تسلية

حكمة
«ال تدع ما ال ميكنك فعله يتداخل مع ما ميكنك فعله»
جون وودن
				
فافعل ما بوسعك للحفاظ على نعمة املاء

هل تعلم
أن اإلمارات أصبحت من أعلى الدول استهالكا للمياه على مستوى

لعبة الفوارق

١٨

الفرد في العالم ،حيث يبلغ معدل استهالك الفرد للمياه في الدولة
حاليا ما بني  280إلى  320لتر ًا يومي ًا في حني تقدر معدالت
استهالك املياه في أوروبا للفرد ما بني  140إلى  150لتر ًا يومي ًا.

تسلية

تسلية (قصة)

سودوكو
لعبة القط والفار وإهدار الماء والتيار
بقلم الصادق عبدالسالم

عالقة الناس بفاتورة املاء والكهرباء مثل عالقة الرجال بالزواج،
فمن من الرجال ال يريد الزواج؟ جميعهم يريدون ذلك ،ولكن
عندما يجد اجلد وتتكاثر على الواحد منهم متطلبات الولية
وفواتير الوليمة وجواالت البصل وفنادق شهر العسل حتى
جتده أنزل حاجب ًا ورفع اآلخر وتبسمل وحتوقل ولعن سنسفيل
اليوم الذي فكر فيه في الزواج.
ومن من الناس ال يريد االستمتاع بطرطشة املياه في احلمام؟
وصوت املكيف وهو يطحن الكهرباء طحن ًا ويحليها هوا ًء بارد ًا
ومنعش ًا للخدود قبل اخلدور؟ ولكن وعندما تأتي الفاتورة جتده
أيض ًا أنزل حاجب ًا ورفع اآلخر وتبسمل وحتوقل إلخ ...إلخ ...
إلخ...
ألن هذه الفاتورة تبني العيوب التي في اجليوب ومهلكة
للميزانيات العائلية واملنزلية.
وقال لي أحد أصدقائي في حلظات جتلي إن املاء هو أرخص
شيء إذا توفر لنا فنقوم ببعزقته ورشه كأنه لن يجف أبد ًا،
ولكنه يكون أغلى حاجة إذا لم جنده وبحثنا عنه كأننا لن
١٦

جنده أبد ًا .فقلت له إن عدوى هذه الظاهرة املائية قد انتقلت
للكهرباء فتجد أحدهم يوزع عدد ًا من املصابيح في منزله
تكفي إلنارة إستاد ماركانا البرازيلي ويشغل مكيف الهواء في
النهار واملساء والصيف والشتاء وبقوة تصتك منها أسنان أي
واحد من بني إسكيمو األعزاء ،وإذا انقطعت الكهرباء لدقائق
جتد العرق يخر منه والفرح يفر منه كأنه ُأنذر بالثبور وويالت
األمور.

من ركام وهو يقرأ في صباح الغد «زيادة بنسبة  %100في
أسعار الكهرباء» وكتب باحلبر السري« :وفي توزيع الصحف
أيض ًا» وعندها نقول نحن في السر «حسبنا اهلل ونعم الوكيل»
وتضيع كل محاوالتنا للتأكيد بأن الشركة ليست هي اجلهة
املسؤولة عن حتديد األسعار حتى لو حلف الواحد منا برأس
أبيه وأمه وأخته أخيه.

ونقول لعميلنا الكرمي يا سيدنا وتاج رأسنا املسألة أبسط مما
ومن أشكال املعاناة التي نواجهها نحن في القسم اإلعالمي تتصور فعلى قدر إسرافك والتبذير تأتيك الفواتير ألم تسمع
بشركة أبوظبي للتوزيع هي الدرجة العالية للحشرية لبعض باملثل القائل «تفعلها بإيدك تغلب أجاويدك» وال ينفعك هنا قول
السادة الصحفيني الذين ما أن ندعوهم ملؤمتر صحفي لإلعالن شاعرنا الكبير أبي العالء املعري:
عن متكن الشركة من ارتياد اآلفاق وحتقيق اإلجنازات
واملعجزات حتى تواجهننا األسئلة التقليدية هل ستزيدون هذا ما جناه علي أبي وما جنيت على أحد
أسعار املاء؟ هل ستزيدون أسعار الكهرباء؟ وهنا نتذكر قصة فأنت الذي جنيت على نفسك ولم يجنه أحد عليك وأبوك برىء
الرجل األطرش الذي أرشده أحدهم للطريق قائ ً
ال :سير ميني من ذلك براءة الذئب من دم ابن يعقوب فال تفقد البوصلة ولن
ثم شمال ،فقال له :هل قلت بعض املال؟
تنفعك احلوقلة وأنت تستقبل «بعبع» فاتورة املاء والكهرباء
كأنك تعرضت لهجوم من القوات املجوقلة.
وإذا عرف السبب بطل العجب إذ نستبني من هذه األسئلة
احملاولة املبطنة لتحويل صورة وجه القارئ الهمام إلى بعض

األمير واألعرابي
حضر أعرابي إلى مائدة املغيرة بن عبداهلل الثقفي،فقدم
نهش ِة ،فقال
له جدي
مشوي،فأخذ األعرابي يسرع في ِ
ّ
ل ٌه األمير:
َ
نطحتك؟!
كأن أمه
 أراك تأكل ُه ّاألعرابي:
فقال
ّ
 وأراك تشفق عليه كأن أمه أرضعتك!!تتألف لعبة “ السودوكو” من تسعة مربعات كبيرة داخل منها تسعة مربعات صغيرة لتكون شبكة من  81مربع ًا صغير ًا .ال
ميكن أن يتكرر أي رقم من ( )9-1داخل الشبكة أفقي ًا أو عمودي ًا .ال ميكن أن يتكرر أي رقم من ( )9-1داخل أي مربع من
املربعات التسعة الكبيرة.

١٧

نقول مبروك

مخترعون

بكالريوس

مايكل فاراداي

يتقدم العاملون بإدارة «إدارة شبكات املياه»
بالتهنئة لزميلتهم منى اخلميري على نيلها درجة
البكالريوس من كليات التقنية العليا ونتمنى لها
دوام التوفيق والتقدم في حياتها العملية.

