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2012 �سريعًا وبذكرى جميلة وهي �حتفالنا بالعيد �لوطني �لو�حد و�لأربعني للدولة ونحن �أكرث  �أنق�سى �لعام �مليالدي 

فخرً� بقيادتنا �لر�سيدة و�لإجناز�ت �لتي حققتها بالدنا على كافة �لأ�سعدة ونتمنى �أن يكون �لعام �جلديد عام خري وبركة 

على �سركة �أبوظبي للتوزيع وكافة �لعاملني بها. 

ون�ستقبل نحن يف �سركة �أبوظبي للتوزيع �لعام �جلديد 2013 وكلنا �أمل يف مو��سلة �ل�سري قدمًا يف تنفيذ خطتنا �لإ�سرت�تيجية 

�أجل خدمة عمالئنا �لكر�م وحتقيق �مل�سلحة لكل  �أد�ء عال ومتطور وب�سورة م�ستمرة وفعالة من  �لهادفة لبناء موؤ�س�سة ذ�ت 

�سركائنا. 

لقد و�سعنا �لعديد من �ملبادر�ت �لهادفة لتمكيننا من حتقيق �لأهد�ف �ل�سرت�تيجية لل�سركة، و مثال على ذلك  �لد�رة �ل�سرت�تيجية لت�سرب 

�ملياه يف �سبكة �لتوزيع للحد من �لفاقد وحت�سني �لإمد�د ب�سكل عام. 

وت�ستمل هذه �لد�رة �ل�سرت�تيجية لت�سرب �ملياه على عدد من �ملكونات منها �إدخال �أنظمة للمحاكاة  �لهيدروليكية يف �ل�سبكة، تكنولوجيا قر�ءة 

�لعد�د�ت �لأوتوماتيكية، تركيب عد�د�ت متطورة تكنولوجيا لقطاعات �ل�سبكة و�أمتتة �سبكة مياه يف كافة مناطق �إمارة �أبوظبي. ويجري تنفيذ 

ذلك على مر�حل ومن �ملتوقع �لنتهاء منها بحلول عام 2024 حيث ت�سبح �ل�سركة بعدها تتمتع باملقدرة و�لفعالية على �إد�رة �سبكة �ملياه ذ�ت 

مو��سفات عاملية، كما يتوقع خف�ص كميات �ملياه �ملفقودة للن�سف ف�ساًل عن �حلد من �لأعطال �لتي ت�سيب �ل�سبكة وتقلي�ص �لزمن �مل�ستغرق يف 

�لتعامل معها وبالتايل حت�سني �خلدمات �ملقدمة لعمالئنا �لكر�م. 

ومن �ملهم هنا �لإ�سارة �إىل �أن �لطلب على �ملياه لدينا يزد�د بن�سبة %8 �سنويًا ومن �ملتوقع �أن يتو��سل هذ� �لرتفاع يف �مل�ستقبل و�أن مقابلة ذلك 

بفعالية هو �أحد �أهم �لأهد�ف �لتي ت�سعها �ل�سركة نظرً� لأن ��ستهالك �ملياه و�لكهرباء مرتفع جدً� يف �إمارة �أبوظبي مما يحتم علينا �لعمل على 

�ل�ستفادة �لق�سوى من �ملو�رد �ملتوفرة لدينا.

ختامًا، ياأتي هذ� �لعدد من جملة “توزيع” متز�منًا مع �لقمة �لعاملية للمياه �لتي ُتنظم باملو�ز�ة مع “�لقمة �لعاملية لطاقة �مل�ستقبل”، خالل �سهر 

يناير �جلاري وتهدف ملعاجلة ق�سية �حلاجة �مللحة لإدخال �ملمار�سات �مل�ستد�مة يف جمال �ملياه عرب تبني �أحدث �لتكنولوجيات و�لبتكار�ت. 

ون�سكر جميع �لعاملني ب�سركة �أبوظبي للتوزيع ونتمنى لكم عام �سعيد

�ملهند�ص             

حممد بن جر�ص           

مدير عام �سركة �أبوظبي للتوزيع            

كلمـــة املدير العام

م�شاركة متميزة يف اأ�شبوع اأبوظبي لال�شتدامة

قامت �شركة اأبوظبي للتوزيع بعر�ض جمموعة من الأجهزة واملعدات احلديثة  

اأدخلتها بغر�ض تطوير �شبكة توزيع املياه اخلا�شة بغر�ض رفع كفاءتها  التي 

وتقدمي اأف�شل اخلدمات لعمالئها الكرام وذلك خالل اأ�شبوع اأبوظبي لال�شتدامة 

2013” و”القمة العاملية لطاقة امل�شتقبل”، و”القمة العاملية للمياه” و”املوؤمتر 
الدويل للطاقة املتجددة” التي ا�شت�شافتها “م�شدر” يف مركز اأبوظبي الوطني 

للمعار�ض، خالل الفرتة من 15 ولغاية 17 يناير 2013. وقد جاءت م�شاهمة ال�شركة 

يف هذا احلدث العاملي متميزة ونالت ا�شتح�شان ور�شا كل زوار املعر�ض من 

�شناع القرار واخلرباء من داخل وخارج الدولة ويف مقدمتهم �شمو ال�شيخ هزاع 

بن زايد اآل نهيان، م�شت�شار الأمن الوطني، نائب رئي�ض املجل�ض التنفيذي لإمارة 

اأبوظبي.

و�سركاتها،  �أبوظبي  بهيئة مياه وكهرباء  �لق�سم �خلا�ص  �ل�سركة، �سمن  و��ستمل جناح 

على عر�ص لنظام للدو�ئر �لتلفزيونية �ملغلقة للك�سف �ملبكر عن �لأعطال د�خل �أنابيب 

�ملياه وبالتايل و�سرعة �إيجاد �حللول لها وذلك لتقليل ن�سبة �لفاقد من �ملياه �لناجمة عن 

�لت�سرب و�لأعطال غري �ملرئية ودون وقف �لإمد�د�ت عن عمالء �ل�سركة. يعمل �لنظام 

�جلديد بالتحكم عن بعد ويحتوي على كامري� ت�سوير مزوده بالإ�ساءة ووحدة لتخزين 

�ل�سور و�لبيانات. 

هذ� ف�ساًل عن نظام �إ�سكاد� SCADA ونظام �ملحاكاة  �لهيدروليكية ل�سبكة �ملياه 

ونقاط �لتغذية وتركيب عد�د�ت للمناطق و�لقطاعات وغريها من �مل�ساريع �لإ�سرت�جتية.

وقدمت هيئة مياه وكهرباء �أبوظبي وجمموعة �سركاتها خالل �حلدث �لعاملي جمموعة 

�لتي  �لعلمية  �مل�ساريع  بينها  ومن  بها  �خلا�ص  �جلناح  خالل  من  �لنوعية  �مل�ساريع  من 

قدمها �لطالب �ملبتعثني من قبل �لهيئة يف خمتلف �لتخ�س�سات �لعلمية و�لفنية. 

وكان �لفريق �أول �سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان، ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 

بح�سور  له  �مل�ساحب  و�ملعر�ص  �ملوؤمتر  �فتتح  قد  �مل�سلحة،  للقو�ت  �لأعلى 

�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�ص �لدولة رئي�ص 

قادة  من  عدد  بح�سور  وذلك  �هلل،  رعاه  دبي  حاكم  �لوزر�ء  جمل�ص 

�أولند �لرئي�ص  �ل�سقيقة و�ل�سديقة منهم فر�ن�سو�  وروؤ�ساء �لدول 

�لفرن�سي وكري�ستينا فرينانديز دي كو�سنري رئي�سة جمهورية 

كو�سوفا  جمهورية  رئي�سة  �آغا  يحي  وعاطفة  �لأرجنتني 

و�أولفور ر�جنار جرمي�سون رئي�ص �أي�سلند� وحممد ولد 

�ملوريتانية  �لإ�سالمية  �جلمهورية  رئي�ص  عبد�لعزيز 

�لثاين  عبد�هلل  �مللك  حرم  �هلل  �لعبد  ر�نيا  و�مللكة 

عاهل �ململكة �لأردنية �لها�سمية.
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معامالت خدمات املياه والكهرباء يف امل�شرف مول تركيب اأجهزة لختبار الكابالت على �شيارة لندكروزر

اأبوظبي:23 �شبتمرب 2012: قامت �شركة اأبوظبي للتوزيع، اإحدى �شركات هيئة مياه وكهرباء اأبوظبي، بافتتاح مركز خلدمة العمالء 

يف امل�شرف مول باأبوظبي وذلك و�شمن اإ�شرتاتيجية ال�شركة الهادفة لزيادة التوا�شل مع عمالئها ومتكينهم من اأداء كافة 

معامالتهم معها بكل �شهولة وي�شر. 

بوظبي: 13 يناير 2013: متكن فريق من العاملني باملنطقة ال�شرقية التابعة ل�شركة اأبوظبي للتوزيع من حتويل �شيارة لندكروزر 

بيك اأب لت�شبح ور�شة متحركة لختبار كابالت الكهرباء. وقام الفريق وبنجاح تام برتكيب كافة الأجهزة واملعدات اخلا�شة 

بتحديد مواقع الأعطال التي ت�شيب الكابالت قيا�ض 33 كيلوفولت مبا فيها مولد كهربائي �شغري، على ال�شيارة الالندكروزر مما 

�أبو�به من �ل�ساعة �لثامنة �سباحًا وحتى �لثامنة يعترب اإجنازاً حقيقيًا ي�شاف لإجنازات ال�شركة والعاملني فيها.  يقع �ملركز بالطابق �لأر�سي للم�سرف مول ويفتح 

م�ساء من يوم �لأحد �إىل �خلمي�ص من كل �أ�سبوع وهو يعمل بنظام “�لنافذة �ملوحدة” �لتي ميكن من 

خاللها �أد�ء كافة �ملعامالت �ملتعلقة بخدمات �ل�سركة، مثل �سد�د فو�تري �ملياه و�لكهرباء و�إجر�ء�ت 

و�لكهرباء  �ملياه  متديد�ت  وتفتي�ص  �لتغذية  وم�سادر  �حلمولة  حتديد  وطلبات  �خلدمات  تو�سيل 

بكافة  مزود  �ملركز  �خلدمات.  من  وغريها  �ل�سركة  بخدمات  �ملتعلقة  �ل�سهاد�ت  خمتلف  و�إ�سد�ر 

مدربة  وبكو�در  �ل�سركة  مع  معامالتهم  �أد�ء  من  �خلا�سة  �لحتياجات  ذوي  ت�ساعد  �لتي  �ملعينات 

للتعامل مع ذوي �لإعاقة �ل�سمعية منهم. 

وقال نعيم �أف�سل حممد، �لفني ب�سعبة �سيانة حمطات �لتوزيع باملنطقة �ل�سرقية: “متكنا وبحمد �هلل 

من تركيب �أجهزة �ختبار �لكابالت �لتي كانت موجودة على �سيارة �أخرى م�سممة خ�سي�سًا لإجر�ء 

مثل هذه لالختبار�ت، بعد �أن رف�ست �لإد�رة �لعامة للمرور جتديد ترخي�سها، على �سيارة لندكروزر 

بك �أب ذ�ت �لدفع �لرباعي مبجهود ذ�تي من كافة �لعاملني بال�سعبة ويف �لور�سة �خلا�سة بها وذلك 

بف�سل �لدعم كبري �لذي وجدناه من قبل �ملهند�ص د. عبد�هلل حممد �خلمريي، مدير �إد�رة �إد�رة 

�ل�سبكات، و�ملهند�ص �سعيد �سيف �لكتبي، رئي�ص �سعبة �لطو�رئ باملنطقة �ل�سرقية.

�ل�سعبة يف  �أو خرب�ت من خارج  �إ�سافية  �أجهزة  �أو  باأية معد�ت  �ل�ستعانة  تتم  “مل  �إنه:  نعيم  وقال 

�لقيام بهذ� �لعمل �لذي ��ستغرق نحو ع�سرة �أيام من �لعمل �ملتو��سل من قبل �لعاملني بال�سعبة مما 

  . وفر على �ل�سركة �لكثري من �لأمو�ل �لتي كان ميكن �أن تنفق يف �سر�ء �سيارة جديدة لالختبار�ت”

رباعي  دفع  ذ�ت  “بكونها  لالختبار�ت:  �مل�سم�سة  بال�سيارة  مقارنة  �لالندكروزر،  �ل�سيارة  ومتتاز 

مما ميكن من ��ستخد�مها يف كافة �ملناطق حتى �ل�سحر�وية و�لتي لي�ص بها طرق معبدة و�لتي ت�سكل 

م�ساحة و��سعة من نطاق عمل �ل�سعبة”. وتغطي �ملنطقة �ل�سرقية بال�سركة مناطق بني يا�ص وم�سفح 

و�ل�سهامة وطريف ومتتد حتى �خلتم على طريق �أبوظبي �لعني. كما ميكن لأي من �سائقي �ل�سيار�ت 

�لعاملني يف �ل�سركة قيادة �ل�سيارة �لالندكروز، مقارنة ب�سيار�ت �لختبار �لأخرى �لتي ي�سمح فقط 

بقيادتها ملن لديهم رخ�سة لقيادة �ل�سيار�ت �لثقيلة فقط. 

وقال �ملهند�ص حممد بن جر�ص، �ملدير �لعام �ل�سركة،: “�إن �فتتاح �ملركز ياأتي تنفيذً� لتوجيهات قيادتنا 

�حلكمية وهيئة مياه وكهرباء �أبوظبي لتقدمي �أف�سل �خلدمات ملو�طني �إمارة �أبوظبي و�ملقيمني عليها”. 

