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The Abu Dhabi Distribution Company (ADDC) launched 
a large-scale media plan to promote its new water and 
electricity bill payment methods, which come in line with Abu 
Dhabi Government directives, under the wise leadership of 
H.H. Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, President of 
the UAE, and H.H. General Sheikh Mohamed bin Zayed 
Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi, Deputy Supreme 
Commander of the UAE Armed Forces and Chairman of the  
Abu Dhabi Executive Council.

They include the options of paying water and power bills  
by using credit/debit cards through ADDC’s website  
(www.addc.ae), the Abu Dhabi Government Portal  
(www.abudhabi.ae), over the telephone (by calling toll  free 
8002332), ATMs of selected authorized banks, the kiosk 
electronic payment systems located in the company’s customer 
services centers and through any of the Emirates Post offices.

By providing these 24/7 hassle free options, ADDC aims to 
reduced queue times at the company’s customer services 
centers and increased the debt collection rate. In addition, this 
brings ADDC in line with best practices and contributes to our 
vision of becoming a world class organization.

In conclusion, we kindly request our valued customers to begin 
using the new payment systems and provide us 
with their feedback. 

Eng. Ahmed Saeed Al Mureikh
ADDC Chairman

3

Editorial

Congratulations
ADDC staff congratulates His Excellence 

Eng. Abdulaziz Abdulrahman Al Hemaidi, for 

being nominated as ADDC Managing Director 

wishing him the best in leading the company’s 

march towards providing the best water and 

electricity service for its valuable customers. 



43.78% of payment transactions in 
October have been conducted through 
the new payment methods 

ADDC’s new water and electricity bill payment methods have 
gained momentum among the company’s customers since 
they have been officially launched in June 2010. 

According to the statistics issued by the Customer 
Services Directorate, the company customers have done 
58,875 payment transactions, or 43.78% of the total 
transactions, through the new electronic payment methods 
in October 2010, compared to only 30,342 transactions, 
or only 29.99%, in January 2010. The over the counter 
transactions, i.e. through the company’s Customer Service 
Centers, in October were 75,608, or 56.22% of the total 
transactions, compared to 70.819 transactions, or 70.01%.  
in January of the same year. 

The selected banks registered 51,382 transactions in October, 
or 38.21%, compared to the other new methods. 

As has been planned, the new payment systems have 

reduced queue times at the 
company’s service centers by 
43%. Saeed Al Siwaidi, Customer 
Service Director, said: “The new 
payment methods have gained this 
momentum due to the wide-range 
media campaign that has been 
launched by the company for this 
purpose in last June”. The drive made use of the company’s 
customer services centers and cars, shopping malls, 
electronic street billboards, Emirates FM Radio Station, Holy 
Quran Radio Station and other local media outlets.

The new payment options include using credit/debit cards 
through ADDC’s website (www.addc.ae), the Abu Dhabi 
Government Portal (www.abudhabi.ae), IVR system, by 
calling toll free 8002332, ATMs of selected authorized banks 
and through any of the Emirates Post offices.

Al Siwaidi said: “They are 24/7 hassle-free options and aimed 
at bringing ADDC in line with best management practices 
and contributes to our vision of becoming a world class 
utility provider”. He also added that the directorate has not 
received any complaint about the new payment methods so 

far, “This is because they have been thoroughly tested before 
being officially launched,” . 

Plans are currently in the pipeline to improve the Emirates 
Post payment option, which registered 3,627 transactions, 
or 2.70%, in October with four-fold increase compared to 
August transactions. “We are evaluating this option with the 
aim of improving it,” he added. 

The directorate is also planning to introduce other payment 
options, namely through Etisalat and some money exchange 
branches, “We are about to reach deals with them and we 
expect to put that into practice by early next year,” he said. 

“Next year we are also planning to digitize other services, 
such as water and electricity connection applications, as a 
part of the company’s efforts to be one of the best utility 
providers worldwide,” he concluded.
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campaign a success



response was positive. I was offered a job with a good salary 
for those days with all facilities and allowances. My travelling 
arrangements were made by SED. Here I was. Abu Dhabi was 
destined to be my living place and my identity for the rest of my 
life. I thank my God”.

Since the late H.H. Sheikh Zayed’s accession as Ruler in August 
1966, Abu Dhabi was a booming place, work had already 
commenced on a number of housing and infrastructure projects. 
However, their completion was not due for some time. Abu Dhabi-
Al Ain highway was in its initial stage. Maqta’a Bridge did not exist. 

Vehicles entering in or going out of island had to pass through a 
police check and cross only at time of low tides. The airport was 
just an open field, with few rooms. (Situated where the present 
Abu Dhabi radio station is) It was an isolated place. Power supply 
was from a small generator operated by SED only on flight days. 
There was an acute shortage of housing. The only hotel was Beach 
hotel (located at the site of Corniche hospital) it was the only hotel 
and required booking months in advance. I was accommodated 
in a government guest house, which was home for many new 
employees. I had to live there for several months, till the housing 
situation improved, after completion of new housing projects. 

Harhara; 
Abu Dhabi was 
destined to be my 
living place and 
my identity for the 
rest of my life
By Safa Bamadhaf

The lifetime story of love between Saif Nasser Harhara and the 
electricity industry in Abu Dhabi started when he joined State 
Electricity Department Abu Dhabi (SED) as a young engineer 
in 1967 until his retirement at the mature age of 60 as division 
manager of power network division at Abu Dhabi Distribution 
Company (ADDC) in 2006.

“I have seen history in the making, the transformation of Abu 
Dhabi from its primitive state into the modern city it is today. I 
am privileged to have served Abu Dhabi in the field of power 
distribution for 38 years and here is a glimpse of my long pleasant 
journey”, Harhara said.

Arrival in Abu Dhabi
6 June 1967 is a memorable day in my life, when I arrived at Abu 
Dhabi Airport, taking Gulf Aviation, now Gulf Air, flight from 
Bahrain to join SED, he added. “I had applied for a job and the 
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Lifetime story of love with
electricity industry in Abu Dhabi   



Abu Dhabi Distribution Network in 1967-68
In 1967, the diesel power station (in sector E18 at the location of 
present ADWEA office) comprised of 3 x 1100 KW Generators, a 
capacity that would hardly suffice to meet the power demand of 
three or four medium sized 18 floor buildings today. Work was 
in progress to commission 2 x 2000 KW units and expand the 
distribution network for this additional capacity. 

Hawker-Siddley UK were the contractor  to install, commission, 
operate and maintain the power station as well as the associated 
distribution network which was very simple. There were only five 
11 KV feeders, all of them radial. Only one feeder (underground 
cable size 95 sqmm) carried almost the entire system load. It 
stretched up to ADCO (formerly ADPC) offices in Khaledeya and 
further. 

A fault in its first section in September 1967 left the whole city 
without power for two days. There was no equipment to locate 
the fault, and no jointer to repair the cable. It might sound very 
strange, but it’s a fact that in 1967 there was only one British jointer 
with BICC company (a UK based company specialized for cable 
work) for 11 KV jointing works, shuttling between Abu Dhabi and 
Dubai. Ultimately this work had to be done by a local SED jointer. 

By mid 1968, Hawker-Siddley had commissioned the two 
additional units, increasing the total installed capacity to 7.5 
megawatt. More distribution substations were added, mainly 
to feed the buildings on the sea front in sectors E7, E5 and E2. 
This was the most prominent part of the city. All the banks, 
custom department, shipping companies, electricity department, 
department of development and public works, ADMA Oil 
Company and the old souk were all located here. There was no 
road; a sabkha track separated the buildings from the beach. 

The power station’s capacity was no match for the demand. 
There were restrictions on new connections. All big companies, 
contractors and important customers had their own generators 
taking power from SED only for a short period during planned shut 
down of their plant. Some individuals used to generate and sell 
electricity illegally. 

Development of Power distribution: 
In 1968, DDPW appointed Ewbank & partners, a UK based 
consultants, now Mott McDonald, to develop water and electricity 
sector (generation, transmission and distribution) to meet the 
growing demand. Many fast track contracts were awarded. Work 
commenced immediately to establish a modern gas turbine power 
station (GTPS) at Mina road. While work was in progress, a new 
diesel power station called Diesel B with installed capacity of 6 
megawatt was added next to the existing power station to meet 
the interim load demand. DDPW also appointed BICC (a UK based 
company now BK gulf ) to execute all distribution works on a turn-
key basis. 

Commissioning of GTPS with associated 33 KV primary 
distributions and 11 KV distributions improved the power situation 
considerably. However, occasional power cuts due to generation 
shortage and system limitation especially in summer remained 
till the mid seventies.  Initially, four 33/11 KV substations (at 
port, E9, Khaledya and E18) each with 2 x 15 MVA transformers 

were commissioned, all radially controlled from GTPS. Later, one 
transformer each at E9 and Khaledeya, and two transformers at E18 
were added. 

Further expansion of the 33 KV system was stopped, introducing 
132/11 KV primary substations. Change of primary distribution 
voltage in early stage of development was a wise decision and 
first in the region. It greatly helped in meeting the high load 
density of Abu Dhabi city in the years to come. Market (W2) was 
the first 132/11 KV primary to go in the system followed by W24 
(Immigration), W13 (Hospital), W16 (Bateen) and E15 (Tourist Club 
area) and many more. What followed thereafter is a history of 
success.

“6 June 1967 is a 
memorable day in my life, 
when I arrived at Abu Dhabi 
 Airport, taking Gulf Aviation, 
now Gulf Air, flight from 
Bahrain to join SED ”
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At the time of my retirement, there were 18 primary substations 
in Abu Dhabi city with total installed capacity of 2940 MVA. The 
power demand had crossed 1500 mw. Abu Dhabi  power station, 
after numerous expansions and being in active service for more 
than  30 years was about to be retired. Abu Dhabi was connected 
to TRANSCO grid by 400 & 220Kv lines, circumventing possibility of 
total outage at any time. Work was in an advanced stage to replace 
the 220Kv line with 400Kv.

History of the Management 
At the time of my joining SED, Sheikh Khalifa bin Mohammed Al 
Nahyan was the chairman and Mr. Shabeeb Ahmed Al Dhaheri 
was the vice chairman. Electricity Department was a separate 
entity from Water Department. The responsibilities were limited, 
mainly billing and rendering customer services. Department of 
Development and Public Works (DDPW) under the chairmanship 
of the late Sheikh Hamdan bin Mohammed Al Nahyan was 
responsible for all development works, including power. 

Following restructuring of government departments in the 1970, 
water and electricity departments merged together as WED, 
with full authority to implement all its projects (generation, 
transmission and distribution). In 1973, Sheikh Suroor bin 
Mohammed Al Nahyan became the Chairman. This was a period 
of fast development. The demand growth was very high. The 
system had to be expanded fast to meet the growing demand. It 
was a race against time; the staff had to work over time most of 
the time and be “ON CALL.” And that is when WED undertook mass 
recruitment from outside the UAE for power distribution. A team 
of experts from CEGB (Central Electricity Generating Board UK) 

was hired for a short period as Management Advisor. (Mr. Derrick 
William, who was one of the members, joined ADWEA as the first 
Managing Director of TRANSCO decades later).
                                                
Sheikh Suroor remained in this position till formation of Abu 
Dhabi Water and Electricity Authority (ADWEA) in 1998, under the 
chairmanship of His Highness Sheikh Diab bin Zayed Al Nahyan. 
Following unbundling Abu Dhabi distribution company ADDC 
and Al Ain distribution company AADC were formed as fully 
owned companies of ADWEA to distribute water and electricity in 
their respective boundaries. This was a big leap forward towards 
modernization of distribution system. 

