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طوارئ فى «الكهرباء» لمواجهة األعطال الفنية خالل العيد
كتبــ محمد صالح :
نشر فى  :األحد  11يونيو  1:31 - 2112م | آخر تحديث  :األحد  11يونيو  1:31 - 2112م
تأمين التغذية لجميع المساجد وساحات الصالة ..وغرفة عمليات مركزية لتلقى الشكاوىقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أيمن حمزة ،إنه تم إعالن حالة الطوارئ فى جميع شركات الكهرباء من نقل وإنتاج
وتوزيع ،مع اقتراب حلول عيد الفطر األسبوع المقبل ،تحسبا لحدوث أعطال فنية طارئة فى المناطق التابعة للشركات.
وأضاف حمزة ،فى تصريحات لـ«الشروق» ،اليوم ،أن وزير الكهرباء محمد شاكر وجه رؤساء الشركات خالل اجتماعه
بهم األسبوع الماضى ،بضرورة تأمين التغذية الكهربائية ،بالتنسيق مع المحليات ووزارة األوقاف لجميع المساجد على
مستوى الجمهورية ،مشيرا إلى أنه تم تشكيل فرق من الصيانة فى مناطق التجمعات وساحات الصالة لالستعانة بهم حالة
طارئة.
فنية
أعطال
أى
حدوث
فى سياق متصل ،كشف مصدر مسئول فى الشركة القابضة للكهرباء ،عن أن شركات اإلنتاج والنقل والتوزيع انتهت من
إعداد خططها الستقبال عيد الفطر المبارك ،فضال عن عقد اجتماعات مستمرة مع رؤساء القطاعات واإلدارات ،للتنسيق
الفطر.
عيد
أيام
خالل
بالكهرباء
خاصة
مشكالت
حدوث
لتفادى
بينهم
فيما
وقال المصدر إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقى شكاوى المواطنين على مستوى جميع الشركات خالل أيام العيد،
الفتا إلى أن رئيس الشركة القابضة وجه بتواجد جميع رؤساء الشركات والقطاعات والهندسات فى مكاتبهم خالل أيام العيد،
المواطنين.
من
شكاوى
ورود
أو
طوارئ
لوقوع
تحسبا
وقالت رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء ،ابتهال الشافعى ،إن الشركة انتهت من أعمال الصيانة فى جميع القطاعات
التابعة لها ،مشيرة إلى أنه من المقرر عقد اجتماع بينها وبين مسئولى األوقاف والمحليات ،للتنسيق فيما بينهم لتوفير
المصلين.
من
إقباال
تشهد
التى
الصالة
لساحات
الكهربائية
المولدات
وأضافت الشافعى ،فى تصريحات لـ«الشروق» ،أنه تم تشكيل فرق صيانة وطوارئ مستعدة للتدخل عند حدوث أى مشكالت
أو شكاوى من المواطنين ،مؤكدة حرصها على تذليل العقبات للمشتركين ،وأشارت إلى أنه سيتم إعداد حمالت بالتنسيق مع
الجائلين.
الباعة
من
التيار
سارقى
لمواجهة
واألحياء
الكهرباء
شرطة
وقال رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء ،مدحت فودة ،إنه تم إلغاء اإلجازات والراحات لفرق األعطال وإعادة
التيار فى قطاعات وإدارات الشركة استعدادا الستقبال عيد الفطر ،الفتا إلى أنه تم تخصيص ورديات عمل مستمرة على مدى
لها.
التابعة
والقطاعات
بالشركة
عمليات
غرفة
لوجود
باإلضافة
ساعة،
24
وأشار فودة ،فى تصريحات لـ«الشروق» ،إلى أنه أصدر تعليمات للقطاعات والهندسات التابعة للشركة فى مختلف
المحافظات أكد فيها على ضرورة إجراء مراجعة لألكشاك والمحوالت الكهربائية ،باإلضافة إلى توفير ماكينات طوارئ يتم
مفاجئة.
أعطال
أو
طوارئ
أية
وجود
حال
بها
الدفع
وأوضح أن عدد ماكينات الطوارئ التابعة للشركة يبلغ  21ماكينة ،فيما يجرى التنسيق مع شرطة الكهرباء لتحرير محاضر
ضد من الحفر العشوائى الذى يتسبب فى إتالف الكابالت.