تكريم

نقول مبروك لزميلنا «سيف الكعبي» ،من قسم العالقات العامة،
حلصوله على شهادة تقدير من جامعة زايد تكرمي ًا جلهوده في

إجناح

مشروع «األسطورة» اخلاص بتخريج مجموعة من

طالبات قسم علوم االتصال واإلعالم باجلامعة.

1791 - 1867

يدير ماكينة العالم بمحرك كهربائي

ذياب مدرب إيكيدو

ولد مايكل فاراداي في يوم  22سبتمبر سنة  1791في أسرة فقيرة لذلك ترك الدراسة وهو في سن  13للعمل كموزع للصحف ثم مجلد للكتب ومن
خالل ذلك العمل وقعت بني يديه كتب كثيرة في شتى العلوم كان يقرؤها ويدونها ولكنه كان أكثر مي ً
ال نحو الكتب العلمية.

حصل الزميل ذياب العسيري ،من قسم شبكات الكهرباء ،على رخصة مدرب معتمد
من االحتاد الدولي لرياضة اإليكيدو (االيكيكاي) وبذلك يكون هو أول إماراتي وخليجي

يحصل على هذه الرخصة الدولية الهامة .بدأ ذياب ممارسة هذه الرياضة في أواخر سنة

وفي بداية عام  1810بدأ فاراداي في املواظبة على حضور محاضرات في مجال الفلسفة الطبيعية تنظمها إحدى اجلمعيات العلمية وتلك كانت أول
فرصة أتيحت له للعلم واملعرفة ثم بدأ في حضور محاضرات باجلمعية امللكية والتي كانت متثل أعلى هيئة علمية في بريطانيا ومن أبرز أعضائها
العالم همفري ديفي ومن هنا بدأت العالقة بينهما والتي كانت في احلقيقة نقطة التحول في حياة فارادي.
وفي عام  1821متكن فاراداي من اختراع احملرك الكهربائي الذي يقوم بتحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية وهي الفكرة التي تقوم عليها
احملركات الكهربائية احلديثة اليوم .ثم جنح في عكس فكرة احملرك الكهربائي وحتويل الطاقة احلركية إلى طاقة كهربائية ليصمم أول مولد كهربائي.
وبظهور مخترعات فاراداي اجلديدة بدأ عصر النهضة الذي صارت فيه الكهرباء تلعب دور ًا مهما في حياة اإلنسان ..ولذا فإن فاراداي هو بحق
أبو الكهرباء.

 2003وتدرج فيها إلى أن حصل على احلزام األسود  2دان سنة .2010

وتعتبر رياضة اإليكيدو من فنون القتال الياباني وتعتمد على أسلوب الدفاع عن النفس

مع عدم إيذاء اخلصم ويتمتع ممارسها بالعديد من املهارات اجلسدية والذهنية العالية.

انجاز

أهدى الزميل فضل خوري الرحلة التي قام بها مشي ًا
على األقدام حول اإلمارات السبع بدء ًا من أبوظبي ثم
العودة على دراجة هوائية ،لصاحب السمو رئيس الدولة
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،حفظه اهلل .ونقول
خلوري مبروك على هذا اإلجناز.

١٤

الحران ينال جائزة الموظف المثالي

نبارك لزميلنا محمد نواف احلران ،منسق مبركز

االتصال مبناسبة فوزه بجائزة املوظف املثالي بإدارة

تشغيل وصيانة الكهرباء عن شهر نوفمبر .2010

١٥

أجهزتي

تقرير

إدارة الصحة والسالمة والبيئة والجودة
ُأنشئت إدارة الصحة والسالمة والبيئة واجلودة بشركة أبوظبي للتوزيع في عام  2007بهدف وضع وتطبيق
اإلجراءات اخلاصة بالسالمة و الصحة املهنية و البيئة والتي من شأنها احلد من احلوادث واملرتبطة
مبواقع عمل الشركة مبا فيها مقاولو الشركة وذلك لضمان سالمة األفراد وحماية أصول الشركة
بطريقة صحيحة وذلك وفق ًا للمعايير العاملية واحمللية اخلاصة بذلك هذا باإلضافة لتطوير نظم
العمل املطبقة هنا عبر إدخال مبدأ إدارة اجلودة ومبا يتوافق مع النظام املتكامل لإلدارة
بالشركة.
وقال املهندس هاني حسني ،مدير اإلدارة« :،إن اإلدارة تعمل على التأكد من التزام كافة إدارات وأقسام
الشركة بهذه املعايير عبر إجراء عمليات التدقيق الداخلي واخلارجي الذي تقوم بها اإلدارة و الشركة مانحة
شهادات اآليزو وبإشراف كل من مكتب التنظيم والرقابة وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي».
باإلضافة إلى مراجعة و تقييم كافة العطاءات املقدمة ملشاريع الشركة بغرض التأكد من مطابقتها ملتطلبات الصحة
والسالمة والبيئة واجلودة وحتليلها واملوافقة عليها ثم القيام بزيارات ميدانية تفقدية ملراقبة تنفيذها وفق ًا لألنظمة
املتبعة في الشركة .وأضاف حسني« :نقوم أيض ًا بتدريب موظفي الشركة على كيفية العمل في مواقع العمل ومعدات
وآليات الشركة بصورة آمنة حيث مت إجناز  8000ساعة تدريب خالل عام  2010لكافة موظفي الشركة وال ُيسمح ألي
منهم العمل في أي من مواقع شبكتي املاء والكهرباء إال بعد احلصول على شهادة تفيد بحضور هذه الدورات و تخوله