It is worth mentioning that in the pre ADWEA period WED was 
successful in maintaining a reasonable good power system and 
achieved satisfactory performance results. However, it lacked 
modern management tools essential to effectively manage a 
high load density network like that of Abu Dhabi. The formation 
of ADWEA and subsequent creation of ADDC completely 
changed this situation. From its inception ADWEA embarked 
on a massive program to modernize distribution network and 
its management system, targeting first the IT system which was 
non-existent.  Till the time of my retirement in 2006, ADWEA had 
already implemented MAXIMO (for cost control, maintenance and 
material management), CC&B (customer care and billing system), 
HRMS (human resources management) and GIS (geographical 
information system) in all its companies. Exhaustive training 
was provided to staff, most of whom were not computer literate 
to use these systems effectively in day to day application. 
Distribution management system (DMS) was in the final stage 

of commissioning. Systems were in place to monitor and record 
KPI (key performance indicators). In addition, many schemes 
were in progress all aimed at providing best quality service to its 
customers. ADWEA chairman His Highness Sheikh Diab bin Zayed 
Al Nahyan and its senior management team deserve full praise for 
this achievement. 

I always get asked why I remained at one organization for such a 
long period. Was it because of the salary or the position? No, not 
really. 

In 1978, I was about to join ADMA/APCO in their main office in Abu 
Dhabi, for a better salary and position than what I was getting in 
WED in those days and I had even signed a contract. However, the 
late Mr. Sheiba Khamees AlShiryani, who was then undersecretary 
of WED, did not accept my resignation: “You will miss the love 
and respect you enjoy from your colleagues, subordinates and 
superiors.” He said, and he was right. 

Harhara concluded proudly: “My service in WED/ADDC is my 
unforgettable past. I enjoyed every bit of it”.

The formation of Abu Dhabi Water and Electricity Authority (ADWEA) in 1998, 
“Was a big leap forward towards modernization of distribution system”“

“

       My service in WED/
ADDC is my unforgettable 
past. I enjoyed every bit of it. 
“ “
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Emirates Post to 
collect water and 
electricity bills

Abu Dhabi Distribution Company (ADDC), an entity of 
Abu Dhabi  Water and Electricity Authority (ADWEA), in 
association with Emirates Post Group, launched a new 
water and electricity bill payment service to be provided by 
Emirates Post offices. 

Mr. Abdulrahman O. Al Dhaheri, ADDC Deputy Managing 
Director, and Ibrahim Bin Karam, CEO – Commercial of 
Emirates Post Group, signed the cooperation agreement in a 
special event organized at Shangri-La Hotel, Abu Dhabi.  

To avail themselves of the new service, customers should 
present the bill or account number at any of Emirates Post 
offices located throughout the country, without incurring any 
additional charges. 

Customers also could get water and electricity reconnection 
on the same day as soon as the due amount has been paid 
at any of the post outlets. In the first stage, the Post offices 

will accept payment in 
cash only, the service 
to be expanded later to 
include credit cards and 
cheques. 

Speaking on the 
occasion, Al Dhaheri 
said that the new service is a part of the company’s overall 
strategy aimed at enhancing its services and helping its 
customers pay their bills effortlessly. 

Bin Karam voiced his thankfulness to ADDC for cooperating 
in launching the new service that would bolster Emirates 
Post as a one-stop public services centre. 

The two parties also pointed out that all the technical, 
administrative and financial arraignments have been made 
properly and put in place to ensure the new service to be 

flawless. 

The new payment option is a part of ADDC’s new   hassle-free 
and timesaving water and electricity bills payment methods 
that include logging on to ADDC’s website www.addc.ae, 
the Abu Dhabi Government Portal www.abudhabi.ae, IVR 
system by dialing toll-free 8002332, ATMs of some authorized 
banks and kiosk electronic payment system located in the 
company’s customer services centers.

The new payment method is expected to help in improving 
ADDC services as per its general strategy. 

8

News



Under the patronage of HH Lieutenant General Sheikh Saif Bin Zayed Al Nahyan, Deputy 
Prime Minister and Minister of Interior, Sheikh Zayed bin Sultan bin Khalifah Al Nahyan 
inaugurated the Second Forum for Development of Relations with Main Partners, 
organized by Abu Dhabi Police Department in the period from 22 through 31 August 
2010, at Abu Dhabi Corniche. 

On visiting the Abu Dhabi Distribution Company (ADDC) stand, Sheikh Zayed lauded the 
company’s excellent services and outstanding contribution to the emirate’s march towards 

development and prosperity. 

The company’s officials manning the stand briefed Sheikh Zayed on the modern and hassle-
free water and electricity bills payment methods the company has introduced recently.
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Zayed Bin Sultan 
visits ADDC stand 
at Abu Dhabi Police 
Forum



Electricity O & M Division kicked-off its annual power 
network preventive maintenance campaign in last 
October that will last until April 2011. 

ADDC maintenance teams started conducting inspections 
and maintenance works in all the distribution stations and 
network in the company’s Central, and Eastern regions 
making use of up-to-date state of art diagnostic tools and 

equipment. Eng. Abdulla A. Al Suwaidi, Division Manager, 
said; “The campaign comes as part of the company’s 
efforts to upgrade and enhance its network and provide 
world-class services to its customers”.

Eng. Samir Hussain, Central Region Department Manager, 
said that the campaign includes maintenance and 
assurance of safe operation for more than 150 Primary 

Substations, 700 Secondary Substations and also 
repairing of any potential defects of 8500 substations, 
20 distribution panels, 27000 kilometers of low and high 
voltage cables, street light systems and 2000 kilometers of 
Overhead Line. 

The teams also will inspect the old apparatus, which 
have been in service more than 30 years, and replace the 
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The Annual Power 
Network Preventive
Maintenance 
Program for the 
year 2010-2011 
Launched



ones that have a bad performance history, he said.  “The drive was aimed also 
at reducing planned power disconnection cases, which take place because 
of maintenance works on substations which last from four to six hours, at the 
minimum” Eng. Hussain added.  If the shutdown duration exceeds six hours 
generators are brought in to feed the customer loads till the power is restored 
from the substation. This year’s plan will not include power outage due to 
maintenance works on Primary Substations. 

The department also formed two technical teams to compile data to provide 
a holistic view of the network and all its components to be used in our efforts 
to reduce the planned outages. “This study will be completed by the end of 
next year and will ultimately help in improving our network performance”, the 
official added. The division also undertakes corrective maintenance and break 
down maintenance for abrupt technical defaults that cause emergency power 
cuts and the maintenance staff are on call for 24 x 7.
 
These efforts have helped to reduce the frequency of power outages, or System 
Average Interruption Frequency Index (SAIFI), in Abu Dhabi Central and Eastern 
Regions to 1.5 per customer per year, which is unquestionably one of the best 
indicators of power network management worldwide. This indicator has placed 
Abu Dhabi in the third place compared to the European countries, surpassed 

only by Latvia and Netherlands, according to 2007 statistics, and positions 
ADDC as one of the best utility providers in the world. This is despite the 
harsh climatic conditions, like high humidity, temperature and salinity, which 
characterize the region and the unprecedented real estate development boom 
witnessed by Abu Dhabi currently that indisputably affect the performance 
of the  network equipment. Eng. Hussain added that they strive to reduce the 
power outage duration, (SAIDI), to be less than 50 minutes per customer per 
year, which could only be achieved through continuous development of the 
maintenance management of the power network. 

As for the main reasons behind abrupt power outages, he said that they are 
caused mainly due to mistakes committed by contractors in the process of 
execution of real estate development and infrastructures projects, “They 
sometimes fail to adhere to the specifications and drawings we present to 
them,” he added. Not only this, some customers use substandard electrical 
equipment in their internal power network that also cause some unexpected 
power outage, he said. “Unplanned power outages affect the power network 
performance in general and we are working very hard to reduce them to a 
minimum,” he concluded. 
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Abdulla Saif Al Nuaimi, Chief Executive Officer of Abu Dhabi 
National Energy Company (Taqa), Director the Privatization 
Directorate of Abu Dhabi Water and Power Authority 
(ADWEA), inaugurated the Power Generation and Water 
Middle East 2010 Exhibition, organized in partnership 
with ADWEA at the  Abu Dhabi National Exhibition Centre 
(ADNEC),.

Through its stand, ADDC acquainted the visitors with its 
activities and efforts to provide excellent, environment-
friendly and sustainable water and  electricity distribution 
services to the residents of Abu Dhabi Island and its 
peripherals.

Speaking on the sidelines of the event, Eng. Ahmed Saeed Al 
Mureikhi, ADDC Managing Director, said that the company’s 
participation in the event was   aimed at getting first-hand 
knowledge about the latest technological innovations in the 
sphere of water and electricity distribution and to make use 
of them in enhancing our services. The official also added: 
“We are also planning to converge with experts and scientists 
so as to be acquainted with the up-to-date scientific 
discoveries in  the field of cost reduction and sustainability”.

The event is focusing on the region’s strategic approach 
to power and water supply, highlighting the considerable 
opportunities for companies operating in the water and 

power sectors.

Some local and international experts presented papers 
on the Power and Water Leader’s Forum, organized on 
the sidelines of the event, that tackled issues of energy, 
sustainable energy, sustainability and water desalination. 
Toufic Allaf, Technical Advisor, Business Planning and 
Performance, ADWEA, shed light on the authority’s strategic 
planning and role of ensuring sustainable supply of water 
and power. 

Some 117 companies from 26 countries took part in the 
three-day event covering an area of 6000 sm.  

ADDC participates 
in the Power 
Generation and 
Water Middle East 
2010 Exhibition
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The Low-Voltage
Network Quality 
Control and 
Performance  
Centre launched

The Customer Services Directorate, in association with the Electricity O & M Division, has 
recently inaugurated the first phase of the “The Low-Voltage Network Quality Control 
and Performance Centre”. The new centre receives customers’ complaints about the 
performance of the water and electricity networks by telephone through the company’s 
Contact Centre, 8002332, identifies the malfunction type, enters the data into the 
Customer Care digital system before notifying the technical teams to rectify the default 
as soon as possible. To make this process fast, the center has been provided with wireless 
telecommunication system, Walkie Talkie, to work as a medium of communication between 
all its staff and technical teams. 

Eng. Abdulla A. Al Suwaidi, Electricity O & M Division Manager, said that centre: ”Was 
established as part of the company’s strategy to provide its customers with world-class 

water and electricity services”.  The centre monitors low-voltage loads in the network to 
react rapidly to developments of this sort and to organize programmed and emergency 
responses to cases of power outage. 

Mr. Saeed Al Suwaidi, Customer Services Director said: “The centre is environment-friendly 
as it uses paperless communication systems, i.e. electronic messaging, in all processes. The 
staff also updates customers on latest developments regarding their complaints through 
SMS messages”.
 
Al Suwaidi added that the centre’s second phase, which will be serving the Eastern Region, 
and GPS system will be kicked-off by the first quarter of next year. 
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Abu Dhabi Distribution Company (ADDC) has formed a special section to deal with all the 
company’s transactions with the private, public and commercial institutions that have a large 
number of water and electricity accounts as a part of the company’s strategy to improve its 
services. The new unit has been called “Key Accounts Section” (KAS) and works under the 
“Customer Service Department”.
  
