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ذكريات

كلمة املدير العام

املريخي� :أبوظبي للتوزيع هي البيت
عزيزي القارئ يطل عليكم هذا العدد من جملة “توزيع” و�شركة �أبوظبي للتوزيع قد حققت املزيد
من النجاحات والإجنازات على �صعيد تطوير �أدائها عم ًال بالتوجيهات ال�صادرة من حكومة �أبوظبي
وهيئة مياه وكهرباء �أبوظبي الهادفة لتطوير الأداء يف قطاع املياه والكهرباء وتقدمي �أف�ضل اخلدمات
ملواطني الإمارة واملقيمني فيها ،فها هو مركز االت�صال التابع لل�شركة يح�صل ،وللمرة الثالثة ،على جائزة
�أف�ضل مركز ات�صال حكومي �صغري على م�ستوى ال�شرق يف قطاع املياه والكهرباء �ضمن فعاليات م�ؤمتر ال�شرق الأو�سط ملراكز
االت�صال الذي نظمته �شركة “�إن�سايت” خالل �شهر يونيو املا�ضي وها هي اخلدمات احلديثة ل�سداد فواتري املياه والكهرباء
حتقق املزيد من الإجنازات وجتد املزيد من الإقبال يوم ًا �إثر �آخر من عمالء ال�شركة الكرام .وارتفعت ن�سبة معامالت �سداد
فواتري املياه والكهرباء عرب الو�سائل احلديثة ،خارج �أفرع ال�شركة� ،إىل ن�سبة  67باملائة من �إجمايل معامالت ال�سداد التي
تلقتها ال�شركة يف الفرتة من يناير وحتى يوليو  ،2012كما قمنا بافتتاح عدد من الأفرع اجلديدة التي تقدم كافة خدمات
ال�شركة خلدمة العمالء.
ويتواكب مع ذلك �صدور العدد العا�شر ملجلة “توزيع” بعد �أن �أكملت ثالث �سنوات �شهدت املجلة خاللها العديد من التطورات
الكبرية حيث بد�أت بعدد �أربع �صفحات ارتفعت �إىل ثمان وها هي اليوم ت�صدر يف نحو ع�شرين �صفحة باللغتني العربية
والإجنليزية جتمع بني خدمة �أهداف ال�شركة وتقوية �أوا�صر العالقات االجتماعية بني العاملني فيها مما ينعك�س �إيجاب ًا على
حت�سني بيئة العمل ،ف�ض ًال عن تخ�صي�ص ق�سم كبري منها للت�سلية والرتويح عن القراء.
�إن التطور الذي �شهدته هذه املجلة ما هو �إال �أنعكا�س للتطور الذي ظلت ت�شهده ال�شركة يف خمتلف املجاالت الفنية والإدارية
والإجنازات التي حققتها على خمتلف الأ�صعدة كواحدة من ال�شركات الرائدة يف جمال توزيع املياه والكهرباء يف املنطقة.
ويطيب يل هنا التقدم ب�أحر التهاين والتربيكات للأمة الإ�سالمية والعربية وكل العاملني بال�شركة مبنا�سبة حلول عيد
الأ�ضحى املبارك �أعاده اهلل علينا وعليكم باخلري واليمن والربكات.
و�شكر ًا جزيالً

4

الذي ع�شت فيه واملدر�سة التي
تعلمت فيها و�أحفظ كل ما فيها عن
ظهر قلب
يجمع بني الكهرباء وال�صدق و�سيا�سة الباب املفتوح ونادي الوحدة
هو من القيادات الإماراتية التي عا�صرت النه�ضة الأوىل لدولة الإمارات حتت قيادة ال�شيخ
زايد بن �سلطان �آل نهيان ،رحمه اهلل ،فر�ضعوا من حكمته و�شخ�صيته القيادية الفذة .ومن
الذين و�ضعـوا ب�صمات وا�ضحــة يف م�سار تطور �صناعــة املـاء والكه ــرباء يف �أبوظبي والإمــارات
ب�شـكل عـام� ،إنـه املهند�س �أحم ــد �س ــعيد املريخي ،املديـر العــام ال�سابق ل�شركــة �أبوظبي
للتوزيــع.
اجللو�س واحلديث مع املهند�س املريخي ال يحتاج ملقدمات فالرجل ،كما عود جميع الذين عملوا
معه وحتت �إدارته ،قلبه وعقله مفتوحان للجميع يف كل الأوقات ،وعندما فكرنا يف �إجراء مقابلة
معه ملجلة “توزيع” مل يحتج الأمر منا لأكرث من ات�صال هاتفي وعلى الفور تزامن الوعد مع

امليعاد ومن ثم ذهبنا �إليه يف منزله العامر فوجدنا االبت�سامة ت�سبق الأيادي امل�صافحة منه
ومن كل �أفراد �أ�سرته الكرمية.

البعثة لأمريكا:

حول م�سريته الأكادميية يقول املريخي�“ :أنا در�ست الكهرباء والتكييف يف مدر�سة �صناعية
يف الدوحة ثم عدتُ لأبوظبي وعر�ضت علي ال�سلطات حينها موا�صلة الدرا�سة يف �أي معهد
فني عال �أختاره يف ثالث دول عربية ووجدت �أثنني من �أ�صدقائي يف انتظار ح�صولهم على
منح درا�سية يف �أمريكا فطلبت الذهاب معهم ويف البداية رف�ض امل�سئولون ذلك بداعي �أنني
لن �أح�صل على املوافقة من �أمريكا ولكنني �أ�صررت على الذهاب معهم ثم جاءت املوافقة يل

م .محمد بن جرش
املدير العام
توزيع
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للدرا�سة يف الدول الثالث وبعد فرتة جاءت املوافقة من �أمريكا وبالفعل ذهبت لدرا�سة الهند�سة
الكهربائية يف جامعة نيويورك وكان ذلك يف العام  .”1972ويتذكر املريخي “تلك كانت رحلة
�شاقة بد�أت من احل�صول على الفيزا من القن�صلية الأمريكية يف الظهران ثم ال�سفر بالطائرة عرب
بريوت وروما وباري�س و�أخري ًا نيويورك”.
ومت قبول املريخي يف اجلامعة“ :ب�سبب �أن �شهادتي هي من مدر�سة فنية وبالإ�ضافة لنجاحي يف
االختبار املخ�ص�ص للقبول ومت ت�سجيلي يف ق�سم الهند�سة حيث در�ست فيه ملدة خم�س �سنوات �إىل
�أن تخرجت بتقدير جيد”.

ال�شبكة والتطور:

ويعود املريخي بذاكرته قلي ًال ويقول �إنه يف بداية عمله بقطاع املاء
والكهرباء يف �أبوظبي“ :كانت هنالك حمطة لتوليد الكهرباء مبيناء
�أبوظبي بطاقة  500ميغاواط و�أخرى بطاقة  160ميغاواط يف
املكان الذي يوجد فيه مباين الهيئة وال�شركة حالي ًا ،وال�شبكة
كانت �ضعيفة جد ًا والأجهزة امل�ستخدمة فيها بدائية جد ًا وكثري ًا
ما تتعر�ض املدينة النقطاع الكهرباء ب�شكل تام” .وي�ضيف “يف
العام  1977مت �إدخال اخلطوط  132كيلو فولت التي �شكلت
نقلة كبرية يف ال�شبكة ،ويف العام  1981بد أ� م�شروع التو�سعات يف
الطرق ب�أبوظبي والبدء يف بناء املباين ذات اخلم�سة وال�ستة طوابق
وا�ستغللنا هذه الفر�صة لتجديد ال�شبكة ،خ�صو�ص ًا �شبكة التوزيع
 11كيلو فولت ،ويف العام  85/1986ارتفعت املباين �إىل 11
طابق ًا مبوافقة البلدية وزاد بالتايل ال�ضغط على ال�شبكة ف�أدخلنا
كابالت مزودة مبادة عازلة ورقية �أقوى تتحمل احلرارة والظروف
املناخية يف املنطقة وبذلك كنا �أول جهة يف اخلليج تقوم بذلك ثم
توا�صل تطور ال�شبكة �إىل �أن �صارت ما هي عليه الآن”.

موزع كتب:

يقول املريخي“ :خالل درا�ستي يف �أمريكا كان الطالب منا يتقا�ضى مبلغ  270دوالر �أمريكي
ك�إعانة من دولة الإمارات وهى كانت بالكاد تكفينا لذلك جل�أت للعمل كموزع كتب يف مكتبة اجلامعة
وكنت �أتقا�ضى عن هذه املهمة مبلغ يرتاوح من � 70إىل  90دوالر �شهري ًا يذهب ربعها مقابل �سداد
ال�ضرائب للحكومة الأمريكية”.

كبري مهند�سني:

التحق املريخي بالعمل يف قطاع املاء والكهرباء يف �أبوظبي بتاريخ  28فرباير  1978ولذلك ق�صة:
“زارنا ونحن يف �أمريكا �سمو ال�شيخ �سرور بن حممد �آل نهيان ،رئي�س دائرة املاء والكهرباء حينها،
يف عام  1975واجتمع بالطالب يف �سفارة الإمارات ،وكان عددهم نحو ثمانية فقط ،وعندما علم
�أنني الوحيد فيهم الذي يدر�س الهند�سة الكهربائية قال يل �إنه �سيتم تعييني يف الدائرة فور تخرجي
وعودتي للإمارات وذلك ما مت بالفعل” .وحول تدرجه الوظيفي�“ :أول وظيفة �شغلتها كانت وظيفة
كبري املهند�سني وذلك نظر ًا ملا كنت �أمتتع به من خربات �أكادميية وعملية يف نف�س الوقت”.