للعمل» .وتقوم اإلدارة بتوفير مهندسني حلضور الدورات التدريبية التي تنظمها أكادميية هيئة مياه وكهرباء
أبوظبي كمساعدين محاضرين للتأكد من توافق برامجها مع إجراءات األمن والسالمة التي يتطلبها العمل
في الشركة .ويقول حسني« :نقوم أيض ًا بطباعة ونشر اللوحات والنشرات التوعوية الورقية واإللكترونية
ونشرها بني العاملني في الشركة وعمالئها».
وضمن املسؤوليات االجتماعية للشركة ،تتعاون اإلدارة مع العديد من اجلهات في الدولة ،مثل «مجلس
أبوظبي للتعليم» و «هيئة البيئة – أبوظبي» و «هيئة الهالل األحمر» وغيرها من مؤسسات القطاعني العام
واخلاص ،في تنظيم الدورات والندوات لتوعية مختلف القطاعات املجتمع وطالب املدارس حول قضايا
حماية البيئة والسالمة والصحة املهنية واإلسعافات األولية.
وقامت اإلدارة مؤخر ًا بتنظيم الدورة الثانية من منتدى أفضل املمارسات في مجال السالمة  2010حتت
شعار« :الطرق املثلى ملنع وإطفاء احلرائق في محطات الكهرباء» مبشاركة العديد من الشركات الوطنية
واخلليجية والعاملية املهتمة بهذا املجال.
وأثمرت جهودها في احلصول على شهادة اخلمسة جنوم للسالمة والصحة املهنية التي مينحها «املجلس
البريطاني للسالمة» و قد حصلت الشركة على نسبة  94.9في التقييم اخلاص بهذه اجلائزة العاملية.

تحسن في معدالت السالمة والصحة المهنية والبيئة
في إطار جهود الشركة املستمرة لتحسني وتوفير بيئة عمل آمنة ملوظفيها و املقاولني العاملني معها ،جند أن املعدل العام للحوادث البيئية بلغ صفر حادث خالل العامني 2009
و ،2010بينما بلغ املعدل العام للحوادث التي ينتج عنها فقدان لساعات العمل خالل عام  2010نسبة  %0.34بعدد  3حوادث وتُعتبر هذه النسبة جيدة جدا مقارنة باملعدل
العام للشركات العاملة في نفس املجال وهي أيضا ال تزيد كثير ًا عن النسبة املستهدفة من قبل الشركة لنفس العام والبالغة .%0.25
وقد شهدت الشركة حتسن ًا كبير ًا في هذا املجال منذ العام  2007حني بلغت نسبة املعدل العام للحوادث التي ينتج عنها فقدان لساعات العمل حينها  %0.32ثم  %0.41في
عام  2008ثم سجلت أفضل املعدالت بنسبة  %0.17فقط في عام  .2009وقد اسهمت هذه اجلهود ألخذ الشركة موقعها الرائد بني أفضل  %5من الشركات العاملية العاملة
في مجال توزيع املياه والكهرباء فيما يتعلق بإجراءات األمن والسالمة املهنية.
و هدفنا األول هو الوصول إلى مواقع خالية من احلوادث

١٢

سخانات الماء المنزلية
• يجب نظافة السخان بصورة منتظمة وذلك حلمايته من الصدأ.
• يجب إفراغ املاء من السخان ملدة تتراوح من  30إلى  60يوم ًا
كل عام على األقل.
• وإذا كانت املياه املستخدمة غير نظيفة يجب إفراغها مرة
واحدة كل شهر على األقل.

تعمل سخانات املاء املنزلية بواسطة
أنواع مختلفة من الطاقة مثل الكهرباء
والغاز وحتى الطاقة الشمسية .ونقدم
هنا مجموعة من النصائح التي تعني
على خفض الطاقة املستهلكة بواسطة
هذه السخانات ولتجنب احلوادث التي أسباب حوادث سخانات املاء:
• اخللل في عازل احلرارة والذي يجعل السخان يعمل بصورة
تنتج عنها:
في حالة عدم استخدام اخلزان:
دائمة.
• افصل السخان من مصدر الطاقة.
• انغالق أو تلف صمام األمان.
• تأكد من أن منظم احلرارة «الثيرموستات» يعمل • عدم وجود مياه في اخلزان وهو يعمل.
بصورة جيدة ويحفظ مستوى احلرارة بدرجة أقل من  70درجة • اخلزانات القدمية والتي ال حتتمل الضغط الناجت عن ارتفاع
مئوية.
درجة احلرارة.
عازل احلرارة:
• ضعف وتدهور حالة خزان السخان.
• عازل احلرارة اجليد يؤدي خلفض الفاقد من احلرارة وبالتالي إجراءات وقائية:
• يجب تغيير سخان املاء مرة كل خمس سنوات على األقل.
تقليل الطاقة املستهلكة بواسطة السخان.
• ميكن تركيب عازل إضافي للحرارة في حال ضعف العازل • يجب أن يركب اخلزان بواسطة شخص فني مختص ومؤهل.
• يجب إجراء الصيانة الدورية للسخان وأنابيب املياه املوصلة
املركب على السخان وبالتالي خفض الفاقد من احلرارة.
له والتوصيالت الكهربائية ومنظم احلرارة «الثيرموستات» قبل
• تأكد من أن العازل مثبت بصورة جيدة حول السخان.
النظافة:
حلول فصل الشتاء.
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أخبار

شهادة الخمس نجوم من المجلس
البريطاني للسالمة

النعيمي :إنجاز اإلغالق المالي لـ «الشويهات  »3في
الموعد المقترح

في حتد جديد و من جناح إلى أخر جنحت شركة أبوظبى للتوزيع ,وحتت رعاية من هيئة كهرباء ومياه أبوظبي ,في احلصول على شهادة اخلمسة
ٍ
جنوم للسالمة والصحة املهنية وذلك بعد مطابقة نظام قسم السالمة والصحة املهنية في قسم الصحة والسالمة والبيئة واجلودة مع متطلبات املجلس
البريطاني للسالمة و قد حصلت الشركة على نسبة  94.9%مما خولها للحصول على الشهادة املذكورة.

أبوظبي (االحتاد)  -أكد عبداهلل سيف النعيمي مدير عام هيئة مياه وكهرباء أبوظبي حرص الهيئة على إجناز اإلغالق املالي ملشروع الشويهات 3
مع نهاية شهر أبريل اجلاري ،وفقا للبرنامج الزمني املقترح ،بعد احلصول على متويل  ٪80من قيمة املشروع الكلية.

