناطق  جميع  في   للسكان 
الحاج  طاهر  حامد  واضاف   
مدير إدارة خدمة المشتركين أن طرح 
إمكانية  يوفر  اإللكترونية  الخدمات 
مكان  أي  في  المعامالت  إنجاز 
المميزات  من  واالستفادة  وزمان، 
بالطريقة  المعامالت  إلتمام  األخرى 
تام. وبأمان  مالءمة  واألكثر   األسرع 
إيمان  المهندسة  وأوضحت   
المعلومات  تقنية  إدارة  مدير  الخيال 
على  تعمل  الهيئة  أن  واالتصال 
الدفع  أجهزة  توفير  من  االستفادة 
لسكان  الخدمات  لتقديم  اإللكتروني 
إمارة الشارقة واإلمارات المختلفة وفق 
وتشجيع  العالمية،  المعايير  أفضل 
استخدام الخدمات الذكية واإللكترونية 
على  والمحافظة  اإلجراءات  لتيسير 

عبدالله عبد الرحمن الشامسي
المددير التنفيذي

الخدمات  أفضل  وتقديم  البيئة 
أن  مؤكدة  الشارقة،  إمارة  لسكان 
الخدمات  من  االستفادة  في  التوسع 
التزام  يعكس  والذكية  اإللكترونية 
المجتمعية. بمسؤوليتها   الهيئة 

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

كهرباء الشارقة توفر 870 جهاز 
 إلكتروني لدفع الفواتير
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بحثت هيئة كهرباء ومياه وغاز   
شؤون  دائرة  من  وفد  مع  الشارقة 
مجاالت  بالشارقة،  والقرى  الضواحي 
في  والتنسيق  التعاون  وتنمية  تعزيز 
والتعرف  المجتمعي  التواصل  مجال 
األهالي  واحتياجات  متطلبات  على 
وجهودها  الهيئة  بخدمات  والتعريف 

خاصة في المناطق الجديدة. 
جاء ذلك خالل االجتماع الذي   
من  عدد  بحضور  الهيئة  بمقر  عقد 
األقسام  ورؤساء  اإلدارات  مديري 
التعاون  أوجه  مناقشة  خالله  وتم 
الخدمات  أرقى  لتقديم  المؤسسي 
الخدمات  على  واالطالع  المجتمعية 
ومياه  كهرباء  هيئة  تقدمها  التي 
عبد  السيد/  وأكد   . الشارقة  وغاز 
المدير  الشامسي  عبدالرحمن  الله 
وغاز  ومياه  كهرباء  بهيئة  التنفيذي 
تقوية  على  الهيئة   حرص  الشارقة، 
االجتماعي  التعاون  وتعزيز  العالقات 

مع مجالس شؤون الضواحي والقرى 
الهيئة  بخدمات  التعريف  خالل  من 
تطلقها  التي  والمبادرات  والفعاليات 
التعاون  وسبل  المجتمع  خدمة  في 
احتياجات  تلبية  في  يساهم  الذي 
إلى  وأشار  المجتمع  أفراد  وتطلعات 
أنه تم خالل االجتماع  استعراض عدد 
من الخدمات  واإلجراءات التي تقدمها 
الهيئة في مختلف المناطق والتحديات 

التي تواجهها.

االجتماع  خالل  االتفاق  وتم   
تفاهم  مذكرة  إعداد  ضرورة  على 
الجانبين  بين  المشترك  للتعاون 
استفسارات  على  للتعرف  والتنسيق 
الهيئة  خدمات  عن  األهالي  وشكاوى 
التي ترد للمجالس والرد عليها والتنسيق 
إلعداد مواد إعالمية مشتركة ورسائل 
نصية للتعريف بخدمات الهيئة ووسائل 
اجتماعات  وعقد  تقديمها  وأماكن 

دورية مع أعضاء المجالس للمساعدة 
على  تلبية احتياجات الجمهور وتنظيم 
بمجالس  الهيئة  خدمات  عن  معارض 
معارض  تنظيم  وكذلك  الضواحي 
للشركات المعتمدة من الهيئة لتقديم 

الخدمات .
من جانبه أكد عبدالله سليمان   
مجالس  شؤون  إدارة  مدير  الكابوري 
الضواحي والقرى على أهمية التواصل 
الشارقة  وغاز  ومياه  كهرباء  هيئة  مع 
إداراتها  كافة  مع  التعاون  وتفعيل 
لتعزيز التواصل المؤسسي في سبيل 
تحقيق شراكة مؤسسية ذات تطلعات 
استراتيجية في تلبية احتياجات المجتمع 
 . باإلمارة  والقرى  الضواحي  وتنمية 
الدائم  ،وتعاونها  الهيئة  بجهود  وأشاد 
الضواحي  شؤون  دائرة  مع  والتنسيق 
بمدينة  الضواحي  ومجالس  والقرى 

الشارقة .

بهدف التعريف بالخدمات وتلبية متطلبات األهالي
كهرباء الشارقة تبحث مع دائرة شؤون الضواحي تعزيز التعاون 
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بهيئة  خورفكان  إدارة  كشفت   
تنفيذ  عن  الشارقة  وغاز  ومياه  كهرباء 
المشروعات  من  عدد  إلنجاز  خطة 
في  الخدمات  وتوفير  التطويرية 
خورفكان  مدينة  مناطق  مختلف 
 33/11 محطة  مشروع  تنفيذ  تتضمن 
الحراي  منطقة  في  كيلوفولت 
البنية  وتوفير  الجديدة  السكنية 
لمشروع  الكهرباء  لخدمات  األساسية 
ومقترح   ) الشارقة  إسكان  مجمعات 
ك.ف   11 الفرعية  التوزيع  محطات 
ومسار الكايبالت بمناطق متعددة في 
المديفي –   ( مدينة خورفكان تشمل 
شبكة  و  السكنية  الحراي   – القادسية 
الجهد العالي ومحطات توزيع 11 ك.ف 
الحراي  لمشروع  الكايبالت  ومسار 
التي تحت  الصناعية ومن المشروعات 
اإلنشاء وتعمل إدارة خورفكان لتوصيل 
ورفع  تطوير  مشروع   لها،  الخدمات 
خورفكان  طريق  واستكمال  كفاءة 
واستراحة  الزهور  وممشى  الدائري 
تم  كما  المقصار  نجد  ومشروع  الغزير 

الكهرباء  خطوط  توصيل  من  اإلنتهاء 
.وتتضمن  السحب  استراحة  الى 
تنفيذها  يتم  التي  المياه  مشروعات 
مشروع  مد خطوط مياه  من خورفكان  
إلى شيص ومشروع الخط البديل في 
السحب   واستراحة  خالد   الشيخ  شارع 
ومشروع تبديل خط قديم بخط أنابيب 
العمل  وجاري   ، للبيئة  صديق  حديث 
في اعمال انارة شارع استراحة السحب  
باإلضافة إلى تنفيذ وتطوير مشروعات 
إلنارة الشوارع في عدد من المناطق .
مدير  المال  احمد  المهندس  وأوضح 
إدارة خورفكان أن الهيئة مستمرة في 
كافة  في  التطوير  مشروعات  تنفيذ 
المناطق لتغطي الطلب المتزايد على 
الطاقة والمياه الستمرار مسيرة التطور 
بقيادة  اإلمارة  تشهده  الذي  واالزدهار 
الدكتور سلطان  الشيخ  السمو  صاحب 
المجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن 

األعلى لالتحاد حاكم الشارقة .
جميع  أن  إلى  وأشار   
المشروعات التطويرية بمدينة خورفكان 

وتتم  محدد  زمني  جدول  وفق  تسير 
وتشمل  بدقة  التنفيذ  مراحل  متابعة 
مشروعات التطوير كافة المناطق في 
مشروعات  مع  وبالتزامن  خورفكان 
بتنفيذ  خورفكان  إدارة  تقوم  التطوير 
تستهدف  للجماهير  توعية  برامج 
االستهالك  ترشيد  على  تشجيعهم 

واالستخدام األمثل للطاقة والمياه.
شهر تم  خالل  أنه  وأضاف   
توصيل  طلب   28 من  أكثر  استقبال 
واعتماد  عداد   90 وفحص  للمياه 
مشروع   39 لعدد  مياه  مخططات 
متر   1264 بطول  تمديدات  وتنفيذ 
مشروعات   10 لعدد  الغاز  وتوصيل 
وصيانة 8 محطات جهد 33 كيلو فولت 
و89 محطة 11 كيلو فولت وتركيب 6 
محطات 11 كيلو فولت جديدة وتركيب 
 52 وفحص  جديد  كهرباء  عداد   48
لتغذية  التيار  وفتح  كهرباء  مخطط 

المناطق السكنية لعدد 24.

كهرباء الشارقة تنفذ خطة
إلنجاز عدد من المشروعات التطويرية بمدينة خورفكان
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بإدارة  العمل  فرق  تكثف   
المياه في هيئة كهرباء ومياه وغاز 
مشروع  إلنجاز  جهودها  الشارقة 
استبدال شبكة المياه في منطقة 
وبتكلفة  كم   16 بطول  سمنان 
في  وذلك  درهم  ماليين   8 تقارب 
شبكات  لتطوير  الهيئة  جهود  إطار 
بإمارة  المناطق  كافة  في  المياه 
اإلنجاز  نسبة  بلغت  ، حيث  الشارقة 
بدأ  الذي  المشروع  من   40%
ومن   2021 فبراير  في  به  العمل 
إنجاز  اإلنتهاء من  يتم  ان  المخطط 
المشروع خالل شهر فبراير 2022 .

وتعمل فرق العمل بمتابعة   
إدارة  مدير  المال  عصام  المهندس 
نضال  المهندس  وإشراف  المياه 
رجب رئيس قسم الخطوط الرئيسية 
المواد  من  أنابيب  استخدام  على 
زجاجية  بألياف  المقواه  االيبوكسية 
األنابيب  أفضل  من  تعتبر  والتي 

المستخدمة في خطوط المياه . 

كهرباء الشارقة 
تنجز 40 % من 
استبدال شبكة 

المياه في منطقة 
سمنان
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الطبيعي  الغاز  إدارة  أنجزت   
بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة خالل 
النصف األول  األول من العام الجاري 
توصيل  نقطة   6700 من  أكثر   2021
في  والتجارية  السكنية  للمشروعات 
وتم  الشارقة  مدينة  مناطق  مختلف 
لعدد  الطبيعي  الغاز  خدمات  توصيل 
المنزلي  الطبخ  أجهزة  من    )38353(
معايير  بأحدث  الشارقة  مدينة  في 
ووسائل األمان والسالمة كما تم تغيير 
بأخرى  واستبدالها  الصناديق  من  عدد 
المواصفات  ألحدث  مطابقة  جديدة 

العالمية. 
اإلحصائي  التقرير  وأشار   
الجاري  العام  من  األول  للنصف 
نقطة   6700 عدد  إنجاز   تم  أنه  إلى 
الطبيعي تضمنت 5957  للغاز  توصيل 
مشروعات  و744  سكنية  مشروعات 
بن  أمنه  المهندسة  وأوضحت  تجارية. 
أن  الطبيعي  الغاز  إدارة  مدير  هده 
شبكة  إلنجاز  جهودها  تواصل  اإلدارة 

شبكة  أول  تعتبر  التي  الطبيعي  الغاز 
للغاز الطبيعي في المنطقة وتوصيل 
الخدمات لألهالي في كافة المناطق.

إنجاز  على  تعمل  اإلدارة  أن  وأضافت 
مناطق  في  الرئيسية  الخطوط  شبكة 
الرقيبة والموردة بضاحية السيوح  حيث 
كافة  الخطوط في  شبكة  إنجاز  تم 
بنسبة   8 إلى   1 من  الرقيبة  مناطق 
بالكامل   الشبكة  إنجاز  تم  كما    100%
، 2  كما تم   1 الموردة  في منطقتي 
في  الخطوط  شبكة  من   20% إنجاز 
لشبكة  المخطط  تجهيز  وتم  الموردة 
الموردة 5 ، 6  وفي إنتظار االنتهاء من 
تسوية األراضي للبدء في تنفيذ شبكة 
شبكة  إنجاز  وتم  الرئيسية  الخطوط 

مساكن نسمة بنسبة 100%
بإدارة  العمل  فرق  أن  وأكدت   
الغاز الطبيعي تبذل جهود مكثفة في 
كافة مناطق الشارقة لتوصيل خدمات 
مع  التواصل  ويمكن  الطبيعي  الغاز 
الرقم  خالل   الطبيعي من  الغاز  إدارة 

على  وواتساب    8006333 المجاني 
وللشكاوى   0565113262 الرقم 
البريد  على  المشتركين  خدمة  قسم 

ngd@sewa.gov.ae اإللكتروني
أن  الهيئة  أن  إلى  وأشارت   
تنفيذ  الهيئة في مجال  تكثيف جهود 
مشروعات شبكة الغاز الطبيعي تأتي 
الهيئة على االهتمام  في إطار حرص 
وتوفير   ، األساسية  البنية  بمشروعات 
للسكان  الكريمة  الحياة  مقومات 
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 
حاليا  جاٍر  والعمل   ، المناطق  كافة 
على تنفيذ المزيد من التمديدات في 
الشبكة وخاصة في المناطق السكنية 

الجديدة.

خالل النصف األول من العام الجاري
كهرباء الشارقة تنجز 6700 نقطة توصيل غاز طبيعي 

للمشروعات السكنية والتجارية
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أطلقت هيئة كهرباء ومياه وغاز   
الخدمات  دائرة  مع  بالتعاون  الشارقة 
مبادرة  الشارقة  في  االجتماعية 
الدؤوب  سعيها  ضمن   « »لنصلهم 
لدعم وحماية ذوي االحتياجات الطبية 
الشارقة،  في  السن  كبار  من  الخاصة 
وتهدف المبادرة إلى حصر المشتركين 
من هذه الفئة لتقديم خدمات متميزة 
وضمان استمرارية خدمات الكهرباء لهم 
إجراءات  وأثناء  الطارئة  الحاالت  في 
الصيانة الدورية بحيث ال يتم فصل التيار 
مصدر  توفير  دون  سبب  ألي  عنهم 

بديل.
وأوضح المهندس عبد الرحمن   
كرم مدير مكاتب طوارئ الكهرباء بهيئة 
كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن المبادرة 
التي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع دائرة 
للوصول  تهدف   اإلجتماعية  الخدمات 
اإلحتياجات  المشتركين من ذوي  إلى 
الطبية الخاصة بمدينة الشارقة والذين 
يتم تحديدهم من خالل دائرة الخدمات 
مميزة  عالمات  ووضع  اإلجتماعية 
على المنازل وصناديق الكهرباء وتوفير 
مكاتب  بجميع  عنهم  بيانات  قاعدة 

في  األولوية  إلعطائهم  الطوارئ 
تقديم الخدمات وضمان عدم إنقطاع 
ظروف  ألية  عنهم  الكهربائي  التيار 
لمنازلهم في  متنقلة  مولدات  وتوفير 

الحاالت الطارئة وأثناء الصيانة الدورية.
مع  التنسيق  سيتم  أنه  إلى  وأشار 
لتحديث  االجتماعية  الخدمات  دائرة 
الطبية  االحتياجات  بيانات ذوي  قاعدة 
كهرباء  هيئة  وتزويد  باستمرار  الخاصة 
في  تغييرات  بأية  الشارقة  وغاز  ومياه 
أية  مع  للتعامل  بهم  الخاصة  البيانات 

مستجدات.
وأشادت، خلود آل علي مدير   
دائرة  في  السن  كبار  خدمات  مركز 
بجهود  بالشارقة  االجتماعية  الخدمات 
هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة  في 
التعاون والتنسيق المستمر مع الدائرة 
بخدمة  المعنية  المبادرات  تنفيذ  في 
وحماية اآلباء واألمهات من كبار السن 
الذين  والمرضى  الفراش  وطريحي 
خاصة   وأجهزة  طبية  احتياجات  لديهم 
والكفاءات  الطاقات والموارد  واستثمار 
الالزمة لحماية هذه الفئة الغالية على 

نفوسنا. 

لنصلهم  مبادرة  أن  وأكدت   
هيئة  مع  بالتعاون  اطالقها  تم  التي 
كهرباء ومياه وغاز الشارقة تعد امتدادًا 
الموجهة  المبادرات  من  لمجموعة 
لهذه الفئة، بما يتوافق مع نهج الدائرة 
المبني على الرعاية والتمكين وأشارت 
إلى أن هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة 
تعد من ضمن المؤسسات الرائدة في 
العديد مع  تتعاون في  التي  الشارقة 
للمسؤولية  تعزيزًا  المجتمعية.  القضايا 

المجتمعية.
السن  كبار  أن   وأضافت   
الخاصة  الطبية  االحتياجات  وذوي 
التي  الخدمات  من  بسلسلة  يحظون 
إلى   ، يتم تقديمها لهم في منازلهم 
واالستشارات  اإلرشادات  تقديم  جانب 
اليومية عبر االتصال الهاتفي من قبل 
واالطمئنان  االجتماعي  األخصائي 
على  والتعرف  حالتهم،  على 
ومعنويا  نفسيًا  ودعمهم  احتياجاتهم 
وغيرها العديد من الخدمات التي تعزز 

صحة و رفاهية كبار السن باإلمارة.