ال�شيخ زايد:

يقول املريخي بحزن �شديد“ :كان ال�شيخ زايد ،عليه رحمة اهلل ،يويل اهتمام ًا كبري ًا لقطاع املاء
والكهرباء وكان دائم ًا يوجهننا لتوفري �أف�ضل اخلدمات خ�صو�ص ًا يف املناطق النائية التي كان يزورها
ب�صورة دورية وكثري ًا ما وجهنا باالهتمام ب�أهلها وحل كافة امل�شاكل التي تواجههم ب�أ�سرع الطرق”.
وي�ضيف“ :لقد ا�ستفدنا كثري ًا من العمل حتت ظل هذا الرجل العظيم فهو كان الأب واملعلم
والقائد الفذ لنا جميع ًا”.
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توزيع

وظائف:

تنقل املريخي يف عدد من الوظائف يف قطاع املاء والكهرباء ب�أبوظبي وبعد من�صب كبري املهند�سني
�شغل من�صب نائب مدير �شركة “�أبوظبي للتوزيع” ،بعد �إن�شائها مع هيئة مياه وكهرباء �أبوظبي يف
عام  ،1999ملدة �سنة ون�صف تقريب ًا وعندما دُجمت ال�شركة مع �شركة “را�سكو” ،املناطق النائية،
مت نقله ل�شغل من�صب نائب املدير العام ل�ش�ؤون امل�شاريع ب�شركة �أبوظبي للنقل والتحكم “تران�سكو”
ملدة �سنة واحدة ثم �أخري ًا ر�أى �سمو ال�شيخ ذياب بن زايد �آل نهيان �ضرورة �إعادته للعمل كمدير عام
ل�شركة �أبوظبي للتوزيع�“ :ألتي �أعتربها البيت الذي ع�شت فيه واملدر�سة التي تعلمت فيها و�أحفظ كل
ما فيها عن ظهر قلب “.

حلم حتقق:

احللم الذي حتقق للمريخي خالل حياته
العملية هو �إن�شاء مركز للتحكم يف �شبكة
الكهرباء ويتذكر قائ ًال “ :يف الثمانينات
توفرت لنا ميزانية لإن�شاء هذا املركز
ولكننا قمنا باال�ستفادة منها يف �إن�شاء
مبنى رئا�سة ال�شركة احلايل و�آخر خا�ص
بفرع بن يا�س وثالث يف العني ثم طلبنا
ميزانية �أخرى يف الت�سعينات و�أر�سينا
العطاء على �شركة “�إي دي �أف”
الفرن�سية كا�ست�شاري لبناء مركز التحكم
احلايل  DMSومركز ال�سيطرة
والتحكم  LDCاللذان �ساهما كثري ًا
يف التحكم يف ال�شبكة وتقليل القطوعات فيها مل�ستويات عاملية يحق
لنا الفخر بها”.

حلم مل يتحقق:

ظل املريخي يحلم ب�إن�شاء مركز �آخر للتحكم يف �شبكات ال�ضغط
املنخف�ض  Low Voltageوهو ما تقوم ال�شركة بتنفيذه
حالي ًا ،ويقول“ :وقد تعرفت على مثل هذه التجربة يف �سنغافورة
ومتنيت نقلها وتطبيقها يف �أبوظبي لأن مثل هذا املركز �سيجعل
منها مدينة ال تنقطع منها الكهرباء نهائي ًا” .ويقول �إن ال�شركة
الآن ب�صدد تطبيق بع�ض الإجراءات مبنع حدوث انقطاع للكهرباء
نهائي ًا� ،أو �أن يكون على م�ستوى ب�سيط ويتم �إعادة التيار ب�سرعة
كبرية وهو ما �سيحقق طفرة كبرية يف ال�شبكة.

امل�ستقبل لها:

ويتحدث املريخي عن م�شاكل الطاقة واملياه والبيئة بل�سان اخلبري
املتمر�س“ :امل�ستقبل هو لطاقة امل�ستقبل �أو الطاقة ال�صديقة للبيئة

ويف مقدمتها الطاقة ال�شم�سية ،التي حتتاج لبع�ض الوقت حتى
تتطور وذلك بعد حل امل�سائل الفنية التي تواجهها ويف مقدمتها
م�س�ألة نظافة الألواح من الغبار والرطوبة والأمالح ذات التكلفة
العالية ،وطاقة الرياح وحتى الطاقة النووية ،رغم املخاطر التي
تت�سبب فيها الأخرية مما يجعلها �سالح ذي حدين ،ويقول“ :يف
�أملانيا علمت �أنهم يخططون لالعتماد بن�سبة  100%على الطاقة
البديلة بحلول العام  2050و�أرجو �أن نلتفت نحن لذلك ونبد�أ
التخطيط منذ الآن”.
ويرى املريخي �ضرورة ت�شجيع النا�س على خف�ض ا�ستهالكهم
من الكهرباء“ :وذلك من خالل اتخاذ العديد من الإجراءات
ومن بينها طرح قوانني جديدة للبناء تُلزم املطورين واملقاولني
با�ستخدام املواد ال�صديقة للبيئة والعازلة للحرارة ،هذا �إذا علمنا
�أن �أجهزة التكييف ت�ستوعب ن�سبة  75%من ا�ستهالك الكهرباء
لدينا”.
جملة داخلية ربع �سنوية ت�صدر عن �أبوظبي للتوزيع
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رد اجلميل:

الباب املفتوح:

وحول �أدائه يف ال�شركة يقول املريخي“ :كنت �أتبنى منهج الباب املفتوح مع اجلميع وب�صورة خا�صة
عمالء ال�شركة ومن ثم املوظفني بكافة درجاتهم الوظيفية واملهنية ،دون الإخالل بالتدرج الوظيفي
واالخت�صا�صات ،وكان �أهم �شيء بالن�سبة يل هو القيام بالزيارات امليدانية ملواقع العمل وتفقد العاملني
فيها و�سري العمل لديهم ،ف�ض ًال عن تبني منهج توزيع املهام بني امل�سئولني يف ال�شركة ح�سب وظائفهم
والمركزية اتخاذ القرار”.

ا�صدق مع النا�س حتبك:

ي�ؤمن املريخي ب�أن مبد�أ ال�صدق مع النا�س هو الطريق الوحيد للنجاح ويقدم الن�صح جلميع العاملني
قائ ًال“ :كنت طيلة حياتي املهنية �أتبنى مبد�أ ال�صدق مع النا�س دون “لف �أو دوران” و�أبذل �أق�صى
جهدي مل�ساعدتهم وحل م�شاكلهم دون حماباة �أو الت�أثري ال�سلبي على �سري العمل وهذا ما �أمتنى �أن
يكون قد حالفني التوفيق فيه”.

توطني:

يتحدث املريخي بكل الفخر عن كافة العاملني بال�شركة وخ�ص بذلك �أبناء دولة الإمارات وخ�صو�ص ًا
العنا�صر الن�سائية منهم�“ :أنهم جميع ًا م�صدر فخر و�إعزاز لنا وخ�صو�ص ًا املواطنات العامالت يف
املجاالت الهند�سية مثل املهند�سات �آ�سيا الهدابي وفاطمة خلفان يف �إدارة الأ�صول والإدارية فاطمة
العلكيم ،املوارد الب�شرية ،وكثري ًا ما �شجعتهن على االجتهاد والتميز وتطوير الذات واقتحام كافة
جماالت العمل”.
8

توزيع

وي�ضيف “�أنا ا�ستفدت ب�شكل خا�ص من العمل مع ال�شيخ �سرور بن حممد �آل نهيان الذي حملني
م�س�ؤولية كبرية و�أرجو �أن �أكون قد وفيتها ،ومن ثم �سمو ال�شيخ ذياب بن زايد �آل نهيان� ،أول رئي�س
لهيئة مياه وكهرباء �أبوظبي وال�سيد �سرحان على ال�سرحاين ،مدير نقل وتوزيع الكهرباء �سابق ًا ،الذي
عملت معه كنائب له وا�ستفدت منه كثري ًا يف اجلوانب الفنية الإدارية مثل حتديد املوا�صفات و�إجراء
املناق�صات مما �أهلني ل�شغل الوظائف القيادية العليا فيما بعد� ،إ�ضافة للمهند�س �سيف نا�صر هرهره،
مدير �إدارة �شبكة الكهرباء ال�سابق ،وكان مكتبنا يقع يف منطقة امليناء
�إىل �أن انتقل املبنى احلايل ل�شركة �أبوظبي للتوزيع يف عام .”1985
�أبعاد �أخرى

زلزال:

وحول املوقف الذي تعر�ض له �أثناء حياته العملية ولن ين�ساه �أبد ًا ،يقول:
“بحكم الوظائف التي �شغلتها كنت كثري ال�سفر يف بالد العامل وذلك
�أك�سبني الكثري من اخلربات والتجارب ،ويف �إحدى زياراتي لليابان ويف
مدينة هيتا�شي ،التي ال تبعد كثري ًا عن مدينة فوكو�شيما ،ا�ستيقظت
مذعور ًا يف منت�صف الليل عندما وجدت �أن ال�سرير من حتتي يتحرك
بقوة ب�سبب زلزال عنيف �ضرب املنطقة وكانت جتربة خميفة ولن
�أن�ساها طيلة حياتي”.

