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كلمـــة املدير العام بالإنابة

عزيزي القارئ 

مرحبًا بكم يف العدد اخلام�س ع�شر من جملة توزيع 

للتوزيع  اأبوظبي  �شركة  اإطالق  مع  يتزامن  الذي 

ياأتي  والذى  ال�شالمة  ثقافة  نحو  التحول  لربنامج 

بيئة  لتوفري  لل�شركة  اال�شرتاتيجية  اخلطة  �شمن 

اآمنة وخالية من احلوادث وي�شتمر تطبيقه ملدة  عمل 

خم�س �شنوات تنتهي بخلو كل مواقع العمل التابعة لنا من 

كافة اأ�شكال احلوادث ونرجو من اجلميع احلر�س على تنفيذ 

مكونات هذا الربنامج. 

وفيما يتعلق بتنفيذ خمرجات امللتقى االأول للمهند�شني، الذي عقد يف �شهر مايو املا�شي، فقد اتخذت االإدارة 

العليا لل�شركة العديد من اخلطوات يف هذا ال�شدد من اأهمها اعتماد اآلية جديدة للرتقيات تعقد اجتماعات 

الرتقيات وغري  تو�شح م�شتحقي  ك�شوفات  رفع  ثم  الرتقيات  ب�شوؤون  يتعلق  ما  ملناق�شة كل  ا�شبوعني  دورية كل 

امل�شتحقني واالأ�شباب وراء ذلك اإىل مدراء الدوائر اأول باأول العتمادها. 

التنظيمي  الهيكل  ت�شكيل  باالأعمال اال�شت�شارية الإعادة  يونغ” للقيام  اآند  “اإيرن�شت  التعاقد مع �شركة  كما مت 

لل�شركة ور�شم الدور الذي تلعبه كل اإدارة ومراجعة الو�شف الوظيفي لكل املوظفني وتقييم الوظائف ف�شاًل عن 

و�شع معايري رفع الكفاءة كما يجري العمل على قدم و�شاق يف رفع ن�شبة التوطني بني العاملني يف ال�شركة يف 

املجالني الفني واالداري. ومت اإعداد مقر مركز التدريب الداخلي وتنظيم اأوىل الدورات التدريبية  فيه متهيدًا 

الفتتاحه ب�شورة ر�شمية يف القريب العاجل.

واأنت تطالع هذه العدد من املجلة يكون قد قطعنا �شوطًا كبريًا يف االإعداد للقاءات املراجعة النهائية للح�شول 

على �شهادة با�س 55، واملقرر عقدها خالل �شهر نوفمرب القادم، والتي ي�شكل احل�شول عليها خطوة كبرية 

لتح�شني اإدارة اأ�شولها االأ�شا�شية واال�شتفادة الق�شوى منها بدءًا من الرتكيب ثم الت�شغيل واإىل االإحالل.  

�شعيد حممد ال�شويدي

 

)ت�صرف كقائد فالقائد �حلقيقي لي�س باملن�صب بل 

بتفكريه وبطريقة عملة وباأهد�فه وغاياته �لنبيلة(

وم�صات من فكر حممد بن ر��صد

�لطاقة �لإيجابية

�ل�صبط و�لربط عنو�ن �لتقدم و�لنجاح

من �أقو�ل  �ل�صيخ خليفة

اأ�سرة التحرير   

فاطمة املرزوقي  �إ�صر�ف وت�صميم:   

ال�سادق اأحمد �ملحرر �ل�صحفي:   

�سيخه املناعي �ملحررة �ل�صحفية:   
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العجماين: ال�سيخ زايد كان 

ي�سجعنا على العمل بجد واجتهاد
اأجهزة دقيقة:

مبحطة  املقطرات  يف  للعمل  نقلي  مت  ثم  البعثة  من  عودتي  وبعد 

اأبوظبي يف امليناء يف ق�شم االأجهزة الدقيقة اإىل اأن اأ�شبحت م�شوؤواًل 

عنه حتى مت اغالق حمطة امليناء.

مبارك العجماين احد مواطني دولة المارات الذين عملوا يف قطاع املياه والكهرباء منذ فرتة مبكرة و�سهد مراحل تطور القطاع 

خطوة بخطوة حتت قيادة املغفور له باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان. جل�سنا مع العجماين يف حماولة لت�سجيل جزء 

من ذكرياته اجلميلة وخرجنا باحل�سيلة التالية:  

وظيفة:

اأنا مبارك العجماين من موالد عام 1941 وكنت اعمل مع عدد من 

ال�شيخ خليفة  ووجهنا  دا�س  “اأدما” يف جزيرة  �شركة  مع  زمالئي 

بن حممد اآل نهيان، رئي�س دائرة املياه والكهرباء يف ذلك الوقت، 

باالنتقال للعمل بالدائرة يف اأبوظبي ومت ذلك بالفعل بتاريخ 5 مايو 

1969 حيث عملت كم�شغل توربينات يف حمطة التوليد يف اأبوظبي، 
التي كانت يف موقع هيئة مياه وكهرباء اأبوظبي احلايل، براتب يبلغ 

800 درهم فقط. 

ظروف العمل:

ونعمل  كان اجلو حار جدًا  العمل �شعبة جدًا حيث  وكانت ظروف 

الثالثة  يف  وتنتهي  �شباحًا  ال�شابعة  ال�شاعة  تبداأ  ورديات  نظام  يف 

ظهرًا والثانية تبداأ ال�شاعة الثالثة وتنتهي ال�شاعة 11 لياًل ثم من 

11 لياًل ال�شاعة �شبعة �شباحًا وذلك لتنفيذ توجيهات ال�شيخ زايد 
بن �شلطان اآل نهيان، رحمه اهلل، ب�شرورة توفري املياه والكهرباء يف 

كل االأوقات ودون انقطاع.

وظيفة ثابتة:

 وبتاريخ 1 يناير 1971 قرر ال�شيخ خليفة بن حممد، بتوجيهات من 

املرحوم ال�شيخ زايد، منحي وظيفة ثابتة براتب يبلغ 8000 درهم 

و�شاعدين كثريًا على  الزمان  مبلغ كبري مبقايي�س ذلك  وكان هذا 

اال�شتقرار مع عائلتي وتربية اأبنائي. 

تدريب: 

بن  زايد  ال�شيخ  اهلل  باإذن  له  املغفور  من  بتوجيهات  الدولة،  كانت 

العاملني  املوظفني  نهيان، حتر�س على تطوير مهارات  اآل  �شلطان 

االإجنليزية  اللغة  لتعلم  اخلارج  اإىل  اإر�شالهم  خالل  من  دائرة  يف 

واأخذ دورات تدريبية يف جمال املياه والكهرباء واالطالع على اأف�شل 

املمار�شات املتبعة يف اخلارج والعمل على تطبيقها داخل الدولة فقد 

قمت بزيارات لكل من اأملانيا ايطاليا ال�شويد واأ�شكوتلندا ويف عام 

التوربينات  ت�شغيل  على  للتدريب  اإ�شكتلندا  اإىل  ابتعاثي  مت   1974
الغازية لدى �شركة “جون براون”. 

رم�سان:

مل  حيث  اكمالها  رف�شت  ولكنني  اأ�شهر  �شتة  الدورة  مدة  كانت 

فقررت  رم�شان  �شهر  خالل  اأ�شرتي  عن  بعيدًا  البقاء  ا�شتطيع 

العودة بعد ثالثة اأ�شهر فقط.  

ذكريات
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الظاهري �شعيد بن عتيق وال�شيبة خمي�س الظاهري وغريهم 

الكثريون الذين كان لهم دور يف تطوير قطاع املياه والكهرباء.