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ضبط التكييف على " ..22الكهرباء" :ننسق مع "األوقاف" لترشيد
االستهالك بالمساجد
2017-06-17السبت  12:41ص
أكد المهندس أسامة عسران ،نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ،أن هناك تنسيقا مع وزارة األوقاف ،للعمل على ترشيد
االستهالك بالمساجد منذ بداية رمضان وخاصة أيام االعتكاف بالعشر األواخر من رمضان ،لضبط أجهزة التكييف بالمساجد
على درجة حرارة  22مئوية .وأشار "عسران" فى تصريحات لـ"انفراد" إلى وقف كل المناورات خالل شهر رمضان
(أعمال الصيانة) ،خاصة فى أوقات الذروة مع تخصيص غرف عمليات للمتابعة ،وذلك على مستوى كل شركة وبإشراف
رئيسها .وأضاف "عسران" أن هناك غرفة عمليات مركزية فى الوزارة لمتابعة الموقف على مدار الساعة ،لتلقى الشكاوى
والتعامل السريع مع أية أعطال ،مع تواجد أعداد كافية من قيادات شركات الكهرباء ،وأطقم الصيانة على مدار الساعة.
أوضح أن مسئولى مركز التحكم القومى لديهم تعليمات بتأمين التغذية الكهربائية بالمساجد الكبرى ،ليتمكن المواطنون من
أداء صالة التراويح بدون انقطاعات فى التيار الكهربائى ،فى ظل ارتفاع درجات الحرارة.
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تأجيل دعوى بطالن رفع الدعم عن الكهرباء لـ  3أغسطس
محمد زهير
الخميس 12 ،يونيو –2112
قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء اإلداري ،تأجيل نظر الدعوى المقامة من نبيه البهي المحامى ،التي تطالب بمشروع
قانون إللغاء قرارات رفع الدعم عن السلع الرئيسية الخاصة بالكهرباء والطاقة والمياه ،مقابل وقف صرف األرباح
والمكافآت والمزايا التي يتم صرفها للعاملين لجلسة  3أغسطس المقبل.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم  23224لسنة  21قضائية ،كال من رئيس الوزراء ،ووزير الكهرباء ،وزير البترول،
وزير المالية ،وزير العدل ،وزير التنمية المحلية ،وزير قطاع األعمال ،رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف
الصحي ،ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لالتصاالت بصفتهم.
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"الكهرباء" تبشر أهالى الصعيد بتحسن الخدمة ..وتكشف :احتراق بعض
المحوالت نتيجة تهالكها وارتفاع درجات الحرارة ..تكلفة تطوير شبكة النقل
 11مليار جنيه خالل عامين ..وتوضح :االنقطاعات برفح والشيخ زويد
بسبب اإلرهاب
األربعاء 14 ،يونيو  16:11 2112ص
كتبت رحمة رمضان
ال شك أن دور وزارة الكهرباء والطاقة ،ال يقتصر على حل أزمة االنقطاعات فقط بل تسعى الوزارة إلى الوصول بأعلى
جودة فى توصيل الخدمة للمستهلك بنسبة  ،%111حيث تعمل على صيانة المحطات بشكل دورى ،فضال عن تنفيذ خطة
طموحة لتحويل الخطوط الهوائية إلى أرضية ،وخاصة فى بعض مناطق شمال سيناء نظرا لتعرض الخطوط الهوائية ألعمال
تخريب من الجماعات اإلرهابية بشمال سيناء.
الدكتور أيمن حمزة ،المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ،قال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ،إن
احتراق بعض محطات المحوالت أو عزل الدوائر خالل األيام الماضية ،جاء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بسبب تهالك وقدم
هذه المحطات ،الفتا إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقوم بأعمال الصيانة الدورية لخطوط النقل ومحطات المحوالت.
وأضاف أن الوزارة أعدت خطة لتحسين الخدمة المقدمة للمواطن والقضاء تماما على مشاكل االنقطاعات الناتجة عن
انخفاض الجهد وبُعد محطات التوليد عن محافظات الوجه القبلى ،وذلك بتكلفة تصل لـ 32مليار جنيه لتطوير شبكتى النقل
والتوزيع.