وحداوي دون تع�صب:

وهنا نحاول التوقف عند جانب �آخر يف �شخ�صية املريخي الذي قد
يكون مفاجئ ًا للكثريين ممن عملوا معه ،فهو ال يخفي “تع�صبه” دون
“ت�شنج” لنادي الوحدة ،ويقول “ :هذه ق�صة حب طويلة وبد�أت منذ
�أن �شاءت الظروف والأقدار �أن يكون منزيل بالقرب من النادي الذي
�أق�ضي كثري ًا من وقتي فيه و�أ�شاهد كل مبارياته والتمارين من داخل
الإ�ستاد”.

وهو كذلك حمب لريا�ضتي ال�سباحة وامل�شي وهواية ال�صيد يف الربية،
حيث يقول�“ :أم�شي نحو �ساعة يومي ًا يف ال�صباح الباكر” .وال ُيخفي
املريخي حبه للزراعة�“ :أق�ضي كثري ًا من وقتي و�سط املزروعات
والأ�شجار يف مزرعتي اخلا�صة”.

الأبناء والبنات:

للمريخي �أربعة �أوالد ذكور وهم �سعيد ،خريج كليات التقنية العليا،
وحممد وعبداهلل وعبدالرحمن وكلهم يف مراحل التعليم املختلفة و�أربع
بنات منهن املوظفات والطالبات �أي�ض ًا.

�أم �سعيد:

ويدين املريخي بالكثري من ال�شكر لزوجته �أم �سعيد“ :التي �شجعتني
كثري ًا وتفهمت طبيعة عملي و�صربت على غيابي الكثري من البيت ب�سبب
م�شاغل العمل وقامت مبتابعة كل ما يتعلق ب�شئون البيت مثل تربية الأبناء
ومتابعة �أمورهم التعليمية فلها مني كل ال�شكر على ذلك”.

عيد االحتاد:

يقول املريخي حول عيد االحتاد“ :كان يل �شرف ح�ضور حلظات قيام
االحتاد قبل �أربعني �سنة ,وهو نف�س العام الذي ح�صلت فيه على بعثة
لدرا�سة الهند�سة يف الواليات املتحدة الأمريكية ،وهي بالت�أكيد منا�سبة
عظيمة و�سعيدة جد ًا و�أتذكر �أن �سيدة الغناء العربي الفنانة الراحلة
�أم كلثوم �أحيت حفلة بهذه املنا�سبة يف النادي الأهلي ،الوحدة حالي ًا”

منا�صب حالية:

· ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة “اجلرافات البحرية الوطنية”
· ع�ضو جمل�س �إدارة نادي الوحدة.

ال�سناين وذكريات ال�سنني مع قطاع املياه والكهرباء
بد أ� الزميل را�شد ال�سناين م�شواره يف خدمة قطاع املياه والكهرباء
ب�أبوظبي منذ ت�أ�سي�س دائرة املياه والكهرباء يف عام  1974وحتى يومنــا
هذا ،حيث عمل و لفرتة طويلة مع �سمو ال�شيخ �سرور بن حممد �آل نهيان،
رئي�س الدائرة ،ومع غريه من الزمالء الذين خدموا الدائرة وتفانوا يف
عملهم من �أجل رفعة الوطن واملواطن.
بداية را�شد ال�سناين كانت كعامل ماهر ومن ثم �شغل وظيفة كهربائي
وكهربائي �أول والآن يعمل كمالحظ يف دائرة خدمة العمالء ب�شركة
�أبوظبي للتوزيع ،مع ب�ساطة هذه املنا�صب التي عمل بها را�شد �إال و�أنها
بالت�أكيد كانت حافلة بالعمل واجلد واالجتهاد يف خدمة الدائرة ومن
بعدها ال�شركة اكت�سب خاللها العديد من ال�صداقات والعالقات الطبية
والذكريات اجلميلة.
ً
جاء ال�سناين للإمارات يف عام  1967قادما من �سلطنة عمان ،حيث
يقول“ :جئت للإمارات عن طريق دبي ومن ثم �أبوظبي حيث التحقت بالعمل مع �شركة كانت تقوم بت�شييد مطار
�أبوظبي وانتقلت للعمل مع نف�س ال�شركة يف ج�سر املقطع مقابل ثمانية دراهم يف اليوم” .ويف عام  1971عمل
ال�سناين يف �إدارة اجلوازات التي نقلته للعمل يف النقطة احلدودية مبنطقة �سيح �شعيب .ويقول ال�سناين ”:ويف عام
 1974التحقت بالعمل يف دائرة املاء والكهرباء براتب يبلغ  280درهم ًا فقط” ،و�أ�ضاف ”:عملت ملدة � 25سنة مع
املهند�س �أحمد �سعيد املريخي ،املدير العام الأ�سبق لل�شركة”.
وحول اهتمام ال�شيخ زايد ،رحمه اهلل ،بتطوير قطاع املياه والكهرباء ،يقول ال�سناين”:كان ال�شيخ زايد يحر�ص على زيارة
خمتلف مواقع العمل بنف�سه للت�أكد من �سري العمل فيها ،حيث كان يزور املنطقة الغربية ب�صورة �شهرية تقريب ًا ويوجه بتنفيذ
العديد من امل�شاريع”.
تزوج ال�سناين يف عام  1978وله خم�سة �أوالد وثالث بنات.
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جلنة اعتماد ال�ضغط املنخف�ض
تعترب جلنة “اعتماد ال�ضغط املنخف�ض” ( )LV Switchgear Panelواحدة من �أهم
اللجان العاملة يف �شركة �أبوظبي للتوزيع وتتمثل مهامها يف تدقيق وتقييم واعتماد ومطابقة موا�صفات
مفاتيح الكهرباء ذات ال�ضغط املنخف�ض (( )LV Switchgear Panelsوق�ضبان التو�صيل
الكهربائي ( )Busbar Trunkingوقاطع الدائرة الكهربائية ()Circuit Breaker
للجهد املنخف�ض وفق ًا للمقايي�س العاملية ( )IEC Standardsعرب مراجعة التقرير الفني
ال�صادر من اجلهات املعتمد لإ�صدار �شهادات االعتماد عاملي ًا ،مثل  )LOVAG groupو(
(ASTAو( ،)KEMA & ULف�ض ًال عن �إجراء الدرا�سات واال�ست�شارات الفنية اخلا�صة
مبنتجات اجلهد الكهربائي املنخف�ض واعتماد امل�صنعني املعتمدين لدى ال�شركة ب�صور م�ستمرة ون�شر
ذلك عرب املوقع الر�سمي لل�شركة .وتقوم اللجنة �أي�ض ًا ب�إ�صدار دليل باملعايري واالختبارات املعتمدة لدى
ال�شركة حتى يتمكن امل�صنعني واملوردين من ا�ستيفاء متطلبات اعتماد منتجاتهم وبالتايل دخولهم
قائمة امل�صنعني املعتمدين لدى ال�شركة.
ويقول املهند�س علي عو�ض املنهايل ،رئي�س اللجنة“ :ا�ستملت اللجنة خالل العام  2011عدد 107
طلب العتماد منتجات اجلهد الكهربائي املنخف�ض من مفاتيح كهربائية وقطبان التو�صيل الكهربائي
وقاطع الدائرة الكهربائية قامت اللجنة بالرد عليها جميع ًا ب�أدق املالحظات الفنية” .وي�ضيف
املنهايل“ :بلغت ن�سبة ر�سائل االعتماد التي �أ�صدرتها ال�شركة  38%من �إجمايل الر�سائل ال�صادرة
عنها ،مقارنة بر�سائل الرف�ض للمنتجات املقدمة لدي اللجنة ،62% ،و ذلك ب�سبب حر�ص اللجنة
على اعتماد املنتجات وفق ًا لأعلى معايري اجلودة ،ف�ض ًال عن اخلربات الرتاكمية الكبرية لأع�ضائها
التي مكنتهم من حتديد �أف�ضل املوا�صفات اخلا�صة مبنتجات ال�ضغط املنخف�ض”.
وارتفعت ن�سبة الدرا�سات واال�ست�شارات الفنية التي �أدتها اللجنة خالل العام املا�ضي لتبلغ ن�سبة
 19%من �إجمايل الدرا�سات واال�ست�شارات التي قامت بها كافة �إدارات و�أق�سام ال�شركة خالل العام
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تقرير