الهوايات:

بقية  ويق�شي  اأ�شرته  الوقت مع  العجماين ق�شاء معظم  يحب 

وقته يف العزبة اخلا�شة به، ويقول: “اأحب البقاء و�شط اأفراد 

اأ�شرتي واحفادي واأق�شي بقية الوقت يف العزبة التي اأ�شعر فيها 

باال�شتجمام والراحة التامة”. 

حياة �سحية: 

منزله  يف  واخل�شروات  الفواكه  بزراعة  العجماين  يقوم 

واخل�شروات  الفواكه  اأحب  “ال  الأنه:  اأ�شرته  ال�شتهالك 

واملخ�شبات  باالأ�شمدة  مزروعة  الأنها  االأ�شوق  يف  املعرو�شة 

الكيميائية ال�شارة باجل�شم وال�شحة”. 

الأ�سرة: 

للعجماين ثمانية اأوالد ذكور وثالثة بنات بع�شهم متزوج ولديه 

ثمانية احفاد. 

كلمة للعاملني...

والكهرباء  املياه  قطاع  يف  العاملني  من  الأبنائك  تقول  ماذا 

اليوم؟ “اأدعوهم جميعًا اإىل العمل بجهد وبروح عالية من اأجل 

هذا الوطن الذي عملنا نحن، حتت قيادة املرحوم ال�شيخ زايد 

بن �شلطان اآل نهيان، على تطويره يف اأ�شعب املراحل مما جعل 

االمارات اليوم يف م�شاف الدول املتقدمة واملتطورة”. 

ال�سيخ زايد:

بنف�شه  يتفقد  كان  اهلل،  رحمه  زايد،  ال�شيخ  اإن  العجماين  يقول 

يوؤدون  اجلميع  واأن  فيها  العاملني  على  ويطمئن  العمل  مواقع  كل 

بجد  العمل  على  وي�شجعنا  املطلوبة  بال�شورة  ومهامهم  واجباتهم 

واجتهاد.

�سخ�سيات: 

خالل  من  كثريًا  بي  اأثرت  التي  ال�شخ�شيات  من  العجماين  يقول 

زايد  ال�شيخ  املرحوم  اأواًل  هنالك  والكهرباء  املياه  دائرة  يف  عملي 

و�شبيب  نهيان  اآل  حممد  بن  �شرور  ولل�شيخ  نهاين،  اآل  �شلطان  بن 
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بالدولة التي تطبق هذا الربنامج واملعمول به من قبل العديد من كربيات ال�شركات العاملة يف جمال 

النفط والغاز يف العامل وناأمل يف اأن يفتح املجال اأمامنا حتو التميز يف ال�شالمة وال�شحة واملهنية”. 

 Parsons Brinckerhoff ”واأ�شاف �شالم: “مت التعاقد مع �شركة “بار�شون�س براينكرهوف

للعمل معنا على تنفيذ الربنامج الذي ي�شتمر ملدة خم�س �شنوات يتم خالل ال�شنة االأوىل تقييم الو�شع 

احلايل وقيا�س ال�شلوك املتبع من قبل ال�شركة والعاملني فيها جتاه ق�شايا ال�شالمة وال�شحة املهنية 

وحتديد نقاط ال�شعف يف ذلك وو�شع برامج تدريبية ثم ال�شروع يف تنفيذ اخلطة خالل ال�شنة الثانية 

و�شواًل خللو مواقع ال�شركة من احلوادث بحلول ال�شنة اخلام�شة”. 

موظفي  جميع  لدى  واملفاهيم  الثقافة  يف  للتغيري  نواه  يكون  �شوف  الربنامج  “هذا  �شالم:  واأ�شاف 

ال�شركة، من القيادات العليا اىل ا�شغر موظف، نحو اعتبار ال�شالمة وال�شحة املهنية قيمة حتى يقوم 

اجلميع مب�شوؤولياتهم نحو حماية اأنف�شهم وغريهم يف مواقع العمل”. 

و�شهدت مواقع ال�شركة خالل ال�شنوات املا�شية انخفا�شًا كبريًا يف االإ�شابات واحلوادث املتعلقة مبواقع 

العمل وذلك بف�شل االإجراءات املتبعة يف ال�شركة يف جمال ال�شالمة وال�شحة املهنية وذلك رغم التو�شع 

الكبري الذي �شهدته �شبكة ال�شركة واالرتفاع الكبري يف عدد امل�شاريع التي تقوم بتنفيذها.

زيارات امليدانية:

 Parsons ”وقام ق�شم ال�شحة وال�شالمة والبيئة واجلودة، بدعم من �شركة “بار�شون�س براينكرهوف

لاللتقاء  بال�شركة  العمل  ومواقع  اأق�شام  ملختلف  ميدانية  جوالت  برنامج  بتنفيذ   ،Brinckerhoff
مبا�شرة بالعاملني فيها بغر�س تعريفهم بالربنامج والهدف من تنفذه واأخذ اآرائهم حول فاعلية نظم و 

ثقافة ال�شالمة املتبعة من قبل ال�شركة. 

وقامت فرق العمل املكلفة باجلوالت بتقدمي حما�شرات موجهه للفنيني والعمال امل�شتهدفني لتوعيتهم 

باأهداف الربنامج ثم توزيع ا�شتبيان ورقي لهم مللئه بهدف التعرف على مدى ا�شتيعابهم الإجراءات 

ال�شالمة واآرائهم حول ما هو مطبق منها واملقرتحات التي لديهم لتطويرها. 

اإطالق برنامج

“التحول نحو ثقافة ال�سالمة” 
الو�سول اإىل مواقع خالية من احلوادث خالل خم�س �سنوات

اأعلنت �سركة اأبوظبي للتوزيع عن اإطالق برنامج التحول نحو ثقافة 

لتوفري  لل�سركة  ال�سرتاتيجية  اخلطة  �سمن  ياأتي  والذى  ال�سالمة 

بيئة عمل اآمنة وخالية من احلوادث.

ويقول املهند�س �شيد �شالم: ان هذه املرحلة من امل�شروع تعد اخلطوة الثانية من مرحلة تقييم الفجوة 

يف ثقافة ال�شالمة بال�شركة و التي بداأت باال�شتبيان االإلكرتوين هدفنا من هذه املرحلة للتعرف على 

اآراء الفئات التي ال تتعامل ب�شورة مبا�شرة مع �شبكة االإنرتنت من فنيني وعمال لدى ال�شركة واملقاولني 

حول اجراءات ال�شالمة املتبعة من قبلنا واآرائهم حولها باالإ�شافة اىل تقييم العمل على ار�س الواقع 

بغر�س حتليل واأوجه ال�شعف والقوة فيها وبالتايل العمل على معاجلتها ح�شب اأهداف برنامج التحول 

نحو ثقافة ال�شالمة”. 

�شالم:  ويقول  والغربية”.  وال�شرقية  “املركزية  الثالث  اجلغرافية  املناطق  امليدانية  اجلوالت  �شملت 

“ا�شتهدفنا من خالل اال�شتبيان الورقي و االإلكرتوين للو�شول اإىل اأكرث من 1000 م�شتطلع ولذلك مت 
اإعداده باللغتني العربية واالجنليزية وا�شطحبت فرق العمل معها مرتجمني بعدد من اللغات االآ�شيوية 

قبل  من  املتبعة  وال�شلوكيات  واملمار�شات  االأنظمة  وتقييم  درا�شة  الربنامج  وي�شمل 

القوة  نقاط  وحتديد  املهنية  وال�شحة  ال�شالمة  يخ�س  فيما  لديها  واملوظفني  ال�شركة 

اجلميع  لدى  املن�شود  التغيري  اإحداث  ل�شمان  الالزمة  االآليات  وو�شع  فيها  وال�شعف 

جتاههما باعتبارهما من القيم االأ�شا�شية لل�شركة وم�شوؤولية اجلميع.