يقومون  �لذين  �لوطن  �أبناء  �ملوؤهلة من  للكو�در  �ملركز فر�ص عمل جديدة  “يوفر  و�أ�ساف بن جر�ص: 

باإد�رته بن�سبة 100%”.

وكانت �ل�سركة قد �فتتحت موؤخرً� عددً� من �ملر�كز �جلديدة خلدمة �لعمالء يف مقدمتها فرع بلدية 

ل�سد�د فو�تري  باإدخال و�سائل حديثة  �أنها قامت  �أبوظبي، كما  �لبطني يف جزيرة  بلدية  �ل�سهامة وفرع 

�ملياه و�لكهرباء تتمثل يف �ملوقع �لإلكرتوين لل�سركة www.addc.ae و�لبو�بة �لإلكرتونية �خلا�سة 

�ملجاين  بالرقم  بالت�سال  �لآيل  �لرد  نظام  وعرب   www.abudhabi.ae �أبوظبي  بحكومة 

8002332 وعرب عدد من �مل�سارف و�سركات �ل�سر�فة يف �لدولة ومكاتب بريد �لإمار�ت ومن خالل 
�أجهزة �ل�سد�د �لآيل و�ملنت�سرة يف مر�كز خدمة �لعمالء �لتابعة لل�سركة ويف عدد من �ملر�كز �لتجارية 

وحمطات “�أدنوك” للتزود بالوقود يف �لإمارة، ومتتاز هذه �لأنظمة بالنت�سار �لكبري و�ملرونة �لعالية، �إذ 

تعمل �لبع�ص منها طيلة �لأربع وع�سرين �ساعة وخالل كل �أيام �لأ�سبوع دون توقف.

�ملياه  فو�تري  بت�سديد  يقومون  �لذين  لعمالئها  ُتقدم  �لقيمة  �ل�سركة جمموعة من �جلو�ئز  وخ�س�ست 

�سارع  تفوتك  �لفر�سة  تدع  “ل  �سعار:  حتمل  حملة  �سمن  وذلك  �حلديثة  �لو�سائل  بو��سطة  و�لكهرباء 

ت�ساف  درهم   500 ومبلغ  حديثة  باد”  “�آي  �أجهزة  ع�سرة  يف  �جلو�ئز  وتتمثل  فاتورتك”،  ب�سد�د 

وت�ستمر  �ملا�سي  يوليو   1 بتاريخ  �ل�سحوبات  بد�أت  �ل�سركة، قد  �لعمالء بطرف  حل�سابات ع�سرين من 

للجميع  ويحق  �سيارة،  على  �لأخري  �ل�سحب  وي�ستمل  �لقادم  دي�سمرب   31 تاريخ  حتى  �سهرية  ب�سورة 

م�سرتكي خدمات �ملياه و�لكهرباء من �لأفر�د �لدخول يف هذه �مل�سابقة.
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م�شاريع اإ�شرتاتيجية لتطوير �شبكة توزيع املياه

الأهداف: خف�ض �لتكاليف �لر�أ�صمالية و�لت�صغيلية و�حلد من هدر �ملياه و��صتهالك �لكهرباء و�إد�رة �لقوى �لعاملة ب�صورة �أف�صل

�ملياه  توزيع  �سبكة  وحت�سني  لتطوير  �لإ�سرت�تيجية  �مل�ساريع  من  عددً�  للتوزيع  �أبوظبي  �سركة  تبنت 

�ل�سبكة مثل  �لذي يربط بني خمتلف مكونات    SCADA �إ�سكاد�  �إدخال نظام  ت�سمل  لها  �لتابعة 

حمطات �ل�سخ و�خلز�نات �لعلوية و�لعد�د�ت و�ملحاب�ص. �إ�سافة للمحاكاة  �لهيدروليكية ل�سبكة �ملياه 

ونقاط �لتغذية من خطوط �سركة تر�ن�سكو وتوريد وتركيب عد�د�ت للمناطق و�لقطاعات وغريها من 

�مل�ساريع �لإ�سرت�جتية. 

الأهداف:

تهدف هذه �لإ�سرت�تيجية خلدمة جملة من �لأهد�ف مثل �لك�سف عن حالت ت�سرب �ملياه و�ل�سيطرة 

عليها وتقليل �لفرتة �لزمنية �مل�ستغرقة يف �لتعامل معها و�ل�ستخد�م �لأمثل للطاقة وحت�سني �لأد�ء 

�أعلى من �لأمن يف �لنظام �مل�ستخدم و�إد�رة �لإمد�د و�إجر�ء �ل�سيانة �لوقائية وتوفري  وتوفري م�ستوى 

�لتحليالت �لهيدروليكية ب�سكل م�ستمر وحت�سني جودة �ملياه. 

الفوائد: 

�ملياه  لت�سغيل نظام توزيع  توفر �مل�ساريع �لإ�سرت�تيجية �ملختلفة �جلاري تنفيذها و�ملخطط لها قاعدة 

ب�سورة �أف�سل و�إعطاء �ملزيد من �لفو�ئد �لت�سغيلية و�ملالية وزيادة �لإنتاجية و�حلد من �لأخطاء وتقليل 

فاقد �ملياه �لذي تت�سبب فيها �لك�سور يف �ل�سبكة وذلك عن طريق �لك�سف �ملبكر عنها وخف�ص �لزمن 

�مل�ستغرق يف �لتعامل معها. وتوفر �لبيانات �ملتعلقة بال�سبكة، و�ملخطط �أن يتم تد�ولها ل�سلكيًا، �سوف 

تعطي �سورة عن حالة �ل�سبكة يف كل حلظة، كما �أن تبادل �ملعلومات مع �ملناطق �لنائية يف �ل�سبكة عرب 

نظام �إ�سكاد� SCADA  �ستجعل عمليات �ل�سركة �أكرث موثوقية و�أمانًا. 

�إن تطبيق هذه �مل�ساريع �لإ�سرت�تيجية �خلا�سة ب�سبكة توزيع �ملياه �سوف توؤدي خلف�ص كل من �لتكاليف 

�لعاملة  �لقوى  �إد�رة  من  �ملياه ومتكن  من  و�لفاقد  �لكهرباء  و��ستهالك  �لت�سغيل  وتكاليف  �لر�أ�سمالية 

ب�سورة �أف�سل. 

خطة اإدماج الأعمال: 

�سوف توؤدي �مل�ساريع �لإ�سرت�تيجية �ملو�سوعة �إىل متكني نظام �إ�سكاد� SCADA  من �إدخال �ملعلومات 

�أنظمة  �ملياه عن طريق  و��ستخد�م  �ملياه  ت�سرب  �لك�سف عن  لتحليل حالت  معتمدة  بيانات  قاعدة  يف 

�أخرى عرب �سبكة �ل�سركة كما مو�سح يف �ل�سكل �لتايل:

�سوف يتم ربط نظام �إ�سكاد� SCADA مع نظام �ملعلومات �جلغر�فية و�سبكة �ملحاكاة �لهيدروليكية 

وغريها من �أنظمة �سركة �أبوظبي للتوزيع حتى يتمكن �مل�سغلون من �لتنقل بني هذه �لتطبيقات. 

التقرير

�ليوم 

�لعاملي للقلب

نظمت �ل�سركة حملة �سحية مبنا�سبة �لحتفال 

باليوم �لعاملي للقلب و�لذي يو�فق 29 �سبتمرب من 

كل عام و�سمن مبادر�ت �لعناية 

بال�سحة �ملهنية للعاملني 

لديها.

وفد 

باك�ستاين 

قام وفد باك�ستاين موؤخرً� بزيارة �ل�سركة بهدف 

�لإطالع على جتربة �ل�سركة يف جمال خدمات توزيع �ملياه 

و�لكهرباء وذلك يف �إطار �لربنامج �لذي تنفذه �لوكالة �لأمريكية 

�لباك�ستانية للتنمية �لدولية بالتعاون مع وز�رة �ملياه و�لطاقة 

لدعم خدمات توزيع �لكهرباء 

بباك�ستان. 

معر�ض 

ال�سرق الأو�سط للطاقة 

واملياه 

بال�سر�كة مع هيئة مياه وكهرباء �أبوظبي ُنظم معر�ص 

وملتقى قادة �ل�سرق �لأو�سط للطاقة و�ملياه مبركز �أبوظبي 

للمعار�ص يف �لفرتة من �لثنني 8 �إىل �لأربعاء 10 �أكتوبر 

.2012

زيارة 

قامت جمموعة من �لطالبات 

مبدر�سة “مرمي بنت عمر�ن �لإعد�دية” 

�خلمي�ص، �ملو�فق 11�أكتوبر 2012،  بزيارة لق�سم 

�ملخترب بال�سركة بهدف 

�لتعرف على �لق�سم 

و�ملهام �لتي يقوم 

بها.

باملخت�صر 

مركز الإمارات لل�سرافة 

عقدت �ل�سركة �تفاقية مع مركز �لإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة لل�سر�فة لتح�سيل فو�تري �ملياه 

و�لكهرباء عرب كل فروعها يف كافة �أنحاء �لدولة 

دون حت�سيل �أي ر�سوم 

�إ�سافية. 
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�ملو��سع �لتي ل تتو�فق مع �أدنى معايري �لأد�ء و�خلطط �ملو�سوعة للحد من ذلك. 

وهنالك حاجة للربط بني قاعدة �لبيانات �خلا�سة بنظام �ملحاكاة �لهيدروليكية ل�سبكات �ملياه وتلك 

�خلا�سة بنظام �إ�سكاد� SCADA حتى ميكن �لربط بني �لعمليات �لتالية:

اإدارة املياه:

ميكن لفريق �إد�رة �ملياه وعرب نظام �إ�سكاد� SCADA ونظام �ملحاكاة �لهيدروليكية ل�سبكة �ملياه 

�حل�سول على �ملعلومات �للحظية عن �حلالة �لت�سغيلية ل�سبكة �ملياه. 

و�سوف تتوفر معلومات عن كمية �إمد�د�ت �ملياه �ملتوفرة يف �ل�سبكة بعد �لفر�غ من �مل�سروع �جلاري 

تنفيذه يف �ملنطقة �لو�سطى و�مل�ساريع �جلاري ت�سميمها يف �ملنطقتني �ل�سرقية و�لغربية و�خلا�سة 

�لفر�غ  و�سيتم  �ملياه.  �سبكة  �إد�رة  فريق  �إد�رة  حتت  �ستكون  و�لتي  للقطاعات  عد�د�ت  برتكيب 

للمنطقة   SCADA �إ�سكاد�  نظام  من  �لأوىل  �ملرحلة  من  �لفر�غ  مع  بالتو�زي  �مل�ساريع  هذه  من 

�لو�سطى وم�سروع نظام �ملحاكاة �لهيدروليكية ل�سبكة �ملياه. و�سوف ي�ساعد كل من نظامي �ملحاكاة 

�لهيدروليكية و�إ�سكاد� SCADA يف �أد�ء عمليات �لتعرف على �لأعطال �لتي تلحق بال�سبكة. 

خطة اأبوظبي 2030: نظرة م�ستقبلية: 

�سوف ميكن كل من نظام �إ�سكاد� SCADA ونظام �ملحاكاة �لهيدروليكية ل�سبكة �ملياه من �لتعامل 

مع �أي تو�سعات م�ستقبلية متوقعة يف �سبكة �ملياه باأبوظبي وذلك وفقًا لـ”خطة �أبوظبي 2030”.

�مل�ساريع �لإ�سرت�تيجية لل�سركة:

امل�ساريع ال�سابقة:

وتطوير  �لكميات  قيا�ص  طريق  عن  �ملياه  هدر  من  “�حلد   – “دي99-0126-”  م�سروع  	•
�لتحكم يف �سغط �ملياه”

و�مل�ستهلكني  تر�ن�سكو  �لتغذية من خطوط  نقاط  على  عد�د�ت  “جي1115-” تركيب  م�سروع  	•
�لرئي�سيني

و�مل�ستهلكني  تر�ن�سكو  خطوط  من  �لتغذية  نقاط  على  عد�د�ت  تركيب  “دي4041-”  م�سروع  	•
�لرئي�سيني، �ملرحلة �لثانية

م�ساريع جاري تنفيذها:

م�سروع “دي9838/1-” خدمات ��ست�سارية لتقييم حالة �سبكة توزيع �ملياه يف �ملنطقة �لو�سطى  	•
من جزيرة �أبوظبي

�أ�سمنتية على حدود �لقطاع يف  “دي8502-” تركيب حماب�ص حتكم وم�سايف يف غرف  م�سروع  	•
جزيرة �أبوظبي

�إلكرتونية �لعد�د�ت  “جي3923-” م�سروع  م�سروع  	•
من  �لتغذية  نقاط  على  �لكهرومغناطي�سية  �لعد�د�ت  و�سيانة  لتقييم  “دي11486-”  عطاء  	•

خطوط تر�ن�سكو

لنظام  كمبيوتر  و�أنظمة  برنامج  وتركيب  لتوريد  ��ست�سارية  “دي101633-” خدمات  م�سروع  	•
لكل  متكامل  هيدروليكي  حماكاة  نظام  على  ذلك  وي�ستمل  �ملياه  ل�سبكة  �لهيدروليكية  �ملحاكاة 

�سبكة �سركة �أبوظبي للتوزيع

يف  قطاعات  قيا�ص  نقاط  وتركيب  لتوريد  ��ست�سارية  خدمات  �سي3”  “دي-10716-  م�سروع  	•
�ملنطقتني �ل�سرقية و�لغربية باإمارة �أبوظبي

م�ساريع م�ستقبلية:

�لد�خلية حتى ميكن  �لعمليات  �ملياه وتعديل  �لفاقد من  لتقييم  ��ست�سارية لإعد�د تقرير  خدمات  	•
�لقيام بذلك عن طريق تطبيق نظام تقنية معلومات منا�سب 

�أبوظبي  ل�سركة  �لتابعة  �ملياه  توزيع  �سبكة  كل  يف  بعد  عن  �لبيانات  وقيا�ص  �أمتتة  نظام  تطبيق  	•
للتوزيع

ويت�سمن نطاق �أعمال �ل�سركة خم�ص جمالت رئي�سية وهي �لتخطيط و�سيانة �لأ�سول وخدمة �لعمالء 

و�إ�سد�ر �لفو�تري ونظام �ملحاكاة �لهيدروليكي و�إد�رة �ملياه. 