Mohammed Al Qubaisi, Head of the Key Accounts Section, said; “Since its establishment 
in 2006 and official launch in 2007, the new section has realized a large number of its set 
objectives”.  

As for KAS membership, has said: “ Membership rights are given only for those customers who 
have ten accounts or more, provided that they file with the purpose-built format or applying 
through the company’s website”, adding, “This is without incurring any charges extra to the 
bills due amount”. 

The section issues a monthly statement for each of its customers in two copies, an electronic 
one to be delivered by e-mail and a hard copy to be delivered by mail, to issue cheque to 
be directly deposited in the company’s bank account, specifying the amount set for each 
account. “This method saves time and effort for both sides,” Al Qubaisi added. In the event of 
a complaint, customer or his representative should visit the section office, located in ADDC 
main office, to discuss. 

Al Qubaisi stressed that the new section gave a good boost to the company’s efforts to collect 

its dues on the customers part; “As we have now around 600 members, some of them have 
thousands of water and electricity accounts and we collect large amounts from them every 
month”.

The section processes around 4 thousand transactions every month that include bill payment, 
issuance of clearance certificate, registration of new key account holders, new account 
opening, etc, “This is good bearing in mind the relatively low number of staff we have,” he 
added.

Al Qubaisi added; “The door is open for all the company’s eligible customers to join the 
section and avail themselves of our services”. The section organizes weekly meetings with the 
targeted customers to acquaint them with its services and privileges it offers to them. 

The formation of such section and administrative units is a part of the company’s strategy to 
adopt the best administrative and financial practices and improve its customer services. 
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1 Switch off the lights when you exit the room.

2 Switch off the lights in rooms that are not occupied.

3 Switch off the lights during the day as is beneficial to rely on  

 sunlight during the day.

4 Paint the walls with light colors reflect light, thereby  

 intensifying the amount of light present in the room.

5 Use specific lamps that require less electric power to the  

 operate these include florescent lamps and power saving  

 lamps.

6 Use insulating glass for windows. This enables the entry of  

 the largest amount of electricity needed.

Advantages for power saving lamps:

1 Power saving lamps use up to 80% less power consumption  

 when compared with ordinary lamps. In addition, they  

 produce less heat, therapy requiring less energy consumption  

 from air conditioning units.

2 The life time of power saving lamps is eight times that of  

 the ordinary lamps, so if the life time of a normal bulb is 1000  

 hours, then the lifetime of power saving bulb is 8000 hours.

The table below shows the difference in watt usage between 

ordinary lamps and power saving lamps. Lower watt usage 

means lower energy consumption and therefore, lower bill 

payment.

Applications can always be reinstalled, but your data is the most 

important thing on your computer or network. Here’s a look at 10 

ways you can protect that data.

 

1. Save as you work. You should always save your work as you  

 go  and learn how to use the ‘auto-save’ features in your  

 application.

2. Make a backup. Before you make changes to critical data  

 always make a duplicate. Even if you just made a backup  

 yesterday - make another.

3. Keep a copy of your data offsite. Diligently backing up your  

 data is good practice but keep a copy of your data offsite. If  

 there were a fire or other disaster your onsite data backup  

 could be lost as well. 

4. Refresh your archives. Years ago you archived your data to  

 a zip drive. Now you decide to use that data as a baseline -  

 are you sure there is still a zip drive that can read your data?  

 As technology changes, it is a good idea to transfer your data  

 to a current data storage standard so that you aren’t stuck  

 with irretrievable data. 

5. Never open email attachments by habit. If your email  

 reader has an option to automatically open attachments you  

 should disable that feature. Always run any attachments and  

 downloaded files through a virus scanner first.

6. Never trust disks from other people. Anytime you receive a  

 file  on any type of media check it first for viruses!

7. Update! Make sure you have the latest updates for your  

 software - especially for your virus checking software. Make  

 it a habit to regularly check for updates and enable automatic  

 updates for software that offers that feature.

8. Protect your passwords. Your USERID is your identity. The key  

 to your identity is your password. Anytime your account  

 accesses the network you are responsible for any activity from  

 that account! Remember: change your password on a regular  

 basis.

9. Protect your computer. Use a secure operating system which  

 requires users to be ‘authenticated’. As an added benefit these  

 operating systems also restrict what individual users can see  

 and do on the system.

10. Perform regular maintenance. Learn how to use the utilities  

 that diagnose your system for problems. It is a good idea to  

 run a disk-scanning program, defragment your hard drive,  

 or whatever else your system might need. These utilities can  

 prevent little problems from becoming big problems, and will  

 keep your system running at top speed. If you need help with  

 a big problem.
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My Electronics

How to
save
lighting:

10 Ways to 
Protect
your Data

Ordinary lamp (Watt) Power Savings Lamp (Watt)

 25 7

 60 11 

 100 20

 120 23
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Inventors

Was an American inventor, scientist, and businessman who developed many 
devices that greatly influenced life around the world, including the phonograph, 
the motion picture camera, and a long-lasting, practical electric light bulb. 

One day, Edison’s mother became very sick and the doctor decided that she could 
undergo a surgical operation only in the morning because of darkness. Hence 
Edison became very determined to invent a light bulb and his more than 900 
failed experiments led him to say; “If I find 10,000 ways something won’t work, I 
haven’t failed. I am not discouraged, because every wrong attempt discarded is 
another step forward”.

Due to Edison’s persistence and determination, his attempts finally bore fruit and 
led to the invention of electric bulb in 1887. 

Thomas Alva Edison
(February 11, 1847 – October 18, 1931)
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Entertainment

by Sadiq A. Salam

I hereby file an urgent complaint with the municipality and Department of Land and Housing: 
the industrial area has vanished. Yes, I mean it, the bustling industrial area with its garages, 
workshops and labor camps has disappeared for ever, because simply it went inside my 
mouth. My mouth, in which I don’t put in my toothbrush before carefully examining it or a 
morsel of food before cautiously checking it, has turned into an industrial area.

This vigorous dentist, who wrote on his office door: “The energetic dentist for the safe 
treatment of teeth “, but who in fact, is, as far from safe, as heaven is from hell; and he has 
turned my mouth into a bustling industrial area. 

Firstly, he examined and re-examined my mouth and pushed in one mirror and then another 
one, then told me in cold blood and boldly: the only solution is to kill the nerve, thus causing 
me a nervous breakdown. All my excuses and pleas to alter his decision went unheeded.

The moment I saw the delicate and coquettish Philippina nurse, I thought she would blow 
away in the lightest breeze; but quickly demonstrated unparalleled sadistic behavior as she 
reacted swiftly to the doctor’s demands and provided him with scissor, syringe, hammer, 
screw driver coupled with pieces of plastic, iron and wood. My tooth was about to say to her; 
“My dear, I have never been to the Philippines so of course I don’t know you, nor you me, 
so why you are so sadistic? Why are you are so enthusiastic in providing all kinds of torture 

tools that surpass the ones used 
in Guantanamo and the Bastille 
prisons? I shall be filing a complaint 
with the International Association of 
Teeth’s Rights against you.

In a show of determination to share 
in the vigorous doctor’s conspiracy 
against me, she installed a network 
of potable water and sewer systems 
in my mouth. She puts in a tube, 
takes out another and moves in a 
third one, and presses the spray in 
case of need or no need. Then the 
doctor asks me to spit out all the 
waste into a nearby dish. Thank God, had I not controlled myself, I would have spit it out at 
another place and I would never have written this article.
               
As for our vigorous doctor, he never stopped or moved back or hesitated or listened to my 
grieving teeth and devotedly continued his work planing, cutting, fastening, unfastening, 
sawing, filing, butchering, sculpturing, pasting and drawing in my mouth a painting, 
surrealistic enough to surpass those of the late painter Salvador Dali. He also built barricades 
of cotton, enough to make a piece of cloth to cover the whole earth. My mouth became full 
of detours and humps as if it were a road under construction, with installed signboards that 
read; “Maximum speed is 30 km/hr” and others that read; “The mouth is monitored by speed 
camera”. Sometimes he installs cranes and scaffoldings enough for building a 50-storey 
skyscraper. Worse still, he directs me to fix this piece or unfasten that one.

He also keeps asking me, does it feel painful? Why does he not think it is painful? With a 
pinned tongue, tight jaw and a tooth turned into a groove, of course it is. 

My tooth turned
into a groove



Spot 6 differences on below images

Fi
nd

 t
he

 w
ay

Wisdom
Genius is 1% inspiration, 99% perspiration.
(Thomas Alva Edison)
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Entertainment

Quick Crossword

ACROSS
3 Feeling (5)
9 Staggered (6)
10 Gossip (6)
11 Teacher (5)
12 Region (4)
15 Fog (4)
17 Weekened (7)
20 Layer (3)
21 Eater (5)
23 Detail (4)
25 Cab (4)
26 Allude (5)
28 Elderly (3)
30 Pleasure (7)
33 Peruse (4)
35 Fruit (4)
36 Danger (5)
38 Team (6)
39 show (6)
40 Adjusted (5)

DOWN
1 Trample (5)
2 Flat (5)
3 Fixed (3)
4 Developed (6)
5 Cease (4)
6 Spike (3)
7 Undress (5)
8 Irritable (5)
13 Ludicrous (7)
14 Boring-tool (5)
16 Dexterity (7)
18 Cubed (5)
19 Obtain (3)
22 Wild (5)
24 Males (3)
27 Live (6)
28 Command (5)
29 Stupefied (5)
31 Urchin (5)
32 Cogs (5)
34 Food-list (4)
36 Favourite (3)
37 Guided (3)



لعبة الفوارق

حـكـمــــة
)الـــنـــجـــــاح 1 ٪ حــظ و99 ٪ عـــرق(

)أديسون(

تتألف لعبة “ السودوكو” من تسعة مربعات كبيرة داخل 

منها تسعة مربعات صغيرة لتكون شبكة من 81 مربعًا 

صغيرًا. ال ميكن أن يتكرر أي رقم من )1-9( داخل 

الشبكة أفقيًا أو عموديًا. ال ميكن أن يتكرر أي رقم من 

)1-9( داخل أي مربع من املربعات التسعة الكبيرة. 

سودوكو

ـة
ــــ

ـع
اط

قـــ
تـ

 م
ت

ــا
مـ

ـلـ
ك

ترفيه
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بالغ عاجل للبلدية وإدارة األراضي واإلسكان والسكان لقد اختفت املنطقة الصناعية، أي نعم 

املنطقة الصناعية بشحمها وحلمها وزيتها وورشها وعمالها، اختفت من الوجود وأصبحت أثرًا بعد 

عني، ألنها وببساطة دخلت في فمي.

أي نعم فمي الذي أحرص على النظر حتى لفرشاة األسنان وأتوجس خيفة منها قبل أن إدخالها 

فيه، وأتفحص اللقمة مرات ومرات قبل أن أحشرها بني أسنانه، هذا الفم أصبح مرتعًا للمنطقة 

الصناعية بفضل دكتورنا الهمام الذي مكتوب على باب مكتبه: “الدكتور الهمام لعالج األسنان بكل 

أمان” وهو بعيد كل البعد عن األمان مبقدار بعد اجلنة عن النيران.

فبعد النظر مرة ومرتني وإدخال مرآة في فمي وإخراج أخرى والتخطيط والنظر وإعادة النظر، 

قال لي وبكل برودة أعصاب، ودون أن يهاب، احلل الوحيد قتل األعصاب، وهنا احترقت األعصاب 

وحاولت مراجعته ومحاججته ولكني كنت كمن يؤذن في مالطا.