وأوضح "حمزة" أن الوزارة ستوفر هذا المبلغ من خالل قرض ،ستتحمل وزارة المالية نسبة من فائدة هذا القرض،
موضحا أن هذه الخطة تعتمد على تطوير وتوسعة شبكات النقل والتوزيع على مستوى الجمهورية خالل جدول زمنى مدته
 3سنوات.
وأشار المتحدث باسم الكهرباء إلى أن خطة تطوير شبكات النقل والتوزيع تعتمد على إنشاء محطات محوالت جديدة
وخطوط نقل مراكز تحكم جديدة بتكلفة  11مليار جنيه ،مشيرا إلى أن معظم هذه الخطة تتمركز فى محافظات الصعيد
للقضاء على مشاكل االنقطاعات بها.
وتابع حمزة بأن محافظات الصعيد شهدت تحسن ملحوظ فى استقرار التيار الكهربائى هذا العام مقارنة بالعام الماضى
وتحسن فى أزمة انخفاض الجهد ،موضحا أن هذا التحسن يرجع إلى الجهود التى تقوم بها الوزارة لتطوير شبكات النقل
لتحسين الخدمة المقدمة للمواطن.
وبشأن حالة التيار الكهربائى فى بعض مناطق شمال سيناء ،كشف المهندس محمد السيد ،رئيس شركة القناة لتوزيع
الكهرباء ،أنه ال توجد أى منطقة فى محافظة شمال سيناء بدون كهرباء ،مؤكدا أن هناك استقرارا تاما فى التيار األهالى
شمال سيناء.
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وأضاف السيد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ،أن أزمة االنقطاعات فى التيار منحصرة فقط فى منطقتى رفح
والشيخ زويد نتيجة استهدافهم من قبل الجماعات اإلرهابية ،الفتا إلى أن الجماعات اإلرهابية تقوم باستهداف الخطوط
الهوائية بشكل مستمر لتكبيد الدولة خسائر بالماليين.
وتابع السيد بأن االنقطاعات فى رفح والشيخ زويد تمثل معاناة كبيرة لألهالى خاصة وأن االنقطاعات تستمر لمدة تتراوح ما
بين أسبوع إلى  11أيام لحين االنتهاء من إصالح الخطوط الهوائية التى تعرضت لالنهيار ،مؤكدا أنه يتم مد األهالى
بوحدات ديزل احتياطية ولكنها ال تكفى احتياجاتهم بالكامل.
و أشار إلى أن القوات المسلحة تتصدى لهذه الجماعات اإلرهابية بكل حسم ،وتم محاصرتهم فى أماكن بعيدة ،مشيرا إلى أن
الخطوط الهوائية لم تتعرض ألعمال تخريبية منذ فترة نتيجة سيطرة القوات المسلحة على هذه المناطق.
و فى سياق متصل ،أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ،أن هناك خطة بالتعاون مع وزارتى التخطيط
واإلسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتحويل الخطوط الهوائية إلى أرضية بمنطقتى رفح والشيخ زويد خالل عامين.
وأوضح المصدر أن هذه الخطة بتكلفة إجمالية تصل إلى  346مليون جنيه لتحويل خطوط هوائية بطول  24كيلو متر،
موضحا أن إجمالى طول الخطوط المغذية بشمال سيناء تبلغ  34كيلو متر منهم  11كيلو خطوط أرضية.
و تابع المصدر بأن وزارة التخطيط اعتمدت مبلغ  121مليون جنيه حتى البدء فى تنفيذ هذه الخطة من  346مليون جنيه،
مؤكدا أن هذه الخطة ستقضى تماما على مشاكل االنقطاعات بشمال سيناء.
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“الكهرباء” :لجان تفتيش لمراجعة قراءات المستهلكين لحل مشاكل الفواتير
 14يونيو2112 ،
كتب  -سلسبيل إدريس
قال المهندس أسامة عسران ،نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ،إن الوزارة وضعت خطة لحل مشاكل فواتير الكهرباء
الخاطئة التى يعانى منها عدد كبير من المواطنين ،وذلك من خالل تشديد الرقابة على العاملين بإدارة الكشافين والتحصيل
وتنفيذ خطط الوزارة فى تطوير الشبكة.
وأوضح “عسران” ،انه تم البدء فى طباعة كروت متابعة سيتم توزيعها على كل مستهلك فى جميع أنحاء الجمهورية،
ويتم تسجيل أسم الكشاف والمحصل به كل شهر لمراجعته من قِبَل لجأن تفتيش مفاجئة من الوزارة.