:GIS نظم املعلومات اجلغرافية

ت�ستخدم نظم �ملعلومات �جلغر�فية GIS ب�سكل �أ�سا�سي يف �لتخطيط لأعمال �سركة �أبوظبي للتوزيع. 

 SCADA �وهنالك حاجة لربط قو�عد �لبيانات �خلا�سة بنظم �ملعلومات �جلغر�فية ونظام �إ�سكاد

SCADA من ��ستعادة �ملعلومات  �إ�سكاد�  �لتالية: متكني نظام  وذلك لل�سماح باجلمع بني �لعمليات 

�ملتعلقة مبعد�ت �ل�سركة، على �سبيل �ملثال �ل�سارع �لذي توجد فيه �ملعدة، �لإحد�ثيات و�لبيانات �خلا�سة 

باجلهة �مل�سنعة. ��ستعادة نظم �ملعلومات �جلغر�فية لت�سغيل �ملعد�ت، مثاًل عر�ص �جتاه �سريان �ملياه. 

:MAXIMO سيانة الأ�سول�

ُيعترب نظام ماك�سيمو هو �لأد�ة �لأ�سا�سية �لتي ت�ستخدمها �ل�سركة يف �إد�رة �أ�سولها ويجب توفر ربط 

لقاعدة �لبيانات �خلا�سة مباك�سيمو بتلك �خلا�سة بنظام �إ�سكاد� SCADA حتى ميكن �أد�ء �لعمليات 

�لتوقف وعدد �ساعات  �ل�سركة، حالت  �لتعرف على و�سع معد�ت  �لتالية: متكني نظام ماك�سيمو من 

�لعمل و�لك�سف عن حالت ت�سرب �ملياه من خطوط �لإمد�د �لرئي�سية. 

العدادات الإلكرتونية:

وذلك  �لعمالء  بيانات  بقاعدة  مرتبط  �إلكرتونية  عد�د�ت  و�لفو�تري  �لعمالء  خدمة  �سعبة  ت�ستخدم 

للم�ساعدة يف �إ�سد�ر �لفو�تري و�إد�رة �لأ�سول وتقدمي خدمات �ل�سركة. ويتم مقارنة قر�ءة �لعد�د�ت مع 

�لإمد�د�ت �لرئي�سية يف منطقة حمددة وذلك لتحديد كمية �ملياه �مل�ستخدمة وتلك �ملهدرة. 

و�سيتم �إجر�ء هذه �لتحليالت د�خل نظام خدمة �لعمالء و�إ�سد�ر �لفو�تري على �أن يقوم فريق �ل�سيانة 

وحتتاج  ذلك.  من  تظهر  قد  �لتي  �لق�سايا  كافة  مبعاجلة  �لفو�تري  و�إ�سد�ر  �لعمالء  بخدمة  �خلا�ص 

قاعدة �لبيانات �خلا�سة بنظام خدمة �لعمالء و�لفو�تري للمعلومات �ملتوفرة يف قاعدة �لبيانات �خلا�سة 

بعد�د�ت خطوط �لإمد�د �لرئي�سية و�ملوجودة يف قاعدة بيانات �إ�سكاد� SCADA وذلك حتى ميكن 

حتليل عمليات ت�سرب �ملياه �لتي تقع بني نقاط خطوط �لإمد�د �لرئي�سية وعد�د�ت �لعمالء. و�سوف يتم 

ربط نتائج هذ� وحتويلها لنظام �ملعلومات �جلغر�فية GIS لدعم تطبيق نظام �ملحاكاة �لهيدروليكية 

ل�سبكات �ملياه ونظام �إد�رة �ملياه. 

املحاكاة الهيدروليكية ل�سبكات توزيع املياه:

�إن بناء نظام متكامل لـ”حماكاة كافة �سبكات �ملياه �لرئي�سية” قادر على �إعطاء �سورة زمنية �فرت��سية 

للتعرف  �أ�سا�سية  ب�سورة  ��ستخد�مه  يتم  �سوف  بال�سركة  �خلا�سة  �ملياه  توزيع  �سبكة  لكافة  م�ستمرة 

�أقل من �مل�ستوى �ملطلوب و�سوف ي�ستمل ذلك على �لتوقعات �مل�ستقبلية  على �ملو�قع �لتي تقدم خدمة 

10 �إىل 20 �سنة �إ�سافة لتقييم �أد�ء �لنظام يف �مل�ستقبل.  للطلب على �ملياه لفرتة زمنية ترت�وح من 5، 

وعلى �سوء ذلك ميكن مد مكتب �لتنظيم و�لرقابة بخطط �لتطوير �مل�ستقبلية وخطط مقابلة �حلالت 

لتقرير عن  �إ�سافة  �ل�سركة  قبل  �ملعتمدة من  �لفرت��سية  بناء على عدد من �خلطط  وذلك  �لطارئة 
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فرتة الدرا�سة:

 توجهت يف عام 1972 �إىل �ململكة �ملتحدة لنيل �لدبلوم يف �لهند�سة من كليةRedhill  مبقاطعة 

�أغ�سط�ص   18 بتاريخ  ر�سمية  ب�سورة  �لد�ئرة  يف  تعييني  ليتم   1975 عام  يف  وعدت   Surrey
و�ل�سيانة.     �لت�سغيل  فرق  �سمن  �مليناء  �سارع  يف  �أبوظبي  مبحطة  للعمل   1975

زواج وبكالوريو�ض: 

ويف عام 1977 تزوجت ثم ذهبت لأمريكا ولية كلور�دو لنيل �لبكالوريو�ص يف �لهند�سة �لكهربائية 

وعدت يف عام 1982 و�أبديت رغبتي يف �لعمل يف �لتوزيع لرتباطه بالنا�ص و�جلمهور ب�سكل مبا�سر 

وكان مدير �إد�رة �لتوزيع حينها هو �ملهند�ص �سرحان �أحمد علي �ل�سرحاين ونائبه �ملهند�ص �أحمد �سعيد 

�ملريخي.

مركز التحكم:

وي�سيف �لن�ساي: “قال يل �سرحان �إنك جئت يف �لوقت �ملنا�سب فلدينا م�سروع لإن�ساء مركز للتحكم 

يف �ل�سبكات LDC ، و�ساألني عن رغبتي يف �لعمل بامل�سروع فو�فقت و�نتقلت للعمل يف هذ� �مل�سروع 

�أل نهيان ،  �ل�سيخ �سعيد بن حممد  بناية  �ل�سياحي  �لنادي  ، وكان مكتبه يف  مع �ملهند�ص �لربيطاين 

�لذي طلب مني زيارة كل حمطات توزيع ونقل �لطاقة حيث قمت  بت�سجيل �لبيانات �خلا�سة بها مثل 

عدد �ملحولت وطاقتها و�أعددت جد�ول بذلك وكانت تلك هي �خلطوة �لأوىل لإعد�د نطاق �لأعمال 

للم�سروع “. 

امليزانية: 

يقول �لن�ساي: “كانت �مليز�نية ح�سب تقدير�ت �ل�ست�ساري لهماير �لأولية مل�سروع مركز �لتحكم 75 

�إعادة �ملناق�سة  150 مليون ثم متت  مليون درهم فقط ، بعد طرح �ملناق�سة �رتفعت �لأ�سعار �إىل 

�إىل  �إر�سالها  درهم، مت  مليون   200 �إىل  �لأ�سعار  �رتفعت  ولكن  �لأ�سعار  �أقل  على  لغر�ص �حل�سول 

�ملجل�ص �لتنفيذي للرت�سية ولكن �ملجل�ص كان له بع�ص �ل�ستف�سار�ت   ثم ��ستدعانا �ملجل�ص �لتنفيذي 

لل�سوؤ�ل عن �ل�سبب ور�ء ذلك، حيث طلب من �لد�ئرة �لتو�سيح . �ت�سل بي �لأخ �سياح �لقبي�سي وكيل 

�لد�ئرة وطلب مني مر�فقته �إىل �جتماع �ملجل�ص �لتنفيذي، حيث كان �لجتماع برئا�سة ح�سرة �ساحب 

�ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان وبح�سور �سمو �ل�سيخ �سرور بن حممد رئي�ص �لد�ئرة  وعدد من 

�ل�سيوخ وكبار �مل�سئولني فو�سحنا  للمجل�ص �أن حجم �ملركز يزيد مع زيادة عدد وحجم �ل�سبكة و حمطات 

نقل وتوزيع �لكهرباء �لعاملة يف �لإمارة ملقابلة �لطلب �ملتز�يد على �لطاقة ، متت �إ�سافة  مركز �إقليمي 

للتحكم يف مدينتي �أبوظبي و�لعني باإ�سافة �إىل �لتحكم ومر�قبة  �ملياه ، فو�فق �ملجل�ص على ميز�نية 

ل تتجاوز مبلغ 250 مليون درهم وعند فتح �ملظاريف وجدنا �أن �أقل عر�ص فاق 300 مليون درهم 

فلجاأنا لتخفي�ص بع�ص �لأعمال �ملدنية للم�سروع و�لتي ل توؤثر على عمل �ملركز ودون تغيري يف �لأهد�ف 

ور�ء قيامه و�ملتمثلة يف نقل �إ�سار�ت �لتحكم عن بعد.  وقد كانت �خلطوة �لأوىل للمركز هي يف �ملحطة 

�أن مت �لنتقال  للمبنى �حلايل للمركز،  �إىل  �أبوظبي للتوزيع  �ملوجودة �لآن بالقرب من مباين �سركة 

“ناأكل  وكان للمركز دور مهم خالل حرب �خلليج حيث كنا نعمل فيه طيلة  �لأربع و�لع�سرين �ساعة 

ون�سرب يف �ملركز. وعند �أول زيارة قام بها �سمو �ل�سيخ ذياب بن ز�يد �أل نهيان ملركز �لتحكم طلبت 

و�سع  على  �ملو�فقة  �سموه  من 

للمركز  �لفنية  �للم�سات  بع�ص 

كبرية  لوحة  بو�سع  قمنا  حيث 

�لأحمال  و�سع  تعك�ص  لل�سبكة 

و�جلهد  �لإنتاج  حمطات  يف 

نقل  وخطوط  �لكابالت  على 

للو�سع  حية  كمر�قبة  �لطاقة 

�أي�سًا  قمنا  �ل�ساعة.  مد�ر  على 

�أبوظبي  كورني�ص  منظر  بو�سع 

يف �ل�سالة مر�سوم على لوحات 

�إعد�دها يف  �ل�سري�ميك مت  من 

يعترب  �لتحكم  مركز  لأن  �أملانيا 

من معامل �لدولة.
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البداية:

يقول �لن�ساي حول �سربة �لبد�ية: “كان ذلك بني عام 1967- 1970 عندما كنت طالبًا متدربًا يف د�ئرة �ملياه و�لكهرباء  

فكنت �أتدرب يف �ملحطة �ملعروفة بالباورهاو�ص حيث ينتهي �سارع �لنجدة فيها و�لتي كانت تقع يف �ملوقع �لذي توجد فيه �ليوم 

مباين هيئة مياه وكهرباء �أبوظبي وهي كانت حمطة �سغرية بطاقة �إنتاجية تبلغ 3 ميغاو�ط فقط ، ثم قمنا لحقًا  بالنتقال 

�إىل حمطة �أبوظبي �سارع �مليناء عام 1970 تتكون �ملحطة من  خم�ص وحد�ت غازية وثالث مقطر�ت 

�أعمل كطالب متدرب بر�تب  “:وخالل فرتة �ل�سيف كنت  �لبحر. وي�سيف:  لتحلية مياه 

�سهري  يبلغ 200 درهم فقط، �إل �أنني كنت �أحب �لأعمال �لفنية و�أ�سارك يف عمليات 

�سيانة �ملاكينات ب�سورة مبا�سرة وهذ� ما �أك�سبني �لكثري من �خلرب�ت و�ملعارف �لتي 

�أعانتني فيما بعد”.

الن�شاي: “اأحببت العمل بالتوزيع لرتباطه بالنا�ض والتعامل مبا�شرة مع اجلمهور” 

)Load Dispatch Center )LDC ، مركز التحكم  وال�شيطرة يف الأحمال عن بعد

مفخرة لنا وللدولة 

اإعداد: املكتب الإعالمي

احتل املهند�ض ح�شن اإ�شماعيل �شلمان الن�شاي مكانة مرموقة يف جمال �شناعة املياه 

والكهرباء باأبوظبي فهو من اأوائل الكوادر الوطنية املوؤهلة التي التحقت بهذا القطاع منذ 

اإن�شائه يف ال�شتينات من القرن املا�شي وواكب خالل هذه الفرتة الطويلة العديد من التطورات 

الهامة يف م�شريته، وعندما جل�شنا معه لإجراء هذا احلوار يف منزله مبنطقة خليفة )اأ( مل يبخل 

علينا الن�شاي ب�شيء من ذكرياته الغنية واجلميلة. 