وتذكرت املثل القائل ال يغرنك املظهر أبحث عن اجلوهر، طبعا هذا من تأليفي، فهذه املمرضة 

الفلبينية الرشيقة واألنيقة التي متشي بغنج ودالل ولو رأيتها من أول نظرة خلفت عليها أن تقع 

أرضًا من أول نسمة هواء تهب عليها، هاهي ُتبدي، وخالفًا ملا ُتظهر، سادية منقطعة النظير 

وسرعة عالية في االستجابة لطلبات دكتورنا الهمام فتمده باملقص وثم احلقنة ثم الشاكوش ثم 

املفك ثم قطعة من البالستك وأخرى من احلديد وثالثة من اخلشب ولسان حال الضرس يقول لها: 

يا عزيزتي أنا لم تطأ قدماي حواري مانيال ولم أجتول وسط غابات جزيرة مينداناو، وبالتالي لم 

أزاحمك على طبق الفطور، وبالضرورة لم أتناول معك السحور، فلماذا هذه السادية وحب تعذيب 

اآلخرين؟ ملاذا هذه اجلدية والسرعة في رفع وتوفير كل أدوات التعذيب التي لم يشهد مثلها حتى 

سجون غوانتينامو وأبو غريب وسالف الذكر الباستيل؟ واهلل ألشكوك للمنظمة الدولية حلماية حقوق 

األسنان والضروس. 

وإمعانًا في التواطؤ مع الدكتور الهمام، 

ركبت املمرضة في فمي شبكة ملياه 

الشرب وأخرى ملياه الصرف الصحي، 

والغير صحي، فهي تدخل أنبوب وُتخرج 

آخر ثم ُترك ثالث وترش من زجاجة 

بخاخة وقت احلاجة، ودون احلاجة، 

ثم يأمرني صاحبنا الدكتور بدلق كل 

املخلفات التي تركها في فمي في حوض 

صغير بالقرب مني وكثيرًا ما كنت أفكر 

جادًا في دلقها في مكان آخر، ولكن 

حمد هلل متالكت أعصابي وإال لكنت 

اآلن في خبر كان وملا جلست أكتب لكل 

هذا املقال عزيزي القارئ.

أما صاحبنا الدكتور الهمام فلم يتوقف 

أو يتوانى أو يتراجع ولو مرة واحدة لالستماع لتأوهات ضرسي املكلوم وأخذ يعمل بكل اجلد 

واالجتهاد وهو يفك ويربط ينشر ويبرد ويجزر وينحت ويخطط ويلصق ورسم في فمي لوحة سريالية 

يعجز عنها رسمها طيب الذكر سلفادور دالي ووضع حواجز ومتاريس من كميات من القطن تكفي 

لصنع مالبس تغطي الكرة األرضية،  فامتأل فمي باملطبات واملنعطفات وامللفات واالنحرافات مثل 

شارع يجري إعادة رصفه وضعت عليه الفتة تقول: السرعة القصوى للقمة 30 كيلو في الساعة، 

وأخرى تقول: أحذر الفم مراقب بالرادار.

وأحيانًا يلجأ دكتورنا الهمام لتركيب رافعات وسقاالت في فمي تكفي لبناء برج يتكون من خمسني 

طابقًا.

واألدهى وأمر كثيرًا ما يطلب مني مد يد املساعدة له ويقول ثبت هذه القطعة وفك تلك وحافظ على 

هذه ثم يسألني هل تتألم؟ 

يا سيدي كيف ال أتألم؟ بل وكيف أتكلم؟ وأنا لساني معقود وفكي مشدود وضرسي، آه يا ضرسي 

آه، صار مثل األخدود؟ 

ترفيه

ضرسي واألخدود
بقلم: الصادق عبدالسالم
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مخترعون

مخترع أمريكي كان له التأثير الكبير في املجتمع، وكان أول عمل له، اختراعه للمصباح 

الكهربائي وتطويره، ونظام توليد كهربائي وأداة لتسجيل صوت.

قصة مصباح أديسون

كان الختراع املصباح الكهربائي قصة مؤثرة في حياة أديسون، ففي أحد األيام مرضت 

والدته مرضًا شديدًا، وقد استلزم األمر إجراء عملية جراحية لها، إال أن الطبيب لم يتمكن 

من إجراء العملية نظرًا لعدم وجود الضوء الكافي، واضطر لالنتظار للصباح لكي يجري 

العملية لها، ومن هنا تولد اإلصرار عند أديسون لكي يضيء الليل بضوء مبهر فانكب على 

جتاربه ومحاوالته العديدة من إجل تنفيذ فكرته حتى إنه خاض أكثر من 900 جتربة في 

إطار سعيه من أجل جناح اختراعه، وقال عندما تكرر فشله في جتاربه “ هذا عظيم .. 

لقد أثبتنا أن هذه أيضا وسيلة فاشلة في الوصول لالختراع الذي نحلم به”، وعلى الرغم 

من تكرار الفشل للتجارب إال أنه لم ييأس وواصل عمله مبنتهى الهمة باذاًل املزيد من 

اجلهد إلى أن كلل تعبه بالنجاح فتم اختراع املصباح الكهربائي في عام 1887م.

أديسون مخترع
إنارة العالم
)11 فبراير، 1847 – 18 أكتوبر، 1931(
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ميكن خفض تكاليف اإلضاءة في حدود 15% عن طريق 

مراعاة تنفيذ بعض السلوكيات التالية:

أطفئ كافة األنوار عند مغادرة الغرفة.  1

أطفئ كافة األنوار في الغرف غير املستخدمة.  2

أطفئ كافة األنوار أثناء ساعات النهار واالعتماد على ضوء الشمس   3 

لفائدة.  

ادهن )اصبغ( اجلدران بألوان فاتة ألن األلوان الفاتة تعكس    4

اإلنارة /اإلضاءة وبالتالي تضاعفت كمية الضوء املوجودة بالغرفة.  

استخدم مصابيح خاصة تستهلك طاقة كهربائية في عملها ، مبا في   5 

.power saving lamps ذلك مصابيح الفورسنت ومصابيح الترشيد  

استخدم زجاجًا عازاًل على النوافذ األمر الذي يسمح بدخول أكبر   6 

كمية من اإلنارة الطبيعية ويخفض بالتالي كمية الكهرباء املطلوبة.  

power saving lamps مزايا مصابيح الترشيد

تستخدم مصابيح الترشيد نسبة أقل تصل إلى 80% من االستهالك   1 

عند مقارنتها باملصابيح العادية، كما أنها تبعث حرارة أقل وعلية فإن    

معدل استهالكها من الطاقة يعد أقل مقارنة باستهالك وحدات الهواء.  

أن العمر االفتراضي للمصابيح االقتصادية يبلغ ثمانية أضعاف عمر   2 

املصابيح االعتيادية.فعلى سبيل املثال إذا كان العمر االفتراضي    

للمصباح العادي هو 1000 ساعة فان العمر االفتراضي ملصباح    

اقتصادي هو 8000 ساعة.  

يوضح اجلدول التالي الفرق بالواط بني استهالك املصابيح العادية 

واستهالك مصابيح الترشيد. مما يعني استخدام واط أقل ومن ثم 

استهالك اقل للكهرباء وبالتالي تقل قيمة الفاتورة.

من السهولة مبكان إعادة تميل برامج الكمبيوتر مرة ثانية، األمر الذي ال 

ينطبق على البيانات املسجلة على الكمبيوتر أو الشبكة ألهميتها وصعوبة 

استعادتها إذا ُفقدت، ونقدم لك هنا عشر طرِق حلماية هذه البياناِت.

حفظ البيانات قم دائمًا بالتأكد من حفظ البيانات أثناء استخدام   1 

الكمبيوتر عن طريق تنشيط خاصية “احلفظ التلقائي”.  

نسخة احتياطية. قم بعمل نسخة احتياطية ألي بيانات هامة قبل إجراء   2 

أي تعديل عليها، حتى في حال عملك نسخة احتياطية في اليوم السابق    

قم بعمل أخرى جديدة.  

نسخة خارجية: من األفضل االحتفاظ بنسخة من بيانات خارج موقع   3 

العمل تسبًا لوقوع حوادث احلريق أو غيره من الكوارث في موقع    

العمل.  

تنشيط األرشيف: قبل عدة سنوات قمت بحفظ بيانات في ملف    4

مضغوط وقررت اآلن استخدام هذه البيانات فهل مازلت تتفظ    

مبحرك ميكنك من قراءة مثل هذه امللفات نظرًا حلركة التطور السريع    

في التكنولوجيا؟ فلذلك من األفضل استخدام أحدث ما توصلت إليه    

التكنولوجيا من وسائل حفظ البيانات حتى ميكنك استعادتها بسهولة    

ويسر.  

امللفات الواردة: ال تقم مطلقًا بتنشيط خاصية الفتح التلقائي للملفات   5 

الواردة عبر البريد اإللكتروني، وقم بفحص امللفات الواردة على نظام    

فحص الفيروسات قبل فتحها.  

األقراص: ال تقم أبدًا باستخدام األقراص التي تتحصل عليها من   6 

اآلخرين قبل فحصها والتأكد من خلوها من الفيروسات.  

تديث البرامج: تأكد من استخدام أحدث برامج الكمبيوتر، وبشكل   7 

خاص برامج احلماية من الفيروسات وقم بتحديثها بشكل تلقائي.   

كلمة املرور: تأكد من االحتفاظ بكلمة املرور اخلاصة بك في سرية تامة   8 

وتعديلها بصورة دورية، ألن أي معامالت جتري في الشبكة بواسطتها    

تكون تت مسؤوليتك املباشرة.   

حماية الكمبيوتر: قم باستخدام أحد أنواع أنظمة التشغيل التي تتطلب   9 

التأكد من شخصية املستخدم، فضاًل عن كونها تد من مقدرة كل    

الفرد على رؤية واستخدام كل ما هو متاح على الشبكة.   

 10 الصيانة: قم بتعلم كيفية استخدام اآلليات التي تقوم بتشخيص 

املشاكل التي يتعرض لها الكمبيوتر، ومن األفضل استخدام برامج    

الفحص عن الفيروسات وتقسيم القرص الصلب لعدة أجزاء أو غيرها    

من اإلجراءات التي تد من املشاكل التي قد يتعرض لها الكمبيوتر    

وجعله يعمل بأقصى سرعة له نصائح مقدمة من قسم نظم املعلومات.  

10 طرِق لِحماية 
بياناِتَك

كيف يمكن 
خفض

تكلفة اإلضاءة
مصابيح الترشيد)واط(        املصابيح العادية )واط( 

7  25  

 11  60  

20  100  
23  120  

أجهزتي
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في إطار جهود “شركة أبوظبي للتوزيع” لتطوير وتسني خدماتها، ابتكرت الشركة فكرة إنشاء شعبة 

معنية بالقيام بكافة معامالت الشركة مع عمالئها من  اجلهات اخلاصة واملؤسسات احلكومية والتجارية التي 

لديها حسابات متعددة بطرف الشركة، تمل اسم “شعبة احلسابات الرئيسية” وتعمل تت دائرة “خدمة 

العمالء”.