لدعم ذوي االحتياجات الطبية الخاصة
كهرباء الشارقة ودائرة الخدمات اإلجتماعية 

تطلقان مبادرة »لنصلهم« لضمان استمرارية 
الخدمات

المهندس عبد الرحمن كرم
مدير مكاتب طوارئ الكهرباء 
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المستمر  التواصل  إطار  في   
وغاز الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  بين 
التعليمية  والهيئات  والمؤسسات 
نفذت الهيئة عدد من البرامج التدريبية 
طالب   68 لعدد  بعد  عن  المتخصصة 
وطالبة من الجامعات المحلية المختلفة 
الحالي  العام  من  األول  النصف  خالل 
العمل  نظم  أحدث  على  لتدريبهم 
الفنية واإلدارية وتشغيل محطات إنتاج  
توزيع الكهرباء وتحلية المياه وتأهيلهم 

لسوق العمل .
تدعم  أنها  الهيئة  وأكدت   
وتضع  والطالبات  الطلبة  تدريب  برامج 
في  ومشروعاتها  إمكانياتها  جميع 
في  للمساهمة  تدريبهم  خدمة 
الفنية  والمهارات  الكفاءات  توفير 
الالزمة  البشرية  والكوادر  المتخصصة 
للعمل في الهيئة وفي جميع الهيئات 
والشركات  والدوائر  والمؤسسات 
التدريب العملي في  الخاصة حيث أن 
ألنه  للطالب  مهم  الدراسة  مراحل 
يسمح لهم باالطالع على أرض الواقع 
والفنية  اإلدارية  العمل  أنظمة  على 

والتشغيل والمحوالت وإجراءات األمن 
في  الموجودة  والمعدات  والسالمة 

المشاريع المختلفة. 
وأوضحت أن التركيز على تنمية   
وتدريب الكفاءات يعد واحدًا من البنود 
وتحقيق  التطوير  تحقيق  في  المهمة 
االنجازات التي تنشدها الهيئة في ظل 
توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور 
عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان 
المجلس األعلى حاكم الشارقة بالعمل 
على تطوير الكوادر البشرية المواطنة 
حتى تكون قادرة على مواكبة التطوير 
والتحول الذكي في تقديم الخدمات.

الطلبة  تدريب  برامج  أن  إلى   وأشارت 
خالل  الهيئة  نفذتها  التي  والطالبات 
الحالي  العام  من  األول  النصف 
وطالبات  طالب  من   68 منها  استفاد 
وكليات  وخليفة  الشارقه  جامعات 
والبيئة  الصحة  وعلوم  العليا   التقنيه 
بعد  عن  تفصيلي  شرح  وتضمنت 
والمعدات  والتوزيع  اإلنتاج  للمحطات 
وأنواع  بداخلها  الموجودة  الكهربائية 
الجهد  ومفاتيح  الكهربائية  المحوالت 

باإلضافة  عملها،  وطريقة  العالي 
المختلفة  الوقاية  أجهزة  أنواع  إلى 
وطريقة عملها وأجهزة التحكم واإلنذار 
ويتم  بالمحطات.  الموجودة  المتطورة 
تدريبهم على أحدث التطورات التقنية 
نظام  خالل  من  بالمحطات  الموجود 
التحكم عن بعد بواسطة مركز التحكم 
للطلبة  التدريبية  البرامج  وتتضمن 
الكهربائية  األنظمة  تحليل  والطالبات  
التوزيع  هندسة   ، الشبكات  حماية 
البرامج  وتضمنت  المحوالت  وفحص 
اإلدارية  المحاور  من  عدد  التدريبية 
واللوائح  والقوانين   بالنظم  والتعريف 
المنظمة لسير العمل لتنمية المهارات 
بأسلوب  والطالبات  للطالب  األساسية 
كفريق  والعمل  وتطبيقي  عملي 
الجماهير  فئات  مختلف  مع  والتعامل 
وفق أساليب ومنهج علمي مما يؤهل 
الطالب والطالبات للعمل في مختلف 

الجهات الحكومية والخاصة.

لتدريبهم على أحدث النظم وتأهيلهم لسوق العمل
تدريب 68 من طالب الجامعات بكهرباء الشارقة

خالل النصف األول من العام الحالي
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االتصال  مركز  استقبل   
الشارقة  ومياه  كهرباء  لهيئة  التابع 
من  الفترة  خالل  مكالمة   17096
شهر  نهاية  حتى  الجاري  العام  بداية 
التي  الخدمات  عن  لالستفسار  يوليو 
الخاصة  واإلجراءات  الهيئة  تقدمها 
المقترحات  وتقديم  الخدمات  بتوصيل 

والبالغات.
مدير  األحمد  شريف  وأكد   
إدارة مركز االتصال  أن الهيئة تسعى 
المشتركين  مع  للتواصل  باستمرار 
وتلبيتها  متطلباتهم  على  والتعرف 
لتوجيهات صاحب السمو  تنفيذًا  وذلك 
محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ 
األعلى  المجلس  عضو  القاسمي 
قنوات  فتح  بضرورة  الشارقة  حاكم 
الساعة  مدار  وعلى  مستمرة  اتصال 
المشتركين  وأشار إلى أن  مركز  مع 
ركيزة  يعتبر   991 بالهيئة  االتصال 
التواصل مع المشتركين   أساسية في 
تطويره  على  باستمرار  الهيئة  وتعمل 
العالمية وتم  المواصفات  وفق أفضل 
الواتس أب  التواصل عبر  توفير خدمة 
 800sewa –  ( الساخن  الخط  على 
للتيسير على المشتركين   )  8007392

وتوفير أفضل الخدمات لهم 
مركز  إدارة  مدير  وكشف   
وغاز   ومياه  كهرباء  هيئة  في  االتصال 
بين  ما  تتنوع  المكالمات  الشارقة 
واالستفسارات   والشكاوي  المقترحات 
أن  إلى  البيانات، مشيرًا  وتحديث 
خطة  تنفيذ  في  مستمرة  الهيئة 

وتوفير  االتصال  مركز  لتطوير  شاملة 
األجهزة والمعدات الالزمة وفق أفضل 
الممارسات العالمية بعد دراسة متأنية 
المكالمات  استقبال  نظام  تحويل  وتم 
إلى نظام الكتروني يستقبل الشكاوي 
والمقترحات ويحولها مباشرة إلى الجهة 
المعنية إلصالح العطل أو التعامل مع 
على  الهيئة  تحرص  كما  المقترحات 
مركز  في  العاملين  مهارات  تنمية 
لعدد  زيارات  تنظيم  االتصال من خالل 
الخبرات  لتبادل  االتصال  مراكز  من 
التي  الخدمات  أفضل  على  والتعرف 
للمتعاملين  الجهات  مختلف  تقدمها 
إلى عدد  باإلضافة  االتصال  مراكز  عبر 
تنفيذها  تم  التي  المبتكرة  األفكار  من 
تنفيذ  بعد  االتصال  مركز  يكون  حتى 
ومتميز  فريد  نموذج  التطوير  خطة 
أسرع  في  المشتركين  خدمة  في 
وقت وبأفضل جودة ممكنة وساهمت 
جهود الهيئة في تطوير مركز االتصال 
والرد  االستجابة  زمن  تخفيض  في 
المتصلين،مشيرًا  استفسارات  على 
نظام  باستمرار  تتابع  الهيئة  أن  إلى 
جميع  تسجيل  ويتم  بالمركز  العمل 
جودة  لضمان  إليه  الواردة  المكالمات 
تقديمهم  و مستوى  الموظفين  أداء 
للخدمات للمشتركينالكرام، والذين يتم 
من  لمجموعة  اجتيازهم  بعد  اختيارهم 
في  للعمل  تؤهلهم  التي  االختبارات 

هذا الموقع المهم. 
نخبة  يضم  المركز  أن  وأوضح   
الذين  المؤهلين  الموظفين  من 

يتم  والذين  الورديات،  بنظام  يعملون 
من  لمجموعة  اجتيازهم  بعد  اختيارهم 
في  للعمل  تؤهلهم  التي  االختبارات 
المركز  ويعمل  المهم،  الموقع  هذا 
على مدار 24 ساعة يوميًا ويتم متابعة 
الواردة  المكالمات  جميع  وتسجيل 
الموظفين  أداء  جودة  لضمان  إليه 
للخدمات  تقديمهم  ومستوى 
الهيئة  جهود  وساهمت  للمشتركين 
في تطوير مركز االتصال في تخفيض 

زمن االستجابة والرد على المتصلين.
وأشار إلى أن أية استفسارات   
ترد إلى مركز االتصال يتم التعامل معها 
مراجعة  يتم  حيث  وحزم  جدية  بكل 
للتأكد  للمكالمات  الصوتية  التسجيالت 
وأضاف   الخدمات.   تقديم  حسن  من 
ان ذروة االتصاالت التي ترد إلى المركز 
األمطار  وموسم  الصيف  في  ترتفع 
 . الشتاء  في  وتنخفض   40% بنسبة 
تقديم  على  تحرص  الهيئة  أن  وأكد 
أفضل الخدمات لعمالئها والعمل على 
راحتهم وتوفير المعلومات الالزمة عن 
في  تقدمها  التي  الخدمات  جميع 

أسرع وقت وبأفضل طريقة ممكنة.

مركز االتصال بكهرباء الشارقة
يستقبل 17096 ألف مكالمة منذ بداية 

العام الجاري

شريف األحمد
مدير إدارة مركز االتصال
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بهيئة  الترشيد  إدارة  نظمت    
جهودها  الشارقة  وغاز  ومياه  كهرباء 
والتي  الترشيد  إلطالق فعاليات ساعة 
على  السابع  للعام  الهيئة  تنظمها 
التوالي يوم 1/7 كل عام من الساعة 
2.30 ظهرًا إلى  3.30 واستقطاب أكبر 
عدد من المؤسسات والدوائر الحكومية 
للمشاركة  المجتمع  وقادة  والشركات 
أطلقتها  التي  المبادرة  دعم  في 
الهيئة، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ 
القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور 
عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة، 
المسئولين  لدى  الوعي  تنمية  بهدف 
والشركات  والمؤسسات  بالهيئات 
بأهمية  واألفراد  المجتمع  وقادة 
االستخدام  وأساليب  والمياه،  الطاقة 
الصيانة  عمل  وضرورة  لها،  األمثل 

التحرك  قدرات  وتعزيز  لألجهزة  الدورية 
االحتباس  ظاهرة  لمواجهة  الجماعي 
استهالك  ترشيد  خالل  من  الحراري 
الطبيعية  الموارد  واستخدام  الطاقة 

بطريقة أكثر وعيًا.
أن عدد  الترشيد  إدارة  وأعلنت   
والمراكز  والخاصة  الحكومية  الجهات 
التجارية التي ستشارك في المبادرة هذا 
وشركة  مؤسسة   120 تجاوزت  العام 
بجانب  المجتمع  أفراد  من  كبير  وعدد 
بعض المؤسسات والمنظمات العربية 
والعالمية.  وأوضحت المهندسة غادة 
أن  الترشيد،  إدارة  مدير  سالم  جمعة 
والشركات  الحكومية  الدوائر  تفاعل 
المجتمع  وأفراد  والمنشآت  الخاصة 
المنظمات  من  عدد  إلى  باإلضافة 
مع  والدولية  العربية  والمؤسسات 

األجهزة  إغالق  خالل  من  المبادرة 
الصيانة  أعمال  وإجراء  ضرورية،  الغير 
تحقيق  في  يساهم  للمبادرة  والترويج 
نتائج إيجابية كبيرة ونشر ثقافة الترشيد 
 . الطبيعية  الموارد  على  والحفاظ 
هذا  أطلقت  الهيئة  أن  إلى  وأشارت 
للترويج  مختلفة  برامج  عدة  العام 
فئات  كافة  تستهدف  الترشيد  لساعة 
وقطاعات المجتمع، تتضمن مسابقات 
التواصل  مواقع  على  وحمالت 
اإلعالم   وسائل  وفي  اإلجتماعي 
لدعم  الجهات  مختلف  مع  والتواصل 
خالل  من  للمبادرة  والترويج  المبادرة 

عبوات مياه مصنع زالل.
رئيس  دخين  بن  موزة  وأكدت   
بإدارة  واالتصال  الشراكات  قسم 
الترشيد  أن الهيئة مستمرة في تنمية 
بترشيد  الفئات  كافة  لدى  الوعي 
الشارقة  إمارة  في  الطاقة  استهالك 
إلى  مشيرة  القادمة،  السنوات  خالل 
تعتبر  الترشيد  بساعة  االحتفاالت  أن 
تحقيق  نحو  المهمة  الخطوات  من 
للجميع  ودعوة  ورمز  االستدامة 
واإلقليمي  المحلي  المستوى  على 
االستخدام  بمبادئ  لاللتزام  والعالمي 
وتخفيض  والمياه  للطاقة  األمثل 
وتثقيف  لتوعية  الكربونية  االنبعاثات 
جميع شرائح المجتمع بساعة الترشيد.

بمشاركة أكثر من 120 جهة 
كهرباء الشارقة تنظم ساعة الترشيد للعام 

السابع على التوالي 

المهندسة غادة جمعة سالم
مدير إدارة الترشيد
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من خالل ورش تعليمية على مدار 5 
أيام  كهرباء الشارقة تطلق دورتها 
الجديدة الختيار سفراء الترشيد من 

الطالب

أطلقت إدارة الترشيد بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة دورة   
جديدة من برنامج سفراء الترشيد لألطفال من الطالب والطالبات 
االستدامة،  مسيرة  ودعم  الوعي  وتنمية  الترشيد  ثقافة  لترسيخ 
من خالل ورش تعليمية وفنية تستمر على مدار 5 أيام يتنافس 
البطاقة  للحصول على  وأفكار مبتكرة  الطالب بمشروعات  خاللها 
لمرحلة  المتميزين  اختيار  يتم  بعدها  الترشيد  سفير  ولقب  الذهبية 
أخرى إلحراز البطاقة الفضية ثم البورنزية من خالل  المشاركة في 

ورش ومشروعات  جديدة.

وأكدت المهندسة غادة جمعة سالم مدير إدارة الترشيد  أن   
الهيئة تواصل جهودها لتعزيز مشاركة األطفال وطالب المدارس 
الطاقة  استهالك  ترشيد  ثقافة  وغرس  البيئة  حماية  قضايا  في 
والمياه لديهم منذ الصغر باعتبارهم أجيال المستقبل الذين يعتمد 
عليهم المجتمع في استمرار مسيرة النهضة واالزدهار وتن إعداد  
عدد من البرامج المتخصصة التي تناسب هذه الفئة العمرية بحيث 
تعمل على اكسابهم مهارات جديدة في أجواء تجمع بين المتعة 
والفائدة ، حيث أطلقت الهيئة مبادرة »سفراء الترشيد« لهذا العام  
التي تستهدف اختيار عدد من الطالب وتتويجهم سفراء للترشيد 
يتعاونون مع الهيئة في غرس سلوكيات الترشيد الصحيحة ونشر 

روح التنافس على تطبيق أفضل الممارسات .
بإدارة  السلوك  تغيير  قسم  رئيس  الكتبي  بسمه  وأشارت   
الترشيد إلى أن تنفيذ  برنامج تأهيل  وتدريب سفراء الترشيد يعتمد 
الترشيد  بأهمية  والطالبات  الطالب  لتوعية  واالبتكار  االبداع  على 
المختلفة  الوسائل  خالل  من  الطلبة  بين  الترشيد  ثقافة  ونشر 
وتعريف الطلبة بمراحل إنتاج الطاقة وتحلية المياه وأفضل الوسائل 
في  والمساعدة  والمياه  الطاقة  استهالك  لتقليل  والممارسات 
بالمدرسة والمنزل وذلك في سن  والمياه  الكهرباء  خفض فاتورة 
مبكرة وستتضمن الورش التعليمية والفنية بعض األفكار المبتكرة 
مثل روبوت يعمل بالطاقة الشمسية ورابط أللعاب تثقيفية وفي 
ختام البرنانج سيتم مناقشة مشاريع المشاكرين واختبارهم لمنحهم 

لقب سفير الترشيد والبطاقة الذهبية
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ومياه  كهرباء  هيئة  أعلنت   
مذكرة  توقيع  عن  الشارقة  وغاز 
 ،SHRM شارم  شركة  مع  تفاهم 
البشرية  الموارد  إلدارة  األمريكية 
التدريبٍي  البرنامج  إطالق  بهدف 
مسؤولي  لتأهيل  المتخصص 
الموارد البشرية في الهيئة، وتطوير 
الموظفين  مهارات  وتحسين 
وكفاءاتهم  وإمكانياتهم،  وقدراتهم 
مذكرة  وقع  والفنية.  التخصصية 
التفاهم السيد   عبدالله عبدالرحمن 

لهيئة  التنفيذي  المدير  الشامسي 
وعن  الشارقة  وغاز  ومياه  كهرباء 
المدير  أرورا  فيفك  السيد  الشركة 
التجارية  األعمال  ورئيس  التنفيذي 

بالشركة
عبدالله  السيد  وأوضح   
التدريبي  البرنامج  أن  الشامسي 
وتعزيز  الفجوات  تحليل  إلى  يهدف 
وتعزيز  الهيئة،  موظفي  قدرات 
المسؤولين  وتنافسية  كفاءة 
والعاملين في إداراة الموارد البشرية 

، من خالل منظومة متكاملة لتأهيل 
موظفي الموارد البشرية، وتمكينهم 
الحصول على شهادات مهنية  من 
متخصصة في هذا المجال على ان 
تشمل   مراحل  عدة  وفق  ذلك  يتم 
الموارد  موظفي  مهارات  تقييم 
الحالي  الوضع  وتحليل  البشرية 
وإعداد خطط التطوير من أجل بناء 
وتحسين وتطبيق أفضل الممارسات 

في مجال  الموارد البشرية.
الهيئة   استراتجية  أن  وأكد   

بهدف تطوير مهارات موظفي الموارد البشرية

كهرباء الشارقة توقع مذكرة تفاهم مع شارم األمريكية
إلطالق برنامج تدريبي متخصص
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تتضمن عدد من المرتكزات التطويرية 
الموارد  في  التخصصية  للكفاءات 
الخدمات  أفضل  لتقديم  البشرية 
للموظفين . وأشار إلى أن البرنامج 
المهنية  البرامج  من  يعد  التدريبي 
بمصداقية  تتمتع  والتي  المهمة، 
الموارد  مجال  عالمية في  وسمعة 
مع  بالشراكة  ينفذ  حيث  البشرية، 
SHRM التي تعد من أهم الشركات 
المهارات  تنمية  في  المتخصصة 
العالم،  حول  البشرية  والكوادر 
التعلم  تقنيات  باستخدام  وذلك 
الذاتي والتدريب اإللكتروني الرقمي 
للمنتسبين باإلضافة الى االختبارات.