ذكريات
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النادي:

ي�سعر �لن�ساي بكثري من �حلنني لنادي �ملاء و�لكهرباء ، �لذي �سغل 

من�سب رئي�ص جمل�ص �إد�رته لفرتة من �لزمن، ويقول عنه: “�لنادي 

كان يقع خلف حمطة �لكهرباء مبنطقة �مليناء وهو نادي �جتماعي 

موظف  �ألف   11 من  �أكرث  ع�سويته  يف  ي�سم  وريا�سي  ثقايف 

و�ل�سوؤون  �لعمل  وز�رة  قبل  من  وم�سهر  �جلن�سيات  خمتلف  من 

وقاعة  �سباحة  حو�ص  مثل  �ملر�فق  من  �لعديد  وبه  �لجتماعية 

بلياردو وجيم  و�سالة �أفر�ح ومطعم كبري، ويف عهد �لن�ساي ح�سل 

�ملوؤ�س�سات  وكاأ�ص  ز�يد  بن  �سلطان  �ل�سيخ  �سمو  كاأ�ص  على  �لنادي 

�لنادي  لهذ�  �إعادة �حلياة  �أرجو  ،كما  للموؤ�س�سات  �ل�سوبر  وبطولة 

للدور �لهام �لذي كان يلعبه يف حياة �لعاملني بقطاع �لكهرباء”. 

يف عام 1998 حتت قيادة �ل�سيخ ذياب بن ز�يد �آل نهيان: “�لذي 

�مل�ستقل  �ملنتج  م�ساريع  قيام  خ�سو�سًا  �لقطاع  لهذ�  �لكثري  قدم 

�لطفرة  ومو�كبة  �لأد�ء  وجتويد  لالإنتاج  كبرية  دفعة  �سكلت  �لتي 

�لقت�سادية و�لعمر�نية و�ل�سكانية �لكبرية �لتي �سهدتها �لإمارة”، 

حيث توىل �ملهند�ص ح�سن �لن�ساي رئا�سة �للجنة �لتاأ�سي�سية ل�سركة 

و�لعني  للتوزيع  �أبوظبي  �سركتي  تاأ�سي�ص  و  و�لتحكم  للنقل  �أبوظبي 

للتوزيع. 

كوادر:

ي�سم  كان  �أبوظبي  يف  و�لكهرباء  �ملياه  قطاع  �أن  �لن�ساي  ويتذكر 

بعد  عالية  منا�سب  تبو�أت  و�لتي  �ملوؤهلة  �لكو�در  من  �لعديد 

وكياًل  �أ�سبح  �لذي  �لأحبابي  عبد�هلل  منهم  ويتذكر  له  مغادرتهم 

�سغل  �لذي  خوجلي،  عبد�ملنعم  �ملهند�ص  باأبوظبي  �ملالية  لد�ئرة 

�حلارثي،  وحمود  �ل�سود�ن،  بالده  يف  �لكهرباء  وزير  من�سب 

م�ست�سار �ل�سوؤون �لقانونية بالد�ئرة، �لذي �سغل من�سب 

وزير �لكهرباء يف بالده �سلطنة عمان، و�سيف �سامل 

و�لإد�رية  �لفنية  �ل�سوؤون  عام  مدير  �ملعمري، 

بالد�ئرة، �لذي عمل كوكيل لوز�رة �لكهرباء 

يف بالده �سلطنة عمان �أي�سًا و�ملغفور له 

باإذن �هلل حممد �سلطان عبد�هلل �سفري 

�لدولة يف دولة �لكويت ثم مثل �لدولة 

يف جامعة �لدول �لعربية يف تون�ص.
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نقل الطاقة: 

�لعودة  �إىل �لنادي �ل�سياحي بناية �ل�سيخ �سعيد بن حممد �أل نهيان وكان يوجد معنا يف نف�ص �ملبنى 

ق�سم نقل �لطاقة ويديره �ملهند�ص يحي �أبوغز�لة �سقيق وزير �لدفاع �مل�سري عبد�حلليم �أبو غز�لة 

وكنت �أبدى له �لهتمام بعملية نقل �لطاقة و�أ�ساأله بع�ص �لأ�سئلة �لفنية عن �ل�سبكة و�أعطالها وكيفية 

معاجلتها وملا تقدم �أبوغز�لة با�ستقالته يف عام 1984 طلب �أبوغز�لة من �سرحان تر�سيحي بدًل 

منه فو�فقت بجانب عملي يف مركز �لتحكم، ويف عام 1986 تقدم �سرحان با�ستقالته 

�ل�سرياين  خمي�ص  �ل�سيبه  من  �سرحان  طلب  حيث  �لتوزيع  ملدير  نائبًا  برت�سيحي  وقام 

ع�سو �ملجل�ص �لتنفيذي �ملو�فقة و�إ�سد�ر قر�ر بذلك  ثم بد�أنا بتنظيم �لعمل يف �إد�رة توزيع �لكهرباء . 

�إىل �لوثبة  �أم �لنار  220 كيلو فولت من  “كانت لدينا خطوط نقل �لطاقة جهد   وي�سيف �لن�ساي: 

و�إىل رماح ثم �إىل مدينة �لعني وخطوط هو�ئية فئة 132 كيلو فولت من حمطة �أم �لنار ملطار �أبوظبي 

 . �أر�سية  بكابالت   132 �لطاقة جهد  نقل  تتغذى من خطوط  �أبوظبي فكانت  �أما جزيرة  �لدويل.  

�أ�سدر �سمو �ل�سيخ �سرور بن حممد قر�ر� بتعيني مديرً� عام لنقل توزيع �ملياه باإمارة �أبوظبي بجانب 

�ملياه  وتوزيع  نقل  �إد�رة  بتنظيم  قمت  ، حيث  �لكهرباء  توزيع  ملدير  كنائب  �لعمل  مو��سلة 

وربط �لأق�سام ببع�سها �لبع�ص و�لرتكيز على تطوير �لعمل فيها وتركيب عد�د�ت حديثة 

و�إعادة تاأهيل حمطات �ل�سخ وخطوط نقل وتوزيع �ملياه. 

ال�سيخ �سرور بن حممد رئي�ض الدائرة:

د�ئم  وكان  �ل�ستماع  بح�سن  ميتاز  رجل  �سرور:”هو  �ل�سيخ  عن  �لن�ساي  يقول 

�لبت�سام وي�سمع للجميع ولديه حكمة، كيف ل وهو خريج مدر�سة �ل�سيخ ز�يد، 

د�ئمًا  وكنا  للجميع  وبيته مفتوح  لنا  �ملعلم  �سرور كان  فال�سيخ  ثر�ه.  طيب �هلل 

مبروؤو�ص”،  رئي�ص  عالقة  من  �أكرث  معه  عالقتي  وكانت  �مل�ساء  يف  �إليه  نذهب 

كان  حيث  �لكبرية  م�سوؤولياته  من  بالرغم   �لكثري  وقته  من  يعطينا  كان  حيث 

ير�أ�ص عدة دو�ئر منها �لإ�سكان ، �خلدمة �ملدنية، �مل�سرف �ملركزي وديو�ن 

�لرئا�سة. 

موقف: 

وحول موقف يتذكره مع �ل�سيخ �سرور يقول �لن�ساي: “ كنت على 

خالف مع �أحد �لأخوة يف �لعمل فدخلت على �ل�سيخ �سرور و�أنا 

“مع�سب” فوجدت �ل�سيخ �سرور مبت�سمًا وي�سحك فزودين 
ببع�ص �لن�سائح فهد�أت ور�جعت نف�سي كثريً� بعد ذلك 

�ملوقف”. 

موقف اآخر:

يقول �لن�ساي: “‘عندما كنا نعمل يف خطي نقل �ملياه �ملغذي ملدينة 

ما  مبنطقة  �سرور  �ل�سيخ  مبزرعة  �لأنابيب  مرور  ت�سادف  �لعني 

مني  طلب  بذلك  �أخربته  فلما  �لعني   باجتاه  �لطويلة  ج�سر  بعد 

�خلط  م�سار  على  جولة  �أخذنا  وبالفعل  معًا  �ملوقع  بزيارة  �لقيام 

و�أمر مبو��سلة �لعمل يف بناء �خلط دون تعديل م�ساره من مزرعته 

�لعامة”  �مل�سلحة  خدمة  يف  �سيء  �أي  “ �أعمل  يل:  وقال  �خلا�سة 

وذلك ما مت بالفعل”. 

مراحل العمل:

قطاع  يف  عمله  خالل  �إد�ر�ت  �أربع  عا�سر  بكونه  �لن�ساي  يفتخر 

بن حممد  �ل�سيخ خليفة  �أوًل يف عهد   و�لكهرباء حيث عمل  �ملياه 

�آل نهيان، ثم �ل�سيخ �سرور بن حممد �آل نهيان ثم �ل�سيخ ذياب بن 

ز�يد �آل نهيان و�أخريً� �إىل �لإد�رة 

�حلالية للهيئة �إىل  تاريخ �لتقاعد 

.   2012 �أغ�سط�ص   1
املياه  دائرة  من  التحول   

مياه  هيئة  اإىل  والكهرباء 

وكهرباء اأبوظبي:

�لكبرية  بالطفرة  �لن�ساي  و�أ�ساد 

بعد  و�لكهرباء  �ملياه  �سناعة  يف 

�أبوظبي  وكهرباء  مياه  هيئة  قيام 
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ماهي املنا�سب التي تقلدتها بال�سركة:

رئي�ص ق�سم �خلدمات   •
رئي�ص �سعبة �لديون  •

رئي�ص ق�سم دعم �ملبيعات  •
ما هو تعريفكم للد�ئرة :

مبا�سرة  للتوزيع  �أبوظبي  ب�سركة  �مل�ساندة”  “�لأعمال  د�ئرة  تقع 

حتت �ملدير �لعام لل�سركة، وذلك وفقًا للهيكل �لتنظيمي و�لإد�ري 

�ملعمول به من قبل �ل�سركة 

ماهي اخلدمات التي تقدمها اإدارتكم؟

�سمان �سري �أعمال �لإد�ر�ت �لرئي�سية بال�سركة، حتديدً� يف قطاعي 

توفري  عن  ف�ساًل  فعالة  �لعمالء،ب�سورة  وخدمة  و�لكهرباء  �ملياه 

خدمات �لدعم �لفني لها. وتتمثل �مل�سوؤوليات �لرئي�سة للد�ئرة يف 

�إعد�د  طريق  عن  لل�سركة  �لتابعة  �لإد�ر�ت  خمتلف  �أد�ء  مر�جعة 

تقارير �لأد�ء �خلا�سة بالعمليات �لت�سغيلية و�ملالية و�لفنية لل�سركة 

ف�ساًل عن و�سع �ملوؤ�سر�ت �لرئي�سية لالأد�ء ور�سم �ل�سرت�تيجيات 

�ملختلفة  �أن�سطتها  لتطوير  و�لهادفة  لل�سركة  �مل�ستقبلية  و�خلطط 

مما ينعك�ص على جتويد وتطوير �لأد�ء ب�سكل عام. وتقوم �لد�ئرة 

�أي�سًا بالطالع مبهمة توفري �لكو�در �لب�سرية �ملوؤهلة و�ملدربة للعمل 

يف خمتلف �ملجالت بال�سركة.

ماهي روؤيه دائرة الأعمال امل�ساندة :

روؤيتنا دعم قطاعات �ل�سركة �لرئي�سية مثل �ملاء و�لكهرباء وخدمه 

�لعمالء .

ماهي �لأق�سام �لتابعة لإد�رتكم:

و”�ملكتب  “�ملالية”  و�إد�رة  �ألب�سرية  �ملو�رد  “ق�سم 
و�ل�سالمة  و�ل�سحة  “�لأمن  وق�سم  �لإعالمي” 

و�جلودة” وق�سم”تطوير �خلدمات”.وق�سم �لإمد�د.

كلمة تود �ن توجهها للمكتب �لإعالمي كوننا نقع حتت 

�إد�رتك؟

هنا ي�سرين �أن �أ�سيد بجهود �ملكتب �لإعالمي 

و�ثبت  �ل�سفر  من  تاأ�س�ص  �لذي  لل�سركة 

جد�رته من خالل ت�سليطه �ل�سوء علي 

كافة �أهم �لأحد�ث �لتي جرت  يف 

�سنة  من  للتوزيع  �بوظبي  �سركة 

هذ�. يومنا  وحتي   2008
للتو�سع  و�لتقدير  و�ل�سكر 

جملة  به  حتظي  �لذي 

تكرميكم  وخا�سة  توزيع 

دور  لها  كان  ل�سخ�سيات 

�ملاء  قطاع  يف  كبري 

�إيل   بال�سافه  معهم.  �سخ�سيه  مقابالت  باإجر�ء  و�لكهرباء. 

جهودكم �مل�ستمرة يف �لتو��سل �لد�خلي مع موظفي �ل�سركة.

ماهي الكلمة الأخرية التي تود توجيهها ملوظفي ال�سركة:

على  بعطائك  تبخل  فال  �ل�سركة،  جناح  يف  �ساهم  من  كل  �أ�سكر 

يف  موظف  كل  من  �أمتنى  و�أخريً�  وظيفتك.  كانت  مهما  �ل�سركة 

�ل�سركة �أن يدرك �أن عليه دور فعال هام يجب �أن يوؤديه  على 

فرد  علي  تعتمد  ل  �ل�سركة  لأن  وجه   �أكمل 

�لنجاح   يف  م�ساهم  منا  فكل  �سخ�ص  �أو 

�لإد�رة  تطلعات  حتقيق  يف  وم�ساهم 

�لعليا لل�سركة وم�سرتكيها.