وقال �شعادة �شعيد ال�شويدي، املدير العام لل�شركة باالإنابة،: “ اإن هذا الربنامج ياأتي 

�شمن خطة ال�شركة اال�شرتاتيجية وجهودها نحو تغيري الثقافة املوؤ�ش�شية نحو االف�شل، 

اجلميع  نوجه  وبالتايل  ال�شركة  واولويات  قيم  من  هي  املهنية  وال�شحة  وال�شالمة 

املوظفني لدى �شركة اأبوظبي للتوزيع ولدى املقاولني وكل من له عالقة عمل مع ال�شركة 

باأن  روؤيتنا  حتقيق  وبالتايل  الربنامج  هذا  الإجناح  العمل  فريق  مع  الفاعلة  امل�شاركة 

ن�شبح من ال�شركات الرائدة يف جمال خدمات توزيع املاء والكهرباء واأن تكون مراقع 

العمل لدينا خالية من احلوادث”.

باالإنابة:  واجلودة  والبيئة  ال�شالمة  و  ال�شحة  ق�شم  مدير  �شالم،  �شيد  املهند�س  وقال 

والكهرباء  املياه  جمال  يف  العاملة  ال�شركات  اأوىل  هي  للتوزيع  اأبوظبي  �شركة  “تعترب 

تقرير
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ل�شمان احل�شول على اأف�شل النتائج املرجوة منه”.  

فريق  اع�شاء  مع  الفردية  االجتماعات  من  عدد  عقد  ذلك  تلى  و 

ال�شالمة  اجراءات  يف  اآرائهم  على  للتعرف  لل�شركة  العليا  االدارة 

املتبعة يف ال�شركة. 

برنامج تغيري ال�سلوك

خماطر قاتلة

الأماكن املحظورة: 

املحظور  لالإمكان  للدخول  ت�شاريح  الإ�شدار  نظام  تطبيق  يجب 

اأ�شخا�س  وتوفر  اجلوية  االختبارات  ذلك  وي�شمل  فيها  الدخول 

مدربون وكافة االحتياطات الالزمة للتعامل مع احلاالت الطارئة.

الرافعات:

بوا�شطة  ُتدار  اأن  على  جيدة  ب�شورة  الرافعات  كل  اإعداد  يجب 

اأ�شخا�س يتمتعون باخلربة واملعرفة ويعملون حتت اال�شراف. 

ال�سعق بالكهرباء: 

العمل  يف  ال�شروع  قبل  الكهرباء  م�شادر  كافة  واختبار  عزل  يجب 

عليها. 

القو�س الكهربائي اأو قو�س التفريغ:

جهاز  اأي  من  بالقرب  العمل  عند  العزل  و�شائل  كافة  توفر  يجب 

كهربائي مو�شول بالتيار 

احلرائق: 

يجب توفر اأجهزة اإطفاء احلرائق يف كل املكاتب ومواقع العمل

العمل  يف مكان منعزل:

تاأكد من توفر كافة و�شائل االت�شال والنقل والتعامل مع احلاالت 

الطارئة خالل عمل الفرد يف مكان منعزل اأو بعيد

اأعمال احلفر: 

احلفر  اأماكن  لتحديد  املو�شوعة  االإجراءات  باتباع  االلتزام  يجب 

انهيارات  حدوث  احتماالت  كافة  ملقابلة  منا�شب  حاجز  وتوفر 

اأر�شية 

املعدات املتحركة:

واالآليات  املعدات  ف�شل  يجب 

مواقع  يف  االأفراد  عن  املتحركة 

ب�شورة  وتخزينها  العمل 

باأفراد  واال�شتعانة  جيدة 

ب�شكل  ومدربني  موؤهلني 

جيد لت�شغيلها 

قيادة ال�سيارات: 

يجب االمتناع عن ا�شتخدام اأجهزة الهاتف املتحرك اأثناء القيادة 

ويجب �شيانة ال�شيارات واالآليات ب�شكل جيد للتاأكد من �شالحيتها 

لال�شتخدام يف كل االأوقات 

العمل يف الأماكن املرتفعة: 

يجب و�شع حاجز منا�شب وتطبيق كافة اجراءات احلماية ملقابلة 

احتماالت �شقوط �شخ�س اأو مواد اأو معدات من مكان مرتفع.

مقابلة
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�سعبة تعبئة �سهاريج املياه: اإدارة وت�سغيل حمطات تعبئة �سهاريج املياه
توحيد لون �سهاريج نقل املياه ال�ساحلة لل�سرب باللون الأبي�س وخط اأزرق حميط

تقوم �شعبة �شهاريج املياه، التابعة لدائرة خدمة العمالء، باإدارة 

واملقامة  لل�شركة  التابعة  املياه  �شهاريج  تعبئة  حمطات  وت�شغيل 

العامة  ال�شبكة  نطاق  خارج  الواقعة  واملن�شئات  املزارع  خلدمة 

احلرائق  مثل  الطارئة  احلاالت  يف  الطلب  وتغطية  املياه  لتوزيع 

وقطوعات املياه.  

اأي�شًا  ال�شعبة  “تتوىل  ال�شعبة:  رئي�س  النعيمي،  داوود  فهد  ويقول 

مهمة مراقبة كافة االأن�شطة املتعلقة بنقل مياه ال�شرب بال�شهاريج 

قبل  من  املو�شوعة  وال�شالمة  ال�شحة  ب�شروط  االلتزام  ل�شمان 

وفقًا  الكرام  لعمالئها  اخلدمات  اأف�شل  تقدمي  بهدف  ال�شركة 

لال�شرتاتيجية العامة لل�شركة وخطة اأبوظبي 2030”.    

واملفرق  اأبوظبي  ميناء  مناطق  على  املياه  تعبئة  حمطات  وتتوزع 

وم�شفح وبني يا�س واأم النار واخلتم وال�شمحة والباهية ف�شاًل عن 

املحطات اخلا�شة باملنطقة الغربية. 

“قررت ال�شركة توحيد لون �شهاريج نقل املياه  وي�شيف النعيمي: 

بها  اأزرق حميط  االأبي�س مع وجود خط  باللون  لل�شرب  ال�شاحلة 

وذلك لتميزها عن ال�شهاريج التي تنقل اأي اأنواع اأخرى من املياه 

2014 يف عدم  يناير  �شهر  منذ  ال�شركة  وبداأت  ال�شائلة.  املواد  اأو 

الت�شديق لل�شهاريج اجلديدة اأو اإعادة الت�شديق للقدمي منها اإال 

بعد االلتزام بالقرار اجلديد وحتى يتم الفراغ من طالء اجلميع 

باللون االأبي�س بحلول �شهر يناير عام 2015”.  

 2030 اأبوظبي  خطة  مع  مت�شيًا  اخلطوة  هذه  “تاأتي  واأ�شاف: 

حتى  باالإمارة  والكهرباء  املياه  قطاع  تنظيم  اإعادة  واملت�شمنة 

بف�شل  ت�شهدها  التي  والعمرانية  االقت�شادية  الطفرة  مع  يتواكب 

ال�شيا�شات احلكيمة التي تبنيتها قيادتنا الر�شيدة”.

اللون  “يتميز  النعيمي:  قال  االأبي�س،  اللون  اختيار  داللة  وحول 

فرتة  خالل  خ�شو�شًا  عليه،  التعرف  و�شهولة  بالنظافة  االأبي�س 

التعرف  امل�شتهلكني، على  ي�شاعد اجلميع، وخ�شو�شا  الليل، وهذا 

على �شهاريج نقل املياه ال�شاحلة لل�شرب عن بقية اأنواع ال�شهاريج 

وبالتايل امل�شاهمة يف �شبط املخالفات عرب االإبالغ الفوري عنها”.

اللون  هو  االأبي�س  اللون  اأن  اأي�شًا  لنا  “تالحظ  النعيمي:  واأ�شاف 

الغالب على ال�شهاريج امل�شدقة من قبل ال�شركة وهذا ي�شاعد على 

حاالت  وتقليل  ال�شهاريج  هذه  ا�شحاب  على  املايل  العبء  تقليل 

الت�شرر من القرار اجلديد”.