يقول محمد القبيسي، رئيس الشعبة: “مت إنشاء هذه الشعبة في عام 2006 واعتمدت بشكل رسمي في عام 

2007 وقد متكنت من تقيق العديد من األهداف املرسومة لها منذ ذلك الوقت”. وحول طريقة االشتراك في 

خدمات الشعبة، يضيف القبيسي: “يقتصر االشتراك في هذه اخلدمات فقط على اجلهات التي لديها عشرة 

حسابات فأكثر بطرف الشركة، حيث يتم ملئ االستمارة الورقية اخلاصة بذلك أو التقدمي عن طريق املوقع 

اإللكتروني اخلاص بالشركة وهي خدمة تقدم مجانًا دون تصيل أي رسوم أو أتعاب إضافية على قيمة 

الفاتورة األصلية”.

وتطلق الشعبة على كل مشترك في هذه اخلدمة اسم “جهة دفع” حيث تقوم بإصدار كشف حساب شهري 

لكل جهة دفع يتم تسليمه لها عبر البريد اإللكتروني ونسخة أخرى منه ُترسل عبر البريد العادي حتى جتري 

املقارنة بني النسختني وإصدار شيك باملبلغ املستحق يودع مباشرة في حساب الشركة، مع ذكر املبلغ 

املخصص بكل حساب على حده، ويقول القبيسي: “هذه الطريقة سهلة وتوفر الكثير من الوقت واجلهد 

للجانبني”. وفي حال وجود أي شكوى حول الفواتير املقدمة يقوم مندوب من جهة الدفع بزيارة مكتب الشعبة، 

الكائن في مبنى الشركة الرئيسي، للتباحث حول ذلك بصورة مباشرة وإيجاد احللول املناسبة.

ويؤكد السويدي إن قيام الوحدة: “ساهم كثيرًا في تصيل مديونية الشركة على عمالئها، حيث يبلغ عدد 

جهات الدفع التي نخدمها اآلن نحو 600 جهة ولدى البعض منها آالف احلسابات ونتحصل منها مبالغ 

ضخمة كل شهر”.  

ويتبني الدور الكبير الذي تلعبه الشعبة أكثر من خالل العدد الكبير من املعامالت التي جتريها شهريًا والبالغة 

نحو أربعة آالف معاملة تشتمل على تصيل فواتير وإصدار شهادات براءة ذمة وإدراج جهة دفع جديدة 

وفتح حساب جديد وغيرها من املعامالت، “ويتضح ذلك أكثر من خالل العدد البسيط للموظفني العاملني 

بالوحدة والذي ال يتجاوز ثمانية أفراد”، حسب السويدي.

ويقول السويدي: “إن الطريق مفتوح أمام كل اجلهات التي تنطبق عليها هذه الشروط لالنضمام إلينا 

واالستفادة من خدمات الشعبة حيث نقوم بتسجيل املزيد من اجلهات بصورة دائمة”. وتنظم الشعبة لقاءات 

أسبوعية مع عمالء الشركة املستهدفني بهدف تعريفهم باخلدمات واملزايا التي توفرها لهم وتشجيع املؤهلني 

منهم على االنضمام إليها. 

ويأتي إنشاء مثل هذه الوحدات اإلدارية اجلديدة في إطار إستراتيجية شركة أبوظبي للتوزيع لتبني أفضل 

املمارسات اإلدارية واملالية وتسهيل إجراءات سداد فواتير املاء والكهرباء مما ُيعني على تقدمي أفضل 

اخلدمات للجمهور الكرمي.

مقابلة

شعبة الحسابات 
الرئيسية 
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تدشين مركز 
مراقبة الجودة 
واألداء بشبكة 

الضغط المنخفض

أطلقت إدارة خدمة العمالء وبالتعاون مع إدارة تشغيل وصيانة الكهرباء ، املرحلة األولى في “مركز مراقبة 

اجلودة واألداء بشبكة الضغط املنخفض” خلدمة املنطقة الوسطى وذلك في إطار اإلستراتيجية العامة للشركة 

والهادفة جلعلها في مصاف الشركات العاملية في مجال خدمات املاء والكهرباء.

وبهذه املناسبة قال املهندس/ عبداهلل عبداهلل السويدي، مدير إدارة تشغيل وصيانة الكهرباء، إن املركز 

يختص باستالم إخطارات األعطال التي تصيب األداء في شبكة الكهرباء مباشرة من العميل، وذلك عبر 

هاتف مركز خدمة العمالء رقم: 8002332، والتعرف على نوع العطل وإدخال بياناته إلكترونيًا في نظام 

رعاية العمالء، ومن ثم توجيه فرق العمل امليدانية املناسبة عبر أجهزة االتصال الالسلكي للذهاب ملوقع العطل 

والتعامل معه مبا يضمن إعادة التيار الكهربائي بالسرعة املطلوبة.

وأضاف السويدي: “املركز يقوم أيضًا مبتابعة أحمال الضغط املنخفض في الشبكة بهدف معاجلة أي 

تطورات تدث فيها أثناء العمل، فضاًل عن التنسيق بني قطع الكهرباء املجدول والطارئ”. ُيساهم املركز 

أيضًا في دعم جهود احلفاظ على البيئة وذلك من خالل خفض استهالك األوراق ألقل قدر ممكن عبر 

استخدام وسائل املراسالت اإللكترونية في كافة مراحل العمل فيه، وفقًا للسويدي.

 

كما أشار السيد/ سعيد السويدي مدير دائرة خدمة العمالء إلى أن املسئولون عن املركز وتسهياًل على 

العميل، يتولون التواصل به عبر نظام الرسائل القصيرة SMS إلخطاره حول آخر املستجدات فيما يختص 

بالشكوى الواردة منه. 

وأضاف السويدي أنه من املتوقع أن يتم افتتاح املرحلة الثانية من املركز خالل الربع األول من العام القادم 

وذلك خلدمة املنطقة الشرقية فضاًل عن إدخال العمل بأجهزة تديد املواقع اجلغرافية GPS مبا ضمن 

التوزيع واالستخدام اجليد لفرق العمل امليداني اخلاصة بالشركة.

أخبار
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افتتح سعادة/ عبداهلل سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي 

الوطنية للطاقة “طاقة”، رئيس إدارة اخلصخصة بهيئة مياه وكهرباء 

أبوظبي ، معرض الشرق األوسط الثالث للطاقة واملياه والذي يقام 

مبركز أبوظبي للمعارض في الفترة من 17 وحتى  19 أكتوبر 2010 

مبشاركة واسعة من الهيئة واملؤسسات والشركات التابعة لها.

وجاءت مشاركة شركة أبوظبي للتوزيع في املعرض عبر جناح يقدم 

تعريفًا عن الشركة واألنشطة التي تقوم بها واجلهود التي تبذلها من 

أجل تقدمي أفضل خدمات توزيع املاء والكهرباء لسكان مدينة أبوظبي 

واملناطق التابعة لها مبا يتوافق مع املعايير العاملية وحماية البيئة 

واستدامة املوارد الطبيعية في هذا املجال. 

وفي معرض تعليقه على هذه املشاركة قال املهندس احمد سعيد 

املريخي، مدير عام شركة أبوظبي للتوزيع، إن هذه املشاركة تأتي في 

إطار جهود الشركة للتعرف على أحدث املنتجات التكنولوجية وإمكانية 

االستفادة منها في تطوير خدماتها. وأضاف املريخي: » إننا نهدف 

أيضًا لاللتقاء مع املؤسسات والشركات واملشاركة في املؤمترات 

واملعارض العلمية التي تعقد في مثل هذه املناسبات بهدف اإلطالع 

على أحدث االكتشافات العلمية الهادفة لتقليل تكلفة التشغيل والصيانة 

واالستخدام األمثل للموارد الطبيعية«.

وصاحب املعرض منتدى قدمت فيه العديد من األوراق العلمية من 

خبراء متخصصني في مختلف مجاالت الطاقة واستدامة املوارد 

الطبيعية وتلية وتوزيع املياه، حيث قدم السيد توفيق عالف، املستشار 

الفني لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي، شرحًا حول الهيئة وتاريخ تطورها 

والشركات التابعة لها وجهودها في تطوير قطاع املاء والكهرباء في 

اإلمارة عبر تبني مشاريع مشتركة مع القطاع اخلاص. 

ويشارك في املعرض 117 شركة من 26 دولة حول العالم متخصصة 

في مجاالت توليد الطاقة والطاقة املتجددة واإلنشاءات والصناعات 

املتعلقة بذلك واخلدمات املساندة في مساحة تبلغ 6000 متر مربع.   

أبوظبي للتوزيع 
تشارك في معرض 

الشرق األوسط 
للطاقة والمياه

أخبار 
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وأضاف املهندس/ سمير “أن احلملة تهدف أيضًا لتقليل االنقطاعات املبرمجة ألقل قدر ممكن، 

وهي حاالت فصل الكهرباء التي تدث عند صيانة احملطات الثانوية وتستمر ملدة تتراوح من 

أربع إلى ست ساعات بعد إخطار املستهلك بذلك وبالتعاون مع قسم التحكم وال تشتمل خطة هذا 

العام على أي انقطاعات من احملطات الرئيسية”.

وقال إن اإلدارة شكلت فريقًا يتكون من مجموعتني من املهندسني جلمع معلومات عن شبكة 

الكهرباء بشكل عام باستخدام معدات متطورة تعطي صورة عامة عن حالة كافة األجهزة 

املستخدمة في الشبكة لتحقيق هدف التوقف متامًا عن عمليات االنقطاعات املبرمجة للكهرباء 

وبالتالي تسني األداء وأن ذلك يتوقف على النتائج النهائية لهذه الدراسة املتوقع الفراغ منها 

بنهاية هذا العام ومن ثم العمل بذلك بدءًا من العام القادم.

وتتطلع اإلدارة أيضًا مبهمة عمليات الصيانة ملعاجلة األعطال الطارئة التي تصيب أي جزء من 

أجزاء الشبكة وخالل أربع وعشرين ساعة يوميا. 

أدت كل هذه اجلهود لتقليل معدل انقطاع التيار الكهربائي لنسبة 1,5 عميل في العام وملدة 150 

دقيقة في املنطقتني الوسطى والشرقية وهذه ُتعتبر من أفضل مؤشرات إدارة شبكات الكهرباء 

على مستوى العالم، ويتم حسباها عبر قسمة عدد مرات االنقطاع في العام على عدد العمالء، 

مما وضع أبوظبي )املنطقة الوسطى( في املرتبة الثالثة مقارنة بالدول األوربية وفقًا إلحصائيات 

عام 2007، بعد كل من التفيا وهولندا، وجعل من شركة أبوظبي للتوزيع واحدة من أفضل 

الشركات العاملة في مجال خدمات توزيع الكهرباء على مستوى منطقة الشرق األوسط واخلليج 

العربي والعالم أجمع وذلك رغم الظروف املناخية الصعبة التي تعمل فيها، مثل ارتفاع درجة 

احلرارة والرطوبة وامللوحة والنهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها أبوظبي خالل الفترة احلالية، 

مما تؤثر على أداء كافة األجهزة واملعدات. 