املا�ضي .ويقول املنهايل�“ :إن الزيادة الكبرية يف عدد طلبات اال�ست�شارات الفنية حول منتجات ال�ضغط
املنخف�ض التي تلقتها اللجنة خالل الأعوام املا�ضية ي�ؤكد على جناح اللجنة و كفاءة �أع�ضائها يف �أداء
دورها وو�صولها ملرحلة متقدمة يف تقدمي اال�ست�شارات الفنية الدقيقة”.
وقامت اللجنة خالل العام املا�ضي ب�إعادة �إ�صدار قائمة ب�أ�سماء امل�صنعني املعتمدين و تنقيح الإ�صدار
الأول من دليل للمعايري واملوا�صفات املعتمدة واملطلوب توفرها يف كل منتجات ال�ضغط املنخف�ض،
التي كانت حمل العديد من املالحظات والتعليقات من املوردين و امل�صنعني وجميع اجلهات املعتمدة
لإ�صدار �شهادات االعتماد عاملي ًا من داخل واخلارج الدولة مما ي�ؤكد على الدور الفعال للجنة وتفاعلها
مع كافة اجلهات املعنية .وقامت اللجنة بن�شر الوثيقتني عرب املوقع الر�سمي لل�شركة ،وقد �أدى هذا
اجلهد لتُ�صبح ال�شركة واحدة من املراجع الأ�سا�سية والهامة يف هذا املجال للكثري من اجلهات يف دول
اخلليج العربي.
ويقول املنهايل“ :وترتكز خطة �أعمال ال�شركة للعام  2012على ا�ستحداث �آلية جديدة للعمل من
خالل ا�ستخدام نظام خدمة العمالء والفواتري  CC&Bمما ي�ساعد على توثيق اعتماد امل�صنعني
والوثائق املقدمة منهم وت�سهيل وتوزيع املهام على �أع�ضاء اللجنة ومتابعة �إجراءات االعتماد و�إبقاء
العميل على �إطالع مبراحل االعتماد عن طريق الر�سائل الن�صية الق�صرية وت�سهيل الو�صول لقائمة
امل�صنعني املعتمدين من قبل �أق�سام ال�شركة املختلفة وت�سريع �إجراءات اعتماد لوحات اجلهد املنخف�ض
امل�ستخدمة يف امل�شاريع وال�سرعة يف اجناز طلبات تو�صيل الكهرباء و�سهولة و�سرعة حتديث بيانات
م�صنعي لوحات اجلهد املنخف�ض” .وتعتزم اللجنة �أي�ض ًا البدء يف تدقيق واعتماد ومطابقة موا�صفات
املكثفات الكهربائية ( )Capactor Bankامل�ستخدمة يف �شبكة اجلهد املنخف�ض وذلك
بالتن�سيق مع مكتب التنظيم والرقابة وذلك لأهمية العمل الذي تقوم به املكثفات و�أثرها البارز على
�شبكة الكهرباء.

ا�ستعمال البويل �إثيلني العايل الكثافة يف ت�صنيع
�أنابيب املياه ذات كفاءة عالية و�صديقة للبيئة واقت�صادية
مادة البويل �إثيلني العايل الكثافة High-density
 )polyethylene (HDPEهي مادة بال�ستيكية غري معدنية
م�صنعة من البرتول حيث ينتج  1,75كيلو من البرتول لت�صنيع واحد
كيلو من البويل �إثيلني ،وغري قابلة لل�صد أ� و�صديقة للبيئة وذات مقاومة
عالية لظروف الرتبة املحيطة بها وت�أثريات املياه واجلوفية ،لذا ي�ستعمل
يف ت�صنيع �أنابيب مياه ال�شرب ،وب�سبب نقاء مكوناتها تُ�ستخدم �أي�ض ًا يف
�صناعة �صمامات القلب ال�صناعية وغريها من العمليات اجلراحية ويف
عزل خزانات املياه املخ�ص�صة للأغرا�ض الب�شرية .وهي �أي�ض ًا اقت�صادية
حيث تتميز ب�سطوحها الداخلية املل�ساء مما يقلل من قيم ال�ضغط املطلوب
توفرها يف امل�صادر ،كمحطات ال�ضخ ،وذات عمر افرتا�ضي طويل ن�سبي ًا
مقارنة بالأنابيب املعدنية ،كما �أن �شبكاتها حتتاج لعدد �أقل من امللحقات
واملتممات والقطع الإ�ضافية الالزمة لعملية التنفيذ ،كما ميكن متديد
الأنابيب لأطوال كبرية دون اللجوء ال�ستخدام الو�صالت �أو قطع خا�صة
حيث يتم التو�صيل بوا�سطة اللحام فقط.
وتعترب الأنابيب امل�صنعة من هذه املادة من احللول الفنية الناجحة التي
يتم اللجوء �إليها لتقليل الفاقد من املياه يف �شبكات التوزيع �إذا ما مت
تنفيذها ح�سب ال�شروط الفنية املطلوبة وتقلل من الفاقد يف �شبكات

التوزيع بدء ًا من نقاط الربط مع نظام النقل و�صوال للم�ستهلك.
ويجد هذا النوع من الأنابيب انت�شارا كبري ًا يف �أوروبا ،وب�شكل خا�ص
�أملانيا ،حيث ُي�ستخدم� ،إ�ضافة لتوزيع املياه ،يف �شبكات الغاز الطبيعي
وال�صرف ال�صحي ،ون�سبة للمرونة العالية التي يتمتع بها ُي�ستخدم يف
اليابان ملقاومته لأثر الزالزل والهزات الأر�ضية ب�شكل �أف�ضل من املواد
الأخرى .وقد بلغ حجم التبادل التجاري عامليا لهذه املادة يف عام
 2007نحو  30مليون طن.
وكان �أربعون من املهند�سني والفنيني العاملني لدى �شركة �أبوظبي
للتوزيع قد تلقوا خالل هذا العام دورات تدريبية متقدمة يف جمال
تنفيذ و�صيانة �شبكات املياه امل�صنعة من مادة البويل �إثيلني العايل
الكثافة وذلك �ضمن جهود ال�شركة لإحالل جزء كبري من �شبكات املياه
القدمية املكونة من الأنابيب املعدنية ب�أخرى م�صنعة من مادة البويل
�إثيلني العايل الكثافة وذلك بعد �إجراء الدرا�سات الفنية واالقت�صادية
الالزمة لذلك وقد بد أ� العمل بذلك يف امل�شاريع العقارية اجلديدة التي
يجري تنفيذها يف الإمارة وذلك بعد مراعاة كافة ال�شروط الفنية
املتعلقة بالتنفيذ واحلماية واالختبار.
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�أخبار

نافذة موحدة لإجراءات تو�صيل خدمات
املياه والكهرباء ب�أبوظبي
قامت �شركة �أبوظبي للتوزيع خالل هذا العام بتعميم نظام النافذة املوحدة لأداء �إجراءات
تو�صيل خدمات املياه والكهرباء يف كافة �أفرع خدمة العمالء اخلا�صة بها واملنت�شرة يف
خمتلف املواقع مبدينة �أبوظبي واملناطق التابعة لها.
وت�أتي هذه اخلطوة يف �إطار جهود ال�شركة لتنفيذ توجيهات حكومة �أبوظبي والهيئة الهادفة
لرتقية العمل يف قطاع املياه والكهرباء عرب �أف�ضل اخلدمات وت�سهيل الإجراءات على
عمالئها الكرام من مواطني �إمارة �أبوظبي واملقيمني فيها.
وتبد�أ �إجراءات تو�صيل اخلدمة ب�إجراء درا�سة ملعرفة الأحمال الالزمة للمبنى املعني ثم
ت�صديق املخططات الداخلية ومد خط اخلدمة ثم التفتي�ش على اخلطوط الداخلية انتها ًء
بالتوقيع على اتفاقية تقدمي اخلدمة.
ويقول �سعيد ال�سويدي ،مدير دائرة خدمة العمالء بال�شركة“ :تمُ كن هذه النوافذ العمالء
من �أداء كافة معامالتهم بكل �سهولة وي�سر و�سرعة دون احلاجة للتنقل بني خمتلف
الإدارات والأق�سام املعنية بال�شركة” .وي�ضيف ال�سويدي“ :وقامت ال�شركة �أي�ض ًا بتب�سيط
الإجراءات ودمج بع�ضها ،ف�ض ًال عن �سعيها لرفع الوعي بني عمالئها حول ذلك من خالل
تنظيم احلمالت الإعالنية وطباعة املن�شورات والأوراق الإر�شادية وعرب موقعها على �شبكة
الإنرتنت مما ي�ساعد على تو�صيل اخلدمة لهم ب�شكل �سريع و�آمن وموثوق به” .وت�سعى
ال�شركة لتطوير موقعها على �شبكة الإنرتنت حتى يتمكن العمالء من تقدمي كافة طلبات
12
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تو�صيل اخلدمة ومتابعة �إجراءات ذلك من خالله دون احلاجة للح�ضور لأفرع خدمة
العمالء وبالتايل تقليل االزدحام عليها.
�إ�ضافة لأن ال�شركة تقوم بعقد لقاءات دورية �سنوية مع�“ :شركائها من م�ؤ�س�سات خدمية
�أخرى ومقاولني وا�ست�شاريني لتوعيتهم ب�أهمية �إتباع املعايري اخلا�صة ب�إجراءات وخطوات
التو�صيل ورفع كفاءة القوى العاملة يف ال�سوق املحلي يف هذا املجال” .و�أ�سهمت هذه
الإجراءات يف رفع م�ستوى ر�ضا عمالء ال�شركة عن كافة اخلدمات التي تقدمها لهم ح�سب
نتائج ا�ستطالع الر�أي التي جتريها ال�شركة ب�صورة دورية.
وكانت ال�شركة قد قامت خالل هذا العام �أي�ض ًا بفتح عدد من الأفرع اجلديدة منها فرع
بلدية ال�شهامة وفرع بلدية البطني وفرع امل�شرف مول ب�أبوظبي.