تتمثل اأهم املخالفات التي ترتكبها اجلهات املالكة ل�شهاريج نقل 

التعبئة  اأو  املياه من �شهريج الآخر  لل�شرب يف نقل  ال�شاحلة  املياه 

من م�شادر غري م�شروعة، مثل ال�شبخات اأو امل�شاكن اخلا�شة، اأو 

للموارد  يعترب هدرًا  الآخر مما  نقلها من مكان  اأثناء  املياه  ت�شرب 

ويوؤدي لالإ�شاءة للمظهر احل�شاري لالإمارة وخمالفة لقواعد ال�شري 

واملرور، وتقع اأغلب هذه املخالفات خالل اأوقات الليل وب�شكل خا�س 

خالل عطلة نهاية االأ�شبوع.

اأو  للعمل  ال�شنوي  الت�شريح  انتهاء  يف  االأخرى  املخالفات  وتتمثل 

ال�شالمة  مالب�س  ارتداء  عدم  ال�شالمة،  باإجراءات  االلتزام  عدم 

من قبل العاملني على ال�شهريج مثل اخلوذة واحلذاء، ف�شاًل عن 

احلالة امليكانيكية لل�شهريج.  

نحو  لل�شركة  التابعة  املناطق  يف  العاملة  ال�شهاريج  عدد  ويبلغ 

باالإمارة  املرور  قبل جهات  ترخي�شها من  يتم   وال  5000 �شهريج 
اإال بعد فح�شها من قبل ال�شركة واحل�شول على �شهادة منها تفيد 

وجود  عدم  لل�شرب،  ال�شاحلة  املياه  حلمل  ال�شهريج   ب�شالحية 

بكرتيا بها اأو غريها من امللوثات، واأن ال تتجاوز حمولته اأكرث من 6 

األف غالون من املياه.

املياه  لتوفري  مبا�شر  ب�شكل  70 �شهريج  نحو  باإدارة  ال�شركة  وتقوم 

للمناطق التي ال تغطيها �شبكة توزيع املياه اخلا�شة بها، مثل املزارع 

من  للمياه  املفاجئ  االنقطاع  حاالت  مقابلة  اأو  النائية،  واملناطق 

حوادث  مثل  الطارئة  احلاالت  معاجلة  يف  امل�شاهمة  اأو  امل�شاكن 

احلريق. 

العمل  “يجري  النعيمي:  يقول  لل�شركة،  امل�شتقبلية  وحول اخلطط 

على و�شع اأرقام مت�شل�شلة خا�شة بال�شهاريج تو�شع يف مكان بارز 

مرتكبي  على  والتعرف  ال�شبط  �شرعة  وبالتايل  �شهريج  كل  يف 

املخالفات املذكورة من اأ�شحاب ال�شهاريج”. 

ال�شهاريج  تعبئة  لتمديد عمل حمطات  ن�شعى  اأننا  “كما  وي�شيف 

باملياه خالل عطلة نهاية االأ�شبوع وذلك للم�شاهمة يف احلفاظ على 

اأ�شعار املياه واحلد من ارتفاع اال�شعار من قبل بع�س اجلهات حيث 

يرتاوح �شعر املياه لدينا من 5 اإىل 10 درهم لكل األف غالون بينما 

مببلغ  جالون   5000 �شعة  ال�شهريج  حمولة  ببيع  البع�س  يقوم 

يرتاوح من 300 اإىل 500 درهم”.
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تعرفة جديدة للمياه والكهرباء

الزيادة تهدف لرت�سيد ا�ستهالك املياه والكهرباء

اأعلن مكتب التنظيم والرقابة موؤخراً عن تعرفة جديدة للمياه والكهرباء يف اإمارة اأبوظبي والهدف من تطبيقها هو رفع الوعي لدي 

النا�س باأهمية موردي املياه والكهرباء وامل�ساهمة يف حتقيق التنمية امل�ستدامة لإمارة اأبوظبي مل�سلحة الأجيال القادمة ووفقًا لـ”خطة 

اأبوظبي 2030”. ومن املتوقع اأن توؤدي الزيادة يف اأ�سعار املياه والكهرباء خلف�س وتر�سيد ال�ستهالك وبالتايل تقليل الب�سمة البيئة لالإمارة 

والدعم الذي تقدمه احلكومة لهذا القطاع.  

يف  لتظهر   2015 يناير  من  االأول  تاريخ  من  اعتبارًا  اال�شتهالك  على  اجلديدة  التعرفة  و�ُشتطبق 

الفواتري التي �شت�شدر يف االأول من فرباير 2015، ح�شب ت�شريحات مكتب التنظيم والرقابة. 

اعتمادًا على  اأ�شعارًا خمتلفة حُتدد  تت�شمن  اأنها  التعرفة اجلديدة يف  الرئي�شي يف  امللمح  ويتمثل 

�شقق  يف  ي�شكنون  الذين  للوافدين  فبالن�شبة  اأكرث.  �شيدفع  اأكرث  ي�شتهلك  فمن  اال�شتهالك  حجم 

ازدادت تعرفة املياه لهم باأكرث من ال�شعف من 2.2 درهم لكل 1000 لتري اإىل 5.95 درهم وذلك 

اإذا زاد اال�شتهالك عن ذلك. وتبلغ  700 ليرت يف اليوم و�شريتفع ال�شعر  ملن يبلغ ا�شتهالكه حتى 

تعرفة املياه 5.95 درهم بالن�شبة للوافدين املقيمني يف فيلل اإذا بلغ ا�شتهالكهم حتى 5000 ليرت 

يف اليوم. 

اأن املياه يتم توفريها للمواطنني جمانًا يف الوقت احلايل فاإن التعرفة اجلديدة ن�شت على  ومبا 

بيعها لهم ب�شعر 1.7 درهم لكل األف ليرت للمقيمني منهم يف �شقق وبلغ ا�شتهالكهم 700 ليرت يف 

اليوم ومبلغ 1.89 اإذا زاد اال�شتهالك عن ذلك. 

بالن�شبة للمواطنني املقيمني يف فلل فاإنهم �شيدفعون التعرفة االأقل اإذا كان اال�شتهالك اأقل من 7000 ليرت 

يف اليوم والتعرفة االأعلى عن كل ما يزيد على ذلك من اال�شتهالك. 

يبلغ  للذين  فل�س   21 اإىل  �شاعة  للكيلوواط  فل�س   15 من  للوافدين  بالن�شبة  الكهرباء  تعرفة  وارتفعت 

ا�شتهالكهم اليومي حتى 20 كيلوواط �شاعة اإذا كانوا مقيمني يف �شقق اأو فلل. 

و�شتبقى تعرفة املواطنون املقيمون يف �شقق كما هي عليه يف الوقت احلايل، وهو مبلغ 5 فلو�س للكيلوواط 

اليوم  يف  �شاعة  كيلوواط   400 وعن  اليوم  يف  �شاعة  كيلوواط   30 عن  ا�شتهالكهم  يزيد  مل  اإذا  �شاعة، 

بالن�شبة ل�شكان الفلل. وتبلغ تعرفة اأي ا�شتهالك يزيد عن ذلك 5.5 فلو�س للكيلوواط �شاعة. 
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و�شع  يف  العمل  تنفيذ  كيفية  ملناق�شة   2014 اأكتوبر   19 املوافق  االأحد  يوم  يف  اجتماعًا  الفريق  وعقد 

اال�شرتاتيجية والنتائج املتوقعة واالطالع على اآراء ومقرتحات اجلميع حول ذلك. ومن املقرر عقد عدد 

و�شيتم  اال�شرتاتيجية.  للم�شاهمة يف و�شع  لل�شركة  التابعة  واالأق�شام  االإدارات  العمل مع كافة  ور�س  من 

خاللها الرتكيز على �شرح اال�شرتاتيجية و�شمان م�شاركة اجلميع يف و�شعها وتبنيها.