وأضاف أن الشركة تعمل على تقيق تسني معدالت انقطاع الكهرباء عن كل مستهلك لتصبح 

مبعدل مرة واحدة ملدة 50 دقيقة فقط كل سنة عن مستهلك واحد وذلك عبر بذل املزيد من اجلهد 

لتحسني األداء وتطوير الشبكة بصورة دائمة. وحول أسباب انقطاعات الكهرباء غير املبرمجة، 

قال إن ذلك يحدث بسبب األخطاء الناجتة عن سير العمل في تنفيذ بعض املشاريع العمرانية 

ومشاريع البنية التحتية، بشكل أساسي نتيجة لعدم االلتزام بالرسومات التي توفرها الشركة 

للجهات املنفذة للمشروع. وكجزء من جهودنا لتحسني اخلدمة املقدمة للعمالء، فتقوم الشركة 

باالستعانة مبولدات متحركة لتزويد املناطق التي تنقطع عنها الكهرباء بصورة غير متوقعة إذا 

زادت فترة االنقطاع عن ست ساعات. ومضي املسؤول قائاًل إلى أن بعض انقطاعات الكهرباء 

تعود ألسباب تتعلق باستعمال أجهزة كهربائية غير صاحلة أو خطأ في التوصيالت داخل موقع 

أو منزل العميل، أي املنطقة التي تلي العداد، وهذه املنطقة تقع خارج نطاق مسؤولية الشركة 

ويناط العمل على إصالح مثل هذه األعطال على شركات القطاع اخلاص.

ومن املؤكد أن االنقطاعات غير املبرمجة تؤثر على مؤشرات األداء في الشبكة بشكل عام لذلك 

يجري العمل على احلد منها ألقل قدر ممكن. 

أخبار
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شرعت إدارة تشغيل وصيانة الكهرباء بشركة أبوظبي للتوزيع في 

تنفيذ اخلطة الدورية السنوية للصيانة الوقائية للشبكة والتي تستمر من 

أكتوبر اجلاري وحتى نهاية شهر أبريل القادم. 

وقال املهندس/ عبداهلل عبداهلل السويدي، مدير اإلدارة، إن فرق 

الصيانة من املهندسني والفنيني التابعني للشركة بدأت في القيام 

بأعمال الصيانة في كافة محطات وخطوط التوزيع التابعة للشركة في 

املنطقة الوسطى، وتشمل جزيرة أبوظبي وعدد 12 جزيرة تابعة لها، 

إضافة للمنطقة الشرقية، بهدف التأكد من سالمتها وصالحيتها للعمل 

مستخدمني في ذلك أفضل األجهزة احلديثة اخلاصة بالتعرف على 

األعطال قبل حدوثها مبا يتوافق مع أهداف الشركة في تقدمي أفضل 

اخلدمات لعمالئها وعماًل بأفضل املعايير العاملية في هذا املجال.

وذكر املهندس/ سمير عبدالقادر مدير قسم املنطقة الوسطى أن احلملة 

تشمل صيانة والتأكد من سالمة أكثر من 150 من محطات التوزيع 

الرئيسية وصيانة كاملة ألكثر من 700 محطة ثانوية، ومراقبة وتصليح 

األعطال التي قد تدث في 8500 محطة ثانوية و أكثر من 20 ألف 

لوحة توزيع صغيرة وكابالت الضغط العالي واملنخفض بطول أكثر من 

27000 كم ، إضافة ألنظمة إضاءة الشوارع واألماكن العامة ونحو 

2000 كم من اخلطوط الهوائية.

وتقوم فرق الصيانة أيضًا بعمليات إحالل األجهزة القدمية التي دخلت 

اخلدمة قبل 30 عامًا من محطات توزيع ولوحات تكم وكابالت وذلك 

بعد دراسة حالتها العامة ومدى صالحيتها للعمل.

أبوظبي للتوزيع 
تطلق حملة

الصيانة السنوية

أخبار
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تت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد بن سلطان آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء 

ووزير الداخلية، افتتح سمو الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان فعاليات امللتقى الثاني للخيمة 

الرمضانية لتطوير التعاون مع الشركاء الرئيسيني والتي تنظمها مديرية شرطة أبوظبي في الفترة ما 

بني 22 وحتى 31 أغسطس 2010 في كورنيش أبوظبي.

 

وخالل تفقده جلناح شركة أبوظبي للتوزيع ضمن امللتقى، أبدى سمو الشيخ زايد اهتماما كبيرًا بالشركة 

وما تقدمه من خدمات قيمة للجمهور الكرمي ومساهمتها في دفع عجلة التنمية كواحدة من أهم املؤسسات 

اخلدمية في إمارة أبوظبي، كما أشاد سموه بجهود الشركة لتحسني وتطوير أدائها على مختلف األصعدة.

واستمع الشيخ زايد لشرح من موظفي الشركة حول الطرق اإللكترونية احلديثة التي مت إدخالها لسداد 

فواتير املاء والكهرباء والتي تتميز بالسرعة والدقة والفعالية، واملتمثلة في الدفع عبر املوقع االلكتروني

اخلاص بالشركة: www.addc.ae املوقع اإللكتروني اخلاص بحكومة أبوظبي اإللكترونية:

www.abudhabi.ae وعن طريق نظام الرد اآللي باالتصال برقم الهاتف املجاني 8002332 وأجهزة الدفع 
اآللي املوجودة في مكاتب خدمة العمالء اخلاصة بالشركة وأجهزة الصّراف اآللي اخلاصة ببعض البنوك 

احمللية ومكاتب بريد اإلمارات املنتشرة في كافة أرجاء الدولة.

زايد بن سلطان يزور 
جناح شركة أبوظبي 
للتوزيع في ملتقى 

الشرطة

أخبار
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سداد فواتير الماء 
والكهرباء عبر 

مكاتب البريد
أطلقت شركة أبوظبي للتوزيع، التابعة لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي، 

بالتعاون مع بريد اإلمارات، خدمة سداد فواتير املياه والكهرباء عبر 

مكاتب بريد اإلمارات املنتشرة في كافة أرجاء الدولة.

ووقع كل من عبدالرحمن الظاهري، نائب مدير عام شركة أبوظبي 

للتوزيع، وإبراهيم بن كرم، املدير التنفيذي التجاري ملجموعة بريد 

اإلمارات، على اتفاقية التعاون اخلاصة بذلك في احتفال أقيم بهذه 

املناسبة في فندق شانغريال أبوظبي.

ومُتكن اخلدمة اجلديدة أيضًا من توصيل خدمات املاء والكهرباء في 

نفس اليوم فور سداد املبلغ املستحق في أي فرع من فروع البريد 

وحسب اإلجراءات والشروط املتبعة من قبل الشركة. وتتطلب االستفادة 

من هذه اخلدمة فقط إبراز الفاتورة أو رقم احلساب اخلاص بها لدى 

مكاتب البريد وال يترتب على ذلك دفع أي رسوم أو مبالغ مالية تزيد عن 

قيمة الفاتورة ويقوم مكتب البريد بإصدار إيصاالت مالية معتمدة بكل 

مبلغ يتم دفعه. ومن املتوقع أن يتم في املستقبل توسيع هذه اخلدمة 

لتشمل الدفع عبر الشيكات والبطاقات االئتمانية بعد إكمال كافة 

الترتيبات الفنية الالزمة لذلك.

وقال نائب مدير عام شركة 

أبوظبي للتوزيع إن اخلدمة 

اجلديدة تأتي في إطار 

اإلستراتيجية العامة للشركة 

لتطوير وتسني خدماتها 

ومساعدة اجلمهور على 

سداد فواتير املاء والكهرباء 

بكل سهولة ويسر.

ومن جانبه أعرب بن كرم عن شكره و تقديره لشركة أبوظبي للتوزيع 

على تعاونها التام إلطالق هذه اخلدمة بصفتها خطوة فاعلة في تعزيز 

دور بريد اإلمارات في تقدمي املزيد من اخلدمات املختلفة واملتنوعة 

للجمهور وفق أعلى معايير اجلودة و التميز.

وأضاف بن كرم أن بريد اإلمارات يعمل جاهدًا نحو توفير املزيد من 

اخلدمات الضرورية التي ستجعل من زيارة مكاتب البريد أمرًا أساسيًا 

وضروريًا للقيام بعدة أعمال مهمة في مكان واحد.

 

وأكد اجلانبان أن األجهزة املعنية لديهما قامت بإكمال كافة الترتيبات 

الفنية واإلدارية واملالية التي تضمن إخراج اخلدمة اجلديدة بأفضل 

صورة ممكنة ودون أي عقبات تذكر.

  

ويعتبر ذلك جزءًا من جهود شركة أبوظبي للتوزيع إلدخال وسائل 

جديدة ومبتكرة لسداد الفواتير، واملتمثلة في املوقع اإللكتروني اخلاص 

بالشركة: www.addc.ae واملوقع اإللكتروني اخلاص بحكومة 

أبوظبي اإللكترونية: www.abudhabi.ae وعن طريق نظام الرد اآللي 

باالتصال برقم الهاتف املجاني 8002332 وأجهزة الدفع اآللي املنتشرة 

في مكاتب خدمة العمالء اخلاصة بالشركة وأجهزة الصّراف اآللي 

التابعة لبعض البنوك احمللية. 

أخبار
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وخالل ذلك مت إضافة محطة أخرى حديثة تعمل بالديزل تت اسم 

“احملطة بي” بطاقة تبلغ 6 ميجاوات/ساعة بالقرب من احملطة املوجودة 
وذلك ملقابلة الطلب احمللي املتزايد على الكهرباء. وقامت الدائرة بتعيني 

شركة “بي آي سي سي” البريطانية وتمل اليوم اسم شركة “بي كى 
غلف” للقيام بكافة األعمال في شبكة التوزيع وتسليمها جاهزة للعمل. 

وأدى تشغيل محطة الغاز اجلديدة مصحوبة بشبكتي توزيع بطاقة 33 

كيلو فولت و11 كيلو فولت لتحسني أوضاع الكهرباء كثيرًا في أبوظبي، 

ولكن ذلك لم مينع من تكرار حاالت االنقطاع املفاجئ في الكهرباء، 

خصوصًا خالل فترة الصيف، حتى منتصف السبعينيات.

ومت بعد ذلك تركيب وتشغيل أربع محطات فرعية بطاقة 11/33 كيلو 

فولت ومع كل منهما محوالن بطاقة 15 ميجا فولت في كل من منطقة 

امليناء و احلوضني 9 و18 شرق واخلالدية ومتصلة بخط مع محطة 

التوليد الغازي. والحقًا مت تركيب محوالت أخرى في كل من اخلالدية 

واحلوض 9 شرق واثنني آخرين في حوض 18 شرق.

وفي وقت الحق توقف التوسع في محطات بطاقة 33 كيلو فولت 

وأدخلت احملطات الفرعية بطاقة 11/132 كيلو فولت وهذا كان قرارًا 

صائبًا جدًا خصوصًا أنه اتخذ خالل املراحل األولى للتطوير الذي 

شهدته اإلمارة وهي بذلك كانت أول من أدخل هذا النوع من احملطات 

في املنطقة، مما أسهم كثيرًا في مقابلة الطلب الكبير الذي شهدته 

أبوظبي على الكهرباء خالل السنوات التالية. ومت تركيب أول هذه 

احملطات، بطاقة 11/132 كيلو فولت، في منطقة السوق، غرب 2، 

تبعتها منطقة اجلوازات، غرب 24، واملستشفى، غرب 13، والبطني، 

غرب 16، والنادي السياحي، شرق13، وتبعتها مناطق أخرى كثيرة. 