اأجرى املقابلة �سفاء �سامل 
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مقابلة

 دائرة الأعمال امل�شـــاندة

البطاقة ال�سخ�سية:

ال�سم: فهد حمد مطر حماد ال�سام�سي

مدير د�ئرة �لأعمال �مل�ساندة 

الدرا�سة: خريج جامعة �لإمار�ت

احلالة الجتماعية: متزوج ولديه بنت ، ولد

الهواية: ممار�سه �لهو�يات �لبحرية

تكليف: 

خلفًا  �خلارجية  �ملناطق  لإد�رة  �مل�ساعد  �لوكيل  مبهام  تكليفي  مت 

لالأخ �سعيد عتيق �لوكيل �مل�ساعد و�لتي ت�سرف على جميع �ملناطق 

باهتمام  حتظى  كانت  و�لتي  �لنائية  و�ملناطق  باجلزر  �خلا�سة 

�ملغفور له �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان طيب �هلل ثر�ه �إىل �أن مت ت�سليم 

�لإد�رة �إىل �لأخ جوعان مبارك �ملزروعي وكيل �لد�ئرة فيما بعد. 

منا�سب وجلان:

“تر�ن�سكو”  �أبوظبي للنقل و�لتحكم  نائب �ملدير �لعام ل�سركة  	•
وع�سو جمل�ص �إد�رة.

و�لطاقة  للمياه  �سميكورب  “�لإمار�ت  �إد�رة  جمل�ص  رئي�ص  	•
بالفجرية”

للتوزيع”. �أبوظبي  “�سركة  �إد�رة  جمل�ص  ع�سو  	•
للطاقة  �أ�ص  �أم  �سي  “�لإمار�ت  �سركة  �إد�رة  جمل�ص  ع�سو  	•

�لطويلة”.

�ل�سارقة”.  وكهرباء  مياه  “هيئة  �إد�رة  جمل�ص  ع�سو  	•
1986�إىل  من  �لفرتة  يف  �ملقاولني  ت�سنيف  جلنة  ع�سو  	•

 .2006
عمل يف �ل�سابق كممثل لالإمار�ت يف “هيئة �لربط �لكهربائي  	•

بني دول جمل�ص �لتعاون �خلليجي”.  

وحتى   1986 من  �لفرتة  يف  للخدمات  �لعليا  �للجنة  ع�سو  	•
.2006

و�لكهرباء. �ملياه  نادي  �إد�رة  جمل�ص  رئي�ص  	•
�إد�رة �لحتاد  نائب رئي�ص جمل�ص  	•

�لريا�سي للموؤ�س�سات �حلكومية .

�لربط  جلنة  رئي�ص  	•
و�سبكة  عمان  �سلطنة  بني  �لثنائي 

كهرباء �أبوظبي.

الأ�سرة:

وهم  �لأبناء  من  �أربعة  للن�ساي 

وخمي�ص  و�سلطان  وماجد  �أحمد 

�أكمل  بع�سهم  �لبنات  من  و�أربعة  

يف  ماز�لو�  و�آخرون  در��سته 

ومنهم  �لدر��سية  �ملر�حل  خمتلف 

من تزوج. 

اأم اأحمد:

ويقول عن زوجته: “ لقد �أعطت زوجتي لالأ�سرة �أكرث مما �أعطيتها 

�أنا بكثري فهي حتملت عني �لكثري من �أعباء متابعة �لأولد وكل ما 

�أعباء ولها ف�سل كبري يف كثري من �لنجاحات �لتي  يتعلق بهم من 

حققتها فلها �ل�سكر �جلزيل على ذلك و�أمتنى لو �أ�ستطيع رد بع�ص 

من هذ� �جلميل لها”.

هوايات:

يع�سق �لن�ساي �ل�سباحة وكرة �لقدم و�لبليارد.

كلمة للعاملني: 

ووجه �لن�ساي كلمة للعاملني يف �سركة �أبوظبي للتوزيع قائاًل: “�أرجو 

خدمة  ي�سعو�  �أن  للتوزيع  �أبوظبي  �سركة  يف  �لعاملني  جميع  من 

ح�سا�ص  فيها  �لعمل  طبيعة  لأن  �عتبار  كل  فوق  وعمالئها  �ل�سركة 

�جلميع،  به  ي�سعر  فيه  يقع  خطاأ  �أي  لأن  �خلطاأ  يحتمل  ول  جدً� 

خالفًا لعمل �لعديد من �ملوؤ�س�سات �لأخرى، وعليهم �لتعامل �جليد 

�لر�سيد  فهم  �لأحول  كل  يف  وجوههم  يف  و�لبت�سام  �لعمالء  مع 

�حلقيقي لل�سركة”.

للمكتب  والتقدير  بال�سكر  اأتقدم  النهاية  ويف 

الإعالمي يف �سركة اأبوظبي للتوزيع على اإتاحتهم 

الفر�سة كي اأ�سرد بع�ض ما يف الذاكرة مع متنياتي 

لهم بالتوفيق.
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اأين�شتاين

م�ستواه العلمي:

من �لطريف �أنه مل يكن �أبدً� طالبًا نابغًا مميزً�..بل كانو� ي�سكون من تاأخر حت�سليه ، ومن ميلة 

�ألربت يف  �إيطاليا بقي  �إىل  �أ�سرته  �نتقال  �لتحدث بطيئة، وبعد  لل�سرود كما كانت طريقته يف 

ميونخ ل�ستكمال در��سته و�حل�سول على �لدبلوم يف �لهند�سة لكنه �سار متاأزمُا و�أ�سيب بنهيار 

ع�سبي وطرد من �ملدر�سة، �حتار �أبوه فيه لأنه لن يخلفه يف جمال عملة و�أ�سبح �ألربت �ملر�هق 

خارج �ملدر�سة وخاب �أمل �أبيه فيه حيث �نه كان مييل للنظريات �لعلمية وف�سل �أن يكون فيزيائيًا 

على �أن يكون مهند�سا.

اأين�ستاين يف بداية طريقة لل�سهرة:

يف  عمل  وبعدها  و�لريا�سيات  للفيزياء  كمدر�ص  �ين�ستاين  عمل 

مكتب بر�ءة �لخرت�ع يف مدينة برن وهنا توطت عالقة �ين�ستاين 

باثنني من �لباحثني �لعلمني وهما موري�ص �سولوفني وكونر�د هابكت 

وكانو� �لثالثي يق�سون بعد فرتة �لعمل �ساعات طويلة يف مناق�سة 

�لأفكار و�لنظريات �لعلمية للعلماء �ل�سابقني مثل نيوتن وجاليليو.

اأربع مقالت لين�ستاين غريت موازين العلم:

�سهدت فرتة عمل �أين�ستاين يف هيئة بر�ءة �لخرت�ع جهودً� علمية 

مكثفة.

مقالت  باأربع  �لعلمية  �لأو�ساط  �أين�ستاين  فاجاأ   1905 �سنة  ويف 

علمية مميزة ذ�ت فكرة علمي ن�سرها يف جريدة �لفيزياء.

املقالة الأوىل: �أعطت ت�سورً� للنظرية �لن�سبية �خلا�سة، وتت�سمن 

ذلك مفهومًا جديدً� لتقييم �لزمان و�ملكان.

(وحدة  )�لفوتونات  �ل�سوء  تركيب  �إىل  تطرقت  الثانية:  املقالة 

�لكم �ل�سوئي.

تتحول  �أن  ميكن  و�لطاقة  �ملادة  �أن  �إىل  �أ�سارت  الثالثة:  املقالة 

كالهما �إىل �لأخر.

يف  �ملعلقة  للجزئيات  �ل�سريعة  �حلركة  مو�سوع  الرابعة:  املقالة 

�سائل.

اأين�ستاين يفوز بجائزة نوبل:

تقديرً�  �لفيزياء  يف  نوبل  بجائزة  �أين�ستاين  1921،فاز  �سنة 

�لن�سبية،وهو ما ز�د �سهرته  �لعلمية وخا�سة لنظريته عن  جلهوده 

يف �لعام.

قدوم هتلر:

ويف �سنة 1932،ز�ر �أين�ستاين ولية كاليفورنيا بالوليات �ملتحدة 

يغري  �أن  �ل�سلطة،فقرر  على  هتلر  نظام  ��ستحوذ  �لتالية  �سنة  ويف 

م�ساره �إىل بلجيكا وكان حمبا لل�سالم،ولذ� رف�ص عر�ص �لنازيني 

كثريين  علماء  �أمريكا  ك�سبت  �لفرتة  تلك  ذرية،يف  قنبلة  ب�سنع 

يف  �لنازي  �حلكم  من  هاجرو�  �لذين  وخا�سة  �أوروبية  دول  من 

جهودهم  �لعلماء.وبف�سل  وهوؤلء  �أبرز  �ين�ستاين  �أملانيا،وكان 

�ملتقدمة  �لدولة  قائمة  على  �أمريكا  ي�سعو�  �أن  ��ستطاعو�  �لعلمية 

علميا وتكنولوجيا.

اين�ستاين والقنبلة الذرية:

�إىل  �ملادة  حتويل  �إمكانية  عن  �لثالثة  مقالته  يف  �ين�ستاين  ذكر 

طاقة و�ساغ �ملعادلة �لفيزيائية �ملرتبطة بذلك،و�لتي �سارت �أهم 

معادلت �لقرن �لع�سرين:

E= MC²

�لأمريكي  للرئي�ص  �سهريً�  خطابًا  زيالرد  1939،كتب  عام  ويف 

روزفلت وقام �أين�ستاين مبجرد �لتوقيع عليه وكان يحمل م�سمونا �أن 

�لطاقة �لنووية �سارت يف متناول �ليد و�أن �لنازيني يف �أملانيا يعملون 

�أي�سا يف نف�ص �مل�سروع..و�أن �لطاقة �لنووية �سالح ��سرت�تيجي مهم 

�إعد�د �لقنبلة �لذرية  �أن يقرر وجاءت �ملو�فقة على  و�لري�ص يجب 

�حلرب  يف  ��ستخدمت  �لذرية  �لقنبلة  من  �لنتهاء  مت  �أن  وبعد 

باإلقائها على هريو�سيما وناجاز�كي يف �ليابان يف 1945.

لقد �سعر �أين�ستاين باأ�سف �سديد بعدما ��ستخدم علمه يف �مل�سروع 

تلك  وبعد  هريو�سيما  يف  �لآلف  �إبادة  �إىل  �أدى  و�لذي  �لنووي، 

لفرتة  �ل�ساحة  على  و�لظهور  �لأ�سو�ء  �أين�ستاين  جتنب  �لو�قعة 

طويلة لت�سخري �لطاقة �لنووية خلدمة �لأغر��ص �ل�سلمية.

وفاة اأين�ستاين: 

بنظريته  من�سغاًل  �لأخرية  �سنو�ته  خــالل  ن�سطًا  �ين�ستاين  ظــل 

�لن�سبية �لعامة.لكنه مع بد�ية �خلم�سينات من �لقرن �لتا�سع ع�سر 

�أين�ستاين  بد�أت تتدهور �سحته تدريجيًا،حتى توفى وكانت جنازة 

متو��سعة خالية من �ملر��سم �لدينية و�لر�سمية ح�سبما �أو�سى بذلك 

قبل وفاته،ومل يح�سرها �سوى عدد ب�سيط من ��سدقائة �ملقربني.

خمرتعون

�أ�صرة �أين�صتاين:

ولد �ألربت �أين�صتاين يف 14 مار�ض 1879 يف مدينة �أمل �لأملانية،كان حال �أ�صرة �ألربت يتدنى تدريجيا يف 

�أمل فلم تكن جتارة و�لده يف معد�ت �لكهرباء حتقق ربحا كافيا،فانتقل �إىل ميونخ. 

و�أ�صبح عازفا  �ل�صاد�صة  �لكمان منذ كان يف �صن  �آلة  �لعزف على  كان من هو�ة �ملو�صيقى وتعلم 

حمرتفًا يف �صن 14 
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ح�شـة

حمدان

قام �سمو �ل�سيخ مكتوم بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم، نائب حاكم دبي، بتكرمي 

�لدكتور عبد�لرحمن �حلارثي، رئي�ص �سعبة ح�سابات “ر��سكو”، �سمن �لفائزين 

بجائزة “ر��سد للتفوق �لعلمي” من �ملو�طنني �لذين ح�سلو� على درجة �لدكتور�ه 

وذلك يف �لحتفال �لذي نظمته “ندوة �لثقافة و�لعلوم” بدبي مبنا�سبة مرور 25 

عامًا على تاأ�سي�سها. 

ح�سلت �لزميلة مرمي �آل ب�سر، ق�سم �لإمد�د، على �سهادة معتمدة يف علم �جلر�فولوجـــي لتحليل 

�أي�سًا على �سهادة  �لفرن�سي يف فرن�ســا. وح�سلت  �لكتابة باليد من �ملعهد  �ل�سخ�سية عن طريق 

�لتنومي �لإيحائي من �ملعهد نف�سه. . نتمنى لها �لتوفيق �لد�ئم و�ىل �لأمام يا مرمي.

حمطات  ق�سم  �لإمار�ت”  “كلنا  جمعية  كرمت 

تعبئة �ملياه مل�ساركتهم و�لدعم �لكبري �لذي قدمه 

ملز�ينة  طيبة  مهرجان  تنظيم  جهود  يف  �لق�سم 

�لإبل، �لدورة �لثالثـــة، .. �ألف مربوك.

�ملن�سوري،  �أحمد  عي�سى  �حمد  لزميلنـــا  نبــــارك 

ونتمنى  �مليمون  زفــــافه  مبنا�سبة  �مل�ساريع،  ق�سم 

�ألف  لــــه حياة زوجية �سعيـــدة وبالرفاه و�لبنني.. 

مبـــروك..

نبارك للزميل عوف �حلمـادي من ق�سم �ملو�رد �لب�سرية على 

�سلطان  للزميل  مبـــروك..و  �لتو�أم “حمدان وح�شـة” �ألف 

�لعلي من ق�سم �لعالقات �لعامة على مولودتــه �لأوىل “ 

�شالمــة”.