جاء هذا النجاح بدعم اإلدارة العليا للشركة والعمل املتواصل من إدارة السالمة والصحة والبيئة واجلودة ومنسقي نظام اإلدارة املتكامل ومديري
الدوائر واإلدارات واألقسام وكافة موظفي الشركة.
تعتبر هذه الشهادة من الشهادات العاملية في إدارة السالمة و الصحة املهنية .ومحليا تعتبر شركة أبوظبى للتوزيع من أوائل الشركات احلاصلة عليها
في إمارة أبوظبي وذلك في سعيها وحرصها على تنفيذ توجيهات صاحب السمو ولي العهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نحو سعيه املستمر جلعل
إمارة أبوظبي من أفضل خمس حكومات في العالم.
و صرح سعادة رئيس مجلس ادارة الشركة املهندس أحمد املريخي « بأن هذا اإلجناز غير املسبوق سيعزز املكانة التي وصلت إليها الشركة في
احملافل الدولية وسيسهم بشكل كبير في اإلستمرار على نهج التطوير الذي انتهجته الشركة في مجال السالمة» و أفاد سعادته «أمتنى من اجلميع
االستمرار على هذا املستوى في النجاح ،ألن سالمة العاملني واحلفاظ على ممتلكات الشركة هو مسارنا للوصول إلى الهدف األسمى وهو «أبوظبى
للتوزيع بال حوادث».

١٠

أخبار

وأكد النعيمي أن أعمال تنفيذ مشروع “الشويهات ( ”)S3للطاقة ستبدأ في الربع الثاني العام احلالي بعد أن تنجز الهيئة صفقة اإلغالق املالي
للمشروع الذي تصل تكلفته إلى  5مليارات درهم.
ويأتي ذلك بعد أن وقعت الهيئة مؤخر ًا اتفاقية تنفيذ املشروع مع ائتالف سوميتومو /كوريا إليكتريك ،الذي اختارته الهيئة كونه صاحب أفضل عرض
مق َّدم بعد املنافسة مع أكبر الشركات واالئتالفات العاملية.
وأضاف النعيمي “نعتزم االنتهاء من الصفقة في بداية الربع الثاني من السنة احلالية ،وستبدأ احملطة العمل عام .”2014
ويشتمل هذا املشروع على مت ُلّك وبناء ومتويل وتشغيل وصيانة محطة إلنتاج الكهرباء بطاقة إنتاجية تق َّدر بـ 1600ميجاوات.
وقال النعيمي إن مشروع الشويهات ( )S3حصل على أفضل األسعار حتت أصعب الشروط التي حددتها الهيئة ،حيث يبلغ سعر إنتاج الكيلوواط
الواحد نحو  12فلس ًا عند تشغيل احملطة بطاقة  ،%56لينخفض إلى  10فلسات عند وصول الطاقة التشغيلية إلى  ،%67وهو سعر قياسي يساوي
سعر الكيلوواط في أول مشروع للمنتج املستقل نفذته الهيئة عام 1998

١١

أخبار

تاريخ

أبوظبي للتوزيع تعتمد بطاقة الهوية
البريطاني عن تخوفه من أن تؤدي مثل هذه التصرفات للتأثير على مقدرة
الشركات البريطانية على االستثمار في املنطقة خصوص ًا مع ظهور بوادر
لدخول شركات منافسة من دول أخرى مثل الواليات املتحدة األمريكية.
وقامت هذه الشركة من قبل بتركيب محطتني لتحلية املياه في كل من طريف
وأبوظبي لصالح «شركة أبوظبي احملدودة للبترول» ،التي كانت تعرف في
السابق باسم «شركة تطوير بترول اإلمارات املتصاحلة احملدودة» وقامت
بحل كافة املشاكل التي واجهت هاتني احملطتني.

في عام  1966أصدر المغفور له
بإذن اهلل الشيخ زايد بن سلطان آل
نهيان قرارًا بإنشاء مجلس للماء
والكهرباء برئاسة الشيخ حمدان
بن محمد آل نهيان

٨

وفي يوم  22يوليو  1962عاد العقيد مريليس ألبوظبي مرة أخرى وتنبأ
بوجود مياه عذبة في موقعني في جزيرة أبوظبي ولكنه لم يتمكن من
الكشف عنهما بسبب عدم وجود حفار أو للتكلفة العالية الستئجار حفار
للقيام بالعمل في املوقعني إلى أن قامت شركة «أبوظبي للبترول احملدودة»
بتوفير حفار وفريق فني للعمل عليه .وبدأ مريليس في  26أغسطس
 1962العمل في حفر أول بئر ،في موقع إلى الشرق من منطقة البطني،
ولكن لم يتم العثور على مياه حتى عمق  138قدم وقرر مريليس التوقف
عن العمل بدعوى أن احلفار ال يستطيع العمل ألعمق من ذلك بينما أنتجت
البئر الثانية مياه ماحلة.
وجاء في تقرير الوضع االقتصادي إلمارة أبوظبي للعام  1962أن شركة
«أكوا جيم»  Aqua Chem International Limitedاألمريكية فازت
مبناقصة لتوريد وتركيب محطة ثالثة لتحلية املياه بطاقة تبلغ  25ألف
جالون في اليوم وبتكلفة تبلغ  60ألف جنيه إسترليني على أن تبدأ العمل
الفعلي في منتصف عام  1963ولكن تعذر العمل في هذه املشروع بسبب
عدم حتديد موقع لقيامها .وبذلك أصبح عدد محطات حتلية املياه في
أبوظبي بنهاية الربع األول من عام  1963نحو سبع محطات ثالث منها