جوائز قيمة ل�سداد فواتري املياه والكهرباء بالو�سائل احلديثة
�أعلنت �شركة �أبوظبي للتوزيع� ،إحدى �شركات هيئة مياه وكهرباء �أبوظبي ،عن تخ�صي�ص
جمموعة من اجلوائز القيمة تُقدم لعمالئها الذين يقومون بت�سديد فواتري املياه والكهرباء
بوا�سطة الو�سائل احلديثة التي �أطلقتها ال�شركة خالل الفرتة املا�ضية ،وذلك �ضمن حملة
حتت �شعار“ :ال تدع الفر�صة تفوتك �سارع ب�سداد فاتورتك”.
وت�شتمل اجلوائز ال�شهرية على ع�شرة �أجهزة �آي باد ومبلغ  500درهم ت�ضاف حل�سابات
ع�شرين من العمالء بطرف ال�شركة ،و�سيجري �أول �سحب بتاريخ  1يوليو وي�ستمر ب�صورة
�شهرية حتى تاريخ  31دي�سمرب القادم ويت�ضمن ال�سحب الأخري على �سيارة ،ويحق للجميع
م�شرتكي خدمات املياه والكهرباء من الأفراد الدخول يف هذه امل�سابقة ،وال يحق للعميل
الواحد الفوز ب�أكرث من جائزة.
وبهذه املنا�سبة قال �سعادة املهند�س حممد بن جر�ش ،مدير عام �شركة �أبوظبي للتوزيع
“هذه امل�سابقة ت�أتي �ضمن �إ�سرتاتيجية ال�شركة لت�شجيع عمالئها نحو التوجه ل�سداد فواتري
املياه والكهرباء عرب الو�سائل احلديثة التي تبنتها خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية وتنفيذ ًا
لتوجيهات حكومة �أبوظبي للتوجه نحو خمتلف تطبيقات احلكومة الإلكرتونية”.
تتمثل الو�سائل احلديثة ل�سداد فواتري املياه والكهرباء يف املوقع الإلكرتوين لل�شركة www.
 addc.aeوالبوابة الإلكرتونية اخلا�صة بحكومة �أبوظبي www.abudhabi.ae
وعرب نظام الرد الآيل باالت�صال بالرقم املجاين  8002332وعرب عدد من امل�صارف
و�شركات ال�صرافة يف الدولة ومكاتب بريد الإمارات ومن خالل �أجهزة ال�سداد الآيل
واملنت�شرة يف مراكز خدمة العمالء التابعة لل�شركة ويف عدد من املراكز التجارية وحمطات
“�أدنوك” للتزود بالوقود يف الإمارة ،ومتتاز باالنت�شار الكبري واملرونة العالية� ،إذ تعمل
البع�ض منها طيلة الأربع وع�شرين �ساعة وخالل كل �أيام الأ�سبوع دون توقف.
جملة داخلية ربع �سنوية ت�صدر عن �أبوظبي للتوزيع
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باملخت�صر

الأن�صاري لل�صرافة:

�إدخال �أجهزة جوالة لإدارة ال�صيانة
�أدخلت ال�شركة �أجهزة رقمية جوالة حديثة لإدارة عمليات ال�صيانة والإ�صالح يف كافة املواقع وال�شبكات
التابعة لها جاء ذلك خالل االجتماع الذي عقده م�ؤخر ًا �سعادة املهند�س حممد بن جر�ش ،املدير العام
مع عدد من امل�سئولني يف خمتلف �إدارات و�أق�سام ال�شركة املعنية.
ومتتاز الأجهزة احلديثة ب�صغر احلجم وخفة الوزن مما ميكن املهند�سني والفنيني التابعني لل�شركة
من حملها والتجول بها يف كافة مواقع �شبكتي املياه والكهرباء بكل �سهولة وي�سر.
وقال بن جر�ش“ :تمُ كن هذه الأجهزة من جمع البيانات بدقة عالية من حيث اجلودة وال�شمول مما
ميكن من اتخاذ القرار املنا�سب حيال كافة الأعطال التي قد ت�صيب ال�شبكة و�إيجاد املعاجلات واحللول
لها بال�سرعة املطلوبة”.
وتقوم الأجهزة اجلديدة بتحميل وتنزيل البيانات اخلا�صة ب�أ�صول ال�شركة و�أعمال ال�صيانة التي
تتطلبها مبا�شرة على نظام “ماك�سيمو” التابع لل�شركة“ :مما يقلل من الوقت واجلهد ويحد من
كميات الأوراق التي كانت ت�ستخدم يف هذه الإجراءات يف ال�سابق” ح�سب بن جر�ش� .إ�ضافة لأنها
متكن من اال�ستفادة املثلى من القوى العاملة لدى ال�شركة ومتابعة �أداء العاملني يف املواقع وزيادة
الإنتاجية والتخطيط ال�سليم لكافة �أعمال ال�صيانة و�إ�صالح الأعطال.
وي�أتي �إدخال الأنظمة اجلديدة يف �إطار جهود ال�شركة لتطبيق توجيهات حكومة �أبوظبي وهيئة مياه
وكهرباء �أبوظبي لرتقية وتطوير الأداء يف قطاع املياه والكهرباء عرب تبني �أحدث الأنظمة والأجهزة
الإلكرتونية.
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جائزة:
فاز مركز االت�صال بجائزة �أف�ضل مركز
ات�صال حكومي �صغري على م�ستوى ال�شرق
الأو�سط يف قطاع املاء والكهرباء ،2012
تنظمها �شركة “�إن�سايت”.

بد�أت �شركة الأن�صاري لل�صرافة يف تلقى معامالت �سداد
فواتري املياه والكهرباء عرب جميع فروعها داخل الدولة.

والء:
قام العاملون بال�شركة ب�إ�صدار وتوقيع وثيقة والء
وحب وعرفان ملقام �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة ،حفظه اهلل
ورعاه� ،ضمن حملة كتاب “�أ�سطورة الوالء”.

�أجهزة الكرتونية
مت تركيب �أجهزة �إلكرتونية
ل�سداد فواتري املياه والكهرباء يف عدد
من املواقع الإ�سرتاتيجية مبدينة �أبوظبي
واملناطق التابعة لها.

م�شاريع:
نظمت دائرة �إدارة الأ�صول دورة تدريبية لعدد من
املهند�سني العاملني يف دائرتي الأ�صول وامل�شاريع
لتعريفهم با�ستخدام تطبيقات برنامج �إدارة
امل�شاريع Enterprise Project Portfolio
.)Management System (HP-EPPM

جملة داخلية ربع �سنوية ت�صدر عن �أبوظبي للتوزيع
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خمرتعون

ابتكار خطوط ال�سكك احلديدية
اخرتع الإن�سان العجالت،وهو �أمر قدمي جداً يرجع �إىل عهد البابليني وقدماء امل�صريني والإغريق.ولكن من الطريف �أن اخرتاع
خطوط ال�سكك احلديدة كان بنحو �2500سنة.

الإغريق مثال قاموا بعمل م�سارات لعرباتهم بحفر خطوط �أر�ضية بعمق � 15سنتمرتاً تقريب ًا.وكانت تدفع على خطيني متوازيني
مب�سافة مرت واحد �أو �أكرث فيما بينهما ب�شكل �أ�شبة بق�ضبان احلديد.

يف القرن ال�ساد�س ع�شر ا�ستخدمت خطوط من احلديد فوق الأر�ض(ق�ضبان)
لنقل الفحم من املناجم على عربات فوقها تطورت حتى �صارت ن�صنع من
احلديد.
وظهر �أول منوذج لتلك العربات التي تدفع فوق ق�ضبان حديدية يف �أملانيا �سميت
(ممر الرتام)
ويف القرن التا�سع ع�شر ظهرت قاطرات تعمل بقوة دفع البخار وتلك كانت
البداية لظهور ال�سكك احلديدية.

جورج �ستيفون:

ولد يف /9يونيو 1781/و�سط �أ�سرة فقرية،ومن الطريف �أنه ظل �أمي ًا حتى
�سن � 17سنة،ويف �سن  21تزوج ورزق بطفل واحد،كان جون يع�شق الطبيعة
وتربية احليوانات الأليفة ومنذ طفولته كان يقوم بت�صميم حمركات وماكينات
م�ستخدم ًا قطعا من الطني و�أعواد اخل�شب من �شدة ولعة وع�شقه للمحركات.
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وكان افتتاح ذلك اخلط اجلديد لل�سكك احلديدية والأول من
نوعه بداية ملرحلة جديدة انت�شار وتطور ال�سكك احلديدية يف بالد
خمتلفة و�أ�صبح م�شهورا جد ًا على م�ستوى �أوروبا وخارجها.
 1840وعندما �صار على م�شارف ال�ستني من عمره،اكتفى مبا
حققه من جناح و�شهرة عاملية،وف�ضل اال�ستقرار مبنزل ب�ضاحية
هادئة بالقرب من �ش�سرت فيلد.
 1848توفى عن عمر � 69سنة.