ونبارك للزميلة �إميان خوري و�لزميل حمد عقيل، ق�سم �ملو�رد 

“ح�شة”  �لب�سرية، بقدوم مولودها “خــالد”  ومولودته 

حفظهم �هلل وجعلهم من �لذرية �ل�ساحلة.

نقول مربوك

عـــائلتنا تكبـــر 
�سيب بد�ء �ل�ُسكر وهو يف ريعان �ل�سباب، بينما هو قد جتاوز �لأربعني ويهرول نحو �خلم�سني و�أ�سبح عبارة عن كومة مرتهلة من 

ُ
�أبدى يل ��ستغر�به �ل�سديد من كونه �أ

�لدهون و�ل�سحوم و�للحوم ولكنه ماز�ل ُي�سر على �أنه يف ريعان �ل�سباب، �أي �سباب يا �أخي! 

فقلت له �إن �أبي مل ي�ساب بد�ء �ل�ُسكري �إل بعد �أن جتاوز �ل�ستني، وجدي مل تتح له �لفر�سة للتعرف على د�ء �ل�ُسكري مطلقًا �إىل �أن �نتقل للد�ر �لآخرة، رحمه �هلل، لأنه 

وبب�ساطة مل يح�سل على �سرف �للقاء مع طبيب �لقرية بل كان يفر منه مثلما يفر �لل�ص من �ل�سرطي وجريي من توم و�ل�سليم من �لأجرب. ومل يتعرف جدي على �سيكارة 

�أكت�سب، عليه �لرحمة، خربة و��سعة يف �سحن �لتمر وتذويبه يف كا�ص �ل�ساي ثم �لتلذذ ب�سربه بعد كل وجبة طعام. و�أجمع �سكان �لقرية  �ل�ُسكر مطلقًا يف حياته حيث 

على تر�سيح جدي للدخول يف م�سابقة �لتن�سني بالبندقية يف �أوملبياد لندن، 1948 بالطبع ولي�ص 2012، ملقدرته �لفائقة على ملئ يديه بكمية كبرية من هذ� �مل�سحوق 

“�لبلحي �أو �لتمري” ثم ت�سويبها وك�سحها مبهارة فائقة بني فكيه �ملفتوحني من م�سافة تقارب �لن�سف مرت دون �أن ت�سقط ذرة و�حدة منها على �لأر�ص رغم �أن �أ�سنانه 
قد �أكل عليها �لدهر و�سرب.

وبدورها جنحت جدتي يف تطبيق �ملثل �لإجنليزي �لقائل “�أقرب طريق لقلب زوجك مير عرب معدته” فجدي كان ل يتناول �أي طعام ل تعده جدتي، حتى �أن “�لتيك �أوي” 

�خلا�ص به عند �لتوجه للحقل �أو �سوق �لقرية كان عبارة عن �سحن كبري متالأه جدتي بالطعام وتلفه بقطعة من �لقما�ص بعناية فائقة وتربطه باإحكام خلف �سرج حماره 

�خلا�ص. 

وعلى ذكر جدتي، عليها �لرحمة كذلك، فهي بالتاأكيد مل يخطر يف بالها يف يوم من �لأيام �أن �ملرحوم نز�ر قباين كان يعنيها، وكاظم �ل�ساهر قطع �سك مل يعاك�سها، عندما 

كتب �لأول وحلن وتغنى �لثاين:

�إذ� مر يوم ومل �أتذكر

به �أن �أقول �سباحك �ُسكر

فال حتزين من ذهويل و�سمتي

ول حت�سبي �أن �سيًئا تغري

فحني �أنا ل �أقول �أحبك

فمعناه �أين �أحبك �أكرث

�سباحك �ُسكر 

فهي مل ت�سمع بكلمة �ٌسكر يف حياتها وكانت ت�سحو يف وقت ل يفكر فيه �أحد من قريتنا يف جمرد �لتقلب على فر��سه، ول حتى �لديوك، وتظل تعمل وتكد وجتتهد طيلة �ليوم 

وتنام فور �لنتهاء من �سالة �لع�ساء.

وعلى ذكر مر�ص �ل�سكر ُيحكى �أنه عندما �أح�سر �لنادل �لقهوة وملحقاتها، ويف مقدمتها بالطبع �ل�سكر، لأحد بلدياتنا وهو يجل�ص يف مقهى يف و�سط �أحدى �ملدن �لأملانية 

�لر�بع  �لأحمر مع  للون  �لثالث وحتولت  �نفتاحًا مع  �لثاين و�زد�دت  �لنادل مع �ملكعب  و�نفتحت عينا  �لنادل  ي�ستغرب  �لكاأ�ص ومل  �لأول يف  �ل�سكر  بلدياتنا مكعب  و�سع 

و�نت�سبت �سعر�ت �لنادل �مل�سكني مع �ملكعب �خلام�ص و�زد�دت طوًل مع �ل�ساد�ص وعند �ملكعب �ل�سابع �ندفع �لنادل �مل�سدوم لد�خل �ملقهى و�أخذ �سماعة �لتلفون ليبلغ 

�ل�سرطة وخدمة �لإ�سعاف �أن �أحد �سكان �لعامل �لثالث قد قرر �لنتحار يف �ملقهى. 

حمانا �هلل و�إياكم من د�ء �ل�ُسكر،،،

�شكر، �شكر، �شكر
بقلم: �ل�صادق عبد�ل�صالم

ق�شـــة

حكم

�غر�ص فكرة،حت�سد فعاًل

�غر�ص فعاًل،حت�سد عادة

�غر�ص عادة،حت�سد �سخ�سية

�غر�ص �سخ�سية،حت�سد قدرً�

ت�شلية

21جملة د�خلية ربع �صنوية ت�صدر عن �أبوظبي  للتوزيع توزيع 20

تفوق علميتفوق علمي



توزيع 22

----

ا----

----

كم هو عدد  �لقطر�ت �ملتماثلة يف 

�ل�صكل �لتايل:

�أركب �أم �أم�صي

كان جلحا جمموعة من �حلمري، فاأحب �أن يعد �حلمري 

فوجدهم ع�صرة، فركب حمار�ً.

وبعد فرتة �أر�د �أن يعد �حلمري مرة �أخرى، فلم يعد �حلمار 

�لذي يركب عليه فوجدهم ت�صعة.

فنزل من على �حلمار وعد مرة �أخرى فوجدهم ع�صرة.

فقال: �أم�صي ويكون يل ع�صرة 

خري من �أن �أركب و�أخ�صر و�حد�ً

نو�در جحا
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It seems like 2012 passed by quickly. We capped the year on a positive note as we celebrated 
the UAE 41 national holiday and we are all proud of the visionary leadership and achievements 
of our country. I want to take this opportunity to wish all ADDC employees the very best for the 

New Year.

At ADDC, we are welcoming 2013 with enthusiasm as we continue the execution of our strategic 
plan to build a performance driven organization, become more efficient and customer focused and 

create a sustainable business that delivers success for all stakeholders.

We initiated several initiatives to enable the achievement of the strategic direction. A key initiative is the leakage 
management strategy to reduce the water losses in the distribution network and enhance the supply efficiency.

This leakage strategy is composed of several technology components including the installation of hydraulic model, 
automated meter read technology, sector meters, and phased automation of the water distribution network which will 
ultimately cover all regions in the Abu Dhabi Emirate. The implementation of this strategy has begun in phases and is 
expected to be completed by 2024. Once in place, ADDC will achieve a world class capability to efficiently operate and 
maintain the water distribution network. Water losses in the network are expected to be halved, network interruptions 
will decrease, time to recover from disruptions will be reduced, and service to our customers will improve.

Very importantly, water customer demand has grown at an average annual rate of 8% and will continue to grow 
considerably into the future. Meeting this demand in the most efficient way is a key priority for the company. Abu Dhabi 
has a high water and energy consumption rates and we need to optimize the use of our resources.

This issue of “Distribution” magazine coincides with the International Water and World Future Energy Summits which 
will take place in January 2013. The objective of the International Water Summit is to address the urgent issue of 
sustainable water practices and provide cutting edge technologies and innovative ideas.

I want to thank each of you for being a member of the ADDC team and again happy New Year.

Eng. Mohammed bin Jarsh
ADDC Managing Director 
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News

ADDC participates in Abu Dhabi Sustainability Week
ADDC showcased a number of state-of-the-arts systems and equipments it has recently introduced to enhance its water distribution network 
with the ultimate objective of providing the best of its kind services to its valued customers. That was during the first Abu Dhabi Sustainability 
Week (ADSW), the sixth World Future Energy Summit, the fifth International Renewable Energy Conference and the first International Water 
Summit, hosted by Masdar in Abu Dhabi National Exhibition Centre (ADNEC) from January 15 to 17, 2013. ADDC participation in this world-
class event was very distinctive and won the acclaim of all decision makers and specialists from across the world, including H.H. Sheikh Hazza 
bin Zayed Al Nahyan, UAE National Security Adviser and Vice-Chairman of the Abu Dhabi Executive Council. 

The company’s stand, as a part of ADWEA’s stall, showcased CCTV live insertion 
system to assessing the internal condition of Ductile Iron pipelines without 
interrupting water supplies to the customers. The new technology enables users to 
avoid excavations, destructive tapping and the need to shut down the part of the 
network where the CCTV cameras need to be used. 
This is in addition to the SCADA, water network hydraulic modelling, water 
network automation, supply and installation of interface, district and 
sector meters and other associated strategic projects.
ADWEA and its group of companies have also showcased 
a number of projects, particularly those prepared by 
students who got ADWEA’s scholarships.  
His Highness 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, has earlier inaugurated the event 
in the presence of H.H. Sheikh Mohammed 
bin Rashid Al Maktoum, UAE Vice President, 
Prime Minister and Ruler of Dubai, the French 
President François Gérard Georges Hollande, 

Cristina Fernandez de Kirchner, President of Argentina, Atifete Jahjaga, President of 
Kosovo, Ólafur Ragnar Grímsson, President of Iceland, Mohamed Ould Abdel Aziz, 
President of Mauritania and Queen Rania of Jordan. 
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The centre is provided with all the requirements to make the experience of people 
with special needs with the company hassle-free, some of its staff members have 
been trained in dealing with people with hearing impairment. 
The one-stop window is located in the first floor of the Mushrif Mall and opens its 
door from 8 AM to 8PM from Sunday to Thursday to provide services of utility bills 
payment, service connection and issuance of different ADDC certificates, etc.

The team installed KV33 cables fault locating equipments, including a small generator, 
on the vehicle which is a one more feather added to the crown of ADDC’s entire 
staff.   Naeem Afzal Mohammad Butt, a technician with the Distribution Substation 
Maintenance Section in the Eastern Region, said;” We have installed the power cables 
test equipment, which were originally installed on a purpose-built vehicle that has been 
cancelled by the Traffic and Licensing Department, on this 4X4 Land Cruiser Pickup, 
thanks to efforts of section’s entire staff and the unlimited support and encouragement 
of Eng. Abdulla Mohammed Al Khemeiri, Network Management Division Director and 
Eng. Saeed Saif Al Ketbi, Head of Emergency Repair Section”. 
“It is all in-house effort done in the section’s workshop, we haven’t resort to outside 
technical assistance or equipments, thus saving a lot of money that might have been 
spent on buying a new vehicle,” he added.   Unlike the purpose-built cables test vehicles, 
the 4X4Land Cruiser Pick-up could be used in desert areas that lack paved roads,” he 
added. The Eastern Region of the company covers areas Shahama, Bin Yas, Mussafah, 
Tiraifa and Al Khatem on Abu Dhabi-Al Ain highway. “The Land Cruiser could also be 
driven by any of ADDC’s staff of drivers, whereas the purpose-built vans could only 
driven by drivers who have heavy driving licenses,” he said.

Eng. Mohammed bin Jarsh, ADDC Managing Director said; “This centre has 
been established in realization of the directives of our visionary leadership and 
ADWEA aimed at providing the best-of-its-kind utility services to Abu Dhabi 
residency”. Adding; “The centre also provides the UAE nationals with employment 
opportunities as it is fully managed by highly qualified local cadres”.     
Other new utility CSCs has been inaugurated this year in Shahama and Batteen 
municipalities and plans are in the pipeline to open more branches in Abu Dhabi 
and its dependencies. 
ADDC has introduced new water and electricity bills payment mechanisms that 
include ADDC’s website; www.addc.ae, the Abu Dhabi e-Government Portal; www.
abudhabi.ae, IVR system by dialing toll-free; 8002332, ATMs of some authorized 
banks and kiosks electronic payment systems located in the company’s customer 
services centers, ADNOC petrol stations, Emirates Post offices and some shopping 
centers. 
The company has earlier 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 and AED500 in cash to be deposited every 
month in the utility accounts of ten winning customers each. The final draw, 
scheduled to take place on December 31, 2012, will include a luxury car.  The 
draw takes place once every month for six months 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. 
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Utility service centre inaugurated in Mushrif MallLand Cruiser Pickup transformed into cables test van
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Abu Dhabi; August 23, 2012: Abu Dhabi Distribution Company (ADDC), an entity of Abu Dhabi Water and Electricity 
Authority (ADWEA), inaugurated a new customer service center (CSC) in Mushrif Mall, Abu Dhabi, as a part of its 
strategy to provide its customers with the best utility services. 

Abu Dhbai, January 14, 2013; A team of technicians from 
the Eastern Region of ADDC has successfully managed 
to transform a Land Cruiser Pickup vehicle into a power 
cables test van. 
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ADDC adopts strategic projects to improve 
water distribution network

ADDC has adopted a number of “Strategic Planned 
Projects” to improve and upgrade the water 
distribution network. The projects include a SCADA 
system with communication option to different 

water distribution components such as pump 
stations elevated tanks, metering points 

and valves. This is in addition to water 
network hydraulic modelling, 

water network automation, 
supply and installation of 

interface, district and sector 
meters and other associated 
strategic projects. 