فقط تعمل بصورة جيدة.
وفي هذا الوقت بدأ التفكير اجلدي في مد أبوظبي باملياه الطبيعية
بواسطة خط أنابيب ميتد من واحة البرميي بكلفة أولية ُقدرت مببلغ
 11,770,000ريال ،ولكن تعذر تنفيذ هذا املشروع بسبب التكلفة العالية
وعدم وجود دراسة علمية تبني كمية املياه اجلوفية في واحة البرميي
لتحديد اجلدوى االقتصادية للمشروع.
واستمر الوضع كذلك إلى أن أصدر املغفور له بإذن اهلل الشيخ زايد بن
سلطان آل نهيان في عام  1966قرار ًا بإنشاء مجلس للماء والكهرباء
برئاسة الشيخ حمدان بن محمد آل نهيان وضم العديد من أبناء اإلمارة
ورجال األعمال فيها وفي عام  1970مت دمج دائرتي املاء والكهرباء حتت
مسمى «دائرة املاء والكهرباء» التي أصبح الشيخ سرور بن محمد آل
نهيان رئيس ًا لها في عام  1973ومكث في هذا املنصب إلى أن مت إنشاء
«هيئة مياه وكهرباء أبوظبي» في عام  1998هي الفترة شكلت البداية
احلقيقة للتوسع في خدمات املياه والكهرباء في إمارة أبوظبي.

املصادر:

 .1البدواوي ،د.سيف محمد بن عبود ،مجلس حكام اإلمارات املتصاحلة
.1971-1952
 .2محمد مرسي عبداهلل ،تاريخ اإلمارات العربية املتحدة :مختارات من
أهم الوثائق البريطانية.
 .3الفهيم ،محمد عبداجلليل ،من احملل للغنى ،قصة أبوظبي.
 .4ملحق التقرير االقتصادي ألبوظبي للربع األول من عام  1963املنتهية
في  31مارس .1963
 .5لقاء مع املهندس :سيف ناصر هرهرا

بطاقة الهوية تقلل من الوقت المستهلك
إلكمال معامالت األفراد بنسبة تقدر بنحو %50

أعلنت شركة أبوظبي للتوزيع ،بالتعاون مع هيئة اإلمارات للهوية ،خالل
مؤمتر صحفي ُعقد يوم األحد  19ديسمبر  ،2010بفندق بارك روتانا
أبوظبي ،عن اعتماد بطاقة الهوية في كافة املعامالت واإلجراءات اخلاصة
باألفراد من عمالئها الكرام وذلك تنفيذ ًا لقرار مجلس الوزراء رقم 1/201
لسنة  2007والذي ينص على « :التعميم على كافة اجلهات احلكومية
وشبه احلكومية واخلاصة (االحتادية واحمللية) لالعتداد ببطاقة الهوية في
إثبات شخصية جميع احلاصلني عليها».

بالعميل ،مبا فيها كل احلسابات اخلاصة به بطرف الشركة ،مبجرد إدخال
رقم بطاقة الهوية اخلاصة به أو إدخال البطاقة في جهاز املسح اخلاص
بذلك دون احلاجة إلبراز أي مستندات أخرى أو غيرها من البيانات مما
يقلل من الوقت املستهلك إلكمال معامالت األفراد بنسبة تقدر بنحو .%50
ومنحت الشركة عمالءها احلاليني فترة زمنية إلبراز بطاقات الهوية
اخلاصة بهم حتى يتم إدخالها في قاعدة البيانات اخلاصة بها وذلك
لضمان حصولهم على خدمات الشركة في املستقبل.

تعتزم الشركة بدء التطبيق الفعلي للنظام اجلديد من مطلع العام 2011
حيث لن يتم بعد ذلك قبول أي طلب من عمالئها من األفراد لفتح حساب
جديد دون إبراز بطاقة الهوية .وبذلك تكون شركة أبوظبي للتوزيع هي
واحدة من أوائل املؤسسات اخلدمية احلكومية التي تقوم بتفعيل نظام
اعتماد بطاقة الهوية في معامالتها على أرض الواقع وذلك متشي ًا مع
سياسية الدولة في التوجه نحو االستفادة من أحدث األنظمة اإللكترونية
مما يشكل دفعة كبيرة لالقتصاد الوطني وحتقيق التنمية املنشودة.

وتشتمل اخلدمات املعنية على طلبات توصيل خدمات املياه والكهرباء
بالنسبة لألفراد فقط.

وقد مت االنتهاء من وضع كافة الترتيبات الفنية واإلدارية التي متكن
موظفي مراكز خدمة العمالء التابعة للشركة من إجراء مسح إلكتروني
على بطاقة الهوية ألخذ كافة البيانات املتعلقة بالعميل للتأكد من هويته
مما يقلل كثير من اجلهد والوقت على اجلانبني ويساعد على ضمان دقة
وسالمة البيانات املقدمة.
وسيتم تطبيق ذلك في كافة مراكز خدمة العمالء التابعة للشركة في
مدينة أبوظبي واملنطقتني الشرقية والغربية ،حيث مت مدها جميع ًا بأجهزة
إلكترونية ملسح بطاقة الهوية وأخذ كافة البيانات اخلاصة بها ومت ربط ذلك
بالبنية اإللكترونية للشركة بحيث يتم استعراض كافة البيانات اخلاصة

اخلدمة اجلديدة تأتي في سياق استراتيجية الشركة اخلاصة بالتحول
لألنظمة اإللكترونية في كافة معامالتها مثل خدمات سداد قيمة فواتير
املاء والكهرباء وتلقي شكاوى العمالء وأنظمة الشبكة الذكية والعدادات
اإللكترونية وغيرها من اخلدمات.
وكانت شركة أبوظبي للتوزيع قد أدخلت مؤخر ًا وسائل إلكترونية جديدة
لسداد قيمة فواتير املاء والكهرباء واملتمثلة في املوقع اإللكتروني للشركة:
 www.addc.aeوالبوابة اإللكترونية اخلاصة بحكومة أبوظبيwww. :
 abudhabi.aeونظام الرد اآللي عن طريق االتصال بالرقم املجاني
 8002332وأجهزة الصراف اآللي اخلاصة بعدد من املصارف في الدولة
ومكاتب بريد اإلمارات.
وللمزيد من املعلومات ميكن االتصال على الرقم املجاني 8002332 :أو
زيارة املوقع اإللكترونيwww.addc.ae :
٩
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المعمري:

· استهالك الفرد في اليوم  82جالون ·

تُعتبر قضية ارتفاع معدالت استهالك مياه الشرب في أبوظبي من أكبر املشاكل
البيئية التي تواجه اإلمارة ،إذ ُيقدر نصيب استهالك الفرد من املياه يومي ًا في
اإلمارة بنحو  82جالون يومي ًا ،وهو من أعلى معدالت استهالك املياه في العالم،
حيث يبلغ ذلك تقريب ًا في أمريكا  72جالون وفي سنغافورة  52جالون فقط وأقل من
ذلك بكثير في أوروبا .وبدورها تقوم شركة أبوظبي للتوزيع ببذل الكثير من اجلهود
للحد من هذه املشكلة ملا تشكله من ضغط على املوارد الطبيعية فض ً
ال عن التكلفة
االقتصادية العالية الناجتة عنها .وتقوم الشركة من خالل «دائرة تشغيل وصيانة
املياه» التابعة لها ،يومي ًا بضخ نحو 420مليون جالون من مياه الشرب الصاحلة
لالستهالك اآلدمي ،وفق ًا ملواصفات منظمة الصحة العاملية ،وتستخدم في الشرب
والري والتبريد عبر شبكة من األنابيب يبلغ طولها  7000كيلومتر خلدمة  250ألف
عميل يتوزعون في مختلف املناطق التابعة لها.

البطاقة الشخصية
االسم :محمد سلطان شامس حميد املعمري
املؤهل الدراسي :حاصل على ماجستير هندسة
في علوم املياه
املسمى الوظيفي :مدير دائرة تشغيل وصيانة
املياه
سنة االنضمام للشركة :بدأ العمل في هيئة
مياه وكهرباء أبوظبي في عام 2000
في كلمات:
شخصية أعجبت بها :املرحوم الشيخ زايد
كتاب قرأتهFriends in High Places :
رأيك في موظفي الشركة :أنا معجب بهم
وبإخالصهم ومواظبتهم على أداء األعمال املوكلة
لهم وحسن تصرفهم.
ماذا تقول لهم؟
االبتسامة هي أفضل هدية.

وحول اجلهود املبذولة للحد من االستهالك العالي للمياه ،يقول املهندس محمد
سلطان املعمري ،مدير دائرة تشغيل وصيانة املياه« :إننا نعمل أو ًال على تقليل حجم
الفاقد سنوي ًا من املياه لدينا ،والذي ُيقدر بنحو  ،%16وهو معدل متوسط تقريب ًا
مقارنة ببقية دول العالم ،حيث حتل هولندا في املرتبة األولى بنسبة  %2ثم سنغافورة
بنسبة  %4,5بينما تأتي بريطانيا بنسبة  ،%44ولكن تظل تكلفة الفاقد كبيرة لدينا،
من الناحيتني البيئة واالقتصادية ،وذلك نظر ًا ألننا نعتمد بشكل كبير ،كغيرنا من
إمارات الدولة ،على حتلية مياه البحر».
وحول األسباب وراء هذا الفاقد ،يضيف املعمري« :يحدث الفاقد بشكل رئيسي
بفعل احلوادث التي تنتج عن عدم التزام املقاولني واملطورين العقاريني بالعمل وفق ًا
للرسومات وخرائط الشبكة التي نسلمها لهم ،وتبلغ نحو  40حادث ًا سنوي ًا ،فلذلك
نعمل على متابعتهم بشكل دقيق للتأكد من التزامهم بذلك» .ويشير أيضا إلى
ٍ
أن هذه احلوادث ،فض ً
واملنشآت،
ال عن أنها تتسبب في قطع املياه عن السكان
فإنها أيض ًا تؤدي لتعطيل حركة املرور مبختلف طرق ومناطق اإلمارة .ويضيف:
«ونلتزم نحن بأداء أعمال إصالح وصيانة ونظافة شبكة املياه واستبدال اخلطوط
القدمية ،)Low density polyethylene pipe(،بأخرى جديدة (High
 )density polyethylene pipeبصورة دورية منتظمة للحد من تسرب املياه
الناجت عن ذلك» .وكذلك نقوم باستبدال األنابيب املعدنية التي دخلت اخلدمة قبل
ثالثني سنة واألنابيب املصنوعة من رقائق الزجاج()GRPواألنابيب املصنوعة من
االسبستوس .AC
وتبذل اإلدارة أيض ًا جهود ًا لرفع الوعي بني السكان حول أهمية احلد من عمليات
إهدر املياه التي تتم داخل املنازل ،ويقول املعمري« :أشير هنا إلى أن الرقم املذكور