وأشار إلى أن هذه اللجان دورها مقارنة آخر قراءة مسجلة بالكارت وما هو موجود بالفعل بالعداد ومحاسبة الكشاف
والمحصل إذا كان هناك بعض األخطاء.
وأضاف “عسران” ،أن لجان التفتيش ستعد تقريرا مفصال عن العينات العشوائية التى تم أخذها ألتخاذ إجراءات قانونية
ضد المسئولين بالشركة حال وجود تقصير فى العمل أو تقاعس عن تقديم الخدمة للمواطنين وحل مشاكلهم.
موضحا أن الجواالت المفاجئة التى قام بها برفقة عدد من قيادات الوزارة لمتابعة أداء شركات توزيع الكهرباء ونسب
اإلنجاز فى خطط التطوير وحل مشاكل المواطنين سيتم إعادتها بعد  3أشهر مرة أخرى وبشكل مفاجئ أيضا ،الفتا إلى أن
هذه المدة تعتبر مهلة الشركات التى وجد بها مالحظات وأخطاء إدارية وفنية لتصحيح أوضاعهم.
وقال نائب وزير الكهرباء ،إنه عقب إنتهاء المهلة بعد  3أشهر ،سيتم محاسبة المسئولين الذين تم آنذارهم بالجوالت
السابقة من خالل إقالتهم من مناصبهم مهما كان أهمية منصبه ،مضيفا أنه بناء على تعليمات الدكتور محمد شاكر وزير
الكهرباء لن يكون هناك أى تهاون مع المقصرين وسيتم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بين جميع العاملين بقطاع الكهرباء.
ينشر موقع والد البلد البيانات اإلعالمية الصادرة عن جهات رسمية كما هي ،دون أدنى مسؤولة عن المعلومات أو األخطاء
اللغوية التي ترد في البيانات.
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المصري اليوم

«المصري اليوم» في عيدها الـ ..13وزير الكهرباء :يجب زيادة نسب
«اإليجابيات» ..والنقد مطلوب ولو كان «حادا»
الثالثاء  | 21:21 2112-16-13كتب :هشام عمر عبد الحليم |
قال الدكتور محمد شاكر ،وزير الكهرباء ،إن «المصرى اليوم» مطالبة بإبراز اإليجابيات والنقاط المضيئة مثلما هى منوطة
بتسليط الضوء على السلبيات ،حتى تكتمل الصورة بنسبة  ،%111وإن كانت الجريدة تظهر الكثير من اإليجابيات فى
الفترة األخيرة.
وأضاف «شاكر» فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»« :أنا مؤمن بشكل تام بحرية الرأى التعبير حتى لو تضمن كالما
حادا ما دام صادقا.
وأعتقد أن تعليمى الخارجى فى إنجلترا أثر كثيرا فى شخصيتى ،حيث كان متاحا للطالب أن يقول للمعلم أنت مخطئ دون أن
يترقب العقاب أو يقول له هرفدك».
وأشار إلى أنه حريص على قراءة «المصرى اليوم» بشكل دورى ،الفتا إلى أن الجريدة استطاعت أن تأخذ مكانة جيدة
بوقت قصير ،موضحا أنه قام بالتجاوب مع كتاب الجريدة الذين تناولوا عددا من المشروعات الخاصة بالوزارة بالنقد
وشرح لهم وجهة النظر األخرى بالتفصيل حتى تكتمل الصورة.
وتابع« :أيام االنقطاعات تعرضت النتقادات كثيرة ،وكان لدى الدولة خطة واضحة ولم أوجه النقد ألى أحد أو أزعل من أحد
هاجمنى ،بل كنت مقدرا لغضبهم ومتفهمه».
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برلماني :استدعاء وزير الكهرباء لمناقشة أسباب امتناع صرف العالوة
ياسمين فتح الباب
11:20ص اإلثنين /12يونيو2112/
برلماني :استدعاء وزير الكهرباء لمناقشة أسباب امتناع صرف العالوة
جمال عقبى
قال النائب جمال عقبى ،وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ،إن شركات اإلنتاج والتوزيع والنقل التابعة للشركة
القابضة لكهرباء جمهورية مصر العربية تشهد حالة من الغليان والسخط العارم بعد رفض الوزارة صرف عالوة الـ%11
التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى لجميع العاملين بالدولة ،مشيرا إلى ضرورة استدعاء وزير الكهرباء ورئيس
الشركة القابضة للكهرباء للبرلمان لمناقشة أسباب االمتناع عن صرف تلك العالوة.