OBJECTIVES;
The strategy serves 
various objectives such 
as leakage detection and 

control, energy efficiency, 

reduce operational response time and increase 
performance, provide system security and supply 
management, preventive maintenance, real time 
hydraulic analysis and improving water Quality. 

BENEFITS;
The various running and planned Strategic Plan 
Projects shall provide a base for more reliable 
operation of water distribution systems with 
significant operating and financial benefits. They 
will provide a means for increasing productivity, 
reducing the number of failure events, reduced 
minimise potable water loss due to damages by 
early detection and reduced operational response 
time. Further, network parameters, which are 
planned to be communicated via wireless networks, 
will present real time conditions and commands 
sent through SCADA to remote sites shall achieve 
optimal, reliable and safe operations.

Report

Distribution8

Objectives; Reduction of capital cost, running cost, electrical power consumption, water losses and providing 
efficient manpower management.

Power + 
Water Middle East

In association with ADWEA, the Power 
+ Water Middle East was organized in 

ADNEC in the period from Monday, 
October 8 to 10, 2012.  

UAE Exchange 
The company joined hands with UAE 

Exchange to collect utility bills through the 
exchange company branches located across 
the country without charging any additional 

fees. 

Visit
A group of students from “Maryam bint 

Umran School” for girls visited ADDC’s 
Laboratory Department on Thursday, 

October 11, 2012. 

Pakistani delegation
 A Pakistani delegation has visited UAE 

recently to have first-hand knowledge about 
the company’s experience in the area of water 

and electricity distribution services. The two-day 
visit was sponsored and financed by the three-year 
Power Distribution Program (PDP) of the US Agency 
for International Development 

(USAID)

World heart day
ADDC organized a health check-
up campaign for all its employees 

in recognition of the World Heart Day, 
September 29, as a part of its initiatives to 
care for the occupational 

health of its staff. 

In brief
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resolved by the CC&B maintenance team. Bulk or 
sector flow meter data from the SCADA database 
will be required by the CC&B database to facilitate 
leakage analysis between bulk/sector supply points 
and customer metering points. The final output 
will be linked and transferred to GIS to support the 
implementation of the network hydraulic Modelling 
and water management system

Network Hydraulic Modelling;
The construction of fully calibrated “All Mains 
Water Network Models” capable of producing 
Extended Period Simulation (EPS) for the entire 
ADDC network will be used primarily to identify 
areas that are currently below the minimum Level 
of Service (LOS). Future demand predictions will be 
included based on a 5, 10 and 20 year design horizon 
and a future system performance assessment will 
be undertaken. Improvement and contingency plans 
based on a range of scenarios agreed by ADDC, and a 
report identifying the current areas failing to meet 
the LOS and mitigation plans will be provided to the 
RSB and circulated according to the current business 
process of the company.
A database connection between the network 
modelling systems and SCADA is required to allow 
the following business integration.

Water Management;
Real-time operational status data will be available 

to the water management team via the SCADA 
and Network Hydraulic Modelling operator 
workstations.
Water supply quantity information will be available 
after completion of the running project in Central 
Region and projects under design for Eastern and 
Western Region for installation of sector main 
flow meters for each DMA which will be under 
water management team operational control. 
These projects will be completed in parallel with 
the completion of the SCADA- Phase I (for Central 
Region) and Network Hydraulic modelling project. 
SCADA and Network Hydraulic Modelling will be 
available to assist operations in fault diagnosis.
Abu Dhabi 2030 Plan – Future Development;
The SCADA and Network Hydraulic Modelling, 
communication and field systems will be capable 
of unrestricted growth to fully accommodate the 
expansion of Abu Dhabi in line with Abu Dhabi 2030 
Plan.

ADDC STRATEGIC PROJECTS IMPLEMENTATION:
Previous projects;
• D-99-0126 - Minimising Wastage of Water by 

Quantity measurement and pressure Control 
Enhancement

• G-1115 - Installation of Interface and Bulk Water 
Consumer Metering Points

• D-4041 - Installation of Interface and Bulk Water 
Consumer Metering Points Stage II

Current Projects;
• D-9838/1 - Consultancy Services for the 

Condition Assessment of Water Distribution 
Network in the Central Region of Abu Dhabi 
Island

• D-8502 - Installation of Control Valves & 
Strainers in Concrete Chambers at Sector 
Boundary in Abu Dhabi Island

• G-3923 - Automatic Meter Reading (AMR) 
Project

• D-11486 - Electromagnetic Water Interface flow 
meter Verification, Validation, Maintenance & 
Replacing Tender

• D-101633 - Consultancy Service for Supply & 
Installation of Network Modeling Software and 
Hardware including Complete Hydraulic Model 
of Entire ADDC Network

• D-10716-C3 – Consultancy Services for Supply & 
Installation of Sector Measuring Points in Eastern 
and Western Regions of Abu Dhabi Emirate

Planned Projects for Future;
• Consultancy Services for Preparing Water Loss 

Assessment & Report and Streamlining the 
Internal Processes to Achieve the Same by 
the Implementation of Suitable Management 
Software.

• Phase wise Implementation of Automation and 
Telemetry System for the Water Distribution 
Network of ADDC

Distribution10

Implementation of these Strategic Planned Projects for the water distribution 
network will result in significant reduction of capital cost, running cost, electrical 
power consumption, water losses and provide efficient manpower management.

Business Integration Plan;
The Strategic Planned Projects will allow SCADA system to log data to an 
approved database which will be available for leakage detection analysis, 

reliability & water usage by other systems via the ADDC Corporate Network as 
illustrated in the data relationship model below.

The ADDC water network SCADA will be integrated with the GIS, Network 
Hydraulic Modelling and other ADDC systems so that operators will have the 
potential to switch between the applications.
The ADDC business integration scope covers five main business areas as 
planning, asset maintenance, CC&B (customer care and billing), network 
hydraulic modelling and water management

GIS;
GIS is used predominantly within the ADDC planning business process. A 
database connection between the GIS system and SCADA is required to allow 
the following business integration - SCADA retrieval of equipment information 
and location (e.g. street location, GPS co-ordinates, and equipment manufacturer 
details). GIS retrieval of equipment operation (e.g. flow trend display)

Asset Maintenance (MAXIMO);
MAXIMO is used as the primary ADDC asset management tool. A database 
connection between the MAXIMO system and SCADA is required to allow the 
following business integration - MAXIMO retrieval of equipment operational 
status (failure condition, hours run, bulk supply leakage detection).

Automatic Meter Reading (AMR);
The Customer Care and Billing Department utilises Automatic Meter Reading 
technology linked to its customer database to assist in billing, asset management 
and customer management and service provision. Automatic meter readings will 
be cross-checked against bulk supplies for a given area to determine usage and 
leakage information.
The analysis will be performed within the CC&B system with issues being 

SCADA
Database

Leakage
Detection

Real-time 
Alarms & 

Events

Real-time Moni-
toring TRANSCO

BillingAMR

Business
Modelling
& Analysis

Maintenance

GIS



ADDC Quarterly Internal Newsletter 13Distribution12 ADDC Quarterly Internal Newsletter 13

expertise and knowledge in this area that was very supportive to me in my career 
as an engineer afterwards ,” he added.

Education; 
“In 1972 I joined Redhill College of Surry County in the UK, and  graduated with 
a Diploma in Electrical Engineering. By August, 1975 I was officially recruited by 
WED  to work with the power station Operation and Maintenance Team.” 

Marriage and B.Sc.;
In 1977 I got married and then I proceeded  to Colorado State in the USA and 
graduated with a B.Sc. in Electrical Engineering in 1982.  When I returned home in 
the same year I chose to work with the distribution department which offers me 
a better opportunity of working in direct contact with the public,” he added that. 
Eng.  Serhan Ahmed Ali Al Sarhani was the director of the department and Eng. 
Ahmed Saeed Al Miraikhi was then his deputy.

Load Dispatch Center (LDC);
Mr. Serhan told me that they have plans to establish an LDC and requested me to 
work in this project with a British consultant engineer whose office was located in 
Sheikh Saeed bin Mohammed Al Nahyan building in the present Tourist Club area. 
“Upon the directives of the project manager I visited all power transmission and 
dispatch stations to record the relevant data, such as the number of transformers 
and their capacity  which formed the basis for the establishment of the center.

Funding; 
Al Nassay recalls that “the estimated budget for the project  was only AED 75 
million. However, the lowest offer received was AED 150 million due to the world 
wide monetary crises  and the consequential prices escalation. We were therefore, 
obliged to  retender the project hoping to get better offers and were lucky enough  
to get a bid for AED 200 million as the lowest offer” he recalls. “The Executive 
Council, under the chairmanship of H.H. Sheikh Khalifa bin Zayed, the then the 
Crown Prince of Abu Dhabi, and attendance of H.H Shaikh Surror bin Mohammed, 
Chairman of WED, and a number of Sheiks and other high ranking officials, 
summoned us to investigate  the reasons behind such price escalation. We in 

response justified the same as due to the then international monetary crisis and the 
fast expansion of the power network. Consequently the whole project was revised 
and it was proposed that two separate regional load dispatch centers for control of 
the power networks in Abu Dhabi and Al Ain and another one for control of water 
networks in each of them to be established. The council approved the project and 
allocated a budget of AED 250 million . The lowest offer received was for AED 300 
million and we decided to cancel some of the project’s unnecessary components 
of civil works which do not affect its actual functions. The first stage included the 
establishment of the center in the present building of the main substation located 
next to the premises of ADDC main office and then we shifted it to its current 
location. Al Nassay continued that   “During the Second Gulf War the work in the 
center continued round the clock hours,” adding that he had requested Sheikh Dhyab 
bin Zayed Al Nahyan on his first visit to the center  to add some facilities such as 
monitoring screens to show load distribution on cables and transportation lines all 
through the day. We also installed ceramic wall painting of Abu Dhabi Cornish as the 
centre is an great accolade of 
the Emirate of Abu Dhabi and 
the UAE as a whole.

Transmission; 
“I used to visit Eng. Dr. Yahya 
Abu Gazallah, then Head 
of the Power Transmission 
Department, in his office 
which was located next to our 
office in the Tourist Club area, 
and express to him my keen 
interest in power transmission 
issues. Upon his resignation in 
1984 I requested Eng. Serhan  
to let me take over his position.
Eng. Serhan agreed to my 
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The beginning;    
“ During the period 1967 - 1970 I joined  Water & Electricity Department 

(WED) as trainee student working on holidays in the powerhouse, then 
located on Al Najdah street in the present location of ADWEA’s 

premises against AED 200.00 per month,” he said. “ The Powerhouse 
was a small plant with an output of only 3 MW and it was shifted  
in 1970 to Mina Street and expanded to include five gas turbines 

and three water desalination units  “Since I was very interested 
in technical and maintenance works I gained very good 

Eng. Hassan Al Nassay occupied a leading position in Abu Dhabi’s power 
industry since its inception in the early 60s. Throughout his long career, 
Al Nassay witnessed a lot of significant developments in the water and 
electricity sector. The man willingly responded to this interview to share 
with us all his memories. 

Eng. Al Nassay; “I opted for working with 
distribution department to be in close 
contact with the public”
“The Load Dispatch Center (LDC) is an accolade for 
the ADDC and UAE in general”
Compiled by; ADDC Media Office

Reminisces
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informing Sheikh Surror about the matter, he visited 
the site and directed me to continue with the pipeline 
laying work as it is since it is in the public interest”.  

Leadership:
Al Nassay stated that he is very proud to have 
worked under four chairmen : H.H Sheikh Khalifa 
bin Mohammed Al Nahyan H.H Sheikh Surror bin 
Mohammed Al Nahyan, H.H Sheikh Diab bin Zayed Al 
Nahyan and finally ADWEA’s present  chairman: H.E 
Ahmed Al Mubarak Al Mazroui.

From WED to ADWEA:
Al Nassay applauded the great leap witnessed by the 
water and electricity sector after the establishment of 

ADWEA in 1998 under 
the leadership of Sheikh 
Diab bin Zayed Al 
Nahyan; “Who spared 
no efforts to enhance 
this sector, particularly 
the introduction of 
Independent Water 
and Power Projects 
(IWPs) that increased 
production and 
enhanced performance 
of the sector to meet 

the emirate’s needs of utility services in light of the 
economic and social boom witnessed during the 
recent years”. Al Nassay was the chairman of the 
founding committee of Transco, ADDC and AADC. 

Experienced Cadres:
Al Nassay recalls that the water and electricity 
sector had had a number of highly qualified cadres 
who assumed leading positions in their later life, for 
example
Abdullah Al Ahbabi who occupied the position of 
undersecretary in Abu Dhabi Finance Department, the 
late Mohammed Sultan Abdullah who was appointed 
as UAE Ambassador to Kuwait and then to the Arab 
League, Eng. Abdul Moneim Khojali, who became 
minister of Power and Mining in his country of origin 
Sudan, Hamoud Al Harthy who also became minister 
of electricity in the Sultanate of Oman and Saif Salim 
Al Mamari appointed as undersecretary of the 
ministry of Electricity in Sultanate of Oman 

The club: 
Al Nassay was Chairman of the Board of 
Directors of the Water and Electricity 
Club which  was located next to Abu 
Dhabi Power Plant & Zayed Seaport. 
The Club was hosting the social, 
cultural and sports activities of the 
WED  staff and had a membership 

more than 11 thousand from various nationalities. The 
club had had state-of-the-arts facilities including a 
swimming pool, gym hall, billiards hall, ball room and a 
restaurant. The club won Sheikh Sultan bin Zayed cub, 
Zayed Cup for government entities and many other 
championships. “I wish if this club is reestablished to 
continue  playing the crucial role it played in the life of 
the sector’s employees,” he stated. 