االدارة  اأع�شاء  بح�شور   2014 اأكتوبر   20 االأثنني  بتاريخ  الغربية  املنطقة  ور�شة عمل يف  اأول  ومت عقد 

العليا لل�شركة وفرق عمل اال�شرتاتيجية يف املنطقة الغربية باالإ�شافة لال�شت�شاريني من �شركة “جي بي 

اإ�شرتاتيجيز”  GP Strategies وجمموعة جامعة اأبوظبي للمعارف.

االأ�شا�شية  والقيم  الروؤية  ملناق�شة  الفر�شة  امل�شاركني  ملنح  عمل  جمموعات  عقد  الور�شة  خالل  ومت 

باإتاحة  امل�شاركون  وا�شاد  اال�شرتاتيجية.  ومبادراتها  واأهدافها  لل�شركة  اال�شرتاتيجية  واخلارطة 

الفر�شة لهم للم�شاركة يف و�شع اال�شرتاتيجية واالإدالء باآرائهم حولها. ووعد اجلميع بالعمل على 

تبني الكثري ما تعلموه خالل الور�شة بهدف تطوير العمل وامل�شاهمة يف اجناح اأعمال ال�شركة. 

ال�سروع يف و�سع ا�سرتاتيجية 2019-2015

بد�أت جلنة �لت�صيري �ملكونة من فريق �لإد�رة �لعليا لل�صركة، حتت ��صر�ف ومتابعة �صعادة �صعيد 

حممد �ل�صويدي، �ملدير �لعام بالإنابة، يف و�صع ��صرت�تيجية �ل�صركة للأعو�م 2019-2015. 

اأخبار
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وقالت املهند�شة �شمرية ح�شن العلي، رئي�شة ال�شعبة: “مت اإ�شافة كل من املهند�س خالد منيف اجلابري 

واملهند�س اأحمد املرزوقي، اللذان كانا يعمالن كمهند�شي  ت�شغيل بال�شركة، للعمل يف مركزي التحكم 

يف اجلهد املنخف�س واجلهد العايل التابعني لل�شركة ليتم اخ�شاعهم لتدريب مكثف على نظام ا�شكادا 

اإخ�شاع  “ومت  العلي:  واأ�شافت  دائمة”.  ب�شورة  للمركزين  ل�شمهما  متهيدًا  االأزمات  مع  والتعامل 

املهند�س نايف �شامل الكتبي، باعتباره خريج جديد، لدورة تدريبية يف املواقع اجتازها بنجاح متهيدًا 

لدجمه يف املركز الذي يجري تدريبه فيه االآن”.

وح�شر املهند�شون الثالث دورات تدريبية لدى عدد من ال�شركات املعتمدة ويف خمتلف اإدارات ال�شركة 

حتى يتمكنوا من اأداء الدور املناط بهم بال�شور املطلوبة، وتقول العلي: “ولكن التدريب الفعلي يتم من 

خالل وجودهم وعملهم يف املركز وتعاملهم مع االأزمات ب�شورة يومية”.   وحول م�شتوى الر�شا عن 

اأداء املهند�شني اجلدد، قالت العلي: “نحن را�شون متام الر�شى عن اأدائهم املتميز وجتاوبهم املمتاز 

العلي:  التي يتلقوها من خالل عملهم لدينا”. وا�شافة  ال�شريع لكل املعلومات واملهارات  وا�شتيعابهم 

اإدارة  مع  ون�شعى  التوطني  عملية  يف  لل�شري  لنا  وم�شجعة  املقايي�س  بكل  ناجحة  كانت  التجربة  “هذه 
املوارد الب�شرية ال�شتقطاب املزيد من خريجي اجلامعات من املهند�شني للعمل يف ال�شعبة ورفع ن�شبة 

التوطني بها”. 

ويقول املهند�س خالد منيف اجلابري، دبلوم هند�شة كهرباء: “اأنا �شعيد باالن�شمام للعمل يف مركز 

التحكم التي اأعتربها جتربة جديدة وممتعة بالن�شبة يل �شت�شيف يل الكثري من اخلربات واملهارات”. 

عمل اجلابري منذ التحاقه ب�شركة اأبوظبي للتوزيع يف عام 2006 يف ق�شم الت�شغيل بال�شركة مبدنية 

الكهرباء  �شبكة  على  االإ�شراف  لنا  يتيح  الأنه  حيوية  اأكرث  املركز  “العمل يف  ويقول:  يا�س.  وبني  زايد 

وبالتايل  عليها  واال�شراف  االأحمال  وتوزيع  وا�شالحها  واالأعطال  االنقطاعات  ومتابعة  ومراقبتها 

اأخذ �شورة عامة عن الو�شع فيها وهذا ما يجعلنا نلت�شق بالكثري من االأق�شام االأخرى مثل الطوارئ 

وال�شيانة والكابالت وغريها من االأق�شام”. 

ويقول املهند�س نايف �شامل معيوف الكتبي، بكالوريو�س هند�شة الكهرباء: “العمل يف املركز لي�س �شهاًل 

ولكنه ممتعًا يف نف�س الوقت ويحتاج ملهارة عالية يف اتخاذ القرار ال�شليم يف كل ما يتعلق بعمل ال�شبكة 

ونحن كلنا عزم على اكت�شاب اخلربة املنا�شبة  التي متكننا من اأداء كافة املهام املطلوبة منا على اأكمل 

وجه”. وي�شيف: “لي�س لدينا اأي م�شكلة يف العمل يف كل االأوقات، حيث  يجري العمل هنا طيلة االأربع 

والع�شرين �شاعة دون توقف، فذلك يعترب نوع من التغيري يف الروتني العمل املكتبي املعتاد”.  

اإىل مركز التحكم يف اجلهد املنخف�س الذي:  اإنه �شعيد باالن�شمام   ويقول املهند�س احمد املرزوقي 

فيه”.  العمل  خالل  من  التوفيق  واأمتنى  املهنية  حياتي  يف  جديدًا  حتديًا  “ي�شكل 

اأن�سم ثالثة من املهند�سني املواطنني موؤخراً للعمل يف �سعبة مركز حتكم التوزيع يف اأوىل اخلطوات نحو توطني القوى العاملة بهذه ال�سعبة 

الهامة وفقًا لال�سرتاتيجية التي اأعلنت عنها الإدارة العليا لل�سركة خالل امللتقى الأول للمهند�سني الذي ُعقد يف �سهر مايو املا�سي.   
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ان�سمام ثالثة مهند�سني مواطنني ل�سعبة مركز التحكم
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جمعية  مع  بالتعاون  اأبوظبي،  وكهرباء  مياه  هيئة  �شركات  احدى  للتوزيع،  اأبوظبي  �شركة  نظمت 

االإمارات للحياة الفطرية، يوم الثالثاء، املوافق 28 اأكتوبر 2014، ور�شة عمل حتت عنوان “املكتب 

امل�شتدام” بغر�س تعريف العاملني بال�شركة باأهمية اتباع املمار�شات املكتبية ال�شديقة للبيئة والتي 

توؤدي ال�شتدامة املوارد الطبيعية.

ومن خالل هذه الور�شة التفاعلية، تعرف املوظفون على اهم الق�شايا البيئية ومبادئ اال�شتدامة 

وكيفية تقييم وتر�شيد اال�شتهالك ب�شكل فعال مما يعود بالفائدة املالية والبيئية. وا�شتملت 

الور�شة، التي ا�شتمرت ليوم واحد، على حما�شرة حول التاأثريات ال�شارة للتغيري املناخي 

على حياتنا واأهمية تطبيق اال�شتخدام الفعال ملوارد املياه والطاقة ومعايري اال�شتدامة 

يف البيئة املكتبية، ف�شاًل عن تعريف امل�شاركني  باملوؤ�ش�شات الوطنية التي متكنت 

من حتقق مبداأ اال�شتخدام االأمثل ملوارد الطاقة يف خمتلف املرافق  التابعة لها. 