وقال "عقبى" في بيان إن إدراج الوزارة وشركاتها تحت مسمى شركات مساهمة مصرية ال يعنى بالضرورة أنها ال ينطبق
عليها العالوة ،وال بد من اإلسراع فى صرفها ،خاصة بعد األرباح التى حققتها الشركات والتى تقدر بالماليين خالل الفترة
الماضية ،مشيرا إلى أن ادعاء الشركة أن عدم تطبيق البدالت فى الكهرباء التى تعتمد على النسب ،استغله بعض من
العاملين فى إثارة البلبلة والفتن للضغط على الوزارة والشركات من أجل زيادة بدالت الورادى وطبيعة العمل ال أساس له
من الصحة.
وأوضح "عقبى" ،أنه يجب أال يؤثر تطبيق العالوة على البدالت التي يتقاضاها العاملون بالكهرباء ،وأن تندرج العالوة
الخاصة ضمن مكتسبات العاملين فى الكهرباء وعدم المساس بالحوافز التى يحصلون عليها بصفة دورية.
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تصعيد «خطير» من العاملين بـ«الكهرباء» للضغط على الحكومة وتنفيذ
هذه المطالب
اإلثنين /12يونيو 14:11 2112/م
هدد عدد من العاملين بالكهرباء ،بالتصعيد ضد الدكتور محمد شاكر ،وزير الكهرباء ،لعدم تنفيذ قرار صرف «عالوة الـ
 ،»%11ودعا بعضهم فى بيان لهم ،عن تنظيم وقفة احتجاجية بعد إجازة عيد الفطر المبارك؛ للمطالبة بإقالة وزير
الكهرباء.
واقترح البعض قطع الكهرباء عن الدولة بأكملها؛ لمدة ساعة كنوع من الضغط على المسئولين.
وأوضح العاملون أن المرحلة األولى للتصعيد ،ستبدأ يوم الثالثاء الموافق  2112/6/13الساعة  ،19:31والقيام بتخفيض
األحمال لوحدات التوليد واألحمال لمدة  2دقائق على مستوى الجمهورية ،على أن يقوم التوزيع بتخفيف األحمال خالل 24
ساعة.
وتابع البيان« :وفى حالة عدم تنفيذ مطالب العاملين ،سنقوم بتنفيذ المرحلة الثانية ،والتى بمقدروها يتم النزول بأحمال
المحطات ألدنى حمل لمدة نصف ساعة ،وفى حال عدم تنفيذ مطالبنا خالل  12ساعة ننتقل إلى المرحلة الثالثة ،والنزول
بأحمال المحطات ألدنى حمل وعدم رفع األحمال نهائيا حتى يتم تنفيذ مطالبنا».
وطالب العاملون ،بإقالة وزير الكهرباء ،الدكتور محمد شاكر ،ورئيس الشركة القابضة جابر الدسوقى ،وإقالة عادل نظمى
من النقابة العامة للمرافق.
وأوضح العاملون ،أن مطالبهم تتمثل فى أوال :احتساب عالوه  %11لعام  2116طبقا للقانون ،وصرف كل الفروق التي
تؤدى لزيادة البدالت مع العلم أن المادة الخامسة ال تنطبق علينا.
ثانيا  :صرف الحوافز على األساسى الحالى.
ثالثا  :ترحيل اإلجازات االعتيادى وبدل الراحة.
رابعا  :إعاده العالوة التشجيعية مره أخرى التى تم إيقافها من عامين.
خامسا :إقرار درجة كبير.
سادسا :زيادة بدل الغذاء إلى  12جنيها.
سابعا :صرف بدل مخاطر للعاملين فى التشغيل و الصيانات  % 111من األساسى.
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ثامنا :إقرار أى عالوات تصدرها الحكومة ،وهى  %11غالء معيشة ،و %11عالوة اجتماعية فى شهر  2لعام ،2112
دون المساس بالعالوة الدورية وعالوة .2112
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