القاطرة اجلديدة:

يف �سنة  1814كان �ستيفن�سون جاهز ًا لتقدمي �أول اخرتاعاته.فقدم جرار ًا
من نوع جديد متيز ب�سرعة  6.5كيلومرتات يف ال�ساعة وبقوة جر كبرية�،إال �أنه
مل يتمتع ب�سرعة كافية.لذا عكف �ستيفن�سون على تطوير تلك القاطرة،واكت�سب
بخربته مكانة كبرية بني الفنيني واملهند�سني و�أطلق عليه دكتور املحركات.

�أول خط لل�سكك احلديدية:

 1821جاءت موافقة من الربملان االجنليزي على متهيد الطريق بني مدينتي
�ستوكتون ودارلينجتون ملد خطوط لل�سكك احلديدة بينهما.
 1823جاءت املوافقة على تنفيذ امل�شروع و�إمكانية ا�ستخدام ال�سكك
احلديدية يف نقل امل�سافرين.
 1825مت افتتاح �أول خط لل�سكك احلديدة من نوعه يف العامل،بقيادة
�ستيفن�سون و�أطلق عليه القطار الن�شط.

جملة داخلية ربع �سنوية ت�صدر عن �أبوظبي للتوزيع
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نقول مربوك

ت�سلية
عـــائلتنا تكبـــر
سســ

نبارك للزميلة فـ ــاطمة املرزوقي  ،ق�سم املكتب الإعالمي ،بقدوم
مولودتهــا الأوىل “ �ســـالمة” حفظها اهلل وجعلها من الذرية
ال�صاحلة.

ـال

مة

ونبارك للزميالت فــاطمة املهريي وم ــوزة العــامري من ق�سم
املوارد الب�شرية بقدوم “ ميـــــرة” و “�ســـــامل”.
بي
ع

عم

ـ
ــر

د

الإعالمي التطبيقي:

مربوك للزميل “ �سعيد �أحمد املريخي” ،املكتب
الإعالمي ،حل�صوله على درجة البكالريو�س
يف درا�سات الإعالم التطبيقي من الكليات
التكنولوجية� ،أبوظبي.
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وللزميلة فــاطمة عبد اهلل اخلاطري من دائرة املياه لقدوم مولودها
الأول “عبيد” وللزميل ال�صادق �أحمد عبد ال�سالم من املكتب
الإعالمي لقدوم الفار�س الث ــاين “ عمـــر” ..مربوك

هند�سة:

نبـ ــارك لزميلنا �سامل عبداهلل ،دائرة الأ�صول،
تخرجه بدرجة البكالريو�س يف الهند�سة من كلية
الهند�سة ،جامعة الإمارات.

خطر كامن:

ق�صـــة

كب�سولة
كائن خرايف منقر�ض

بقلم :ال�صادق عبدال�سالم
�صديقي تزوج الأوىل والثانية والثالثة وال يتورع عن التفكري يف الرابعة ،و�إبعاد ًا
لل�شبهات� ،أ�ؤكد �أن اجلملة ال�سابقة عن �صديقي ،و�أرجو �أن ال ي�س�ألني �أحد عن
�أ�صله وف�صله ولونه وجن�سيته �أو حتى رقم هاتفه.
وتفادي ًا حلدوث �أية حالة احتبا�س حراري منزيل يل ولأي من �أ�صدقائي الأعزاء،
من ذوي الدم واللحم ،ولكي �أطمئن ال�سيدات الف�ضليات� ،أ�ؤكد �إن �صديقي هذا
كائن خرايف منقر�ض وال يوجد يف يومنا هذا �إال يف كوابي�س الن�ساء.
�أقول ذلك و�أنا مت�أكد بن�سبة � 100%أنه ال توجد �سيدة ت�صدقني و�إن �صدقتني
فهي بالت�أكيد كائن خرايف منقر�ض وال يوجد يف يومنا هذا �إال يف �أحالم الرجال.

حكم
لأن ت�س�أل �أ�سئلة حمقاء
خري لك من �أن تقع يف
�أخطاء حمقاء

قام ق�سم ال�صحة وال�سالمة والبيئة واجلودة
بتكرمي املهند�س عمار احلمادي ،مهند�س �أول
وم�سئول ق�سم ال�شهامة ،مل�شاركته الفاعلة يف زيادة
تقارير اخلطر الكامن.

جملة داخلية ربع �سنوية ت�صدر عن �أبوظبي للتوزيع
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نوادر جحا
اجلميع على حق

توىل جحا من�صب الق�ضاء فجاء �إليه �أحد جريانه ي�شكو

�إليه جاره الآخر ف�سمع جحا ل�شكوته بتمعن وقال له جحا:

---“يا جاري العزيز �أنت على حق”.

ثم جاء �إليه اجلار الآخر ليدافع عن نف�سه ف�سمع جحا
 ----حديثه بتمعن ثم قال له:

ا----
“يا جاري العزيز �أنت على حق”.

ف�سمعت زوجة جحا ذلك وقالت له“ :يا زوجي العزيز ال

ميكن �أن يكون ال�شاكي وامل�شكو على حق يف نف�س
الوقت”.

فقال لها جحا“ :يا زوجتي
العزيزة �أنت على حق”.
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�إي اال�شكال التالية

موفر للطاقة و�صديق للبيئة
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“Each and every one of us is entrusted with the
UAE and we have to care for it”
Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan
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Editorial

Reminisces

In realizations of the directives of Abu Dhabi Government and Abu Dhabi
Water and Electricity Authority (ADWEA), ADDC has attained many
accomplishments in the arena of utility services during the last period.
Our Customer Call Center (CCC), and for the third consecutive year, placed first in one of the
Middle East Call Centre Industry Awards categories, namely the “Best Government Call Centre – Utilities
2012”, organized by INSIGHTS, the only call centre dedicated professional services organization in the
Middle East region, thus adding one more feather to the company’s crown.
The non-branch transactions of water and electricity bills payment have increased to 67 per cent of the
total payment transactions during the period from January to July 2012 first half of 2012 and we have
inaugurated more branches, reflecting the company’s strategy of providing its customers with hassle-free
24/7 services.
Today “Distribution” introduces its 10th issue with the publication completing three years since it has been
rolled out in four pages, increased to eight pages and finally to twenty pages in both Arabic and English. The
magazine was very successful in serving the company’s objectives as well as cementing social ties between
its staff with the ultimate goal of improving the work environment and increasing productivity.
The achievements of “Distribution” magazine are inseparable part of the company’s achievements in the
technical and administrative arenas that placed it as one of the leading utility providers in the region.
I would like here to congratulate Muslims all over the world on the advent of Eid Al Adha wishing them
good health, peace and prosperity.
Eng. Mohammed bin Jarsh
ADDC Managing Director
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Al Mureikhi; “I consider ADDC as my home
and school where I lived and learned for a
long time and I know every part of it”
He loves electrical
engineering, open door
policy and Al Wahda FC

Eng. Ahmed Saeed Al Mureikhi, the ex-MD of ADDC,
is one of the UAE leaders who worked under the wise
leadership of the late Sheikh Zayed bin Sultan Al
Nahyan since the early years of the UAE federation
formation. He is one of the founders of the water and
electricity industry in Abu Dhabi emirate and UAE in
general.
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acted as father, mentor as well as a leader for all of us”.

His direct-to-the-point, simple and open-minded character makes talking to him
a very simple task with no need for any formalities. The moment we called him
over the phone to make an appointment, he immediately showed his consent
and gave us an appointment for the interview at once. In his house, we have been
met with open arms and convivial smiles from all his family members.

Posts;
Al Mureikhi occupied a number of leading positions
such as DMD of ADDC since its formation under Abu
Dhabi Water and Electricity Authority (ADWEA) in
1999 and appointed as DMD for Projects Affairs with
Abu Dhabi Transmission Company (Transco) and then
Sheikh Diab bin Zayed Al Nahyan, the ex-Chairman of
ADWEA, appointed him as MD of ADDC. “I consider
ADDC as my home and school where I lived and
studied for a long time and I know every part of it “.

Scholarship:
Al Mureikhi said; “I studied electrical engineering and cooling in a vocational
school in Doha, Qatar, and when I came back to Abu Dhabi I got a scholarship to
continue my studies in higher institute in one of three Arab countries. However, I
declined to go and said that I would rather to accompany two of my friends who
were on their way to study in the US. The officials refused claiming that I will
not be able to secure a place in any of the US universities. However, I insisted on
studying in the US and applied there. After a while, I received letters from both
sides indicating that my application have been admitted, hence I went to the US
to study electrical engineering in New York University that was in 1972. Recalling
his first journey to the US, Al Mureikhi said; “It was a very tiresome one starting
from Al Dhahran, KSA, where I got my visa and took a plane to New York via Beirut
and Paris “. “I have been admitted to the Electrical Engineering Department of
NYU because of two reasons, the first is that I have vocational school certificate,
secondly I passed the admission test”. Al Mureikhi spent five years in NYU and
graduated with distinction.

Books distributor;
He said; “During attending to college in the US, the UAE authorities used to pay
us US$270 every month, which was not enough to meet our expenses, so I used
to earn from US$70 to US$90 from working as books distributor with the college
library and used to pay quarter of it for taxation”.