ويضيف هرهرا :” عندما حان وقت تقاعدي، في عام 2006، بلغ عدد 

احملطات الفرعية 18 محطة في مدينة أبوظبي وحدها بطاقة إجمالية 

تبلغ 2940 ميجا فولت أمبير وجتاوز الطلب على الطاقة 1500 

ميجا فولت، بينما شارفت محطة كهرباء أبوظبي على انتهاء عمرها 

االفتراضي بعد التوسعات الكثيرة التي شهدتها ومت ربط املدينة مع 

شبكة شركة أبوظبي للنقل “ترانسكو” بخطني بطاقة 400 و220 

كيلوفولت وذلك لتفادي أي نوع من االنقطاع التام للكهرباء، ومن ثم بدأ 

العمل في تويل اخلط سعة 220 كيلو فولت إلى آخر سعة 400 كيلو 

فولت”.

ويقول: “مكث الشيخ سرور في منصبه إلى أن مت تشكيل هيئة مياه 

وكهرباء أبوظبي في عام 1998 برئاسة الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان 

وتشكيل شركتي أبوظبي للتوزيع والعني للتوزيع، التابعتني للهيئة، للقيام 

بأعمال توزيع املاء والكهرباء كل في منطقتها وهذه كانت قفزة كبيرة 

لألمام نحو تديث البنية التحتية في مجال املاء والكهرباء”. وميضي 

قائاًل: إن الفترة التي سبقت قيام الهيئة كانت فترة ناجحة فيما يتعلق 

بإيجاد نظام يعمل بصورة معقولة إلنتاج وتوزيع الطاقة وأدت إلى نتائج 

مقبولة، ولكنها كانت تفتقد لألدوات احلديثة الضرورية إلدارة شبكة 

بحجم شبكة اإلمارة في ذلك الوقت، كما أن إنشاء الهيئة وما تالها من 

إنشاء شركة أبوظبي للتوزيع قد غير هذا الوضع متامًا. 

حيث بدأت الهيئة ومنذ قيامها في تنفيذ برنامج شامل لتحديث شبكة 

التوزيع واألنظمة اإلدارية املتبعة، وألول مرة إدخال أنظمة تكنولوجيا 

املعلومات، التي لم تكن موجودة من قبل، مثل برنامج ماكسيمو حلساب 

التكاليف ووصيانة وإدارة املواد، و”سي سي آن دبي” خلدمة العمالء 

وإصدار الفواتير و”أتش آر أم أس” إلدارة املوارد البشرية و”جي 

آي أس” للمعلومات اجلغرافية في كل الشركات التابعة لها ومت تدريب 

كافة العاملني فيها على هذه البرامج، والذين كان معظمهم ال يدركون 

كيفية استخدام هذه البرامج في تسيير األعمال اليومية، وكان العمل 

في مراحله األخيرة لتطبيق نظام “دي أم أس” في إلدارة التوزيع في 

مراحله األخيرة وهنالك نظام “كى بي آي” ملراقبة مؤشرات األداء 

فضاًل على أن العمل كان جاريًا في العديد من املشاريع األخرى لتطوير 

األداء وتقدمي أفضل اخلدمات للعمالء، وهو األمر الذي يستحق عليه 

رئيس الهيئة، الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، مع الفريق العمل معه كل 

الثناء والتقدير على هذه اإلجنازات.

ويختتم هرهرا حديثه قائاًل: “ كثيرًا ما سألني الناس ملاذا عملت هذه 

الفترة الطويلة في مؤسسة واحدة؟ هل كان ذلك بسبب العائد املادي 

الكبير الذي كنت تتلقاه؟ وإجابتي كانت دائمًا جاهزة: ال، ففي عام 

1978 كنت على وشك االلتحاق بشركة أدما، أبوظبي للبترول، في 

مكتبها الرئيسي في أبوظبي مبقابل مادي أفضل بكثير مما كنت أتلقاه 

في الدائرة في تلك األيام وبالفعل وقعت على العقد معهم، ولكن السيد 

شيبة خميس الشرياني، الذي كان يشغل منصب وكيل الدائرة في ذلك 

الوقت، لم يقبل استقالتي وقال لي باحلرف الواحد: “إنك ستفتقد احلب 

واالحترام الذي جتده من رؤسائك وزمالئك والعاملني معك هنا” وهو 

كان محقًا في ذلك”.

ويضيف: “إن خدمتي الطويلة مع دائرة املياه والكهرباء، ومن ثم شركة 

أبوظبي للتوزيع، هي ماضي الذي ال أنساه أبدًا ولقد متتعت بكل حلظة 

فيه وكل حبة عرق بذلتها خالله”.

شكل قيام هيئة مياه وكهرباء أبوظبي برئاسة الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان: “قفزة
“كبيرة لألمام نحو تحديث البنية التحتية في مجال الماء والكهرباء”.

ذكريات“

       إن خدمتي الطويلة مع دائرة 
المياه والكهرباء، ومن ثم شركة 

أبوظبي للتوزيع، هي ماضيي الذي 
ال أنساه أبدًا ولقد تمتعت بكل 

لحظة فيه وكل حبة عرق بذلتها 
“خالله

“
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املؤسسات والدوائر التابعة حلكومة أبوظبي في عام 1970 مت دمج 

دائرتي املاء والكهرباء تت مسمى “دائرة املاء والكهرباء” التي ُمنحت 

صالحيات واسعة للقيام باألعمال املتعلقة بالتوليد والنقل والتوزيع. وفي 

عام 1973 أصبح الشيخ سرور بن محمد آل نهيان رئيسًا لهذه الدائرة 

وهي الفترة التي شهدت توسعات كبيرة في اإلمارة وزيادة كبيرة على 

طلب الكهرباء مما تطلب التوسع في أعمال الدائرة حتى تتمكن من 

مقابلة هذا الطلب مما ُاضطر العاملون في الدائرة للعمل ساعات طويلة 

وبصورة أكبر من طاقتهم وعندها جلأت الدائرة الستقطاب كوادر 

بشرية من خارج الدولة، حيث متت االستعانة بفريق من اخلبراء من 

املجلس املركزي لتوليد الكهرباء في بريطانيا “سي إي جي بي” للعمل 

لفترة بسيطة كمستشارين في املجال اإلداري من بينهم السيد/ ديريك 

وليام، الذي شغل فيما بعد منصب أول مدير عام لشركة “ترانسكو” 

في ظل هيئة مياه وكهرباء أبوظبي عند تشكيلها بعد نحو ثالثة عقود 

من ذلك.

وحول شبكة الكهرباء في ذلك الوقت، يقول هرهرا: “شهد عام 1967 

تركيب محطة تعمل بالديزل في حوض 18 شرق، في نفس املوقع 

الذي توجد فيه مكاتب هيئة مياه وكهرباء أبوظبي اليوم، وتتكون من 

3 مولدات بطاقة 1100 كيلووات/ساعة، وهى طاقة، مبقاييس اليوم، 

تكفي بالكاد لثالثة أو أربعة مباني متوسطة احلجم بارتفاع 18 طابقًا، 

كما أن العمل كان يجري في تركيب وحدتني بقوة 2000 كيلووات لكل 

منهما وفي توسعة شبكة التوزيع لتستوعب الزيادة في الطاقة املنتجة”. 

وكانت شركة “هاوكر سيدلي” البريطانية كانت هي الشركة املكلفة 

بتركيب وتشغيل وصيانة هذه احملطات وشبكات التوزيع املرتبطة بها، 

ويضيف: “ كانت شبكة التوزيع بسيطة جدًا وعبارة عن خمسة خطوط 

هوائية بقوة 11 كيلو فولت وخط واحد تت األرض قياس 95 ملم، 

األخير يحمل معظم الطاقة املنتجة، وأقصى امتداد لهذه الشبكة هو 

مكاتب شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية “أدكو”أو ما كانت 

تعرف حينها باسم شركة أبوظبي للبترول “أيه دي بي سي” في منطقة 

اخلالدية.

ويقول إن خطأ بسيطًا في القسم األول من هذه الشبكة في سبتمبر 

1967 أدى النقطاع الكهرباء في كل املدينة وملدة يومان ويضيف: “كنا 

نفتقد للمعدات الالزمة لتحديد موقع اخلطأ والقيام باإلصالح الالزم، 

حيث كان شركة “بي آي سي سي” البريطانية هي الشركة الوحيدة 

التي لديها فني حلام كابالت خطوط التوزيع قياس 11 كيلوفولت ويتنقل 

في عمله بني أبوظبي ودبي وأخيرًا اضطررنا للجوء لفني يعمل بدائرة 

الكهرباء للقيام بهذا العمل”. وفي منتصف عام 1968 متكنت الشركة 

من تركيب وتشغيل وحدتي التوليد اجلديدتني مما رفع الطاقة املنتجة 

إلى 7.5 ميجاوات ومت إضافة املزيد من محطات التوزيع الفرعية، 

ويقول: “مت ذلك بشكل أساسي ملد املباني الواقعة على الكورنيش، 

وبالتحديد في قطاعات 7 و5 و2 شرق والتي كانت تضم أهم املباني 

في املدينة مثل البنوك ودائرة اجلمارك وشركات النقل البحري ودائرة 

الكهرباء ودائرة التنمية واألشغال العامة وشركة أدما للبترول والسوق 

القدمي حيث لم تكن هنالك طرق ممهدة في هذه املنطقة واحلد الفاصل 

بني املباني وشاطئ البحر عبارة أرض سبخة غير مسفلتة”. 

وكانت الطاقة املنتجة ال تلبي حاجة الطلب فلذلك جلأنا للحد من 

التوصيالت اجلديدة، فلجأت الشركات الكبيرة والبنوك وغيرها لتركيب 

مولدات خاصة بها وأخذ الكهرباء من الشبكة العامة لفترات بسيطة 

إلجراء عمليات الصيانة على هذه املولدات، وأضاف: “جلأ بعض الناس 

لتشغيل مولدات وبيع الكهرباء منها بطريقة غير شرعية”.

 

وفي عام 1968 عقدت دائرة التنمية واألشغال العامة اتفاقًا مع شركة 

“أوبانك وشركائه”، وهي شركة استشارية بريطانية أصبح اسمها 
اليوم “موت ماكدونالد”، للقيام مبشروع لتطوير قطاع املاء والكهرباء 

في مجاالت التوليد والنقل والتوزيع ملقابلة الطلب املتنامي عليها في 

اإلمارة، ومبوجب هذه املشروع مت منح عدد من العقود األخرى وبدأ 

العمل في محطة حديثة لتوليد الكهرباء تعمل بالغاز في شارع امليناء، 

ذكريات

“

“

        أصبح يوم 6 يونيو 1967  من 
األيام التي ال ُتنسى في حياتي، 

حيث جئت ألبوظبي ألول مرة على 
متن طائرة شركة طيران الخليج 

القادمة من البحرين ومنذ اللحظة 
األولى أحسست أن حياتي سترتبط 

بهذا المكان إلى آخر العمر
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هرهرا وقصة 
العمر مع كهرباء 

أبوظبي
أجرى احلوار: صفاء بامدهف

5

هرهرا : أنا سعيد بكوني عملت في مجال توزيع 
الكهرباءفي أبوظبي تحت قيادة الراحل العظيم 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه اهلل.