البرنامج  هذا  تنفيذ  أن  وأكد   
إلى  يهدف  المتكامل  التدريبي 
القصوى  االستفادة  تحقيق 
موظفي  وتحفيز  التعلم،  لمواصلة 
البشرية على رفع مستوى  الموارد 
التخصصية  وكفاءاتهم  مهاراتهم 
مستمر،  بشكل  مهاراتهم  وصقل 
إدارة  بموضوعات  معارفهم  وتنمية 
جديد  هو  ما  وكل  البشرية  الموارد 
في  يسهم  بما  المجال،  هذا  في 
وخلق   ، العمل  منظومة  تطوير 
بيئة عمل ديناميكية جاذبة ألصحاب 
المواهب والكفاءات وذلك استجابة 

للتحديات ومتطلبات تطوير العمل.
  وأضاف أن البرنامج التدريبي سيركز 
الموارد  مسؤولي  تأهيل  على 
يمكنهم  الهيئة  حتى  البشرية في 

في  مهنية  شهادة  على  الحصول 
حيث   ،SHRM-CP البشرية  الموارد 
العمل  ورش  من  عددا  سيتضمن 
مرحلة  بعد  المتخصصة  االفتراضية 

التقييم.
تأهيل  برنامج  أن  وأكد    
البشرية  الموارد  مسؤولي  وتطوير 
المتكاملة  المنظومة  من  جزءا 
الهيئة،  في  والتطوير  للتدريب 

النوعية  المبادرات  لسلسة  وامتدادًا 
سبيل  في  الهيئة  أطلقتها  التي 
وتعزيز  الموظفين  قدرات  تطوير 
لمواكبة  وكفاءاتهم؛  مهاراتهم 
إلى  استنادا  الحكومية  التوجهات 
تم  التي  الحديثة  الممارسات  أفضل 
إدارات  أداء  لتحسين  تطويرها عالميًا 

الموارد البشرية والمختصين فيها.
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نظمت إدارة كلباء بهيئة   
كهرباء ومياه وغاز الشارقة ملتقى 

ساعة الترشيد عن بعد  إللقاء الضوء 
على أهداف وآليات تنفيذ المبادرة 

واستعراض جهود الجهات المشاركة 
في تشجيع المؤسسات واألفراد 

على المشاركة في هذه المبادرة 
التي أطلقتها الهيئة بتوجيهات 

ودعم من صاحب السمو الشيخ 
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 
عضو المجلس األعلى لالتحاد حاكم 

الشارقة لتكون في أول يوليو من 
كل عام من الساعة 2.30 ظهرًا إلى 

.3.30
شارك في الملتقى  سعادة   
سعيد السويدي رئيس هيئة كهرباء 
ومياه وغاز الشارقة وسعادة الدكتور 

سليمان الزعابي رئيس المجلس 
البلدي بمدينة كلباء وسعادة الدكتور 

علي عبيد الزعابي النائب المالي 
واإلداري لمساعد مدير جامعة 

الشارقة فرع كلباء وممثلين عن 
دائرة الشؤون االسالمية ومركز 

شرطة كلباء الشامل ودائرة التنمية 
االقتصادية ونادي سيدات كلباء 

ونادي اتحاد كلباء.
وأكد سعادة رئيس هيئة   

كهرباء ومياه وغاز الشارقة في كلمته 
أن الهيئة تعمل بدعم ومتابعة 

من صاحب السمو الشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسمي عضو 

المجلس األعلى حاكم الشارقة على 
تطوير األفكار والشراكات والتواصل 

المجتمعي واستخدام التكنولوجيا 
وتطبيقاتها لتحقيق االستدامة وتوفير 
أفضل الخدمات لسكان إمارة الشارقة.

وأشار إلى أن مبادرة ساعة الترشيد 
تعتبر نموذج للتعاون بين المؤسسات 

في دعم القضايا الحيوية والتوعية 
بأفضل الممارسات في حياتنا اليومية 

والتشجيع على تحمل المسئولية 
لتعزيز مفهوم االستهالك الرشيد 

وتشجيع أفراد المجتمع على تغيير 
سلوكهم حيال الطاقة والمياه للحفاظ 

على مواردنا الطبيعية، ولضمان 
مستقبل أفضل لألجيال القادمة 

وحماية البيئة والتقليل من التلوث 
في ظل ما يشهده العالم من ظاهرة 

االحتباس الحراري. 
ومن جانبه أشاد  سعادة   

د. سليمان الزعابي رئيس المجلس 
البلدي بمدينة كلباء في كلمته 
بجهود الهيئة لتحقيق االستدامة 

ونشر الوعي مشيرًا إلى أن المجلس 
البلدي يحرص على دعم مبادرة 

ساعة الترشيد والمشاركة فيها 
وتشجيع األفرادعلى المشاركة 

وأوضحت المهندسة موزة الزعابي 
مدير إدارة كلباء أن قسم الترشيد 
باإلدارة استعد للمبادرة بعدد من 
الفعاليات والشراكات مع مختلف 
الجهات وفئات المجتمع ووجهت 

الدعوة لجميع المؤسسات والداوئر 
الحكومية لبذل مزيد من الجهد ليكون 

لها الدور الفعال في دعم قضية 
الترشيد ونشر الوعي بهذه القضية 

الحيوية لتكون إمارة الشارقة مدينة 
مستدامة

وشارك سعادة الدكتور علي   
عبيد الزعابي النائب المالي واإلداري 
لمساعد مدير جامعة الشارقة- كلباء 
بكلمة في الملتقى حث فيها أفراد 
المجتمع على المساهمة في هذه 
المبادرة وتوجه بالشكر لرئيس هيئة 
كهرباء ومياه وغاز الشارقة وجميع 
العاملين بها لما يبذلونه من جهد 

لتوفير الخدمات بكفاءة وإطالق 
المبادرات المختلفة لتنمية الوعي 

لدى أفراد المجتمع بالقضايا الحيوية  
داعيا جميع الجهات والمؤسسات 

ليكون لها دور فعال للمحافظة على 
هذه الموارد ألجيال المستقبل 

 وقدمت مريم ناصر الزعابي 
رئيس قسم الترشيد بإدارة كلباء عرض 

متكامل عن مبادرة ساعة الترشيد 
والحملة الترويجية التي أطلقتها 

إدرة كلباء والتي  استهدفت منصات 
وقنوات التواصل االجتماعي بالتعاون 

مع عدد من المدارس الحكومية 
والخاصة لتعريف الطلبة وأولياء األمور 

بأهداف وآليات تنفيذ مبادرة ساعة 
الترشيد كما تم استهداف مواقع 

التواصل االجتماعي بالمدينة التي 
كان لها األثر الكبير كانستغرام شبكة 

خوركلباء وشبكة حصن كلباء .

بمشاركة 7 مؤسسات حكومية

إدارة كلباء بكهرباء الشارقة تنظم ملتقى ساعة الترشيد  
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اإلحصائي  التقرير  كشف   
الشارقة  وغاز  ومياه  كهرباء  لهيئة 
الجاري  العام  األول من  الربع  خالل 
الزمنية  الخطة  تنفيذ  2021  عن 
والمياه  الكهرباء  استهالك  لترشيد 
 3000 يعادل  بما  اإلمارة  في 
مستفيد في الربع األول من العام 
ورش  تنظيم  خالل  من  الحالي 
)ترشيدك  عنوان  تحت  تثقيفية 
حيث  المجتمع  فئات  لكافة  بيدك( 
والجهات  المدارس  استهدفت 
الخاصة،  والمؤسسات  الحكومية 
االستهالك  مراقبة  قسم  قام  كما 
الترشيد  إشتراطات  على  بالتدقيق 
على 15 مسجد خالل العام الحالي 
حيث  من  النهائي  التوصيل  قبل 
وإشتراطات  بمعايير  المنفذ  إلتزام 
األضواء  بتركيب  وذلك  الترشيد 
للطاقة  والخارجية  الموفرة  الداخلية 
على  التدقيق  ايضا  ويشمل   ,
االدوات الصحية من حيث معدالت 
الوضوء  محابس  من  تدفق  المياه 
على  كذلك  والتدقيق  والمغاسل, 
التهوية واالنارة الطبيعية في دورات 

المياه وسعة خزانات الطرد .

وأوضحت غادة جمعة سالم   
مدير إدارة الترشيد  »أن الهيئة توفر 
كل الدعم الالزم للجهات الحكومية 
الدعم  تقديم  خالل  من  بالشارقة 
لها  الالزمة  التوعية  وبرامج  الفني 
اإلجراءات  واتخاذ  أوضاعها  لتقييم 
والمياه  الطاقة  استهالك  لترشيد 

بكل المباني التابعة لها.
وأشارت إلى أن إدارة الترشيد تقدم 
من  الحكومية  للجهات  خدماتها 
خالل 3 مراحل، األولى تقييم أوضاع 
في  والمياه  الطاقة  استهالك 
الحكومية  للجهات  التابعة  المباني 
وذلك  للترشيد،  الالزمة  والمتطلبات 

من خالل إعداد بيان
الجهات  هذه  باحتياجات   
للطاقة  الموفرة  اإلنارة  مصابيح  من 
ترشيد  وقطع  اإلنارة  وحساسات 
استهالك المياه وضبط درجة التكييف 
ومتابعة  درجة   24 إلى   22 على 
والمياه  الكهرباء  استهالك  كميات 
بجميع المباني التابعة لهذه الجهات 
والتأكد من عدم إهدار الطاقة وعدم 
والمرحلة  للمياه،  تسريبات  وجود 
الثانية اتخاذ اإلجراءات الفنية الالزمة 

والمياه  الطاقة  استهالك  لترشيد 
والتعاون  الحكومية  المباني  في 
الحكومية  بالجهات  المنسقين  مع 
بأهمية  التوعية  محاضرات  لتنفيذ 
نشر  على  والعمل  الترشيد  وطرق 
ثقافة الترشيد بين موظفي الجهات 

الحكومية.
والمرحلة الثالثة تتضمن قيام   
ومياه  كهرباء  بهيئة  الفنية  اللجنة 
ميدانية  زيارات  بتنفيذ  الشارقة  وغاز 
للمباني الحكومية وتقييم اإلجراءات 
كميات  ومقارنة  تنفيذها  تم  التي 
االستهالك قبل وبعد تنفيذ إجراءات 
الترشيد للتعرف على النتائج التي تم 

تحقيقها.

  3000  مستفيد من برامج الترشيد بكهرباء الشارقة
خالل الربع األول من 2021 

45



بهيئة  المياه  إدارة  أنجزت   
 50% الشارقة  وغاز  ومياه  كهرباء 
استراتيجي   تمديد خط  من مشروع 
من  ملم   600 قطر  المياه  لنقل 
منطقة الرحمانية إلى العزرة والذي 
يعد استكمااًل للخط المحيط بمدينة 
كفاءة  من  سيعزز  مما  الشارقة، 
المياه  ضغط  وتنظيم  الشبكة 
يمر  التي  المناطق  جميع  وسيخدم 
المستدامة  المدينة  وخاصة  بها 
بجوار الرحمانية و منطقة أم فنين . 
عصام  المهندس  وأوضح   
المال مدير إدارة المياه  أن المشروع 
يعتبر  الهيئة  تنفذه  الذي  الجديد 
في  كبيرة  وخطوة  مهما  عامال 

و  كهرباء  هيئة  قدرة  تعزيز  اتجاه 
خدمات  تزويد  على  الشارقة  مياه 
المياه النقية لقاطني اإلمارة بشكل 

مستدام وبضغوط مناسبة. 
استراتيجية  أن  إلى  وأشار   
مشروعات  لتطوير  تهدف  الهيئة 
خالل  من  واستدامتها   المياه 
توسعات ومشاريع تطويرية طموحة 
الشاملة  التنمية  مسيرة  لمواكبة 
التي تشهدها اإلمارة بقيادة صاحب 
بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو 
الملجس  عضو  القاسمي  محمد 
الشارقة  حاكم  لالتحاد  األعلى 
سلطان  الشيخ  سمو  من  وبمتابعة 
القاسمي  سلطان  بن  محمد  بن 

تتبع  الهيئة  أن  وأكد  العهد.   ولي 
في  الفنية  المواصفات  أحدث 
الوصول  بهدف  المياه  وتوزيع  إنتاج 
والمواصفات  المعايير  أفضل  إلى 
على  الهيئة  وتحرص   ، العالمية 
استخدام مواد صديقة للبيئة تحافظ 
على جودة المياه في تنفيذ خطوط 

شبكات المياه.
التكلفة  أن  إلى  وأشار   
إلى  تصل  للمشروع  اإلجمالية 
حوالي 20.210 مليون درهم ويبلغ 
طول الخط أكثر من 12 كم وبقطر 
600 ملم وبدأ العمل في المشروع 
خالل مارس الماضي ومن المخطط 
مارس  في  بالكامل  إنجازه  يتم  ان 

كهرباء الشارقة تنجز 50 % من الخط االستراتيجي لنقل 
المياه من الرحمانية إلى العزرة خالل 5 أشهر
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أعمال  المشروع  ويتضمن   2022
الحفر وتمديد األنابيب وإنشاء غرف 
الخط  توصيل  و  التحكم  محابس 
وأعمال   ، القائمة  بالخطوط  الجديد 
المحيطة  الطرق  وصيانة  الحماية 
وتم استخدام أنابيب الكاربون ستيل 
اآلمن  اإليبوكسي  بطالء  المحمية 
المواصفات  أحدث  حسب  صحيًا 
المتبعة في أنظمة توزيع  العالمية 

و نقل المياه العذبة .
العمل  فريق  أن  إلى  وأشار   
كافة  على  للتغلب  باجتهاد   يعمل 
أثناء  تواجهه  والتحديات  الصعوبات 
في  المشروع  إنجاز  وسيتم  التنفيذ 
الجديد  الخط  وإدخال  وقت  أسرع 
المياه  توزيع  و  نقل  منظومة  في 
الموعد  قبل  الشارقة  إمارة  في 

المحدد.
تواصل  الهيئة  أن  وأكد   
جهودها لتعزيز وتقوية شبكات نقل 
وتوزيع المياه في كافة مناطق إمارة 
الشارقة ، ضمن خطة محددة لتوفير 
التنمية  وتحقيق  المياه  إمدادات 
المتكاملة  واإلدارة  المستدامة، 
المحدودة،  الطبيعية  المائية  للموارد 
التي  التقليدية،  غير  المياه  وموارد 
وإعادة  المحالة  المياه  تشمل 
الصحي  الصرف  مياه  استخدام 

المعالجة بشكل فعال.

47



طوائ  إدارة  تسلمت   
توليد  وحدة  أول  بالهيئة   الكهرباء 
كيوفولت   1500 قدرتها  متنقلة 
حاالت  في  اإلدارة  اعمال  لدعم 
الطوارئ حيث يمكن من خالل هذه 
منزل   50 من  أكثر  تغذية  المحطة 
بالكهرباء في الحاالت الطارئة وذلك 
لتقديم  الهيئة  استراتيجية  اطار  في 

كهرباء الشارقة تزود إدارة الطواري بأول وحدة 
توليد متنقلة بقدرة 1500 كيلوفولت

حيث  للمشتركين  الخدمات  أفضل 
الكهربائية  الطاقة  مولدات  تعتبر 
إحدى وسائل تأمين التيار الكهربائي 
في حاالت الصيانة الطارئة. وأوضح 
مدير  كرم  عبدالرحمن  المهندس 
المولدات  أن  الكهرباء  طوارئ  إدارة 
الكهربائية تعتبر إحدى البدائل التي 
تستخدمها الهيئة في حاالت الصيانة 

بحيث  الكهربائي  للتيار  الطارئة  
تتحرك فرق الطوارئ ومعها إحدى 
االبالغ  حالة  في  فورا  المولدات 
توصيل  ويتم  طارئة  حاالت  اية  عن 
المولد بمحطات التوزيع إلعادة التيار 
حتى  للمشتركين  بسرعة  المؤقت 

االنتهاء من الصيانة.
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وأكد أن الهيئة تبذل جهودا   
طارئة،  ظروف  أية  لمواجهة  كبيرة 
اإلمكانيات،  توفير  على  وتعمل 
الفنية  الكفاءات  أفضل  واختيار 
في  للعمل  وتأهيلها،  وتدريبها 
أعلى  وتراعي  الصيانة  أقسام 
العمل  في  والجودة  األمان  نظم 

لمواجهة أية ظروف طارئة.

الصيانة  أعمال  أن  وأضاف   
والوصالت  للخطوط  الطارئة 
تنفذها  التي  الكهربائية  والمحوالت 
الهيئة في مدينة الشارقة ، تتضمن 
الوصالت  من  عدد  وتغيير  تجديد 
من   عدد  واستبدال  والكابالت 
المحوالت بأخرى جديدة وذلك في 

وأشار  القديم  المناطق  من  عدد 
لتطوير  تسعى  الهيئة  أن  إلى 
العمليات التشغيلية والفنية، وتوفير 
والصيانة  التشغيل  مستلزمات 
من  ومنعها  األعطال  من  للتقليل 
الفنية  المناورات  جميع  إجراء  خالل 
الالزمة لذلك، باإلضافة إلى مراجعة 
وتطوير  الصيانة  برامج  وتنفيذ 
وتحسين الشبكة الكهربائية والتعامل 
الطارئة النقطاع  الحاالت  مع بعض 
التيار الكهربائي بأسرع وقت ممكن 

.
الهيئة  أن  إلى  واشار   
األخرى  المولدات  من  عدد  لديها 
كيلوفولت   500 قدرتها  المولدات 
استخدامها  يتم  كيلوفولت  و250 

حدوث  أثناء  المناطق  مختلف  في 
أية طوارئ مؤكدًا أن وحدة التوليد 
إلدارة  كبيرة  إضافة  تعتبر  الجديدة 

الطوارئ وستخدم كافة المناطق.