٦

 %16الفاقد السنوي من شبكة المياه.
حول الفاقد من املياه سنوي ًا ،وهو  ،%16يتعلق باملياه التي تتسرب في اخلطوط
العامة ،أو اخلطوط تسبق العدادات املنزلية ( ،)Flow metersوإذا حسبنا ما
يتسرب من املياه داخل املنازل الرتفع هذا الرقم كثير ًا ويسهم في ذلك أن املياه
توزع للمواطنني مجان ًا».
وفي إطار هذه اجلهود أيض ًا فرغت اإلدارة بالفعل من تغيير نسبة  %85من كافة
عدادات املياه القدمية بأخرى عالية الدقة ( .)Electro-magnetic metersويقول:
«معظم العدادات القدمية موجودة لدى كبار املستهلكني (، )Bulk Customers
مثل املزارع والغابات ،وسوف يتم الوصول إلى استبدالها بنسبة  %100بحلول
العام .»2013
وتنفي ًذ لتوجيهات املجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي قامت اإلدارة بخفض استهالك
املزارع والغابات بنسبة  50مليون جالون يومي ًا ابتدء ًا من منتصف سنة ،2010
حيث يقول املعمري« :لم يؤثر هذه اخلصم على عمل هذه اجلهات ،ألننا كنا نعلم
أن نسبة  %50من استهالكها من املياه ،والبالغ  140مليون جالون يومي ًا ،يتسرب
وال يتم االستفادة منه بسبب ضعف شبكات التوزيع لديها ونظر ًا ألنها تتلقى املياه
مجان ًا ،وعندما أخطرناهم بأننا سوف نلجأ لهذا اخلصم قامت هذه اجلهات بالعديد
من اإلجراءات للحد من استهالكها من املياه ،مثل صيانة الشبكات اخلاصة بها
والتحول من زراعة علف الرودس ألنواع أخرى من احملاصيل أقل استهالك ًا للمياه».
وتأمل اإلدارة في أن تتمكن من مد هذه اجلهات ،املزارع والغابات ،مبياه الصرف
الصحي املعاجلة خالل عامني أو ثالثة من اآلن ،فض ً
ال عن تشجيعهم للزراعة
العضوية ،التي تستهلك ثلث كمية املياه التي تستهلكها الزراعة الغير عضوية.
ويقول املعمري« :وتتمثل مشاريعنا املستقبلية للحد من تسرب املياه في تشغيل
مركز للتحكم على شبكة املياه من بعد ( )Water Control Centreوالذي
يشتمل على مجسات للكشف عن التسرب وأخرى لقياس مستوى الضغط املياه
ومحابس قابلة للتحكم من على بعد وستسهم هذه األجهزة في سرعة الكشف عن
حاالت تسرب املياه ومعاجلتها من على بعد مما يؤدي لتقليل الزمن املستغرق في
الوصول ملواقع األعطال وبالتالي خفض الكميات املتسربة من املياه وتقليل العمالة
املستخدمة من قبل الشركة».
وتسهم اإلدارة أيض ًا في إطفاء احلرائق ومقابلة كل احلاالت الطارئة في البالد
بالتعاون مع الدفاع املدني ومختلف اجلهات املعنية وتشارك في مختلف األنشطة
الرياضية والثقافية واالجتماعية واملعارض التي تنظمها الشركة وتتكون اإلدارة من
أقسام «املختبر املركزي» و»تخطيط الصيانة» و»املعايير واجلودة».

تاريخ صناعة المياه في أبوظبي

·
·

 1961تاريخ قيام أول محطة لتحلية المياه في أبوظبي
 20ألف جنيه إسترليني لحفر آبار للمياه في اإلمارات نصيب أبوظبي ثالث منها.

كانت إمارة أبوظبي قبل قيام مجلس حكام اإلمارات املتصاحلة تعتمد
في احلصول على مياه الشرب على األفالج واآلبار التي حتفر بالطرق
التقليدية أو عن طريق جتميع مياه األمطار وكانت املياه نادرة واملتوفر
منها يشكل خطر ًا كبير ًا على صحة السكان بسبب امللوحة وتعرضها للتلوث.
تضمنت أول ميزانية تنمية وضعها املجلس عند إنشائه في العام 1952
تخصيص مبلغ  150ألف روبية من أجل مسح مصادر املوارد املائية
مبختلف اإلمارات ،إال أن وزارة اخلارجية البريطانية رفضت تقدمي هذا
املبلغ .وفي شهر ديسمبر من عام  1953زار املنطقة السيد /كروفورد ،من
املكتب البريطاني للشرق األوسط ،وأوصى بتخصيص ميزانية لتحسني
مصادر املياه في منطقة العني واملدن الساحلية وبالفعل مت في ربيع عام
 1954تخصيص مبلغ  20ألف جنيه إسترليني للقيام بأول مشروع حلفر
عدد من آبار املياه بواسطة العقيد ميريليز  ،Merryleesاخلبير في املياه
اجلوفية ،وكان نصيب إمارة أبوظبي منها بئر ًا واحدة في جزيرة أبوظبي
وبئرين آخرين على طريق أبوظبي العني ووجد مريليز صعوبة كبيرة جد ًا
في احلفر في أبوظبي ألنها حتتاج لتبطني.
وتقدم املقيم السياسي البريطاني ملجلس اإلمارات املتصاحلة مبقترح
في ميزانية العام  58/1957للتنمية لتخصيص مبلغ  15,613جنيه
إسترليني إلجراء دراسات حول املوارد املائية واحملافظة عليها وذلك من
جملة مبلغ امليزانية البالغ  92,699جنيه إسترليني ولكن جاء رد وزارة
اخلارجية البريطانية بتاريخ  26أبريل  1957مبوافقة وزارة اخلزانة
البريطانية على تخصيص مبلغ  8,200جنيه إسترليني فقط لقطاع املاء
وتخفيض إجمالي املبلغ املطلوب للميزانية املقترحة إلى  64,989جنيه
إسترليني.

ولعب القطاع اخلاص دور ًا بارز ًا في تنمية موارد املياه في إمارة أبوظبي
في العصر احلديث منذ انطالقه ،حيث شهد عام  1961إنشاء أول محطة
لتحلية املياه على الكورنيش ،حيث مت ذلك بواسطة شركة «علي بن عويس
واملال» ،ومقرها دبي ،والتي بدورها استعانت بشركة Richardsons
 Westgarth & Companyالبريطانية إلنشاء احملطة وبالفعل مت ذلك
وكانت احملطة بطاقة  14ألف جالون في اليوم  ،أو  3,5دينار للجالون
الواحد ،ولكنها واجهت الكثير من املشاكل في بداية عملها وتأخر دخولها
مرحلة اإلنتاج الفعلي إلى شهر سبتمبر عام  1961وعملت بطاقة إنتاجية
تبلغ  11ألف جالون في اليوم فقط ،وهي بذلك تكون أول محطة تقوم
بتحلية املياه في أبوظبي وتبيع املياه مببلغ اثنني  (Annasاآلنا تساوي
 16/1من الروبية) وهو مبلغ كبير مقارنة بدخل الفرد في تلك الفترة.
إلى أن مت في نفس العام االتفاق مع «شركة علوما»  Alomaالكويتية
على إنشاء محطة أخرى بتكلفة بلغت  22ألف جنيه إسترليني والتي
قامت بدورها باستجالب ماكينات من شركة Bennis Thermoflash
البريطانية بطاقة إنتاجية تبلغ  25ألف جالون من املياه احملالة في اليوم
ولكنها لم تعمل بشكل جيد بسبب عدم توفر األنابيب الكافية لها ألخذ
املياه من البحر وعدم وجود خزان حلفظ املياه معها كما أن الشركة
املصنعة لم تشر إلى أن احملطة تعمل بطاقتها القصوى 25 ،ألف جالون
في اليوم ،فقط في حال تكون درجة حرارة البحر أقل من  80درجة
فهرنهايت ،بينما كانت درجة حرارة البحر أكثر من  100درجة فهرنهايت
خالل فترة طويلة من فصل الصيف فض ً
ال عن ظهور تكاليف مالية إضافية
لم تكن في احلسبان وفشلت الشركة في تدارك هذه األخطاء مما أدى
لتوقف احملطة عن العمل في موقعها على شاطئ أبوظبي وهو ما أدى
إلعاقة صناعة حتلية املياه في اإلمارة لفترة طويلة .وعبر املقيم السياسي
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االحتفال باليوم العالمي للمياه
نبعت فكرة االحتفال باليوم العاملي للمياه من مؤمتر األمم املتحدة للبيئة