Chief Engineer;
Al Mureikhi joined the Abu Dhabi water and electricity sector in February 28,
1978, here the story; “During his visit to the USA, Sheikh Suroor bin Mohammed
Al Nahyan, then Chairman of Water and Electricity Department (WED), met the
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Network;
Al Mureikhi recalls that at the beginning of his work
with WED; “There was only 500 megawatt power
station in Abu Dhabi Port area and another one,
existed in the at the location of ADWEA and ADDC

eight UAE students in the USA and told me that I will be offered a job in WED
upon my graduation”. About his career, he said; “Based on my good educational
and work background I have been offered the job of Chief Engineer with WED”.

Sheikh Zayed;
“The late Sheikh Zayed was very concerned about providing Abu Dhabi population,
particularly the remote areas residency, with good water and electricity services.
And he used to visit the remotes areas frequently to make sure that we provide
them with all their needs of water and electricity and to address their worries and
concerns”. Adding, “We were very fortunate to work under this great man who

main offices, with only 160
megawatt capacity. The network
was very limited with very old
equipments and blackout cases
were rampant”. Adding; “132 kilo
volte lines were introduced in
1977 making a great difference,
in 1981 the authorities embarked
on a project to improve roads
and establishment of 6 floors
buildings in Abu Dhabi that
increased demand, hence we
started renovating our network,
with more emphasis on the 11
kilo volt network. In 1985 the
authorities started licensing
11 floors high buildings and
to accommodate this we
introduced new type of cables
that were capable of working in the tough climatic
conditions of our region”.

A dream fulfilled;
Al Mureikhi showed his very content for fulfilling
his dream of establishing Distribution Management
System (DMS), he said; “In the eighties a budget has
been allocated for establishing the DMS, however we
used it to cover the cost of the buildings of ADDC main
office, Bani Yas and Al Ain branches. In the 1990s a
new funds have been allocated for the project and we
contracted the French company “EDF” as consultant,
for establishment of the DMS and LDC that helped a

lot in improving our network control and reduce power
outage cases to international level”.

Unfulfilled dream;
Al Mureikhi voiced his dissatisfaction over not being
able to fulfill his dream of establishing a low voltage
control centre during his tenure, “It was one of my
great dreams that, unfortunately, I was unable to
fulfill them while I was in office,” he said. Adding,
“Such facility will make the emirate with zero power
interruption cases”. However, “I am happy that works
is underway to implementing systems that would
reduce power disconnection cases to almost zero or
cutting its duration, if any, to the minimum,” he said.
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Honesty;
He also believes that “honesty” is the only way of success, “Throughout my career
I believed in the importance of being honest with all people and in exerting my
utmost effort to help them and find solutions for their problems without bias or any
negative impact on the workflow”.

Nationalization;
He also speaks proudly about all those who worked under him in ADDC, “I am proud
of all of them, particularly UAE national female cadres like Eng. Asya Al Hadabi and
Eng. Fatimah Khalfan in Asset Division and Fatema Saeed Al Alkeem, HR Department,
and I encourage all of them to excel and hone their skills”.

Gratitude;
The future energy;
Speaking about the issues of energy, water and environment, he said; “It is high
time for us to turn to the different sources of environment friendly energy,
particularly solar energy, although we faces some unresolved technical issues,
such as cleaning photovoltaic panels from dust, humidity and salts, which is
very expensive process. This is besides wind energy and nuclear energy, despite
the safety concerns caused by the later that makes it a double-edged sword “.
He added, “In Germany they have plans to turn to the alternative energies by
100 per cent by the year 2050 and I wish we could just emulate them”. He
also highlights the importance of encouraging people to reduce their energy and
water consumption; “To achieve that we have to take a number of measures, such
a issuing new legislations to make mandatory for developers and construction
companies to use environment-friendly and insulation materials, taking in mind
that 75 per cent of our power consumption goes to AC systems”.

Open door policy;
Al Mureikhi strongly believes in “The open door policy in dealing with the
company’s customers as well as employees across business units, besides
decentralization of decision-making and I used to conduct field visits regularly
to talk to them directly and have first-hand knowledge about their concerns and
difficulties facing them”.
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He adds; “I have been privileged to working
under Sheikh Suroor bin Mohammed Al Nahyan,
WED Chairman, and Sheikh Diab bin Zayed Al
Nahyan, ADWEA Ex-Chairman. Moreover, I feel
deeply indebted to Eng. Serhan Al Serhani, ExDirector of Power Transmission and Distribution
Department, who taught me the procedures
of determining the technical specifications of
projects and tenders arrangement, which was
very useful for me to assume leading positions
later. This is besides Eng. Saif Nassir Harhara, the
Ex-Head of the Electricity Network Department”.

Earthquake;
In one of my visits to Japan in Hitachi city, not
far away from Fukushima
city, I wake up in the midnight in panic when I
felt that the bed was shaking because of heavy
tremor and It was a very scary experience that I
will never forget throughout my life”.

Moderate fan;
It might be surprising to many of those who worked with Al
Mureikhi to learn that he is a “moderate” fan of Al Wahda
FC. He said, “This a long story of love that started since I
moved to live in my current house just next to Al Wahda FC
premises and started spending a lot of time there watching
football matches as well as exercise sessions”.
He also loves swimming, walking and hunting, “I enjoy
walking for one hour everyday in the morning” adding “I
also like spending a lot of time in my own farm”.

Family;
Al Mureikhi has four sons Saeed, graduate of HCT,
Mohammed, Abd Allah and Abd Al Rahman and four
daughters.

Um Saeed;
He admits that he owes a lot to his wife, Um Saeed, “She
encouraged me a lot and has never complained about my
frequent absence and assumed the responsibility of looking
after our kids and family and I feel deeply indebted to her”.

The UAE National Day;
“I have been privileged to present at the first moment of
UAE federation inception in 1972, the same year in which I
went to USA to continue my studies, and it was a great and
happy occasion I recalls that Oum Kalthum, the great late
Egyptian superstar, performed at Al Wahda FC, then Al Ahili
Club, “ he said.

Currents posts;
• National Marine Dredging Company (NMDC), Member
of Board of Directors.
• Al Wahda FC, Member of Board of Directors.

Al Sinani; lifetime memories with
water and electricity services
Rashid Al Sinani joined Water and Electricity Department
(WED) of Emirate of Abu Dhabi since it was established in
1874 and today he is still working with ADDC. He worked
with Sheikh Suroor bin Mohammed Al Nahyan, WED
Chairman, and a number of officials who spared no efforts
in serving UAE and its people.
Al Sinani’s first post was Electrician, then promoted to
Senior Electrician and now he is working as Supervisor
with the Customer Services Directorate of ADDC. His long
career, with both WED and then ADDC, was characterized
by diligence and dedication. He also won the love and
admiration of almost all his colleagues and enjoys
unforgettable memories.
Al Sinani, who came to UAE in 1967 from Sultanate of
Oman; said” I first came to Dubai and then Abu Dhabi in which I joined a company which
was awarded the construction contract of Abu Dhabi International Airport and then Al Maqtta
Bridge for Dh.8 per day”. In 1971 Al Sinani shifted to the Immigration and Residency Department
in Syeeh Shaiub Immigration Check Point.
He said; “I joined the WED in 1974 for only Dh. 289 salary and worked with Eng. Ahmed Saeed Al
Mureikhi, ADDC Ex-Managing Director, for 25 years”.
As for the late Sheikh Zayed, Al Sinani said; “He was very keen in boosting the water and electricity
sector, he used to conduct filed visits to all worksites regularly, particularly in the Western Region”.
Al Sinani got married in 1978 and has five sons and three daughters.
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Interview

Report

LV Switchgear Committee
The LV Switchgear Committee of ADDC sets up
standards of LV panels, bus trunking system (BTS) and
circuit breakers that are on par with the international
standards of the International Electrotechnical
Commission “IEC Standards” in light of the technical
reports issued by the international certification bodies,
such as the LOVAG Group, KEMA & UL and ASTA.
This is in addition to technical consultations and
preparing ADDC’s list of prequalified manufacturers
of LV products. The panel also issues and regularly
updates the ADDC’s Guidelines for Design, Testing and
Installation of LV Switchgear that should be followed
by contractors to be prequalified.
Eng. Ali Awad Al Minhali, Chairman of the committee,
said; “The panel has received some 107 applications for
panels, bus trunking system (BTS) and circuit breakers
in 2011 and replied to all of them in details”. Adding;
“The panel approved 38 per cent of the applications
it has received in 2011 and rejected the remaining 68
per cent an indication of our keenness on recognizing
only LV products of high quality and high expertise of
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the panel’s members”. The technical and consultation
studies conducted by the committee accounted
for 19 per cent of the studies conducted by all the
company’s departments and section; “Indicating the
committee success in doing its work and duties,” he
added. The panel also has also updated the manual and
the list of the standards of the approved LV products
after taking into consideration the point of views of
suppliers and manufacturers and recognized testing
entities. The two documents could be obtained from
ADDC’s website. “These efforts won the company the
trust of a large number of people on the local, regional
and international level and many utility entities in the
GCC countries started referring to our certification of
equipment,” Al Minhali he said.
The panel’s plan for 2012 is focusing on implementing
new mechanism for prequalification of manufacturers
through the CC&B system, updating our customers on
prequalification procedures by SMS and providing the
company’s departments with quick and easy access to
the list of prequalified manufacturers, he concluded.