المهندس عبدالرحمن كرم
مدير مكاتب طوارئ الكهرباء
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أعلنت إدارة الدراسات والبحوث   
الشارقة  وغاز  ومياه  كهرباء  بهيئة 
أبحاث   7 عدد  في  العمل  تطور  عن 
مع  بالتعاون  الهيئة  تنفذها  ودراسات 
العمل  مجاالت  في  الشارقة  جامعة 
إنجاز %91.25 من  تم  المختلفة حيث 
وممارسات  سياسات  تطوير  دراسة 
في  الرمادية  المياه  استخدام  إعادة 
التوزيع  دراسة  من   90% الشارقة، 
ونوعية  لمناسيب  المكاني   - الزماني 
و93%  الشارقة،  في  الجوفية  المياه 
دوران  نمذجة  البحثي  المشروع  من 
الحمرية  بحيرة  في  المياه  وجودة 
وحولها و%80 من نظام تكييف هواء 
الشمسي،  الحراري  باالمتصاص  مبرد 
و%74.29 من دراسة المجمع الحراري 

 88% و  وإنجاز،  الهجين  الكهروضوئي 
باستخدام  الطلب  إدارة  دراسة  من 
المستقلة،  الهجينة  الطاقة  أنظمة 
االقتصادي  التحليل  دراسة  و%16 من 
استخالص  ألنظمة  والبيئي  التقني 
في  الهواء  من  للشرب  الصالح  الماء 
في  والرطبة  الجوية  الظروف  ظل 
التعاون  إطار  في  وذلك  الشارقة 
العلمي المشترك بين الهيئة وجامعة 
التكنولوجيا  في  واالستفادة  الشارقة 

المتقدمة 
ميادة  المهندسة   وأكدت   
والدراسات  البحوث  إدارة  مدير  البردان 
أهم  من  يعتبر  العلمي،  البحث  أن 
الوسائل التي تعتمد عليها الهيئة في 
الخيار  وتعتبر  والتقدم  التطوير  تحقيق 

اإلستراتيجية  الخطط  لوضع  األفضل 
تبني  خالل  من  الواقع،  أرض  على 
على  واالعتماد  العلمية،  المنهجية 
لنسرع  العلمية،  والدراسات  البحوث 
الريادة والتميز في  اتجاه  الخطى في 
بتوجيهات  وذلك  الهيئة  عمل  مجاالت 
الشيخ  السمو  صاحب  من  ودعم 
القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور 
حاكم  لالتحاد  األعلى  المجلس  عضو 

الشارقة.
التي  الدراسات  ان  وأضافت   
جامعة  مع  بالتعاون  الهيئة  تنفذها 
الشارقة تهدف لخدمة القضايا الحيوية 
وتطوير  تنمية  في  والمساهمة 
إمارة  احتياجات  وبلورة  المجتمع، 
وتحلية  الطاقة  مجاالت  في  الشارقة 

بنسبة تجاوزت 91 %  كهرباء الشارقة
تعلن تطوير 7 مشروعات بحثية مع جامعة الشارقة
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المياه، موكدة أن التعاون مستمر مع 
من  مزيد  اقتراح  خالل  من  الجامعة 
التي  البحثية  والموضوعات  األفكار 
تنفيذها  في  والبدء  دراستها  سيتم 

خالل المرحلة المقبلة.
أهم  من  أن  إلى  وأشارت   
الجاري  المشتركة  البحثية  المشروعات 
تنفيذها حاليًا في مجال المياه تتضمن 
مياه  وجودة  بحركة  المتعلق  البحث 
البحر حول محطة الحمرية لتحلية المياه 
في الشارقة، حيث يتم حاليًا دراسة تأثير 
المحيطة  المنطقة  في  المياه  حركة 
بالمحطة على جودة المياه المستخدمة 
فيها من قبل فريق مشترك من هيئة 
وجامعة  الشارقة  وغاز  ومياه  كهرباء 
نموذج  تطوير  خالل  من  الشارقة 
المنطقة  في  للمياه  هيدروديناميكي 
المياه  جودة  من  بذلك  يتعلق  وما 
المياه  وجودة  المائية  الديناميكا  لفهم 
ومصادر التلوث المحتملة، كذلك البحث 
المكاني  الزماني-  بالتوزيع  المرتبط 
في  الجوفية  المياه  ونوعية  لمناسيب 
من  البيانات  جمع  يتضمن  الشارقة، 
مناطق  والمنتشرة في  المتوفرة  اآلبار 
هذه  لتحليل  الشارقة  في  مختلفة 
خرائط  صورة  في  وإعدادها  البيانات 
المكاني   - الزماني  التوزيع  توضح 
مما  الجوفية  المياه  ونوعية  لمناسيب 
لإلدارة  المبذولة  الجهود  في  يسهم 

المستدامة لموارد المياه في الشارقة.
البحثية  المشروعات  وتشمل   
تطوير  دراسة   ، المياه  مجال  في 
استخدام  إعادة  وممارسات  سياسات 
أن  حيث  الشارقة،  في  الرمادية  المياه 
إعادة تدوير المياه الرمادية تؤدي إلى 
تقليل الطلب على تحلية المياه وتقليل 
استهالك المياه الجوفية، ويعمل اآلن 
الشارقة  جامعة  من  مشترك  فريق 
الشارقة  وغاز  ومياه  كهرباء  وهيئة 
المياه  تدوير  إعادة  نظام  لتقييم 
وتطويره واقتراح التعديالت والتحسينات 
المناسبة، باإلضافة إلى دراسة أساليب 
وتقنيات معالجة المياه الرمادية واقتراح 
األنسب منها لالستخدام في الشارقة.
الدراسات  أحد  تهتم  كذلك   
والبيئي  التقني  االقتصادي  بالتحليل 
)إنتاج  للشرب  الصالح  الهواء  ألنظمة 
المياه من الهواء الرطب(، وهي عبارة 
تعاوني  بحثي  مشروع  تطوير  عن 
الهواء  وحدات  وتحسين  أداء  حول 
الظروف  ظل  في  للشرب  الصالح 
الشارقة. ويهدف  الجوية والرطبة في 
مستدام  نظام  تطوير  إلى  المشروع 
من  ونظيفة  عذبة  شرب  مياه  إلنتاج 
الهواء الرطب باستخدام نظام الطاقة 

المتجددة والنظيفة.
وفي مجال الطاقة تشمل المشروعات 
البحثية التي تنفذها الهيئة مع جامعة 

الشارقة، الدراسة الخاصة بنظام تكييف 
الشمسية،  بالطاقة  يعمل  مبرد  هواء 
تبريد  نظام  تصميم  بهدف  وذلك 
بسعة  الشمسي  الحراري  باالمتصاص 
الشارقة، من خالل  إمارة  10 طن في 
لتحسين  والنمذجة  المحاكاة  تحليل 
نظام التبريد الشمسي، وكذلك إعداد 
ظروف  ظل  في  النظام  أداء  واختبار 
الدراسات  ومن  اإلمارة،  في  الطقس 
المجمع  دراسة  تنفيذها  يتم  التي 
وفًقا  الهجين،  الكهروضوئي  الحراري 
اإلمارات  لدولة  االستراتيجية  للرؤية 
العربية المتحدة نحو تنفيذ مصادر بديلة 
المجمعات  ستساعد  حيث  للطاقة، 
على  الهجينة  الكهروضوئية  الحرارية 
المتجددة  الطاقة  تغلغل  زيادة 
وتوظيف المزيد من الطاقة الشمسية 
الكهرباء،  وتطبيقات  المياه  لتسخين 
واستكشاف أقصى إمكانات االستفادة 
بهذه الحلول غير التقليدية في واقع 
المتحدة.  العربية  اإلمارات  بدولة  الحياة 
كما تعمل دراسات أخرى على تحويل 
حرارية  طاقة  إلى  الشمسية  الطاقة 
في  الحال  هو  كما  كهربائية  طاقة  أو 
الشمسي  والمبرد  الشمسي  السخان 
المركزة  الشمسية  الطاقة  ومحطة 

)CSP( والطاقة الكهروضوئية. 
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أعلنت إدارة خدمات الكهرباء   
بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن 
تنفيذ مشروعات إنارة الشوارع في 
مناطق المورده 1 إلى 8 في ضاحية 
السيوح حيث تم تركيب 663 عمود 
 3.242 بطول  كايبالت  وتميد  إنارة 
كم بتكلفة تجاوزت 86630. مليون 
درهم وذلك منذ بداية العام الحالي 

وحتى شهر أغسطس الجاري.
المهندس  الدكتور  وأكد   
حسن الزرعوني مدير إدارة خدمات 
الكهرباء  أن الهيئة مستمرة في تنفيذ 
والطرق  الشوارع  إنارة  مشروعات 
التي تعتبر من المشروعات الحيوية 
التي توفر األمن والسالمة للسكان 
الشارقة  إمارة  مناطق  كافة  في 
ودفع عجلة التنمية المستدامة كما 
أعمدة  في  التصميم  مراعاة  تتم 
في  المستخدمة  والمصابيح  اإلنارة 
تعمل  الهيئة  أن  وأكد  اإلضاءة. 
على تنفيذ رؤى وتوجيهات صاحب 
بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو 
المجلس  عضو  القاسمي  محمد 
األعلى لالتحاد حاكم الشارقة إلنارة 
الطرق والشوارع في كافة المناطق 
ومراعاة  عالية  وجودة  بمواصفات 
كافة  واتخاذ  الجمالي  الشكل 
وتطبيق  والسالمة   األمن  إجراءات 
في  المستخدمة  التقنيات  أحدث 
هذا المجال وتركيب مصابيح حديثة 
بحيث   ،  )LED( للطاقة  وموفرة 

التي  التطوير  حالة  مع  تتناسب 
كافة  في  الشارقة  إمارة  تشهدها 
مناطقها، مشيرًا إلى أن مشروعات 
إنارة الشوارع والطرق مستمرة في 
جميع المناطق بالشارقة وفق خطة 
ومواصفات  محدد  زمني  وجدول 
السريعة  الطرق  مع  تتناسب 
والجانبية، مشيرًا  الرئيسية  والشوارع 
إنارة  مشروعات  تنفيذ  أن  إلى 
الشوارع يتم تحت إشراف كامل من 
والتأكد  بالهيئة  المتخصصة  الفرق 

من مطابقته ألفضل المواصفات.
هدى  المهندسة  وأوضحت   
الكهرباء  الطاهري من إدارة خدمات 
الشوارع  إنارة  مشروعات  تنفيذ  أن 
في إمارة الشارقة يتم من خالل فرق 
معدات  وباستخدام  مدربة  عمل 
المواصفات  أفضل  وفق  حديثة  
للمناطق  شاملة  دراسات  ووفق 
وفصل  تشغيل  ويتم  واحتياجاتها 
التيار الكهربائي بجميع أعمدة اإلنارة 
الوقت  منظم  خالل  من  أتوماتيكيًا 
وتتم  المناطق  بجميع  الموجود 

متابعته وصيانته بصفة دورية.
إنجاز  تم  انه  إلى  وأشارت   
عدا  فيما    1-8 المورده من  مناطق 
وشارع   6 الموردة  في  واحد  شارع 
في الموردة 8  تم تركيب األعمدة 
استكمال  على  العمل  وجاري 
الدراسات الالزمة لتغذيتهم بالكهرباء.

بتركيب 663 عمود وتمديد كايبالت بطول 
يتجاوز 30 كم 

كهرباء الشارقة تنجز إنارة مناطق 
الموردة بضاحية السيوح

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

محطات لتوزيع الكهرباء. 
مي  المهندسة  وأوضحت   
أن  الهندسي  التخيل  مدير  الليم 
السمو  صاحب  ومتابعة  دعم 
محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ 

األعلى  المجلس  عضو  القاسمي 
تشكل  المستمرة  الشارقة  حاكم 
الجهد  من  مزيد  لبذل  كبيرًا  حافزًا 
وانجاز  الشبكات  وتعديل  لتطوير 
كافة  وتوفير  المحطات  مشروعات 
المتطلبات الالزمة النجاز المشروعات 
التي تضمن  اإلجراءات  كافة  واتخاذ 
جودة  بأفضل  الخدمات  توفير 
للتوسعات  الالزمة  الطاقة  وتوفير 
ومواكبة  التطويرية  والمشروعات 
والنهضة  العمرانية  التوسعات 
واالجتماعية  والصناعية  االقتصادية 

التي تشهدها إمارة الشارقة .
الهيئة  أن  إلى  وأشارت   
الخدمات  لتوفير  تولي اهتمامًا كبيرًا 
الجديدة  التطويرية  للمشروعات 
وتطوير الخدمات في كافة مجاالت 
الحالية  خططها  ضمن  عملها 
والمستقبلية، من أجل مواكبة النمو 

التوسع  وحركة  لألحمال  المطرد 
إلى  الفتة  والسكاني،  العمراني 
في  ستساهم  المشاريع  تلك  أن 
المناطق  على  األحمال  تخفيف 

وتزويد المناطق الجديدة بالكهرباء. 

المشاريع  أن  وأضافت   
التطويرية والمحطات الجديدة التي 
تم انجازها وفق جدول زمني وبجودة 
وكفاءة عالية ستساهم في تحقيق 
الكهرباء  لشبكة  واالستقرار  الثبات 
مناطق  عدة  في  األحمال  وتوزيع 
وأشارت إلى أن الهيئة تحرص على 
توفير كافة اإلمكانات ومراعاة أعلى  
 ، العمل  والجودة في  األمان  نظم 
بأعلى  الكهربائية  الشبكة  وتشغيل 
مستويات األداء فنيا كما تعمل على 
تنفيذ كافة الدراسات الالزمة لتطوير 
والتوزيع  النقل  شبكات  وتوسعة 
الكهرباء  وتوليد  تشغيل  وأنظمة 
وتعزيز  الكفاءة  مستوى  ورفع 
معدالت  لتلبية  المحطات  قدرات 

الطلب المتزايد على الكهرباء.

المهندسة مي الليم 
مدير التخيل الهندسي 

كهرباء الشارقة تنجز 6 محطات توزيع 
جهد 33 كيلو فولت منذ بداية 2021
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المنطقة  إدارة  أنجزت   
وغاز  ومياه  كهرباء  بهيئة  الوسطى 
الشارقة تركيب وتشغيل  اإلنارة لعدد 
14 مشروع للطرق والشعبيات ضمن 
حدود إدارة المنطقة الوسطى حيث 
تم تركيب 2865 عمود إنارة بتكلفة 
وتم  درهم  مليون   23.145 تجاوزت 
تمديد كايبالت بطول 133.600 كم 
العام  األول من  النصف  ذلك خالل 
خليفة  المهندس  وأكد  الجاري. 
محمد الطنيجي مدير إدارة المنطقة 

وغاز  ومياه  كهرباء  بهيئة  الوسطى 
الشارقة أن مشروعات إنارة الشوارع 
المنطقة  في  مستمرة  والطرق 
وجدول  خطة  وفق  الوسطى 
عالية  وجودة  وبمواصفات  زمني 
والمصابيح  الكشافات  وباستخدام 
تتناسب مع  للطاقة والتي  الموفرة 
الرئيسية  والشوارع  السريعة  الطرق 
للمناطق  اإلنارة  وتوفير  والجانبية، 
أفضل  تقديم  في  يسهم  بما   ،
الخدمات بأحدث معايير التكنولوجيا، 

لتلبية احتياجات السكان، وتعزيز البنى 
التحتية، وتطوير مرافقها مشيرًا إلى 
ضمن  تندرج  اإلنارة  مشروعات  أن 
تواصل  التي  الحيوية  المشروعات 
مدن  كافة  في  تنفيذها  الهيئة  

ومناطق اإلمارة.

مشروعات  أن  إلى  وأشار   
اإلنارة التي تم تنفيذها ضمن حدود 
طريق  تضمنت  الوسطى  امنطقة 
 340 تركيب  تم  حيث  سهيلة  جسر 

بتركيب 2865 عمود وتكلفة 23.145 مليون درهم
كهرباء الشارقة تنفذ 14 مشروع

إلنارة الطرق والشعبيات بالمنطقة الوسطى 

54



عمود   200 شوكة  وطريق  عمود 
مليحة  لشعبية  المؤدي  والطريق 
 41 مليحة  وشعبية   23 الغربية 
وشعبية فلي 39 وحي البستان 116 
وشعبية   362 الزعفران  تل  وحي 
وشاح 39 وشعبية زبيدة 63 وشعبية 
الحصن  وشعبية   138 مسند  طوي 
ومصلى العيد 323 وشعبية طوي 
سويدان 32 وطريق البطايح - نزوى 
لسباقات  الذيد  ومضمار   1,072

الهجن 80 .

المشروعات  هذه  ان  وأكد   
تم تنفيذها وفق أفضل المواصفات 
أعمدة  وتركيب  بالشبكة  وربطها 
متر   6 بين  تتراوح  األطوال  مختلفة 
إلى 14 متر حسب المناطق والموقع 

موفرة  ومصابيح  كشافات  وتركيب 
المشروعات  ضمن  وذلك  للطاقة 
على  الهيئة  تعمل  التي  التطويرية 
هذه  في  األهالي  لخدمة  تنفيذها 
والسالمة  األمن  وتوفير  المناطق 

لسائقي السيارات على الطرق. 