واطلع امل�شاركون يف الدورة اأي�شًا على املمار�شات التي ميكن اأن توؤدي خلف�س 

ا�شتهالك املياه والكهرباء يف البيئة املكتبية وتلقوا تدريبات عملية على �شكل 

واملياه  الطاقة  من  املكاتب  ا�شتهالك  احت�شاب  من  متكنهم  تعليمية  األعاب 

اأي�شًا تعريف اأع�شاء  والتعرف على الفوائد التي تعود علينا من ذلك. ومت 

املياه  من  ال�شركة  مكاتب  ا�شتهالك  خف�س  باأهمية  لل�شركة  العليا  االإدارة 

والكهرباء يف حت�شني االأداء العام للموؤ�ش�شة وخف�س التكاليف. 

�شكل  يف  الدورة  خالل  تلقوه  ما  تطبيق  اأهمية  على  اجلميع  ت�شجيع  ومت 

برامج وممار�شات يومية يف خمتلف املكاتب واملرافق التابعة لل�شركة مما 

يوؤدي خلف�س انبعاثات غاز الكربون ال�شارة بالبيئة والتكاليف الت�شغيلية 

وفواتري اال�شتهالك.

وقال �شعادة �شعيد حممد ال�شويدي، املدير العام ل�شركة اأبوظبي للتوزيع باالإنابة: “تاأتي هذه الور�شة 

�شمن اال�شرتاتيجية العامة لل�شركة الهادفة لتبنى التطوير املتكامل يف كافة جوانب العمل وبالتايل 

حتقيق التميز يف االأداء”. واأ�شاف: “يوؤكد قيام هذه الور�شة اأن �شركة اأبوظبي للتوزيع ال ت�شعى فقط 

اأبوظبي للتوزيع ترعى ال�ستدامة يف الأن�سطة املكتبية

خف�س ا�ستهالك املياه والكهرباء والأدوات املكتبية يف كافة اأن�سطة ال�سركة
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باملخت�سر

�لبويل �إثيلني:

ح�شر عدد من املهند�شني بال�شركة دورة تدريبة يف جمال تركيب و�شيانة 

 )HDPE( اأنابيب املياه امل�شنعة من مادة البويل اإثيلني العايل الكثافة

وذلك يف اأطار برنامج تدريبي ينظمه ق�شم املوارد الب�شرية واالإدارة.

�لإبد�ع و�لإلهام:

ُعقدت ور�شة عمل حملت عنوان “االإبداع واالإلهام” �شمن 

اجلهود الرامية لو�شع اال�شرتاتيجية الرقمية ل�شركة 

اأبوظبي للتوزيع. 

تر�شيد: 

قدم ال�شيخ و�شيم يو�شف حما�شرة حول تر�شيد املياه والكهرباء يف 

جمل�س التوا�شل مبدينة خليفة.

توعية: 

قامت معايل الدكتورة/ ميثاء �شامل 

ال�شام�شي، وزيرة دولة رئي�شية جمل�س اإدارة 

موؤ�ش�شة �شندوق الزواج، بجولة يف معر�س 

�شركة اأبوظبي للتوزيع يف املعر�س الوطني 

للتوعية املجتمعية واخلدمات االن�شانية »توعية 

.»2014
خز�نات: 

اأطلقت ال�شركة مبادرة لفح�س خزانات املياه اخلا�شة باملدار�س وذلك 

يف اإطار جهودها الهادفة لتوفري مياه �شاحلة لل�شرب باأعلى املوا�شفات 

العاملية واإبراز دورها االجتماعي.

متيز:

بداأت ال�شركة اال�شتعداد للم�شاركة يف مناف�شات جائزة التميز التي 

اأطلقتها الهيئة موؤخرًا عرب جمموعة كبرية من امل�شاريع واملبادرات 

املتميزة على م�شتوى ال�شركة وفرق العمل لديها واالأفراد.

�نذ�ر: 

مت تزويد عدد من �شيارات طوارئ الكهرباء باأجهزة انذار 

�شوتي و�شوئي لتمكينها من الو�شول ملواقع الطوارئ يف اأقل 

وقت. 

لتقدمي اأف�شل خدمات املياه والكهرباء لعمالئها ولكن يجب اأن يكون ذلك مقرونًا بتبني اأف�شل املمار�شات يف 

  . جوانب حماية البيئة وخف�س انبعاثات غاز الكربون االأمر الذي ال يتم اإال بخف�س اال�شتهالك ب�شكل عام”

ا�شتخدام  عرب  املكتبية  اأن�شطتها  كافة  يف  اال�شتدامة  مبداأ  تطبيق  على  للتوزيع  اأبوظبي  �شركة  وحتر�س 

االأجهزة املر�شدة ال�شتهالك املياه والطاقة ف�شال عن احلد من ا�شتخدام االأدوات املكتبية مبختلف اأنواعها 

االإلكرتونية وحتر�س  االأنظمة  لل�شركة عرب  الداخلية واخلارجية  املكاتبات  ن�شبة عالية من  االآن  تتم  حيث 

ال�شركة على توجيه املوظفني لديها لعدم اللجوء لطباعة امل�شتندات اإال يف حالة ال�شرورة الق�شوى.   

 كما اأن ن�شبة عالية من الفواتري التي ت�شدرها ال�شركة ب�شورة �شهرية قد مت حتويلها للموقع االإلكرتوين 

اخلا�س بها اأو عرب ر�شائل الربيد االإلكرتوين اأو الر�شائل الن�شية الق�شرية اأو من خالل مركز االت�شال 

التابع لل�شركة وت�شعى ال�شركة يف امل�شتقبل لال�شتعانة مبواقع التوا�شل االجتماعي املختلفة الإي�شال الفواتري 

لعمالئها.

وتقوم ال�شركة كذلك بالتخل�س من االأوراق وامل�شتندات القدمية لديها بطريقة �شديقة للبيئة واآمنة عرب 

اإىل امل�شاركة يف خمتلق املنا�شبات الوطنية والعاملية  اال�شتعانة بال�شركات املتخ�ش�شة يف ذلك باالإ�شافة 

الداعية حلماية البيئة مثل �شاعة االأر�س واليوم العاملي للبيئة ويوم عمل بدون اأوراق. 

ا�شتهالك  تر�شيد  ثقافة  لن�شر  الهادفة  والربامج  الفعاليات  من  العديد  تنظيم  على  اأي�شًا  ال�شركة  وتعمل 

املياه باعتبارهما من اأهم املوارد الطبيعية وذلك من خالل متليك م�شتهلكيها حقائق حول احلجم الكبري 

لال�شتهالك يف االإمارة، مقارنة ببقية دول العامل، والدعم الكبري الذي توفره حكومة اأبوظبي لهذا القطاع، 

والذي يتجاوز مبلغ 17 مليار درهم �شنويًا، ف�شاًل عن االآثار ال�شارة ل�شناعة حتلية املياه وتوليد الكهرباء 

على البيئة من حولنا. 

وتعليقًا على الور�شة، قالت باوال فرييرا، مدير عام املحافظة واملناخ يف جمعية االإمارات للحياة الفطرية: 

ي�شعدنا يف جمعية االإمارات للحياة الفطرية ، التعاون مع �شركة اأبوظبي للتوزيع يف ور�شة العمل هذه التى 

تهدف اإىل توعية املوظفني وت�شهيل اتخاذهم خطوات ملمو�شة لزيادة كفاءة ا�شتخدام الطاقة واملاء، واإنه 

ملن امل�شجع روؤية القطاع احلكومي كمثال يحتذى به يف حماية موارد الدولة القّيمة.   