High-Density Polyethylene
(HDPE)
High-density polyethylene (HDPE) is a polyethylene
thermoplastic made from petroleum, it takes 1.75
kilograms of petroleum (in terms of energy and raw
materials) to make one kilogram of HDPE. HDPE is
environment-friendly material, and has resistance
for corrosion, soil and underground water factors. It
is used for making artificial heart valves and other
artificial human body parts and as thermal insulator
for drinking water tanks. It has high flow characteristics
and smooth inner walls that minimize frictional losses,
thus reducing pressure needed from the sources.
Compared to steel networks, HDPE ones need less
fittings, connections and accessories and has longer
lifespan. It is also considered to be as one of the best
solutions for minimizing water loss.

HDPE is widely used today in Europe, Germany in
particular, in water, gas and sewer networks. In Japan
it is used because of its high resistance to tremors,
compared to other materials. In 2007, the global HDPE
market reached a volume of more than 30 million tons.
Some 40 of ADDC’s engineers and technicians
attended this year training course in HDPE networks
as percentage of HDPE is increasing in ADDC’s Pipeline
network. It has been made compulsory for all the new
real estate development projects in Abu Dhabi to use
HDPE in their water networks provided that all the
related technical and economic studies and tests have
been conducted properly.
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Events

Lucrative prizes for using non-branch
utility bills payment methods
ADDC opens one-stop CS windows
ADDC has inaugurated this year a number of one-stop windows
in its customer services centers across Abu Dhabi city and its
dependencies.
The new centers have been set up as a part of Abu Dhabi Government
plans aimed at enhancing the water and electricity sector and
making the customer experience with the company hassle-free and
reducing queue time at its branches.
The new windows provide services such as cancellation and
activation of utility services, clearance certificate issuance, updating
of customer’s details and utility bills payment, etc.
Saeed Al Siwaidi, Director of CSD, said; “The new windows enable
our customers to do all their transactions in one place and hassle-
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free”. “We have also combined a number of transactions to make
them easier and time saving,” he added.
Plans are one the pipeline to enhance the company’s website to
enable its customers to do all their transactions online. “We also
organize annual meetings with our partners and stakeholders to
educate them on the importance of following the procedures of
water and electricity services connection and to enhance the skills
of their employees,” he added.
The new one-stop customer services branches are located in Al
Shahama Municipality, Al Butain Municipality and Al Mushrif Mall
in Abu Dhabi.

ADDC has announced the allocation of lucrative prizes
for its customers who make use of the new non-branch
water and electricity bills payment mechanisms. The
six-month campaign is organized under the slogan
“Hurry up; Pay your Utility Bills NOW, Do Not Miss
the chance”.
The prizes include 10 iPad3 gadgets, AED500 in cash
to be deposited every month in the utility accounts
of twenty winning customers each and the final draw,
scheduled to take place on December 31, 2012, will
include a luxury car. The draw will take place once
every month for six months to come starting from July
1, 2012.
Eligibility for the draw is restricted for household
customers who opt for using the new systems to pay
their bills timely and in full.
Eng. Mohammed bin Jarsh, ADDC Acting MD, said; “This
competition was aimed at encouraging the company’s
customers to avail themselves of the new hassle-free
payment methods that came in line with Abu Dhabi
Government directives for making use of the most upto-date e-government applications”.

The new payment methods include ADDC’s website;
www.addc.ae, Abu Dhabi Government e-gate; www.
abudhabi.ae, IVR by dialing toll-free on 8002332,
through a number of registered banks and their ATMs,
some money exchange companies, Emirates Post
offices, ADDC’s electronic kiosk machines located in
the company’s customer services branches, petrol
stations and shopping centers across the
emirate.
The new mechanisms are very flexible,
some of them operating round-theclock, and have been introduced
with the ultimate goal of
decreasing
foot-traffic
and
queue time in the company’s
customer services centers.
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In brief

Mobile Maintenance
Management Solution
introduced
ADDC launched “Mobile Maintenance Management Solution” to be used in all
its water and electricity networks, Eng. Mohamed bin Jarsh, ADDC Managing
Director, said in a meeting organized recently with a number of officials from
across business units.
The new systems are portable and light as they are in the size of a mobile
phone.
Bin Jarsh said; “Enable our staff to collect accurate and reliable data from
the different sites that help in making sound and timely decisions regarding
maintenance works”.
The gadgets download work orders and asset specifications from Maximo
through GPRS to HHU enabling staff to view works and work instructions,
carryout works and update WOs in HHU again. Finally they can also upload WO
data and asset specifications through intranet or GPRS to Maximo Database
online. “They eliminate paperwork, and at provide secure data of high quality,”
he said. They also enable the company to improve workforce utilization,
increase their productivity, i.e. capturing data without added burden.
Introduction of the new system is a part of the company’s continuous efforts
to realize the directives of Abu Dhabi Government and ADWEA aimed at
improving utility services in the emirates by using up-to-date IT solutions.
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Award;
Our Customer Call Center
(CCC) placed first in the “Best
Government Call Centre –
Utilities 2012”, category of the
Middle East Call Centre Industry
Awards, organized by INSIGHTS,

Al Ansari Exchange;
Al Ansari Exchange has launched a single
window at all its branches whereby the ADDC’s
customers can pay their water & electricity
bills.

Allegiance;
ADDC’s employees signed the
“Allegiance to Khalifa” charter
to reiterate their loyalty to the
President, H.H. Sheikh Khalifah
bin Zayed Al Nahyan.

E-kiosks
NCR SelfServTM Bill
Payment kiosks have been installed
in strategic locations in Abu-Dhabi
and its dependencies to offer topup and bill payment services to
ADDC customers

Projects;
The Assets Management Directorate
organized training course on the
applications of Enterprise Project
Portfolio Management System (HPEPPM).
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Inventors

Railway invention;

The first railway;

A basic form of the railway, the rutway, existed in ancient Greek and Roman
times, the most important being the ship trackway Diolkos across the Isthmus
of Corinth, measuring between 6 and 8.5 km.

In 1821, a parliamentary bill was passed to allow the building
of the Stockton and Darlington Railway (S&DR).
In September 1825 the works at Fourth Street, Newcastle
completed the first locomotive for the new railway: originally
named Active, it was soon renamed Locomotion.
In 1840 he retired and opted for calm life in his home in

Hand propelled tubs known as “hunds” undoubtedly existed
in the provinces surrounding/forming modern day Germany
by the mid 16th century having been in proven use since the
mid-15th century.
The first locomotive existed in 19th century marking the
beginning of railways.

George Stephenson;
George Stephenson was born in June9, 1781 for a poor family
in Wylam, Northumberland. Stephenson was illiterate till
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the age of 17. He married at the age of 21 and fathered one
boy. Since early childhood, he showed interest in nature, pet
raising and designing engines and motors out wood and clay.

He died aged 67, on 12 August 1848.

Locomotive;
Stephenson designed his first locomotive in 1814; a travelling
engine designed for hauling coal on the Killingworth wagon
way. This locomotive could haul 30 tons of coal up a hill at
4 mph (6.4 km/h). Stephenson worked hard to improve his
locomotive and compariots called him “Doctor of Engines”.
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Congratulations

Entertrainment
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Applied Media
We congratulate our colleague Saeed
Ahmed Al Miraikhi, Media Office, on
graduating with B.Sc from Abu Dhabi HCT
with major in Applied Media Studies.
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By; Sadiq Abd Alsalam
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Extinct chimera

O

Engineering
Our colleague Eng. Salem Abdallah, Asset
Management Directorate, graduated with
B.Sc degree in Engineering from Faculty of
Engineering, UAEU.

Near miss

A friend of mine got married to a woman, then he got married to
a second one and finally to a third one and he is seriously thinking
about getting married to the fourth one. To avoid any suspicions, I
assure you my dear reader that the previous sentence was about a
“FRIEND” of mine. And to avert any kind of “global warming” in my
house or in any of my friends’, of flesh and blood, houses, I assure
all dear ladies that this friend of mine is extinct chimera that never
exits today except in women’s nightmares.
However, I am 100 per cent sure that no woman takes what I have
said in the previous sentence for granted, and if any exist, so she is
an extinct chimera that never exists today except in men’s sweet
dreams.

Wisdom quote
Asking foolish
questions is much
better than making
foolish mistakes

The EHSQ Section honored Eng. Amar
Al Hamdai, first engineer and head of Al
Shahama Branch, in recognition of his
contribution for the “Near Miss Reporting”.

ADDC Quarterly Internal Newsletter

19

Switch on Light

Hodja
Everyone Is Right
Once when Nasreddin Hodja was serving as qadi, one of his
neighbors came to him with a complaint against a fellow neighbor.
The Hodja listened to the charges carefully, then concluded, “Yes,
dear neighbor, you are quite right.”
Then the other neighbor came to him. The Hodja listened to his
defense carefully, then concluded,
“Yes, dear neighbor, you are quite
right.”
The Hodja’s wife, having listened
in on the entire proceeding, said
to him, “Husband, both men
cannot be right.”
The Hodja answered,
“Yes, dear wife, you
are quite right.”
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