والتنمية الذي عقد في العاصمة البرازيلية ريودي جانيرو في العام 1992
وذلك وفق ًا للفصل  18من توصيات املؤمتر حتت عنوان «مصادر املياه
العذبة».

وقررت اجلمعية العامة لألمم املتحدة حتديد يوم 22
مارس من كل عام لالحتفال باليوم العاملي للمياه بدء ًا

من العام .1993

وينظم االحتفال بهذا اليوم من قبل مجموعة األمم

املتحدة للمياه وهي التي تختار شعار كل عام ،حيث

جاء شعار هذا العام على النحو التالي« :املياه للمدن-

االستجابة للتحدي احلضري» وذلك بهدف تشجيع الدول

واملجتمعات واملنظمات وحتى األفراد على وضع احللول املناسبة للقضايا

٤

من أقوال المغفور له الشيخ زايد

التي تواجه توفير املياه الصاحلة للشرب للمجتمعات احلضرية.
وتتمثل أهداف االحتفاالت لهذا العام في تركيز االهتمام العاملي على
التأثيرات الضارة للنمو املتسارع في التجمعات السكانية
احلضرية وحركة الصناعة والتغيرات املناخية
والكوارث الطبيعية على أنظمة املياه الصاحلة
للشرب في املدن.

أننا نولي بيئتنا جل اهتمامنا ألنها جزء عضوي من بالدنا وتاريخنا وتراثنا  ..لقد عاش آباؤنا وأجدادنا على هذه األرض  ،وتعايشوا مع

حقائق وأرقام
• أربعة ماليني إنسان تقتلهم املياه
امللوثة سنويا!!

وقد مت توجيه الدعوة للدول واملنظمات لالحتفال

• الفقر يحرم ملياري إنسان على
األقل من املرافق الصحية!!

هذا العام من األرجنتني إلى اليابان ومن نيوزلندا إلى

• دخلت الدول العربية كلها ،دون
استثناء ،في حزام الفقر املائي!!

بهذا اليوم عبر تنظيم األنشطة اخلاصة بذلك

على املستوى الوطني والعاملي .ومتتد احتفاالت

السويد وتشتمل على العديد من األنشطة الرياضية والترفيهية

والثقافية والتعليمية ومسابقات في التصوير الفوتغرافي.

بيئتها في البر والبحر  ،وأدركوا بالفطرة وباحلس املرهف احلاجة للمحافظة عليها  ،وأن يأخذوا منها قدر احتياجهم فقط  ،ويتركوا فيها
ما جتد فيه األجيال القادمة مصدر ًا للخير ونبع ًا للعطاء.
وكما كان أجدادنا ،كذلك نحن الذين نعيش اآلن فوق هذه األرض املباركة  ،إننا مسؤولون عن االهتمام ببيئتنا واحلياة البرية فيها وحمايتها

 ،ليس من أجل أنفسنا فقط  ،بل كذلك من أجل أبنائنا وأحفادنا …

هذا واجب علينا  ،واجب الوفاء ألسالفنا وأحفادنا على حد سواء .

املغفور له صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في كلمته بيوم البيئة الوطني األول 1998
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قائمة المحتويات

كلمة العدد
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اإلدارات السابقة لتحسني وتطوير البنيات التحتية للشركة وبشكل خاص في مجال إدخال

Let
ﬁrst reassure
customers
that
we shall
continue
improving
meالتي
اإللكترونية
ourالوسائل
تطبيقات
وتوسيع
وتطوير
املعلومات
تكنولوجيا
theبرامج
أحدث
company’s infrastructure, particularly in the
areas of
up-to-date
IT
والكهرباء.
introducingاملاء
لسداد فواتير
أدخلناها حديث ًا
applications and methods of water and electricity bills payment.
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نقول مبروك
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تسلية

ونشير هنا إلى قيامنا مؤخراً باعتماد بطاقة الهوية كوثيقة إلثبات الهوية في كافة

Based on this, and in association with the Emirates Identity Authority (EDIA),
 haveفي
recentlyالهام
 startedاملستند
acceptingإبراز هذا
احلرص على
عمالئناasالكرام
 documentونرجو من
معامالت الشركة
we
ID cards
the identiﬁcation
for
املعامالت
كافة
في
املستهلك
الزمن
وخفض
اجلهد
توفير
على
يساعد
مما
معامالتهم
processing household transactions. Therefore, we request our
كافةvalued
بالشركة.
customers to obtain this important document, which is of great
اخلاصةhelp
in
processing transactions with us, and reducing queue time at our customer
care
50 per
cent.
 centersفيما
جسراًbyللتواصل
يشكل
وندعوكم هنا لتصفح هذا العدد من املجلة والذي نأمل أن

بيننا وبينكم،،

Finally, we invite you to continue reading our newsletter in the future with the
hope that it will serve as a means of interaction.

أﺳﺮة اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

وشكراً جزي ً
ال
املهندس /عبدالعزيز عبدالرحمن احلميدي
مدير عام شركة أبوظبي للتوزيع

Eng. Abulaziz Abdulrahman Al Hemaidi
ADDC Managing Director
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