اإن ور�شة عمل “املكاتب امل�شتدامة” التي تقدمها جمعية االإمارات للطبيعة تعد اأداة عملية وفّعالة ومتاحة 

جلميع املوؤ�ش�شات ت�شاعدها يف رفع كفاءة ا�شتخدام الطاقة ولعب دور ريادي يف التميز البيئي املوؤ�ش�شي”. 
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با�س 55: 

�شارف العمل على اإجراء املراجعة 

على  احل�شول  ثم  اخلارجية 

�شهادة با�س 55.
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اأ�شتهر العامل العربي اأبو عبداهلل حممد االإدري�شي)1165-1100( 

بر�شم اخلرائط. كان عاملًا عظيمًا يف اجلغرافيا ومن اأبرز الرحالة 

بالط  يف  وا�شتقر  �شيفًا  فيها  نزل  حيث  �شقلية  يف  عا�س  العرب. 

)�شمال  �شبتة  راأ�شه  م�شقط  اإىل  منها  عاد  ثم  الثاين  روجر  ملكها 

املغرب( ويتوفى فيها. اأثبت االإدري�شي اأن االر�س كروية ال�شكل .كما 

و�شح خارطة العامل حمددًا الطرقات التجارية والبحريات واالأنهار 

وم�شمنًا هذه اخلرطة معلومات عن املدن الرئي�شية، باالإ�شافة اإىل 

و�شعها  التي  العامل  خارطة  ا�شتخدمت  واجلبال.  ال�شهول  حتديد 

االإدري�شي يف اوروبا لعدة قرون. وقد اأ�شتعمل كري�شتوفر كولومبو�س 

االإدري�شي  اأعمال  من  االأ�شل  يف  املاأخوذة  العامل  خرائط  بدورة 

الريادية. 

الإدري�سي

خمرتعون
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مرو�ن �لزعابي

املولودة: فـــاطمــة

نورة حممد �ملزروعي

املولودة: �صمة

فاطمة عبد�هلل ح�شن �حلو�شني

املولودة: �صرينــه

��شرف قـــا�شم

املولودة: رو�صـــة

�حمد حممد �ملرزوقي

املولود: حممد

فاطمة د�فو�س �ملزروعي

املولود: �صلهام

نقول مربوك

خالد �لفال�شيا�سرتنا تكرب

املولود: ر��صــد
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اأبانت التحريات التي اأجرتها �شلتنا اأن ال�شبب وراء احلالة الطاوؤو�شية التي اأ�شابت �شديقنا وربيعنا هو 

اأنه حت�شل على لقب “دكتور” الذي ظل يحلم به منذ اأن كان جنينًا يف بطن اأمه ولكن قواه العقلية، والغري 

عقلية، مل متكنه من حتقيق هذا احللم واالأمنية، وذلك بعد اأن التحق بالعمل يف م�شت�شفى ولكن يف مهنة 

“بواب”.

لقب  اإىل  “ا�شتاذ”  لقب  من  يل  ال�شيارات  غ�شيل  حمطة  عامل  خماطبة  تغريت  مقدمات  ودون  فجاأة 

“مهند�س” ووجدت منه تعاماًل مل اأجده حتى يف االأحالم وعند مراجعتي الذهنية تذكرت اأنني قلت له 
اإنني اأعمل يف “�شركة اأبوظبي للتوزيع” وللتاأكيد قال يل “مال املاي والكهرباء” فاأجبت “بنعم” وهنا 

منحني امل�شكني “بكالوريو�س يف الهند�شة بدرجة ال�شرف” على الرغم اأنني مل اأمر يف اليوم من االأيام 

على كلية الهند�شة وكان يل عداء مع مادة الريا�شيات ال ي�شاهيه اإال العداء بني اأن�شار بر�شلونة واأن�شار 

اأن التحقت بالعمل  ريال مدريد على املالعب اخل�شراء. وتكرر معي مثل هذا املوقف مرات كثرية منذ 

“اأعمل يف �شركة  اأقول  اأنني غريت خطتي اال�شرتاتيجية عند التعريف بنف�شي ف�شرت  يف ال�شركة حتى 

اأ�شئلة هند�شية  “با�شمهند�س” وتبعاته من  اأن يلحق بي لقب  للتوزيع ولكن م�س مهند�س” قبل  اأبوظبي 

بحتة  وثقيلة على املعدة. 

بقلم: ال�سادق عبدال�سالم

�سرُت مهند�سًا والبواب دكتوراً

�شفاء

عادة الزميلة را�شية علي التميمي، ق�شم االإمداد، للعمل 

بعد رحلة �شفاء من اإ�شابة ب�شبب حادث مروري

ماج�شتري

خمي�س قران املن�شوري

ماج�شتري يف اإدارة االأعمال

ق�ســـة

توزيع 20
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Editorial

Flashes of Thought

Act like a leader, for true 
leadership is not in one’s 

position, but in one’s way of 
thinking and noble objectives

Mohammed bin Rashid Al Maktoum

Dear reader

Welcome to the 15th  issue of “Distribution” 
magazine which coincides with the launch of the 
Behavioral Safety Change program , Zero Harm,  
within the company’s strategy aimed at achieving 
safe and injury/accident-free work environment in 
five years. We hereby urge all our staff members to do 
their best to understand and implement the components 
of this crucial program. 

ADDC top management has taken many steps to implement the recommendation of 
the Engineers 1st Forum, organized in last May, the foremost of which is forming out a 
mechanism for upgrading staff members that will convene regular fortnight meetings and 
will do its work in a very transparent way as each employee will be acquainted with reasons 
behind not getting promoted and what he should do to attain that.

We also contracted Ernst & Young to provide us with consultancy work for reorganizing our 
organizational chart, thrashing out jobs’ description and evaluation and raising efficiency 
standards. Work is also afoot on increasing percentage of UAE national workforce, particular 
in the technical domains. The training center has been prepared and it will be fully operational 
soon, as the first training course has already been organized. 

We went a great stride in our efforts to obtain the PAS 55 certification and the final audit is 
scheduled to take place November 9 to 13 and I would like to thank all those who supported 
us in this regards.   

Saeed Mohammed Al Suwaidi

Acting MD, ADDC    

Sheikh Khalifah bin Zayed Al Nahyan

Discipline leads to success 
and accomplishment
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AL Ajmani; Sheikh Zayed 
was very inspirational and 
motivational

Mubarek Al Ajmani is one of the pioneer UAE nationals who joined the water and electricity 
sector in its early years and witnessed its development step by step under the leadership 
of the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. Al Ajmani recalls those days with great 
nostalgia, passion and enthusiasm.

Job; 

My name is Mubarek Al Ajmani I was born in 1941 
and I was a part of employees of ADMA company 
in Das Island. In May 5, 1969, acting on the orders 
of Sheikh Khalifah bin Mohammed Al Nahyan, then 
Chairman of Water and Electricity Department 
(WED) we moved to Abu Dhabi to join MED. I worked 
as turbine operator at Abu Dhabi power plant, which 
was at the current location of Abu Dhabi Water and 
Electricity Authority (ADWEA) headquarters, for 
just AED800. 

Work environment; 

We were working in very difficult conditions the 
weather was hot and we were working in shifts, 
starting from 07:00AM to 03:00PM, from 03:00PM 
to 11:00PM and from 11:00PM to 07:00AM and 
doing our best to realize Sheikh Zayed’s directives 
to provide Abu Dhabi residency with water and 
electricity supplies without interruption. 

Permanent job;  

In January 1, 1971, Sheikh Khalifah bin Mohammed 
Al Nahyan, acting on the directives of Sheikh Zayed, 
offered us permanent jobs for AED 8000 salary 
which was quite enough to raise my family at that 
time. 