وأضاف  أن تنفيذ مشروعات   
المنطقة  في  الشوارع  إنارة 
الوسطى يتم من خالل فرق عمل 
اإلجراءات  كافة  توفير  ويتم  مدربة 
على  للحفاظ  والوقائية  اإلحترازية 
أفراد  وسالمة  وصحتهم  سالمتهم 
المجتمع وباستخدام معدات حديثة  
ووفق  المواصفات  أفضل  وفق 
دراسات شاملة للمناطق واحتياجاتها 
ويتم تشغيل وفصل التيار الكهربائي 

المهندس خليفة محمد الطنيجي
مدير إدارة المنطقة الوسطى

من  أتوماتيكيًا  اإلنارة  أعمدة  بجميع 
خالل منظم الوقت الموجود بجميع 
وصيانته  متابعته  وتتم  المناطق 

بصفة دورية.
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خورفكان  إدارة  كشفت   
الشارقة  بهيئة كهرباء ومياه وغاز 
 678 عدد  وتشغيل  تركيب  عن 
عمود إنارة بخورفكان ودبا الحصن 
وذلك  كشاف   208 واستبدال 
والسالمة  األمن  توفير  بهدف 
والجمالي  الحضاري  والمظهر 
في مناطق مدينة خورفكان ودبا 
الحصن . وأوضح المهندس أحمد 
أن  خورفكان  إدارة  مدير  المال 
قسم إنارة الطرق نفذ مشروعات  
بشعبيات  داخلية  شوارع  إلنارة 
تم  حيث  الحصن  ودبا  خورفكان 
وملحقاتها  اإلنارة  أعمدة  تركيب 

بهدف توفير األمن والسالمة والمظهر الحضاري
 كهرباء الشارقة تنجز تركيب وتشغيل  
678 عمود إنارة بخورفكان ودبا الحصن

و  وتشغيلها  الكهرباء  وتوصيل 
إنارة  مشروع  أعمال  جميع  تنفيذ 
الحصن  بدبا  الداخلية  الشوارع 
الدوب،   ( وشعبيات  مناطق  في 
والسيح  الشمالي  المهلب، 
دبا  ميناء  إنارة  تطوير  وكذلك 
عدد  تركيب  تم  حيث   ) الحصن 
)302( عمود وعدد )317( كشاف 
إنارة موفر للطاقة  LED  وتمديد 

كيبالت بطول 11000 متر.

وأضاف أنه تم اإلنتهاء من   
بمنطقتي  الداخلية  الشوارع  إنارة 
بخورفكان  والزبارة  اللؤلؤية 

وعدد  إنارة  عمود   )368( بعدد 
للطاقة  موفر  كشاف   )368(
بطول  كيبالت  LED  وتمديد 
12500 متر ، كما تمت إنارة المقبرة 
إنارة  بأعمدة  بالعوينات  الجديدة 
بعدد  الشمسية  بالطاقة  تعمل 

)8( أعمدة إنارة.

ضمن  أنه  إلى  وأشار   
بالشوارع  اإلنارة  تطوير  مشروع 
الداخلية تم إستبدال عدد )208( 
الزئبق  بخار  نوع  من  كشاف 
 LED للطاقة  موفرة  بكشافات 

بمنطقة القادسية بخورفكان.

مشروعات  أن  وأكد    
الضرورية  المشروعات  من  اإلنارة 
وتوفير  السكنية  األحياء  لتجميل 
السيارات  لسائقي  واألمان  األمن 
التنمية  عجلة  ودفع  وللمشاه 
التصميم  مراعاة  وتم  المستمرة 
اإلنارة  أعمدة  في  الجمالي 
في  المستخدمة  واللمبات 

اإلضاءة.

المهندس أحمد المال 
مدير إدارة خورفكان
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عقدت إدارة الخدمات المشتركة   
اجتماع  الشارقة  وغاز  ومياه  كهرباء  بهيئة 
مع االدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة 
الخاصة  المحاور  من  عدد  لمناقشة 
األمن  أنظمة  ومتطلبات  بمستجدات 
والسالمة في المنشآت وتطويرهاللحفاظ 
على األرواح والممتلكات.   ترأس االجتماع 
النقبي مدير عام  العقيد سامي  سعادة 
اإلدارة العامة للدفاع المدني ومريم عبيد 
بن هاشم مدير إدارة الخدمات المشتركة 

بالهيئة
هاشم  بن  عبيد  مريم  وأكدت   
بهيئة  المشتركة  الخدمات  إدارة  مدير 
الهيئة   أن  الشارقة  وغاز  ومياه  كهرباء 
بين  التفاهم  أوجه  تعزيز  على  تحرص 
االستراتيجية  الشراكة  وتحقيق  الطرفين، 

التي  التنموية  المبادرات  ودعم  المثمرة، 
وتطوير  الشارقة،  إمارة  قاطني  تخدم 
األهداف  لتحقيق  ودائمة  بناءة  عالقات 
تنظيم  على  معًا  والعمل  المشتركة، 
األمن  أنظمة  تركيب  وضوابط  إجراءات 
على  للحفاظ  تنفيذها  وآلية  والسالمة، 

األرواح والممتلكات.
خالل  تم  أنه  إلى  وأشارت   
المحاور  من  عدد  مناقشة  االجتماع 
الحريق  مياه  مضخات  حمولة  تضمنت  
من  الحماية  أنظمة  لربط  »أمان«  ونظام 
الحريق في المباني مع غرفة التحكم في 
بالتعاقد  المالك  وقيام   ، المدني  الدفاع 
وتثقيف  متخصصة  صيانة  شركات  مع 
تركيب  بضرورة  عليهم  التعميم  و  المالك 
نظام »أمان« خاصة في المشاريع التجارية 

كهرباء الشارقة تبحث مع اإلدارة العامة للدفاع المدني
مستجدات أنظمة األمن والسالمة

الحريق  وكاشفات  وطفايات  والصناعية 
في المنازل والربط اإللكتروني وقطر خط 
سحب وعداد مضخة مياه الحريق وخزانات 
المياه  بشبكة  موصولة  الغير  الحريق  مياه 
وغرفة المضخات في السرداب والمشاريع 
الصناعية التي ال يتطلب فيها مياه للحريق 
والممرات  الخدمات  أبواب  وموصفات 
غرف  في  الحريق  أنظمة  وفحص 
المحوالت وآلية إعادة التيار الكهربائي بعد 
مولد  تركيب  ومتطلبات  الحريق  حصول 
كهربائي إحتياطي وإعتماد أنظمة الحريق 
في المناطق الغير متوفر فيها شبكة الغاز 
توصيل  أنظمة سالمة  وتطوير  الطبيعي 

الغاز الطبيعي.
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بهيئة  الوسطى  المنطقة  إدارة  من  وفد  زار   
بهدف  البطائح  بلدية  مقر  الشارقة  وغاز  ومياه  كهرباء 
لتسهيل  الجانبين  بين  التعاون  وسبل  العالقات  تعزيز 
تساهم  التي  الحكومية  والمشاريع  الخدمات  اجراءات 

في تطوير وخدمة منطقة البطائح وسكانها. 
وغاز  ومياه  كهرباء  هيئة  من  االجتماع  حضر   
إدارة  الطنيجي مدير  المهندس خليفة محمد  الشارقة 
علي  يوسف  أحمد  والمهندس  الوسطى  المنطقة 
مسؤول قسم الدراسات ومن البلدية عبدالله سلطان 
بن  وسالم  البطائح  بلدية  مدير  الكتبي  سلومه  بن 
بن  الله  عبد  ومحمد  البطائح  بلدية  مدير  نائب  الرشيد 

شليس رئيس المجلس البلدي بمنطقة البطائح.

الطنيجي  محمد  خليفة  المهندس  وأوضح   
واإلجراءات  اآلليات  مناقشة  االجتماع  خالل  تم  أنه 
لتيسير الخدمات لكال الطرفين و توضيح استراتيجيات 
السبل  كافة  وطرح   ، الطرق  وصيانة  ورصف  تمهيد 
واإلمكانيات التي تساهم في تيسير  الخدمات التي 

تقدمها الهيئة والبلدية.

إدارة المنطقة الوسطى تبحث مع بلدية البطائح
تسهيل االجراءات وتطوير الخدمات
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المشتركة  الخدمات  إدارة  أعلنت   
بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بالتعاون 
مع دائرة الخدمات االجتماعية عن تعديل 
مستفيدي  عن  االستعالم  إجراءات 
اإلعانات االجتماعية لالستفادة من الخصم 
المستحق الخاص باعتماد تصاميم الكهرباء 
لمساكنهم  الطبيعي  والغاز  والمياه 
الخدمات من  إنجاز  تسريع  بهدف  الخاصة 
المستفيدين  تخدم  جديدة  آلية  خالل  
في مراحل بناء البيوت السكنية، وتفعيل 

االتصال المباشر بين الجهتين.
هاشم  بن  عبيد  مريم  وأوضحت   
تم  أنه  المشتركة  الخدمات  إدارة  مدير 
تفعيل التعاون بين الهيئة ودائرة الخدمات 
االجتماعية وتم عقد عدد من االجتماعات 
إدارة الخدمات المشتركة  بين  التشاورية 
بالهيئة وممثلي دائرة الخدمات االجتماعية 
والوسائل  اآلليات  أفضل  لمناقشة 
االعانات  من  المستفيدين  على  للتيسير 

البيوت  بناء  مراحل  في  االجتماعية 
التوصل  وتم    ، بهم  الخاصة  السكنية 
المباشر  االلكتروني  االتصال  تفعيل  إلى  
االستفادة  عملية  لتسهيل  الجانبين  بين 
عند  للمستفيدين  المستحق  الخصم  من 
اعتماد تصاميم الكهرباء والمياه والغاز من 
موظفي  من  لعدد  الصالحية  منح  خالل 
إلى  دائرة الخدمات المشتركة  للدخول 
نظام االعانات االجتماعية للتأكد من بيانات 
الى  مراجعة  الحاجة  دون  المستفيدين، 
اي  دائرة الخدمات االجتماعية  وتقديم 
الخصم  على  للحصول  إضافية  مستندات 

المقرر على رسوم اعتماد المخططات.
احتساب  عند  انه  إلى  وأشارت   
 ، الكهرباء    ( المخططات  اعتماد  رسوم 
يتم  كاملًة  الطبيعي(  الغاز   ، المياه 
اعتماد  رسوم  قيمة  من   )25%( خصم 
خدمات  من  للمستفيدين  المخططات 

االعانات االجتماعية .

مريم عبيد بن هاشم
مدير إدارة الخدمات المشتركة 

الخاصة   أن  اإلجراءات  وأضافت   
بتقديم طلب اعتماد مخططات الخدمات 
)الكهرباء ، المياه ، الغاز الطبيعي( للمشاريع 
عبر  الطلب  تقديم  السكنية ،  تتضمن 
استشاري  طريق  عن  إلكترونية  منصة 
التي  المستندات  تقديم  ويتم  المشروع. 
تشمل تعبئة نموذج طلب الخدمة وصورة 
األرض  خارطة  من  وصورة  المالك  هوية 
الهيئة  في  االستشاري  تسجيل  وبطاقة 
ومخططات الخدمات بصيغة اوتوكاد ويتم 
msd. إرسال الطلب عبر البريد اإللكتروني
في  electronic@sewa.gov.ae للبدء 
واعتماد  وتدقيق  الطلب  إدخال  إجراء 

مخططات الخدمات في الهيئة.

كهرباء الشارقة تعلن تسهيل إجراءات اعتماد 
مخططات المشاريع السكنية للمستفيدين من 

مساعدات دائرة الخدمات االجتماعية
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لهيئة  اإلحصائي  التقرير  أكد   
كميات  أن  الشارقة  وغاز  ومياه  كهرباء 
المياه المنتجة بإمارة الشارقة خالل الستة 
أشهر األولى من العام الحالى بلغت 19 
إنتاج  بمتوسط  جالون  مليون  و166  مليار 
تم  حيث  جالون  مليون   101.17 يومي 
إنتاج 18 مليار و311 ألف جالون من المياه 
مياه  من  جالون  مليون  و855  المحاله 
اآلبار.  وأوضح التقرير أن القطاع السكني 
للمياه  استهالكًا  األكثر  الشارقة  بإمارة 
في  التجاري  والقطاع    63.82% بنسبة 
المركز الثاني بنسبة %21.47 يليه القطاع 
القطاع  ثم  بنسبة   18.10%   الحكومي 
والقطاع   %  4.49 بنسبة  الصناعي 
وأوضحت   .0.05% بنسبة  الزراعي 
إدارة  مدير  البردان  ميادة  المهندسة 

البحوث والدراسات أن الهيئة تعمل على 
التطويرية  والمشروعات  الدراسات  تنفيذ 
لتلبية الطلب المتزايد على المياه . وأشارت 
اإلستفادة  على   تحرص  الهيئة  أن  إلى 
في  اإلحصائية  والمؤشرات  البيانات  من 
وتوسعة  لتطوير  المستقبلي  التخطيط 
تشغيل  وأنظمة  والتوزيع  النقل  شبكات 

محطات المياه.  
على  حريصة  الهيئة  أن  وأكدت   
تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وبأفضل 
جودة ممكنة، وطالبت المشتركين بمراعاة 
األنماط  وتغيير  للمياه  األمثل  االستخدام 
مسؤولة  الغير  االستهالكية  والعادات 
وغرس سلوكيات ترشيد االستهالك للمياه 

في أبناءهم،
مستمرة  الهيئة  أن  وأضافت   

في التخطيط المستقبلي المعتمد على 
في  تساهم  والتي  اإلحصائية  التقارير 
تطوير البنية األساسية وتوفير المعلومات 
الهيئة  مشروعات  جميع  عن  الكافية 
للمشتركين  تقدمها  التي  والخدمات 
التخطيط  في  اإلحصاءات  هذه  وتساهم 
ومشروعاتها  بالهيئة  العمل  نظم  لتطوير 
التقارير  هذه  أن  مؤكدة  المختلفة، 
يتم  كما  بدقة  ومراجعتها  إعدادها  يتم 
منها  لإلستفادة  للمختصين  توفيرها 
وتلقي المقترحات الخاصة بتطويرها ويتم 
الموقع  على  السنوية  االحصائيات  ادراج 
متاحأ  ليكون  للهيئة  الرسمي  االلكتروني 
لجميع الفئات لالطالع على مما يتضمنه 

من معلومات وإحصائيات. 

القطاع السكني األكثر استهالكًا 
كهرباء الشارقة تنتج أكثر من 19 مليار جالون

مياه خالل النصف األول من العام الحالي 

المهندسة ميادة البردان
مدير إدارة البحوث والدراسات 
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الشيخ  السمو  صاحب  إعتمد   
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو 
الشارقة  حاكم  لالتحاد  األعلى  المجلس 
الثانية من قوائم المنح الدراسية  ،القائمة 
  2022  /  2021 للعام   منحة    375 بعدد 
بطلب  تقدموا  الذين  والطالبات  للطالب 
الحصول على المنح الدراسية على موقع 
هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة حيث وجه 
للمنح  المطلوب  المعدل  بتغيير  سموه 
الدراسيةمن %85 إلى %70  ليرتفع عدد 
إلى  قبولهم  تم  الذين  والطالبات  الطلبة 
الشارقة  بجامعتي  لاللتحاق   1163 إلى  

والجامعة األمريكية في الشارقة . 
السويدي  وأوضح سعادة سعيد سلطان 
الشارقة  وغاز  ومياه  كهرباء  هيئة  رئيس 
تفضل  الشارقة  حاكم  السمو  صاحب  أن 
كهرباء  هيئة  بتوجيه  سموه  من  بمكرمة 
طلبات  جميع  بقبول  الشارقة  وغاز  ومياه 
المنح الدراسية التي تم تقديمها بمعدل 
%70 بدال من %85  حيث اعتمد سموه 
القائمة األولى بمعدل ال يقل عن 85% 
سموه  تفضل  واليوم  منحة   788 لعدد 

باعتماد القائمة الثانية لعدد 375 بمعدل 
إلى   اإلجمالي  ليصل   70% عن  اليقل 
المواطنين  من  وطالبة  طالبًا   1163 عدد 
الشارقة والجامعة األمريكية في  بجامعة 

الشارقة.
السمو  صاحب  وتوجيهات  مكرمة  وثمن 
محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ 
حاكم  األعلى  المجلس  عضو  القاسمي 
الشارقة، ودعم سموه الال محدود للطالب 
وتخفيف   ، المتفوقين  وخاصة  والطالبات 
جهود  وتكاتف  األسر،  عن  التعليم  أعباء 
الحكومية  والمؤسسات  والدوائر  الهيئات 
بما  التعليمية،  الفرص  أفضل  لتوفير 
مؤهلة  وطنية  كوادر  إعداد  في  يساهم 
في  خاصة  العمل  سوق  احتياجات  لتلبية 

التخصصات الفنية .
أفضل  يعتبر  المتميز  التعليم  أن  وأكد 
يعتمد  التي  األسس  أهم  واحد  استثمار 
أن  إلى  مشيرا  المستمر،  التطوير  عليها 
الهيئة تعمل على تقديم المنح الدراسية 
الحكومية  الجهات  مختلف  مع  بالتعاون 
بهدف دعم ومساندة الطالب والطالبات 

الالزمة  اإلمكانات  وتوفير  المتفوقين، 
التخصصات  وتوفير  مهاراتهم،  لتنمية 
الالزمة لسوق العمل وتوفير فرص التدريب 
الهيئة  ومشروعات  بإدارات  العملي 
المختلفة، مشيرًا إلى أن التعليم المستمر 
يساهم  والمهارات،  الخبرات  واكتساب 
الحضارية  النهضة  دعم  في  بفاعلية 
دورها  ويعزز  الشارقة   إمارة  الشاملة في 

الريادي على مستوى العالم 
هده  بن  عبدالرحمن  خولة  وأوضحت 
رئيسة شعبة المنح الدراسية بهيئة كهرباء 
اإلعالن عن  بعد  أنه  الشارقة  وغاز  ومياه 
للعام  الدراسية  للمنح  المستحقين  أسماء 
الثانوية   2021 /2022 من طلبة وطالبات 
سيتم ارسال بريد اليكتروني ورسالة نصية 
وفقا  الدراسية  المنح  على  للحاصلين 
خالل  من  تسجيلها  تم  التي  للبيانات 
الموقع االليكتروني .وأكدت أن التسجيل 
لالستفادة من برنامج المنح الدراسية الزال 

مستمر على الموقع االلكتروني للهيئة.

االجمالي يرتفع إلى 1163 بجامعتي الشارقة واألمريكية
حاكم الشارقة يعتمد القائمة الثانية من برنامج المنح الدراسية لعدد 

375 طالبًا وطالبة
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ومياه  كهرباء  هيئة  كرمت   
بعد  األحمد  شريف  الشارقة  وغاز 
مسيرة عطاء بالهيئة استمرت على 
العديد  خاللها  شغل  عاما   39 مدار 
الطوارئ  إدارات  مثل  المناصب  من 
التحديات  وواجه  االتصال  ومركز 
وحقق العديد من اإلنجازات بعالقاته 
المستويات  مختلف  مع  الطيبة 
الوظيفية ومختلف فئات المجتمع  .