Delegation: 
I was assigned to replace Saeed Atiq as WED 
Undersecretary for Remote Areas, the department 
that was running water and electricity facilities in 
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request on condition that I continue to undertake my  responsibilities in my 
present position in the LDC. In 1986 Eng. Serhan quitted his job and requested 
Al Shaibah Khamis Al Shiryani, Member of the Executive Council, to appoint 
me as Deputy Director of the Distribution Department. Then we embarked on 
reorganizing the department functions. He added; “We then had 229 KV OHL 
from Um Annar to Al Wathba, Ramah and Al Ain and 132 KV OHL from Um 
Annar to Abu Dhabi International Airport and Abu Dhabi island was 

supplied by 132 KV underground cables. Sheikh Surror bin Mohammed Al Nahyan  
then appointed me as Director of the Water Distribution Section while retaining 
my position as Deputy Director of power Distribution Section, and I managed to 
reorganize work in water section through the rehabilitation of pumping stations 
and water transmission and distribution pipelines besides the  introduction of new 
water meters,” he said.  

Sheikh Surror;
“Sheikh Surror is a very good listener and has a lot of wisdom which 

he learned from the late Sheikh Zayed, God Bless his soul. Sheikh 
Surror was our mentor and his door was open for all of us 

and we even used to visit him at home in the evening times. 
The man had had always time for us despite his congested 
timetable considering his various responsibilities as head of 
housing, civil service, the central bank and the presidential 
affairs departments. My relationship with him was more than 
that between an employee and boss. 

Unforgettable events:
“I was in a state of extreme anger as a result of disagreement 

with one of my colleagues over a certain issue and so  pushed 
my way into Sheikh Surror’s office. After informing him 

of the issue, to my surprise, H.H reacted to me with 
a wide smile and gave me some advices that cooled 

me down. Al Nassay then  continued recalling his 
memories with H.H Sheikh Surror stating that 

“during the laying of the Abu Dhabi - Al Ain water 
main pipeline, we discovered that the drawings 

shows that the pipeline route passes through 
Sheikh Surror’s farm, located just after Al 

Taweelah bridge on Al Ain direction. Upon 
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Interview
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ID; 
Name; Fahad Hamad Al Shamsi 
Position; Business Support Directorate (BSD) 
Director 

Marital status; Married with two kids, son 
and daughter

Hobbies; Marine sports and flying remote 
control aircrafts

islands and remote areas. The late Sheikh Zayed was very keen in providing these 
areas with the best utility services, he said.   

Positions occupied and memberships acquired:
• DMD and Member of Board of Directors of Transco.
• Chairman of Board of Directors of the “Emirates SembCorp Water and Power 

Company”.
• Member of Board of Directors o ADDC. 
• Member of Board of Directors of the “ Emirates CMS Power Company (ECPC)”.
• Member of Board of Directors  of “Sharjah Electricity and Water Authority 

(SEWA)”. 
•  Member of “The Abu Dhabi Contractors Classification Panel, from 1986 to 2006.
• UAE Representative to the “ GCC Grid Interconnection Authority”. 

• Member  of the “Abu Dhabi Utilities Higher Commission”. 
•  Chairman of Board of Directors  of “Water and Electricity Department Club”. 
• Chairman of Board of Directors  of the “Public Entities Sports Federation”. 
• Chairman  of the “Joint UAE and Sultanate of Oman Grid Interconnection 

Committee”. 

Family: 
Al Nassay has four sons: Ahmed, Majed, Sultan and Khamis and four daughters. He 
stated that some of them finished their education  while the others got married. 

Um Ahmed: 
“She dedicated herself for her family. She patiently followed up our children and 
stood behind all my successes. I would like to thank her and I wish I could pay her 
back,” he added.

Hobbies: 
Al Nassay is fond of swimming, football and billiards. 

A Final word:
“I do advice all ADDC’s employees to be vigilant and place the company and its 
customers as their foremost priority. Working in the utility industry is very sensitive 
one, compared to other areas, as any mistake would affect the public. We also have 
to show tactfulness and respect to our customers in all cases because they are the 
real assets of the company,” he added. 

Finally I would like to thank the ADDC Media Office for this 
interview.

Business Support Directorate
for your great contribution for the success of ADDC. 
Teamwork is the backbone of success in any company 
and every staff member, whatever position he occupies, 
should realize that he has a role to play in turning the 
aspirations of our company’s top management, as well 
as of our valuable customers’, into tangible reality. 

By; Safa Bamadhaf 

Previous posts with ADDC; 
Head of the Public Services Department
Credit Collection Section 
Head of Sales Support Section 

About BSD;
BSD is a part of the MD Office as per the ADDC 
Organizational Chart. 

Services;
The main objective of BSD is to provide technical 
support to all ADDC’s departments and sections, 
particularly the water and electricity sectors. The 
directorate reviews works of the different departments 
and prepare operational, financial and technical reports 
on their performance and KPIs. This is in addition to 
preparing the company’s overall strategies and future 
plans with the objective of improving its performance 
in general. We also ensure that the company gets the 
best human resources of all specializations. 

Vision of BSD;
To support the company’s main departments, such 

as the water, electricity and customer services 
directorates. 

BSD’s Departments;
Finance Department, Human Resources & 
Administration Department, HSEQ Department, 
Remote Areas Department and Supply Department.
What do you say to the Media Office?
I would like to appreciate the efforts of the 
Media Office since it has been initiated 
in 2008. The office was very successful in 
preparing media covering for all events of 
the company. I would like also to laud the 
series of reminisces interviews you make 
with a number of the company’s old staff 
members who played prominent 
roles in the history of water and 
electricity sector in the Emirate 
of Abu Dhabi and you publish 
in Distribution magazine. 
The office also proved 
to be very cooperative 
with the company’s 
entire departments and 
sections.  

A word to ADDC’s 
employees;
I would like to thank 
every one of you 
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Albert Einstein 

Education; 
When the family moved to Pavia, Einstein stayed in Munich to finish his studies at the Luitpold 
Gymnasium. His father intended for him to pursue electrical engineering, but Einstein clashed 
with authorities and resented the school’s regimen and teaching method. In late summer 1895, 
at the age of sixteen, Einstein sat the entrance examinations for the Swiss Federal Polytechnic 
in Zurich. He failed to reach the required standard in several subjects, but obtained exceptional 
grades in physics and mathematics. In September 1896, he passed the Swiss Matura with mostly 
good grades (including a top grade of 6 in physics and mathematical subjects, on a scale of 
1-6), and, though only seventeen, enrolled in the four-year mathematics and physics teaching 
diploma program at the ETH Zurich. 

Patent office;
After graduating, Einstein spent almost two frustrating years searching for a teaching post, but 
a former classmate’s father helped him secure a job in Bern, at the Federal Office for Intellectual 
Property, the patent office, as an assistant examiner. He evaluated patent applications for 
electromagnetic devices. With a few friends he met in Bern, Einstein started a small discussion 
group, self-mockingly named “The Olympia Academy”, which met regularly to discuss science 
and philosophy. Their readings included the works of Henri Poincaré, Ernst Mach, and David 
Hume, which influenced his scientific and philosophical outlook.

Academic career;
On 30 April 1905, Einstein published four groundbreaking papers, on;

• The photoelectric effect
• Brownian motion
• Special relativity
• The equivalence of mass and energy 

Nobel Prize;

In 1921, Einstein was awarded the Nobel Prize in Physics for his 
explanation of the photoelectric effect, as relativity was considered still 
somewhat controversial. 

Emigration to U.S. in 1933
In February 1933 while on a visit to the United States, Einstein decided 
not to return to Germany due to the rise to power of the Nazis under 
Germany’s new chancellor. He visited American universities in early 
1933 where he undertook his third two-month visiting professorship at 
the California Institute of Technology in Pasadena. 

Other scientists also fled to America. Among them were Nobel laureates 
and professors of theoretical physics. 

World War II and the Manhattan Project
In 1939, a group of Hungarian scientists that included emigre physicist 
Leó Szilárd attempted to alert Washington of ongoing Nazi atomic bomb 
research. The group’s warnings were discounted. Einstein and Szilárd, 
along with other refugees such as Edward Teller and Eugene Wigner, 
“regarded it as their responsibility to alert Americans to the possibility 
that German scientists might win the race to build an atomic bomb, 
and to warn that Hitler would be more than willing to resort to such 

a weapon In the summer of 1939, a few months before the beginning 
of World War II in Europe, Einstein was persuaded to lend his prestige 
by writing a letter with Szilárd to President Franklin D. Roosevelt to 
alert him of the possibility. The letter also recommended that the U.S. 
government pay attention to and become directly involved in uranium 
research and associated chain reaction research.

The letter is believed to be “arguably the key stimulus for the U.S. 
adoption of serious investigations into nuclear weapons on the eve of 
the U.S. entry into World War II”. President Roosevelt could not take 
the risk of allowing Hitler to possess atomic bombs first. As a result of 
Einstein’s letter and his meetings with Roosevelt, the U.S. entered the 
“race” to develop the bomb, drawing on its “immense material, financial, 
and scientific resources” to initiate the Manhattan Project. It became 
the only country to successfully develop an atomic bomb during World 
War II.

In fact, he urged the Western powers to prepare themselves against 
another German onslaught in 1954, a year before his death, Einstein 
said to his old friend, Linus Pauling, “I made one great mistake in my life 
— when I signed the letter to President Roosevelt recommending that 
atom bombs be made; but there was some justification — the danger 
that the Germans would make them”. 

His death
He was preoccupied with his relativity theory during his years, however 
in early 1950s his health deteriorated gradually until he passed away on 
17 April 1955. His funeral was very simple with very the attendance of 
very few people, as per his will  

Albert Einstein was born in Ulm, Germany, on 14 March 1879. His father was Hermann Einstein, a salesman 
and engineer. His mother was Pauline Einstein. In 1880, the family moved to Munich. He loved music and 
learned playing violin when he was only 6-year-old and become a professional musician when he was just 
14-year-old. 
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Sheikh Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Dubai 
Deputy Ruler, recently honored Dr. Abdul Rahman Al Harithy, 
Head of Rasco Financial Accounts Section, for winning Sheikh 
Rashid Award for Academic Excellence, presented to UAE 
nationals Ph.D. holders.

Sweet, Sweet, Sweet… 
By:  Sadiq A. Salam

A friend of mine was very shocked to learn that he was diagnosed as having diabetes; to get such a disease at his early 
40’s! thinking that he is still young. Ironically, this “young” man has an overweight body composed of heaps of fats. 

I told him that my father has never been diagnosed as diabetic until he was over 60-year-old and my grandfather has 
never had diabetes until he passed away, as he had never got the “honor” of meeting our village doctor. I was told that 
he used to avoid doctors as if they have the seven-year itch, scabies, or as Jerry runs away from Tom. My grandfather 
has never seen sugar packs in his life. I was told that he used to use ground dates with tea after each meal. I think that 
our fellow villagers would have unanimously elected my grandfather to represent them in the double trap event of 
London Olympics Games, off course for 1948 for his great skill in aiming a handful of the ground dates to his mouse 
from almost half meter away,  without a single bit of it falling onto the ground.

My grandmother, on the other hand, had meticulously followed the English proverb  “The way to a man’s heart is 
through his stomach”.  She had never allowed her husband “i.e.: my grandfather” to have food that she didn’t cook. She 
used to prepare for him special “fast foods” recipe packs and carefully  fasten it on the backside of his donkey’s saddle 
before he starts his daily trip to his farm or the village marketplace. 

 I came to know that my grandmother used to wake up before all people of our village, and even before cocks to start 
to her routine household duties without complaining and goes to bed as soon as she performs the Isha prayer.     

Should my grandmother had over lived to  listen to the Arab pop star Kazim Al Sahir singing the following verses of the 
legendary late poet Nazar Gabbani,  she would not have thought that the word “sweet” would be a valid  description 
for her as she had never heard it in her life: 

If one day passes without I saluting you by saying;
“Have a nice “sweet” morning” 
Please don’t be disturbed if I remained silent and stupor 
Don’t consider that I have changed my mind
Because If I didn’t say “I love you” 
That means “I love you more”
Have a nice” sweet” morning 

“Sow a thought and you 
reap an action; sow an 
act and you reap a habit; 

sow a habit and you 
reap a character; sow a 
character and you reap a 

destiny.”   
Emerson, Ralph Waldo

Wisdom quote

Entertrainment
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Congratulations

Our colleague Maryam Al Bisher, Supply Department, got two certificates in 
graphology, the pseudoscientific study and analysis of handwriting, and hypnosis 
from France. Congratulations Maryam we wish you all the best.

We congratulate our colleague Ahmed 
Issa Al Mansoori, Projects Department, 
getting married, best wishes 

Story

Academic ExcellenceAcademic Excellence

Kelna UAE Society honored the Tanker 
Filling Stations Section for the unlimited 
support provided by section to the 
society in organizing Tayybah Camel 
Beauty Festival, well done.

Hessa

Hamdan
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·    Owf Al Hamadi, HR Department, twins 
(Hamdan & Hessa)

·    Sultan Al Ali, PR Section, (Salamah)
·     Eman Khoury, HR Department, (Khalid)
·     Hamad Ogail, HR Department, (Hessa)



Hodja
The Hodja and His Eight Donkeys

The Hodja had eight donkeys; he mounted one of them. At the 

end of his ride he counted them, but he saw only seven. He forgot 

the one he was sitting on. After dismounting he counted eight. 

This so confused him that he asked a passerby, “Earlier there were 

only seven, but now there are 

suddenly eight!” 

“The one you were sitting on 

brought the number to eight.” 

The Hodja answered, “But how 

was I to see what I had on my 

behind?” 

Connections
Connect without crossing lines from point to bulb, restricted 

one connection only
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