تشكلت املالمح األولية لقصة العشق التي ربطت املهندس سيف ناصر 

هرهرا مع الكهرباء في أبوظبي منذ أن التحق بدائرة الكهرباء في عام 

1967 وتراكمت فصولها بحلوها ومرها ومدها وجذرها إلى أن أنهى 

حياته العملية مديرًا إلدارة شبكة الكهرباء في شركة أبوظبي للتوزيع 

وهو في عمر الستني في عام 2006، بعد خدمة امتدت ألكثر من 38 

عامًا، وتبقى منها الكثير من مالمح العالقات الطيبة والذكريات اجلميلة 

تروى لألجيال جانبًا من رواية النفر الذي نحت الصخر وشق دروب 

الصحراء وهو يتلمس اخلطى لرسم اخلطوط األولى لبدايات الكهرباء 

في أبوظبي.

يقول هرهرا : “أنا سعيد بكوني عملت في مجال توزيع الكهرباء 

في أبوظبي خالل هذه الفترة الطويلة التي شهدت النهضة العمرانية 

والتحول الكبير الذي مرت به اإلمارة تت قيادة الراحل العظيم الشيخ 

زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه اهلل”.

ويروي قصة انضمامه للدائرة، قائاًل: “ كنت في البحرين في منتصف 

الستينات وسمعت من بعض األصدقاء أن إمارة أبوظبي ومنذ أن 

تولى احلكم فيها الراحل سمو الشيخ زايد في عام 1966، أصبحت 

تشهد حركة عمرانية كبيرة في كافة املجاالت وتوفرت فيها العديد من 

فرص العمل لكل التخصصات، وبالفعل أرسلت أوراقي عن طريق 

البريد لدائرة الكهرباء فيها وعلى الفور جاء الرد باإليجاب، وتضمن 

العرض راتبًا ومميزات أخرى مغرية، مبقاييس ذلك الزمان، وتكفلت 

الدائرة بتكاليف سفري من البحرين”. ويؤكد هرهرة مبتسمًا: “مت 

قبولي دون توسط من أي شخص ولم أكن أعرف أحدًا أو حتى يعرفني 

أحد هنا”. ويضيف: “أصبح يوم 6 يونيو 1967 من األيام التي ال 

ُتنسى في حياتي، حيث جئت ألبوظبي ألول مرة على منت طائرة شركة 

طيران اخلليج القادمة من البحرين ومنذ اللحظة األولى أحسست أن 

حياتي سترتبط بهذا املكان إلى آخر العمر”. ووجدت اإلمارة تشهد 

حركة دائبة من العمران، مثل العمل في طريق أبوظبي العني وعددًا 

من املشاريع السكانية األخرى، حيث كانت تعاني من نقص شديد في 

الوحدات السكنية، ويقول: “الفندق الوحيد كان هو “فندق الشاطئ” 

الذي كان في نفس املوقع الذي يوجد فيه اليوم مستشفى الكورنيش 

ويتطلب النزول فيه احلجز قبل شهر على األقل، ومت إسكاني أواًل، 

ولعدة شهور، في االستراحة احلكومية مع عدد كبير من املوظفني 

اجلدد”.

ويقول هرهرا: “كانت الدائرة عبارة عن إدارة حكومية منفصلة عن 

إدارة املاء ويترأسها الشيخ خليفة بن محمد آل نهيان ونائبه السيد 

شبيب أحمد الظاهري ومتثلت مهامها في أعمال خدمة العمالء وإصدار 

وتصيل فواتير االستهالك، بينما تولت دائرة التنمية واألشغال 

العامة، برئاسة الراحل الشيخ حمدان بن محمد آل نهيان، مهام تنفيذ 

املشاريع، مبا فيها إنشاء محطات الطاقة. وفور إعادة تشكيل 

ذكريات
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نجاح كبير لوسائل الدفع 
اإللكترونية

الوسائل اجلديدة تقق نسبة %43.78 

من إجمالي معامالت السداد خالل شهر أكتوبر

وجدت الوسائل اإللكترونية اجلديدة التي أدخلتها شركة أبوظبي للتوزيع 

لسداد فواتير املاء والكهرباء وجدت إقبااًل كبيرًا من قبل عمالء الشركة 

منذ إطالقها بصورة رسمية في شهر يونيو املاضي.

فوفقًا لإلحصائيات الصادرة عن قسم خدمة العمالء بلغ عدد املعامالت 

التي متت عبر الوسائل اجلديدة خالل شهر أكتوبر 58,875  معاملة، 

وهي نسبة 43.78% من إجمالي معامالت السداد، مقارنة بعدد 

30,342  معاملة بنسبة 29.99% في شهر يناير 2010. وبلغ 

إجمالي املعامالت التي متت بالطرق التقليدية، أي مباشرة عبر مراكز 

خدمة العمالء، خالل شهر أكتوبر 75,608  معاملة بنسبة %56.22 

من إجمالي املعامالت من نفس الشهر والبالغة 134,483  معاملة 

مقارنة بعدد 70,819  بنسبة 70.01% خالل شهر يناير 2010.

وبلغت معامالت السداد التي متت من خالل املصارف   51,382 

معاملة بنسبة 38.21% من املعامالت التي متت من خالل الوسائل 

اجلديدة للسداد.

أسهم هذا النجاح الكبير في خفض االزدحام الذي كانت تعاني منه 

مراكز خدمة العمالء اخلاصة بالشركة بنسبة 43% تقريبًا. 

ويعود الفضل في تقيق هذا النجاح 

بشكل كبير للحملة اإلعالنية التي أطلقتها 

الشركة خالل شهر يونيو املاضي للترويج 

لوسائل السداد اجلديدة وشملت اإلعالن 

عبر الصحف اليومية واملواقع اإللكترونية 

وجميع املطبوعات والسيارات اخلاصة 

بالشركة وشاشة العرض اإللكترونية في 

الطرقات واألماكن العامة وحافالت النقل 

العام ومحطات شركة أبوظبي أدنوك للتوزيع وإذاعة اإلمارات »أف 

أم« وإذاعة القرآن الكرمي واملراكز التجارية وغيرها من املؤسسات في 

القطاعني العام واخلاص.

ومتثلت وسائل السداد اجلديدة في بطاقات االئتمان عبر كل من املوقع 

اإللكتروني للشركة www.addc.ae والبوابة اإللكترونية اخلاصة 

بحكومة أبوظبي www.abudhabi.ae ومن خالل أجهزة الدفع اآللي 

واملنتشرة في كافة مراكز خدمة العمالء اخلاصة بالشركة ونظام الرد 

اآللي التابع للشركة باالتصال بالرقم املجاني 8002332، فضاًل عن 

أجهزة الصراف اآللي وأنظمة الرد اآللي واملواقع اإللكترونية اخلاصة 

بعدد من املصارف في الدولة وعبر مختلف مكاتب بريد اإلمارات. 

وتتميز الوسائل اجلديدة مبرونتها العالية وإمكانية االستفادة منها خالل 

األربع والعشرين ساعة طيلة أيام األسبوع وهو ما يشكل فائدة كبيرة 

للجانبني، الشركة وعمالئها الكرام. ولم تتلق اجلهات املعنية في الشركة 

أي شكوى حول مشاكل فنية واجهت املستخدمني في السداد عبر 

الوسائل اجلديدة التي شهدت اختبارات عديدة للتأكد من صالحيتها 

للعمل قبل إطالقها بصورة فعلية.

وتقوم الشركة حاليًا بدارسة التجربة التي متت مع بريد اإلمارات،  

وحققت عدد 3,627  معاملة بنسبة 2.70% خالل شهر أكتوبر بزيادة 

بلغت أربعة أضعاف تقريبًا منذ انطالقتها الفعلية في شهر أغسطس، 

بهدف تقييمها وبالتالي تطويرها وتسينها من أجل خدمة اجلمهور 

بشكل أفضل.

وتعمل الشركة على إدخال وسائل أخرى جديدة لسداد فواتير املاء 

والكهرباء تتمثل في فروع شركة اتصاالت وعدد من الصرافات العاملة 

في الدولة ومن املتوقع إكمال كافة اإلجراءات واالتفاقيات اخلاصة بذلك 

مع اجلهات املعنية وبدء العمل الفوري فيها خالل الربع األول من العام 

2011 وبذلك نكون قد أكملنا الشق اخلاص بتحويل معامالت سداد 

الفواتير لألنظمة اإللكترونية ومن ثم نخطط في العام القادم لتحويل 

املعامالت األخرى للشركة، مثل خدمات توصيل املاء والكهرباء وطلبات 

املخططات ويأتي كل ذلك ضمن إستراتيجية الشركة لتقدمي أفضل 

اخلدمات حتى ُتصبح في مصاف كبريات الشركات العاملية العاملة في 

مجال توزيع املاء والكهرباء.

تقرير
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كلمة العدد

ضمن مسيرة التطور والتقدم التي تنتهجها شركة أبوظبي للتوزيع، وتنفيذًا 

للتوجيهات الرشيدة حلكومة أبوظبي بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن 

زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه اهلل ورعاه، والفريق أول سمو 

الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد 

األعلى للقوات املسلحة ورئيس املجلس التنفيذي، حفظه اهلل ورعاه، أطلقت 

الشركة حملة إعالمية واسعة النطاق للترويج للوسائل احلديثة التي أضافتها 

الشركة لسداد فواتير املاء والكهرباء.

تتمثل الوسائل اجلديدة في الدفع عبر املوقع اإللكتروني التابع للشركة على 

شبكة اإلنترنت واملوقع اإللكتروني حلكومة أبوظبي على شبكة اإلنترنت ونظام 

الرد اآللي عبر الهاتف )آي في آر( وأجهزة الدفع اآللي املوزعة في مختلف 

اخلاصة  اآللي  الصراف  وأجهزة  بالشركة  اخلاصة  العمالء  خدمة  مراكز 

بعدد من البنوك احمللية ومن خالل مكاتب بريد اإلمارات في مختلف إمارات 

الدولة.

وتتميز هذه الوسائل باملرونة العالية وسهولة االستخدام وتوفرها في الكثير 

من األماكن وفي كل األوقات، مما سيساهم في خدمة اجلمهور بصورة أفضل 

وتقليل االزدحام في مراكز خدمة العمالء التابعة للشركة وزيادة نسبة وسرعة 

تصيل مستحقات الشركة من العمالء. 

ويأتي ذلك ضمن جهود الشركة لتحسني وتطوير خدماتها ومواكبة النهضة 

أبوظبي،  إمارة  في  احلياة  نواحي  كافة  تنظم  التي  والعمرانية  االقتصادية 

باعتبار أنها تساهم في إدارة واحد من أهم قطاعات البنية األساسية في 

اإلمارة، وهو قطاع املاء والكهرباء. 

وبناء على ذلك نرجو من جمهورنا الكرمي اللجوء الستخدام الوسائل اجلديدة 

لسداد فواتير املاء والكهرباء وتزويدنا بكافة مالحظاتهم وانتقاداتهم حول ذلك 

عبر وسائل االتصال املختلفة.

وشــــــــــكرًا جزيــــــــــاًل

املهندس أحمد سعيد املريخي

رئيس الشركة

تــهــنـــئـــــة
 يتقدم العاملون بشركة أبوظبي للتوزيع بالتهنئة لسعادة 

توليه  على  احلميدي  عبدالرحمن  عبدالعزيز  املهندس 

في  التوفيق  دوام  له  متمنني  الشركة  عام  مدير  منصب 

مواصلة مسيرة التقدم والعطاء التي اتسمت بها مسيرة 

الشركة منذ انطالقتها في سبيل تقدمي أفضل اخلدمات 

في قطاع املاء والكهرباء لعمالئها الكرام.
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