سعيد  سعادة  وسلم   
هيئة  رئيس  السويدي  سلطان 
درع  الشارقة  وغاز  ومياه  كهرباء 

عدد  حضور  في  التكريم  وشهادة 
والمسئولين  االدارات  مديري  من 
رئيس  سعادة  وطالب   . بالهيئة 
الشارقة  وغاز  ومياه  كهرباء  هيئة 
مديري اإلدارات بضرورة التعامل مع 
وأن  لهم  وإخوة  كأبناء  الموظفين 
ينقلوا اليهم خبراتهم وتقدم بالشكر 
لشريف األحمد على جهوده الطيبة 
وضرورة  بالهيئة  عمله  خالل مسيرة 
الهيئة  مع  التواصل  في  االستمرار 

وتقديم المشورة للموظفين . 
أن  األحمد  شريف  وأكد   
خاللها   قضى  التي  عمله  مسيرة 

ومياه  كهرباء  هيئة  في  عاما   39
صاحب  قيادة  تحت  الشارقة   وغاز 
السمو الوالد الشيخ الدكتور سلطان 
الله  حفظه  القاسمي  محمد  بن 
ومتابعة  تأسيسها  منذ  ورعاه 
محمد  بن  سلطان  الشيخ  سمو 
العهد  ولي  القاسمي  سلطان  بن 
نائب الحاكم أتاحت له فرصة لخدمة 
أهالي وسكان إمارة الشارقة . مشيرًا 
الثاني  بيته  تعتبر   الهيئة  أن  إلى 
والمواقف  الذكريات  من  فيها  وله 
تعلم  وأنه  تنسى،  ال  التي  الجميلة 
واكتسبت  الكثير  الفترة  تلك  خالل 

بعد مسيرة 39 عامًا من العطاء
كهرباء الشارقة تكرم شريف األحمد 
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وإدارات  أقسام  مختلف  من  خبرات 
العملي  مشواره  بدأ  حيث  الهيئة، 
قسم  في   1982 عام  الهيئة  في 
وبعدها  عام،  لمدة  البشرية  الموارد 
إدارة طوارئ  تكليفه بمسؤولية  تم 
إدارة  ثم  أعوام،  أربعة  لمدة  المياه 
تم   1989 عام  وفي  المتابعة، 
تكليفه  بمسؤولية طوارئ الكهرباء، 
إدارة  مدير  مهام  تولى  ذلك  وبعد 
إلى  إضافة  المساندة  الخدمات 
الكهرباء، وبعد  مهامه في طوارئ 
التنظيمي  الهيكل  على  التعديالت 
للهيئة عام 2014، تولى مهام مدير 

إدارة طوارئ الكهرباء والمياه.
تولى   ،2016 عام  وفي    
مهام مدير إدارة مركز االتصال حتى 
مجال  كل  في  وحقق   1-9-2021
حل  في  وساهم  إنجاز  به  عمل 
لفرق  الصعاب  وتذليل  المشكالت 

العمل وللجماهير.

للهيئة  التوفيق  وتمنى   
وقياداتها وموظفيها لخدمة اإلمارة 

واستمرار في مسيرة التطوير. 
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على  عطائه  مسيرة  امتدت   
الجهد  فيها  بذل  عامًا   39 مدار 
والوقت لم تمنعه المصاعب عن الجد 
طاقاته  ووظف  عمله  في  واالجتهاد 
المشحونة باإلرادة وعالقاته الطيبة مع 
بناء  في  الفئات  مختلف  ومع  زمالئه 
حاضر ومستقبل الهيئة وتقديم المزيد 
من  كثيرًا  وتحمل  االنجاز  من  والمزيد 
خالل  من  وساهم   ، والتحديات  العناء 
التي  المختلفة  الوظيفية  المواقع 
التحق بها في تقدم الهيئة ومسيرتها 
التطويرية ، يعتبر نموذج متفرد ومتميز  
كفاءة  أثبت  الذي  المجتهد  للمواطن 
عالية وقدرة على البذل والعطاء لدعم 

التنمية في كافة المواقع التي عمل 
وقدوة  واعتزاز  فخر  محل  وأصبح  بها 
وصل  التقاعد  سن  وببلوغه  للشباب  
إلى محطة جديدة من محطات الحياة 
من  جديدة  مسيرة  بعدها  من  يبدأ 
العطاء ونلتقي به اليوم لنلقي الضوء 
ونحتفي  الهيئة  في  مسيرته  عى 

بانجازاته. إنه شريف األحمد .

في البداية نود التعرف على أبرز 
في  بها  عملت  التي  المواقع 

الهيئة ؟
المؤسسة  هذه  في  عاما   39 قضيت 
الخدمية في إمارتنا الحبيبة تحت قيادة 

الشيخ  الوالد  السمو  صاحب  سيدي 
القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور 
تأسيسها.  منذ  ورعاه  الله  حفظه 
فيها  ولي  الثاني  بيت  الهيئة  وتعتبر 
التي  الجميلة  الذكريات والمواقف  من 
تعلمت  الفترة  تلك  خالل  تنسى،  ال 
مختلف  من  خبرات  واكتسبت  الكثير 
بدأت  حيث  الهيئة،  وإدارات  أقسام 
عام  الهيئة  في  العملي  مشواري 
1982 في قسم الموارد البشرية لمدة 
إدارة  بمسؤولية  كلفت  وبعدها  عام، 
ثم  أعوام،  أربع  لمدة  المياه  طوارئ 
إدارة المتابعة، وفي عام 1989 كلفت 
بمسؤولية طوارئ الكهرباء، وبعد ذلك 
تم تكليفي بمهام مدير إدارة الخدمات 
في  مهامي  إلى  إضافة  المساندة 
طوارئ الكهرباء، وبعد التعديالت على 
 ،2014 عام  للهيئة  التنظيمي  الهيكل 
طوارئ  إدارة  مدير  بمهام  كلفت 
الكهرباء والمياه. وأخيرا في عام 2016، 
كلفت بمهام مدير إدارة مركز االتصال 

حتى 1-9-2021..

التي  التحديات  أهم  هي  ما 
عملك  مسيرة  خالل  واجهتك  

بالهيئة ؟ 
العمل  في  طويلة  فترة  قضيت 
هذه  في  والعمل  الطوارئ  بإدارة 
ومواجهة  كبير  جهد  يتطلب  اإلدارة 
أسرع  في  عليها  والتغلب  التحديات 
 24 مدار  على  العمل  ويتطلب  وقت 
نتيجة  كبيرة  متعة  أجد  وكنت  ساعة 
ومن  الشارقة  سكان  بخدمة  شعوري 
توفير  المجال  هذا  التحديات في  أهم 
لطبيعة  المناسبة  البشرية  الكفاءات 
حب  وغرس  بالطوارئ  الفني  العمل 
على  وحثهم  فيهم   المهنة  هذه 
في  والتفاني  واإلخالص  التعاون 
عملهم ، ألن هذه الوظيفة تعتبر من 
المهن الشاقة نظرا للمناوبات واختالف 
ساعات العمل عن الموظفين اآلخرين، 

شريف األحمد ..
مسيرة عطاء امتدت على مدار 39 عامًا
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واالضطرار للعمل في مختلف األحوال 
يمثلون جنود  الجوية  فهم  والظروف 
أية  مواجهة  على  تعمل  مجهولة 
ظروف طارئة  وإصالح أية أعطال في 
وكنت  طريقة  وبأفضل  وقت  أسرع 
وكنت  معهم  التواجد  على  حريص 
أشعر بسعادة كبيرة وفرحة عندما ينجز 
وجهود  جهدي  بأن  وأشعر  العمل 
على  وتعمل  ثمارها  تؤتي  زمالئي 
جميع  في  ومتابعتهم  الجماهير  راحة 
األوقات ومرت بنا مواقف وتحديات كبير 

استطعنا تجاوزها بالتعاون واالجتهاد .

انتقلت من الطوارئ للعمل بمركز 
في  انجازاتك  أهم  فما  االتصال 

هذا المجال؟
الجماهير  مع  يتعامل  االتصال  مركز 
ومنذ تكليفي  بتولي مهام مديرإدارة 
تطوير  على  عملت  االتصال  مركز 
المركز إعداد خطة لمراجعة اإلجراءات 
إدارات  كافة  مع  والتواصل  وتحديثها 
لموظفي  تدريب  برامج  إلعداد  الهيئة 
التي  الخدمات  على  للتعرف  المركز 
تقدمها والرد على  المتعاملين بسرعة 
عن  المعلومات  بكافة  وتزويدهم 
بادخال  قمت  كما   ، اإلدارات  مختلف 
مع  آب  الواتس  عبر  التواصل  خدمات 
مبادرة  وإطالق  بالمركز  المتعاملين 
االدارات  من  الموظفين  لتشجيع 
المختلفة على التطوع وتدريبهم أثناء 
الظروف الطارئة مثل األمطار واالرتفاع 
على  للرد  الحرارة  درجات  في  الشديد 
المتعاملين  وشكاوى  استفسارات 
كبيرًا  نجاحًا  المبادرة  هذه  وحققت 
واستقطبت عدد كبير من المتطوعين.

من  أكثر الشخصيات 
في  أثرت  التي 

مسيرتك المهنية ؟ 
التي  القيادات  من  كثير 
الهيئة  مسئولية  تولت 
كبير  فضل  لهم  كان 
الكثير  منهم  وتعلمت 
الرموز  من  ويعتبروا 
أثرت في  التي  الشامخة 
وعلى  الهيئة  مسيرة 
على  سعادة  رأسهم 
أحمد  وسعادة  النومان 
لهم  كان  اللذان  الفردان 
مسيرة  في  كبير  تأثير 
مسيرتي  وفي  الهيئة 
منهم  تعلمت  حيث 
الطيبة  العالقات  اهمية 
واالجتهاد  الزمالء  بين 
العمل  في  واالخالص 
وكان دعمهم لي فدي 
ولجميع  عملي  بداية 

التميز   لتحقيق  كبير  حافز  الموظفين 
وسعادة  خادم  بن  الوليد  وسعادة 
وعلى  مصبح  وأحمد  ديماس  ابراهيم 
منذ  فالهيئة  الكثير  وغيرهم  الشاعر 
في  واضحة  واستراتجيتها  تأسيسها 

نقل الخبرات .

للشباب  نصيحتك  هي  ما 
والموظفين الجدد؟

العمل  في  باإلخالص  الشباب  أنصح 
والتعاون  باستمرار  مهاراتهم  وتطوير 
والعمل بروح الفريق الواحد وال يبخلون 
وذلك  العمل  في  وجهدهم  بوقتهم 
الجميل  ويردوا  التطور  مسيرة  لتستمر 

لقادتهم  الذين ال يبخلون عليهم بشيئ 
فنحن في إمارة  سلطان الخير والعطاء، 
واألصالة، وتقع عليهم مسئولية كبيرة 
للحفاظ على المكتسبات التي تحققت 

واالستمرار في التطوير .

في  المستقبلة  خططك  هي  ما 
حياتك الجديدة؟

ال  الحكومية  الوظيفية  من  التقاعد 
انتهاء مرحلة  وإنما  نهاية مسيرة  يعتبر 
لتبدأ مرحلة أخرى جديدة أساهم فيها 
العمل  خالل  من  وخبرتي  بجهدي 
وإعطاء  االستشارات  وتقديم  الخاص 
وللعالقات  ألسرتي   الوقت  من  مزيد 

اإلجتماعية مع األهل واألصدقاء.
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بهيئة  المياه  إدارة  أنجزت   
تنفيذ  الشارقة  وغاز  ومياه  كهرباء 
استراتيجي  مياه  خط  وتشغيل 
منطقة  إلى  )حمده(  منطقة  من 
كم   56 أجمالي  بطول  )البديع( 
وبتكلفة  وبتكلفة  ملم   800 وقطر 
درهم  مليون   96 قدرها  إجمالية 
غير شاملة لقيمة المواد،  مما يعزز 
في  المياه  مصادر  تنوع  ويضمن 
استمرارية  ويضمن  الشارقة  مدينة 
عصام  المهندس  أوضح  الخدمة. 
إلى  تسعى  الهيئة  أن  المال 
ورفع  المياه  نقل  شبكات  تدعيم 

النمو  لتلبية  المائي،  التدفق  كميات 
مختلف  في  المياه  على  المتسارع 
الهيئة  ووضعت  الشارقة  مناطق 
استراتيجية الستدامة المياه ، وتطوير 
توسعات  تنفيذ  الشبكات من خالل 
ومشاريع تطويرية طموحة لمواكبة 
مسيرة التنمية الشاملة في مجاالت 
االنشائية  والطفرة  التحتية  البنى 
واالقتصادية والحضارية الكبيرة التي 
تشهدها إمارة الشارقة يقيادة صاحب 
بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو 
الملجس  عضو  القاسمي  محمد 

بطول 56 كم وبتكلفة 96 مليون درهم
كهرباء الشارقة تبدأ تشغيل خط مياه استراتيجي

من حمده إلى البديع 
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األعلى حاكم الشارقة. 

الخط  أن  إلى  وأشار   
االستراتيجي الجديد الذي تم انجازه 
الجديدة  المناطق  يخدم  وتشغيله 
كما  خورفكان  طريق  امتداد  على 
الخطوط  من  بعدد  ربطه  يسيتم 
المناطق  من  عدد  لخدمة  القديمة 
على  والشعبيات  السيوح  تتضمن 
الصحراء  ومنتزه  خورفكان  طريق 
بالمنطقة  البردي  ومحمية 

الوسطى.  
 

الجديد  الخط  أن  وأضاف    
تم تنفيذه وفق أفضل المواصفات 

مصنوعة  تمديدات  باستخدام 
المعزول  ستيل  الكاربون  مادة  من 
 ، الصحية  المتطلبات  مع  ليتناسب 
المستخدمة  األنابيب  أكثر  وتعتبر 
للضغوط   تحمل  و  صالبة  و  قوة 
في  الكسر  أو  للتلف  عرضة  أقل  و 
و  سيعزز  مما  المياه.  نقل  مجال 
في  المياه  مصادر  تنوع  يضمن 
استمرارية  لضمان  الشارقة  مدينة 
الخدمة و منع أي انقطاع أو ضعف 

في تدفق المياه.
إلي  المشروع  تقسيم  وتم   
وتم   اإلنجاز  لسرعة  مراحل  ثالثة 
من  واحد  وقت  في  فيها  العمل 
مختلفة   مقاوالت  شركات   3 خالل 

دولتين  من  المواد  استيراد  وتم 
وسرعة  الجودة  لضمان  مختلفتين 
المشروع في  إنجاز  اإلنجاز حيث تم 
زمن قياسي لم يتجاوز عام ونصف. 

المهندس عصام المال

67



بهيئة  خورفكان  إدارة  أنجزت   
توصيل  الشارقة  وغاز  ومياه  كهرباء 
اإلضافية  للمباني  الالزمة  الطاقة 
بجامعة الشارقة، فرع خورفكان والتي 
تم  حيث  ك.ف.،   3600 حمولتها  تبلغ 
 1500 بطاقة  محوالت   3 عدد  تركيب 
بالشبكة  ربطها  وتم  للواحد،  ك.ف.أ 
تمديد  وتم  خاص،  وبمغذي  العامة 
ملم   400 حجم  ك.ف.   11 كيبالت 
محطة  من  متر   2300 بطول  نحاس 
األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا 
وحتى  ك.ف   33/11 البحري  والنقل 
تشغيل  وتم  الجديدة  الجامعة  مباني 

المحوالت . 
مدير  المال  أحمد  المهندس  وأوضح 
تعمل  الهيئة  أن  خورفكان  إدارة 

لكافة  الالزمة  االحتياجات  توفير  على 
في  ومستمرة  الجديدة  المشروعات 
كافة  في  التطوير  مشروعات  تنفيذ 
المناطق لتغطي الطلب المتزايد على 
الطاقة والمياه الستمرار مسيرة التطور 
بقيادة  اإلمارة  تشهده  الذي  واالزدهار 
الدكتور سلطان  الشيخ  السمو  صاحب 
المجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن 

األعلى حاكم الشارقة .
الكابوري  راشد  الدكتور  وأشار   
أن  إلى  خورفكان  إدارة  مدير  نائب 
بمدينة  التطويرية  المشروعات  جميع 
زمني  جدول  وفق  تسير  خورفكان 
التنفيذ  مراحل  متابعة  وتتم  محدد 
التطوير  مشروعات  وتشمل  بدقة 
كافة المناطق في خورفكان وبالتزامن 

إدارة  تقوم  التطوير  مشروعات  مع 
خورفكان بتنفيذ برامج توعية للجماهير 
ترشيد  على  تشجيعهم  تستهدف 
االستهالك واالستخدام األمثل للطاقة 

والمياه . 
تعمل  الجديدة  المحوالت  أن  وأضاف 
وإجراء  تشغيلها  متابعة  ويتم  بكفاءة 
والتأكد  أوقاتها  في  الدورية  الصيانة 
أثناء  والسالمة  األمن  إجراءات  من 

تشغيلها.

الدكتور راشد الكابوري 
نائب مدير إدارة خورفكان

كهرباء الشارقة تنجز تركيب 3 محوالت جديدة
لمباني جامعة الشارقة فرع خورفكان
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المنطقة  إدارة  من  وفد  زار   
وغاز  ومياه  كهرباء  بهيئة  الوسطى 
للماء  االتحاد  هيئة  مقر  الشارقة 
القائمة  التعاون  لتعزيز سبل  والكهرباء 
بين الجانبين.   وتم عقد اجتماع بحضور 
المهندس خليفة محمد الطنيجي مدير 
والمهندس  الوسطى  المنطقة  إدارة 
مدثر  والمهندس  علي  يوسف  أحمد 
الشارقة  وغاز  ومياه  كهرباء  هيئة  من 
اليماحي  حمد  أحمد  والمهندس 
أحمد  وموزة  الكهرباء  مهندسي  كبير 
العبدولي مسؤولة خدمة العمالء من 

هيئة االتحاد للماء والكهرباء.
خليفة  المهندس  وأوضح   

المنطقة  إدارة  مدير  الطنيجي  محمد 
آليات  مناقشة  وتم  الوسطى 
خدمات  طلبات  تقديم  واستراتيجيات 
التابعة  للمناطق  والماء  الكهرباء 
لتطوير  والسعي  الوسطى  للمنطقة 
وتيسير إجراءات طلب الخدمات وإيجاد 

حلول جذرية للمعوقات والتحديات. 
خليفة  المهندس  وأكد   
المنطقة  إدارة  مدير  الطنيجي 
الوسطى حرص اإلدارة لتقديم أفضل 
لرؤية  تحقيقًا  للمتعاملين  الخدمات 
للدوائر  كداعم  تعمل  التي  الهيئة 

الحكومية والمحلية.

خالل زيارة لمقر االتحاد والماء
وفد من إدارة المنطقة الوسطى يبحث التعاون لتسهيل اإلجراءات
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الشارقة  مجلس  أطلق   
هيئة  مع  والتنسيق  الرياضيبالتعاون 
»سباق  الشارقة   وغاز  ومياه  كهرباء 
»أنا  شعار  تحت  للترشيد«  األندية 
جوائز  رصد  تم   حيث  مرّشد«  رياضي 
على  الحرص  ضمن  تشجيعية  مالية 
الرياضي  القطاع  في  الترشيد  أهمية 
البيئة  بأهمية  اإلدراك  ثقافة  ونشر 
والتوعية بأهمية الماء والكهرباء والحث 
والعمل  الموارد  على  الحفاظ  على 
المسؤولية  من  إنطالقا  حمايتها  على 
بالتنسيق  وذلك  المجتمعية  المجلس 
وغاز  ومياه  كهرباء  هيئة  مع  والتعاون 

الشارقة. 

المؤتمر  خالل  ذلك  جاء   
الصحفي الذي نظمه المجلس بقاعة 
الشارقة  سيدات  نادي   في  كنوز 
بحضور سعادة عيسى هالل الحزامي 
رئيس مجلس الشارقة الرياضي والسيد 
المدير  الشامسي  عبدالرحمن  عبدالله 
جمعة  غادة  المهندسة  و  التنفيذي  
الترشيد بهئية كهرباء  سالم مدير إدارة 
سعيد  والسيد  الشارقة  وغاز  ومياه 
والسيد  الرياضي  الخبير  العاجل  علي 
إدارة  مدير  علي  آل  حسين  الله  عبد 
الخدمات المساندة والسيد نبيل محمد 
الرياضة  شؤون  إدارة  مدير  عاشور 
والتطوير والسيد محمد علي بن حماد 

وأعضاء  الحكومي  اإلتصال  إدارة  مدير 
رؤساء  من  وعدد  الترشيد  سباق  لجنة 
األقسام وموظفي المجلس وممثلي 

األندية ووسائل اإلعالم.

الزمنية  الفترة  تحديد  تم  حيث   
سبتمبر   1 من  الفترة  خالل  للسباق 
بالتزامن   2022 سبتمبر   1 إلى   2021
الجديد  الرياضي  الموسم  بدء  مع 
وبمشاركة جميع أندية اإلمارة الباسمة 
ناديًا   24 وعددها  والتخصصية  الرياضية 
محور  تحقيق  حول  أهدافها  وترتكز 
إستراتيجية  لخطة  البيئية  اإلستدامة 
الطاقة  أهمية  قيم  وترسيخ  للمجلس 

رصد جوائز مالية تشجيعية 
كهرباء الشارقة ومجلس الشارقة الرياضي يطلقان

سباق األندية للترشيد تحت شعار » أنا رياضي مرّشد «
لتعزيز الممارسات اإليجابية ونشر الوعي
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المحافظة  وكيفية  حيوي  كعنصر 
عليه وترشيد إستهالك وتقليل األعباء 
الوعى  ونشر  الحكومة،  على  المادية 
الممارسات  تطبيق  فوائد  حول  العام 
والكهرباء  الماء  موارد  لترشيد  السليمة 
تبني  على  الرياضي  المجتمع  وحث 
إستراتيجيات الحفاظ على البيئة وكفاءة 
المشتركين  وتحفيز  الطاقة  إستخدام 

لتبني ممارسات الترشيد.
عبدالله  السيد  ذكر  جانبه،  ومن 
المدير  الشامسي  عبدالرحمن 
وغاز  ومياه  كهرباء  بهيئة  التنفيذي 
للترشيد«  األندية  »سباق  أن  الشارقة 
مع  بالتعاون  المجلس  أطلقه  الذي 
مرّشد«   رياضي  »أنا  شعار  تحت  الهيئة 
في  المنافسة  روح  لتشجيع  يهدف 
وعي  وتنمية  الرياضية  القطاعات 
األفراد والمؤسسات بأهمية االستخدام 
بدور  وأشاد  والمياه.  للطاقة  األمثل 
توجيه  في  الرياضي  الشارقة  مجلس 
المجتمع وتنمية الوعي بهذه القضية 
المسؤولية  منطلق  من  المهمة 
االجتماعية للمؤسسات واستثمار دورها 
في تنمية الوعي بأهمية إتباع أفضل 
خفض  في  تساعد  التي  الوسائل 
والمياه  الطاقة  استهالك  معدالت 
وبالتالي المساهمة في تقليل ظاهرة 

االحتباس الحراري. 

تدعو  المبادرة  أن  وأوضح   
والتقنيات  الطرق  من  لالستفادة 
واتخاذ  للطاقة،  الموفرة  المتطورة 
التي  والتنظيمية  الفنية  اإلجراءات 
الطاقة  استهالك  ترشيد  في  تساهم 
باألندية  استخدامها  كفاءة  وتحسين 
يحتذى  نموذج  تعتبر  أنها  إلى  مشيرًا 
المؤسسات  مع  الجهود  لتضافر  به 
الترشيد  بأهمية  للتوعية  المختلفة  
الطاقة  استهالك  في  واالقتصاد 
الهيئة  تحرص  أنه  مؤكدًا  والمياه،  
على المشاركة ودعم كافة المبادرات 

ترشيد  في  تساهم  التي  والفعاليات 
الحيوية  والقضايا  الطاقة  استهالك 
في المجتمع، وذلك انطالقا من رؤية 
الدكتور سلطان  الشيخ  السمو  صاحب 
المجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن 
بضرورة  الشارقة  حاكم  لالتحاد  األعلى 
كافة  بين  والتواصل  التعاون  تعزيز 
في  والمؤسسات  والهيئات  الدوائر 
بقضايا  الوعي  لتنمية  الشارقة  إمارة 
سمو  وتوجيهات  الحيوية  المجتمع 
سلطان  بن  محمد  بن  سلطان  الشيخ 
حاكم  ونائب  عهد  ولي  القاسمي 
على  الحفاظ  على  بالعمل  الشارقة 
الطاقة  وتوفير  الطبيعية  الموارد 
لمواصلة مسيرة التطور واالزدهار الذي 

تشهده إمارة الشارقة . 
عيسى  سعادة  وأشار    
هالل الحزامي رئيس المجلس أنه يأتي 
هذا السباق ليتماشى مع رؤية الشارقة 
ضمنها  ومن  الرياضية  للثقافة  عاصمة 
أدوار  ضمن  أنه  كما  الترشيد،  ثقافة 
المجلس المجتمعية وترجمة للتوجيهات 
السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور 

عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان 
في  الشارقة  حاكم  األعلى  المجلس 
تنظيم مبادرة ساعة الترشيد في األول 
من يوليو من كل عام ومتابعة سمو 
سلطان  بن  محمد  بن  سلطان  الشيخ 
حاكم  ونائب  عهد  ولي  القاسمي 
التنفيذي من  الشارقة رئيس المجلس 
رياضية سليمة  بيئة صحية  خالل توفير 
المجلس  ينظم  حيث  اإلمارة،  ألندية 
رياضي  »أنا  شعار  تحت   السباق  هذا 
والتخصصية  الرياضية  لألندية  مرّشد« 
المحلي  والمجتمع  الشارقة  بإمارة 
على  المختلفة  والقطاعات  والرياضي 
سبتمبر  حتى  الرياضي  الموسم  مدار 
2022 لتشجيعهم وحثهم على تطبيق 
إستهالك  لترشيد  الممارسات  أفضل 

الكهرباء والمياه وكفاءة الطاقة.
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الطوارئ  قسم  فرق  أنجزت   
صيانة  الوسطى  المنطقة  بإدارة 
شهر  خالل  طارئة  حالة   )46( عدد 
إطار  في  وذلك   2021 أغسطس 
أفضل  تقديم  على  اإلدارة  حرص 

الخدمات ألهالي المنطقة .
 

خليفة  المهندس  وأوضح   
المنطقة  إدارة  مدير  الطنيجي 
تواصل  العمل  فرق  أن  الوسطى 
جهودها لصيانة وإصالح أية أعطال 
مفاجئة على مدار 24 ساعة وفي 
من  نخبة  وتضم  قياسي  وقت 
عدد  إنجاز  وتم   ، المؤهلين  الفنيين 
46 حالة صيانة طارئة منها الخطوط 
التغذية وأعمدة  الهوائية ومحطات 
المناطق  من  عدد  في  اإلنارة 
تشمل محافز والزبير وطوي حمدة 
وابن  والبطائح  والرفيعة  ونزوى 
الخضير  و  والبديع  والقطاة  رشيد  

والمهذب.

فرق طوارئ المنطقة 
الوسطى تنجز  46 حالة 

صيانة خالل شهر 
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الطبيعي  الغاز  مكتب  أنجز   
التابع لهيئة كهرباء  بالمنطقه الشرقية 
الغاز  توصيل  الشارقة،  وغاز  ومياه 
سكني  مشروع   112 لعدد  الطبيعي 
والتوسع  خورفكان  كلباء  بمدينتي 
 26 بطول   األرضية  الغاز  في شبكات 
كيلو متر وتمديد خطوط رئيسيه لدعم 
الشبكات األرضية 9 كيلو متر واالنتهاء 
بمنطقة  األولى  المرحله  انجاز  من 
 22 بطول  خورفكان  بمدينه  االحراي 
 205 حوالى  منها  ليستفيد  متر  كيلو 
من  الفترة  خالل  وذلك  سكنيه  فيال 

1/1/2021 الى  1/7/2021 .

خالد  المهندس  وأوضح   
الطبيعي  الغاز  الحوسني مدير مكتب 
الغاز  مشروع  أن  الشرقية   بالمنطقة 
الطبيعي في المنطقة الشرقية شهد 
تطورًا كبيرا حيث تم انجاز أكثر من  130 
كيلومتر يستفيد منه حاليًا أكثر من  560 

بمدينة  المناطق  مشترك في مختلف 
كلباء كما تم انجازتمديدات بطول  160 
من  الكثر  الخدمات  وتوصيل  كيلومتر 
1600 مشترك بمدينة خورفكان ويجري 
التمديدات في  المزيد من  تنفيذ  حاليًا 

الشبكة . 
في  التوسع  أن  وأكد   
االستفادة من مشروع الغاز الطبيعي 
واستخداماته في مجاالت مختلفة يأتي 
والتوجيهات  الحكيمة  الرؤية  إطار  في 
السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور 
عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان 
المجلس األعلى حاكم الشارقة بضرورة 
األساسية  البنية  بمشروعات  االهتمام 
وتوفير مقومات الحياة الكريمة للسكان 
وتشجيع  اإلمارة  مناطق  جميع  في 
استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل 
على  والتيسير  البيئة  على  للمحافظة 
سكان اإلمارة وتقديم أفضل الخدمات 

لهم. 

كل  إكتمال  تم  أنه  وأوضاف   
المشتركين  لتمكين  الالزمة  الترتيبات 
من  الجديدة  المناطق  هذه  في 
الغاز  شبكة  خدمات  من  االستفادة 
اآلن  للمشتركين  ويمكن  الطبيعي 
الالزمة  االجراءات  اتخاذ  في  الشروع 
إلى  الطبيعي  الغاز  خدمة  لتوصيل 
المتبعة  االجراءات  حسب  مساكنهم 
االنتهاء  عن  االعالن  فور  الهيئة  لدى 

من الخطوط الرئيسية. 
التابعة إلدارة  العمل  بأن فرق  واضاف 
الشرقية  بالمنطقة  الطبيعي  الغاز 
هذه  وصول  لضمان  جهد  بكل  تعمل 
مشترك  كل  إلى  الحيوية  الخدمة 
وتحقيق االستفادة القصوى من مزايا 

الغاز الطبيعي. 

توصيل الغاز لعدد 112 مشروع وتوسعات 
للشبكة والخطوط  بطول 30 كم في 

المنطقة الشرقية

المهندس خالد الحوسني
مدير مكتب الغاز الطبيعي 

بالمنطقة الشرقية
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ومياه  كهرباء  هيئة  أطلقت   
شعار  تحت  مبادرة  الشارقة  وغاز 
مشاريع  مستمرة بالتعاون مع ممثلي 
بهدف  الهندسية  االستشارية  المكاتب 
بالمالك  الخاصة  االلتزامات  تحديد 
مراحل  جميع  في  واالستشاريين 
في  البدء  قبل  المشاريع  تنفيذ 
البيانات  كافة  على  واإلطالع  التنفيذ، 
والمعلومات  الخاصة بجميع التشريعات 
والقوانين واللوائح والقرارات واألنظمة 
المعمول بها لدى هيئة كهرباء ومياه 
المعلومات  وتوافر  الشارقة،  وغاز 
في  واالستشاريين  للمالك  الصحيحة 
مراحل التنفيذ مما يساهم في القضاء 
على الخالفات بين المالك والمقاولين 
أثناء التنفيذ وتوفير تكلفة أية تعديالت 
وتجنب أي تأخير في توصيل الخدمات. 
بن  عبيد  مريم  وأوضحت   
المشتركة  الخدمات  إدارة  مدير  هاشم 
الهيئة  بمقر  المبادرة  إطالق  تم  أنه 
 30 من  ممثلين  بحضور  الرئيسي 
خالل  يتم  أن  على  استشاري  مكتب 
على  المبادرة  تعميم  المقبلة  مرحلة 
المعتمده  االستشارية  المكاتب  جميع 
عددها  يقارب  والتي  الهيئة  لدى 
هذه  وتهدف  استشاري  مكتب   200
المالك  إلتزامات  تحديد  إلى  المبادرة 

المشروع  بداية  قبل  واالستشاريين 
وتأخير  المقاولين  مماطلة  لتجنب 
يتم  المبادرة  األعمال ومن خالل هذه 
بالمشروع  البدء  قبل  وثيقة  توقيع 
الخدمة  وطالب  المالك  التزام  تتضمن 
واخطار  الكاملة  المسؤولية  بتحمل 
المشروع  مراحل  جميع  عن  الهيئة 
وتعديالت  تغيرات  من  عليه  يطرأ  وما 
تغيير  جانب  إلى  وإضافات  معمارية 
الهيئة  وإخطار  المقاولين،  إضافة  أو 

بجميع تفاصيل ومراحل المشروع،   
الهندسية  االستشارات  مكتب  ويلتزم 
بتحمل المسؤولية الكاملة أمام الهيئة 
طلبات  مستندات  بتقديم  يتعلق  فيما 
اعتماد المخططات ومستندات طلبات 
الدائم،  والتوصيل  المؤقت  التوصيل 
كما  الهيئة،  لدى  المتبع  للنظام  وفقًا 
الهندسية  االستشارات  مكتب  يلتزم 

إفادة  عن  الكاملة  المسؤولية  بتحمل 
الهيئة كتابًة عن مراحل إنجاز المشروع 
األولى:  المرحلة  تتضمن،  والتي 
ودخول  البناء  إجازة  شهادة  استخراج 
مقاول البناء، المرحلة الثانية: فتح ملف 
طلب التوصيل المؤقت، المرحلة الثالثة: 
المشروع  الباطن في  مقاولي  دخول 
المرحلة  – صحي(،  ميكانيك   - )كهرباء 
المخططات  اعتماد  ملف  فتح  الرابعة: 
انجاز تركيب صناديق  التنفيذية ومرحلة 
الكهربائية  التوزيع  مفاتيح  لوحات 
المرحلة  الكهربائية،  القواطع  وتركيب 
الدائم  التوصيل  ملف  فتح  الخامسة 
للخدمات كهرباء – مياه – غاز ، المرحلة 
السادسة استخراج شهادة االنجاز .                                                  

بهدف توفير 
المعلومات وتجنب 

أي تأخير 
كهرباء الشارقة 

تطلق مبادرة 
»مشاريع مستمرة« 

بالتعاون مع 
مكاتب االستشارات 

الهندسية
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نظمت هيئة كهرباء ومياه وغاز   
العامة  القيادة  مع   بالتعاون  الشارقة 
لشرطة الشارقة متمثلة بإدارة التحريات 
التوعوية  الجنائية محاضراتها  والمباحث 
ومياه  كهرباء  هيئة  لموظفي  األمنية 
وغاز الشارقة عبر مبادرة ) ساهر ( بعدة 
واالوردو(  االنجليزية،  )العربية،  لغات 
بمشاركة ) 93 ( موظف، ضمن خطط 
الرامية إلى تعزيز األمن  وبرامج اإلدارة 

واألمان بإمارة الشارقة .
ألقاها  التي  المحاضرة  تناول   
الحد  المهيري رئيس فريق  الرائد أحمد 
على  الفريق،  وأعضاء  الجريمة  من 
منها  المهمة  المواضيع  من  عددًا 
تعريفهم بمفهوم الحس األمني من 
بمنع  المساهمة  في  اشراكهم  خالل 

الظواهر  ولمكافحة  الجريمة  ارتكاب 
األجهزة  مع  التواصل  وسرعة  السلبية 
األمنية ، وغيرها من المواضيع األمنية 
التي تهدف إلى تعزيز األمن واألمان .
مؤكدًا رئيس فريق الحد من الجريمة ، 
واإلبالغ عن  الشرطة  مع  التواصل  أن 
الجرائم والظواهر السلبية سمة حضارية 
يمنحها الجمهور للشرطة واعالء حس 
ينعكس  والذي  األمنية  المسؤولية 
في  والممتلكات  االرواح  حماية  على 

المجتمع. 
ولفت الرائد المهيري أن شرطة   
الفعال  التعاون  إلى  تسعى  الشارقة 
المجتمع  شرائح  كافة  مع  والمستمر 
الظواهر  كافة  عن  اإلبالغ  خالل  من 
آمن  مجتمع  إلى  للوصول   ، السلبية 

التواصل  خالل  من  الجرائم،  من  خال 
لهذا  وفرتها  التي  االتصال  قنوات  عبر 
التحريات  إدارة  رقم  وهي  الغرض 

والمباحث الجنائية 80040
أو عبر رقم الواتساب 0509883461 
المركزية  العمليات  على  االتصال  أو 
الطارئة  للحاالت   )999( الرقم  على 

والحوادث البليغة .
وقد لقيت المحاضرات استجابة   
والذين   ، الحضور  قبل  من  وتفاعال 
مع  للتعاون  التام  استعدادهم  ابدوا 
وأعربوا عن شكرهم   ، الشارقة  شرطة 
تبذلها شرطة  التي  للجهود  وامتنانهم 
األمني.  الوعي  نشر  في  الشارقة 

والمروري .

تهدف إلى تعزيز األمن واألمان

كهرباء الشارقة والقيادة العامة لشرطة الشارقة تنظمان 
محاضرات توعوية لموظفي الهيئة
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ومياه  كهرباء  هيئة  أعلنت   
شيبكو  مع  بالتعاون  الشارقة  وغاز 
التشغيل  نجاح  عن  اليكتريك  وجنرال 
 H الفئة الغازي من  للتوربين  التجريبي 
من المجموعة الثانية بمحطة الحمرية 
بعد االنتهاء من أعمال التركيب وتعتبر 
أول محطة مستقلة  الحمرية   محطة 
المركبة  الدورة  بنظام  الطاقة  لتوليد 
المشروع  هذا  ويمثل   ، الشارقة  في 
الكهربائية كفاءة  الطاقة  أكثر محطات 
الشرق  بمنطقة  الطاقة  قطاع  في 

هدف  بتحقيق  ويساهم  األوسط، 
استراتيجية إمارة الشارقة ودولة اإلمارات 
لخفض االنبعاثات الكربونية من عملية 
الكهرباء، ويتكون مشروع محطة  إنتاج 
بقدرة  مجموعات  ثالث  من  الحمرية 
ميجاواط   1800 إلى   تصل  إجمالية 
كل مجموعة  مكونة من توربية غازية 
بخارية   وتوربينة  حرارة  استرداد  وغالية 
بقدرة  المركبة   الدورة  بنظام  تعمل 
تشغيل  تم  ميجاواط.   600 إنتاجية 
 2021 أبريل  في  األولى  المجموعة 

بالكامل  المشروع  إنجاز  يتم  ان  على 
في مايو 2023.

وقال سعادة  سعيد سلطان    
السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز 
محطة  مشروع  »يتماشى  الشارقة: 
الحمرية مع رؤية صاحب السمو الشيخ 
القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور 
عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة، 
الشارقة على  إمارة  الطلب في  لتلبية 
الكهربائية، وخطة هيئة كهرباء  الطاقة 
والرامية   2030 الشارقة  وغاز  ومياه 

كهرباء الشارقة تبدأ  التشغيل التجريبي للتوربين الغازي 
بالمجموعة الثانية بمحطة الحمرية بالتعاون

مع شيبكو وجنرال اليكتريك
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الكهربائية  الطاقة  توليد  قدرة  لتعزيز 
في اإلمارة لتصل إلى 4600 ميجاواط. 
H  الفئة من  توربينات   تركيب  ويعتبر 
الغازية من ’جنرال إلكتريك‘ في محطة 
الحمرية إنجازًا هامًا لقطاع االطاقة في 
المستمر  الهيئة  التزام  المنطقة،ويعزز 
الضرورية  الكهربائية  الطاقة  بتوفير 
احتياجات  لتلبية  تنافسية   وبأسعار 
الشارقة والحد من األثر البيئي لعمليات 

توليد الطاقة في اإلمارة«.
أن هيئة كهرباء ومياه  وأوضح   
مع   اتفاقية  وقعت  الشارقة  وغاز 
شريكا التطوير »جنرال إلكتريك للخدمات 

المالية للطاقة« و«سوميتومو« اليابانية 
لشراء الطاقة التي تنتجها المحطة لنحو 
وتشغيل  وبناء  تطوير  بعد  عامًا   25
اجراءات  على  االتفاق  وبعد  المحطة. 
التمويل في العام 2019، شكل شركاء 
للطاقة  »شيكوكو  جانب  إلى  التطوير 
الكهربائية« و«الشارقة إلدارة األصول«، 
لحكومة  التابعة  االستثمار  ذراع 
لتأسيس  مشتركًا  مشروعًا  الشارقة، 
المستقلة  الحمرية  محطة  شركة 
المشروع وملكيته  لبناء  الطاقة،  لتوليد 
وتشغيله، ليكون أول محطة مستقلة 
في  المركبة  بالدورة  الطاقة  لتوليد 

الشارقة. 
األول  التشغيل  ان  وأضاف   
محطة  في  الثانية  الغازية  للتوربينات 
إنجاًزا  يعد  الكهرباء  لتوليد  الحمرية 
مهمًا ، وأثني على الجهود المشتركة 
لفرق هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، 
إلكتريك حيث نعمل  ، وجنرال  وشيبكو 
هذا  إنجاز  أجل  من  جماعي  بشكل 
أن  المتوقع  ومن  المهم  المشروع 
 40 إلى  يصل  ما  توليد  في  تساعد 
الكهرباء في  المائة من إمدادات  في 

الشارقة عند اكتمالها “.
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هيئة  من  إدارات   3 شاركت    
كهرباء ومياه وغاز الشارقة في فعاليات  
النسخة الخامسة من المنتدى العربي 
في  له  المصاحب  والمعرض  للمياه 
العربي  المجلس  ينظمه  الذي  دبي 
والبنية  الطاقة  وزارة  برعاية  للمياه 
العربية  الجامعة  من  وبدعم  التحتية 
ووزارة الموارد المائية والري بجمهورية 
»األمن  عنوان:  تحت  العربية،  مصر 
السالم  أجل  من  العربي  المائي 
والتنمية المستدامة«، خالل الفترة من 

21 - 23 سبتمبر 2021 بدبي.
وأوضح المهندس عصام المال   
أن المشاركة تهدف إلى تبادل الخبرات 
مع وفود حكومية وممثلين عن القطاع 
عربية  دولة   22 من  والخبراء  الخاص 
المحورية  القضايا  من  مجموعة  حول  

ضمن فعاليات المنتدى العربي للمياه
كهرباء الشارقة تستعرض جهودها في مجال استدامة 

المياه ومشروعات التخزين االستراتيجية 

وأمن  المائي  األمن  تحقيق  أبرزها، 
الطاقة، التغيرات المناخية وتأثيرها على 
تحلية  تقنيات  العربي،  المائي  األمن 
لتحقيق األمن  المياه كخيار إستراتيجي 
مشاركة  المستدام،  العربي  المائي 
تحقيق  في  ودورها  المياه  موارد 
السالم والتنمية، واإلدارة الفعالة للمياه 
واالستقرار،  السالم  تحقيق  أجل  من 
السياسة والدبلوماسية المائية الخاصة 
وضع  للحدود،  العابرة  المياه  بإدارة 
القوانين الُمَنِظمة وتأسيس الشراكات 
المائية  الموارد  وتطوير  إلدارة  الفعالة 
اإلدارات  ان  إلى  وأشار  المشتركة. 
إدارة  تتضمن  الهيئة  من  المشاركة 
المياه وإدارة البحوث والدراسات وإدارة 

محطات المياه والتحلية
فيصل  المهندس  وأوضح   

بالمعرض  الهيئة  منصة  أن  السركال 
الهيئة  جهود  للمياه،تستعرض  العربي 
في مجال استدامة المياه ومشروعات 
تستعرض  كما  االستراتيجية  التخزين 
في  المستخدمة  المتطورة  التقنيات 
وحدات  في  والتطوير  التحلية  وحدات 
التي  الدراسات  من  وعدد  اإلنتاج 
الجامعات  مع  بالتعاون  الهيئة  تنفذها 
لتحقيق استدامة المياه وإعادة التدوير 
وإدارة الطلب باستخدام أنظمة الطاقة 

الهجينة المستقلة .
ميادة  وأضافت المهندسة   
البردان  مدير ادارة البحوث ان الدراسات 
مع  بالتعاون  الهيئة  تنفذها  التي 
من  استعراضها  وتم  الشارقة  جامعة 
العربي  بالمنتدى  الهيئة  منصة  خالل 
القضايا  لخدمة  تهدف  للمياه  الخامس 
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تنمية  في  والمساهمة  الحيوية 
وتطوير المجتمع، وبلورة احتياجات إمارة 
وتحلية  الطاقة  مجاالت  في  الشارقة 
المياه، موكدة أن التعاون مستمر مع 
من  مزيد  اقتراح  خالل  من  الجامعة 
التي  البحثية  والموضوعات  األفكار 
تنفيذها  في  والبدء  دراستها  سيتم 

خالل المرحلة المقبلة.
أهم  من  أن  إلى  وأشارت   
الجاري  المشتركة  البحثية  المشروعات 
مع  المياه  مجال  في  حاليًا  تنفيذها 
جامعة الشارقة والتي سيتم استعراض 
في  المشاركة  خالل  لها  مختصر 
والمعرض  للمياه  العربي  المنتدى 
المتعلق  البحث  تتضمن  له  المصاحب 
البحر حول محطة  بحركة وجودة مياه 
الشارقة،  في  المياه  لتحلية  الحمرية 
حيث يتم حاليًا دراسة تأثير حركة المياه 
في المنطقة المحيطة بالمحطة على 
جودة المياه المستخدمة فيها من قبل 
ومياه  كهرباء  هيئة  من  مشترك  فريق 
من  الشارقة  وجامعة  الشارقة  وغاز 
هيدروديناميكي  نموذج  تطوير  خالل 
بذلك  يتعلق  المنطقة وما  للمياه في 
الديناميكا  لفهم  المياه  جودة  من 
التلوث  ومصادر  المياه  وجودة  المائية 
المرتبط  البحث  كذلك  المحتملة، 
لمناسيب  المكاني  الزماني-  بالتوزيع 
الشارقة،  في  الجوفية  المياه  ونوعية 
يتضمن جمع البيانات من اآلبار المتوفرة 
في  مختلفة  مناطق  في  والمنتشرة 
الشارقة لتحليل هذه البيانات وإعدادها 
التوزيع  توضح  خرائط  صورة  في 
ونوعية  لمناسيب  المكاني   - الزماني 
المياه الجوفية مما يسهم في الجهود 
لموارد  المستدامة  لإلدارة  المبذولة 

المياه في الشارقة.
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مياه  مصنع  إدارة  كشفت   
التابع لهيئة كهرباء ومياه وغاز  زالل 
انتاج  خطوط  تشغيل  عن  الشارقة 
بتصميم  االحجام  بمختلف  جديدة 
مبتكر جديد وذلك استجابة لمتطلبات 

واحتياجات المتعاملين.
الكندي   أحمد  علي  وأكد   
أن  زالل  مياه  مصنع  إدارة  مدير 
الشارقة  وغاز  ومياه  كهرباء  هيئة 
مصنع  تطوير  على  العمل  تواصل 
التنافسية  قدرته  وتعزيز  زالل  مياه 
وااللتزام بمسئوليتها المجتمعية من 
تناسب  جديدة  أحجام  إضافة  خالل 
وتوصيلها   المتعاملين  متطلبات 
مجانًا وذلك ضمن استراتيجية الهيئة 
أفضل  توفير  إلى  تهدف  التي 

دولة  في  الفئات  لكافة  الخدمات 
االمارات العربية المتحدة، حيث يوفر 
المصنع حاليا عبوات مياه أحجام ) 5 
جالون - 1.5 لتر – 500 ملي – 330 
 – ملي   150  – ملي   200  – ملي 
المحارم  إلى  باإلضافة   ) ملي   100
تخدم  التي  والمعقم  الورقية 

احتياجات المتعاملين. 
مياه  مصنع  أن  إلى  وأشار   
المعايير  أفضل  وفق  يعمل  زالل 
المعبأة  المياه  توفير  على  العالمية 
الخدمات  من  نوعًا  باعتبارها  النقية 
األساسية والعامة بأعلى مستويات 
صحة  على  للمحافظة  الجودة 
وسالمة الجمهور وتلبية احتياجاتهم 
ومتطلباتهم وذلك تنفيذًا لتوجيهات 

صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان 
بن محمد القاسمي عضو المجلس 

األعلى لالتحاد حاكم الشارقة. 
وأكد أن منتجات مصنع مياه   
مواصفات  أحدث  مع  تتطابق  زالل 
العالمية  المياه  صناعة  ومعايير 
وأنها تخضع لعملية تطوير متواصل 
العصر  متطلبات  مع  يتواكب 
زالل  مياه  مصنع  أن  إلى  باإلضافة 
معالجة  على  منتجاته  في  يعتمد 
وتنقيتها  الطبيعية  الجوفية  المياه 
المياه  صناعة  وتطوير  وتحسين 
المعبأة ومواكبة التكنولوجيا الحديثة 
خدمات  وتقديم  المجال  هذا  في 
متطورة تلبي متطلبات المستهلكين 

وتحقق رضائهم الكامل.

كهرباء الشارقة
تعلن عن تشغيل خطوط إنتاج جديدة بمصنع مياه زالل  
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مستمرة  الهيئة  أن  وأضاف   
لتطوير  شاملة  خطة  تنفيذ  في 
زالل  مياه  بمصنع  العمل  منظومة 
المنتجات  أفضل  ضمن  ليكون 
توفير  على  والعمل   العالمية 
ذات  معبأة  شرب  مياه  إمدادات 
جودة عالية لكافة الفئات في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة من منطلق 

حرصها على الصحة العامة .
إضافة  أن  إلى  وأوضح   
تنافسية  بأسعار  جديدة  عبوات 
المنتجات  هذه  توفير  إلى  تهدف 
كخدمة  للمنازل  وتوصيلها  الضرورية 
التزامها  اطار  في  الهيئة  تقدمها 
بالمميزات  المجتمعية  بالمسئولية 
النوعية والفريدة التي تمتاز بها مياه 
مصنع  منتجات  طلب  ويمكن  زالل 
زالل أو المنتجات الجديدة من خالل 

علي أحمد علي الكندي
مدير إدارة مصنع مياه زالل

الرقم  االتصال على  أو  آب  الواتس 
خالل  من  أو   8006666 المجاني  
www. الموقع االلكتروني للمصنع
or- االلكتروني  البريد  أو    zulal.ae

.  der.zulal@sewa.gov.ae
تميز  بفضل  أنه  إلى  وأشار   
واتباع  زالل  مياه   مصنع  منتجات 
حصل  والنظم   اإلجراءات  أفضل 
الجودة  شهادة  على  المصنع 
العالمية ايزو 9001/2000 باإلضافة 
ونقاط  المخاطر  تحليل  إلى شهادة 
 ،)HACCP( هاسب   الحرجة  التحكم 
عالمة  على  المصنع  حصل  كما 
الجودة اإلماراتية والتي تصدرها هيئة 
والمقاييس  للمواصفات  اإلمارات 
واستطاعت منتجاته أن تكسب ثقة 

الجماهير وإقبالهم عليها  . 
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يــوم العلـم

بقلم : فاطمة محمد

 
يُع�بّران عن الوطن�ية واالنتماء، وهو  ية والشعار اللذان � العلم هو رمز الوطن وهو الرا�
تأوي إل�يها ال�قلوب واأل�فئدة،  لها اسم الوطن، والواحة اليت � ّل �ب�ظ �يمة اليت �يست�ظ ال�ظ
ياً �ي�م�ي  �ير، وأّن سنداً �قو� يُر�فرف عال�ياً، �يشعر المرء �بأّن وطنه �ب�ظ ية العلم � رد رؤ� �فم�ب

يُسند را�ية وطنه. هره و� طظ

�ية  تار�ي�ظ ات � ته �ف�ي ل��ظ �يه شعب اإلمارات و�ق�ياد� يلتف �ف ال �ب�يوم العلم الذي � واالحت�ف
اء والتضامن ال��ق�ي�ق�ي �ب�ين  حول علم الدولة �يع�بر عن مشاعر الوحدة والوالء والو�ف

ة كو�ظها تتزامن مع ذكرى  ذ �ق�يمة مضاع�ف اصة وأن المناس�بة تت�ظ أ�بناء اإلمارات اك�فة حظ
ه هللا، م�قال�يد  �ظ ة �بن زا�يد آل �ظه�يان ر�ئ�يس الدولة، ح�ف ل�ي�ف تول�ي صاحب السمو الش�يخ حظ �

ال�كم �ف�ي الدولة.

ا�قاً  �ف عاً حظ ت�ف اظ عل�يه مر� وب ال��ف ي�قترن ذكر العلم دا�ئماً �بالر�فعة وال�ماسة ووحب و�
تُ�بذل األرواح، �فما من يشٍء �يُشعر اإل�ظسان �باالنتماء  ل مر�فوعاً � ل أن �ي�ظ وعال�ياً، �فألحب

داً، ال  �ق�يمته المعنو�ية عم�ي�قة حب ير�فرف، �ف والوالء لوطنه أكثر من رؤ�ية علم �بالده �
يها أي ماك�ظة تواز� �

م�يعنا عىل  تع�ب�ير ح�ق�ي�ق�ي عن االنتماء للوطن الذي نتشارك حب �فاالعتزاز �بالعلم هو �
يته وال شك أن هذه الم�بادئ وال�ق�يم  ل مواصلة �ظهضته وحما� م��بته والعمل من أحب

م�يع �قوالً و�فعالً... وس ال�ب كرستها �ق�يادتنا الرش�يدة �ف�ي �ظ�ف
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