Training; 

The late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan 
was very eager to providing UAE nationals with 
education and training abroad to hone their skills 
in and water and electricity professions thus I got 
the opportunity to visit Germany, Italy, Sweden and 
Scotland. In 1974 I was sent to stay a training course 
in gas turbine operation and maintenance with John 
Brown Company, Scotland.   

Ramadan; 

Ramadan happened to take place during the six-
month training course and it was very difficult for 

me to stay away from my family and decided to go 
back after three months only. 
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Precision Equipment;

In Abu Dhabi I was transferred first to the Distiller 
Department at Mina water and power station, in 
Zayed Port area, then to the Precision Equipment 
Department in which I was promoted to the post 
of head of department until the plant was closed 
down. 

Sheikh Zayed; 

Al Ajmani said; “the late Sheikh Zayed used to visit 
all work sites to make sure that everything is going 
well and that everybody is doing his duties well and 
was very encouraging to us to work hard”. 

Personalities; 

“I was impressed with a large number of personalities 
during my career with WED, namely the late Sheikh 
Zayed bin Sultan Al Nahyan, Sheikh Suroor bin 

Mohammed Al Nhayan, Shabeeb Al Dhahiri, Saeed 
Ateeq and Sheibah Khamees Al Dhahiri”. 

Hobbies; 

Most of Al Ajmani’s time is divided between his 
family and his farm and he said; “I enjoy spending 
time with my family and in my farm where I feel 
very comfortable”. 

Healthy life; 

Al Ajmani loves planting fruits trees and vegetables 
in his home garden because; “ I like eating fresh 
fruits and vegetables free of chemical fertilizers and 
pesticides which are very harmful to our health”. 

Family; 

Al Ajmani has eight sons and three daughters and a 
number of grandsons and granddaughters. 

A word; 

What do you like to say to those who are working in the water and electricity 
sector in Abu Dhabi today; “ I call upon them to work very hard for their 

country as we have been doing, under the leadership of the late Sheikh Zayed 
bin Sultan Al Nahyan, during its formation years until it become today one of the 
highly developed country worldwide”. 
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The program features evaluation of the existing safety and 
occupational health practices being followed by the company and 
its staff members and identification of their weak and strong points 
with the ultimate objective of thrashing out mechanisms to ensure 
making the desired difference.. 

H.E. Saeed Al Suwaidi, Acting MD, said; “ This program is an inseparable 
part of the overall strategy aimed at improving our corporate culture 
and to make ADDC one of the best utilities company worldwide and 
to have accident-free workplaces. Safety and occupational health 
are inseparable part of ADDC’s values therefore we request all 
our staff members, contractors and all our stakeholders to extend 
helping hand to the program implementation team”.

Eng. Sayed Sallam, Acting HSEQ Manager, said; “We are very proud 
to be the first utilities company in UAE to adopt this program, 
which is implemented by a number of global leading companies in 
the oil and gas sector,  and hopefully it will open the door for us to 
attain excellency in safety and occupational health”. 

ADDC to have injury/accident-free workplaces 
in five years

Behavioral Safety
Change program launched

ADDC launched the “Behavioral Safety Change” 
program within the company’s strategy aimed 
at achieving safe and injury/accident-free work 
environment.

Adding; “We have contracted Parsons Brinckerhoff, one of the world’s 
leading planning, engineering, and program and construction management 
organizations, to provide us with consultancy services for this five-year 
program, the first year of which will be dedicated for evaluating the existing 
safety and occupation health measures, identification of the weak and strong 
points, thrashing out training program for our staff and the implementation will 
start in the second year and finally attaining injury/accident-free workplaces 
by the fifth year”. 

He also said; “This plan is a nucleus for changing the culture and concepts of 
our entire staff towards considering safety and occupational health so as to 
take care of their safety and of all those working with them”.    

The company has report very low number of workplaces accidents and injury 
throughout the last five years despite of the huge expansion it’s both water and 
power networks and the related projects,  thanks to the safety measures and 
procedures put in place. 

Field visits;

The HSEQ department, in association with Parsons Brinckerhoff, toured ADDC’s 
business units and work sites to meet employees and educate them on the 
program, its objectives and to take their point of views regarding the safety 
systems and procedures being implemented by the company. The teams made 
some presentations, addressed to technicians and labors, to educate them on 
the program objectives. They also filed a questionnaire aimed at gauging their 
understanding of the safety procedures and have their suggestions to improve 
it. 

Cover Story

Sallam said; “ This is the second stage in our effort to evaluate the gaps in the 
safety culture in the company and aimed at understanding the points of view 
of technicians and labors who don’t have access to the intranet about the 
safety procedures in place and identify the weak and strong points in these 
procedures with the ultimate objective of improving them as per the programs 
aims”. The teams toured ADDC’s Central Region, West Region and East Region. 
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The Tanker Filling Station Section (TFSS) of ADDC 
operates the company’s tanker filling stations that 
serves farms, facilities not covered by water network 
and work in emergency cases like fire accidents and 
unplanned water disconnection cases.      

Fahad Dawood Al Nuaimi, Head of TFSS, said; “the 
section also controls all activities related to drinking 
water transportation by tankers to ensure full 
adherence to all health and safety standards put by 
the company with the ultimate objective of providing 
our customers with the best of its kind services as per 
Plan Abu Dhabi 2030”. 

The tanker filling stations are situated in Zayed Port, 
Al Mafraq, Mussaffah, Bani Yas, Um Al Naar, Al Khatem, 
Al Samha and Al Bahyah areas  besides other stations 
in the Western Region. 

Al Nuaimi said; “the company has decided to unify 
the color of all drinking water tanks to be white with 
blue surrounding strip to be distinct from tanks used 
for transporting effluent and other liquids. Starting 
from January 2014, we ceased issuing permission for 
new tankers unless they adhere to the new regulation 

and we are expecting all of them to do so by January 
2015”. 

Adding; “This step comes in conformity with Plan Abu 
Dhabi 2030 that includes restructuring of the water 
and electricity sector so as to cope with economic 
and urban boom taking in the emirate, thanks to our 
visionary leadership”.     Why white color? he said; 
“White is very distinctive color and most of the tankers 
operating in Abu Dhabi are colored white a matter that 
will cost the owners less”. 

The main violations committed by water transportation 
businesses are filling one tanker from other or from 
unauthorized sources, like homes and Sabkha, or water 
leak while being transported by tankers which is a 
waste of this precious natural resources, tarnishes the 
urban area image and it is a violation of the traffic rules 
and regulations. “Most of these violations take place in 
night time and in the weekends and we are doing our 
best to control them,” he said. Other violations include 
operating tanker with invalid license, non-adherence 
to health and safety regulations, like wearing safety 
helmet and shoes, besides the tanker is not roadworthy.  

Abu Dhabi has around 5000 water tankers and 
should be first checked and approved by ADDC as 
precondition for obtaining the Traffic Department 
license. As per ADDC’s conditions any tanker should 
meet the minimum standards for transporting drinking 
water, for example not punctured, should test negative 
for bacteria and other pollutants and with maximum 
6000 gallons load capacity.    

ADDC operates around 70 tankers to supply areas 
and farms not covered by the public water network, 
meeting unplanned water service disconnection and 
emergency cases. 

As for the section’s future plans, Al Nuaimi said; 
“We are planning to give all tankers serial numbers 
so as violators of the aforesaid regulations could be 
identified quickly and on the spot”. 

Adding; “We are also planning to extend the working 
hours of our filling stations to be operational during 
weekends so as to help stabilize water prices in the 
market, as we currently sell 1000 gallons from AED5 
to AED10 while some businesses sell one tanker with 
5000 gallons capacity for AED300 to AED500”. 

TFSS; management and operation of tanker filling stations
All drinking water tankers are to be painted white with surrounding blue strip

Salam added; “We targeted 1000 respondents by 
the survey, both electronic and hard copy, this is 
why it was prepared in both Arabic and English and 
the teams accompanied speakers of different Asian 
languages”. 

This was followed by meeting with members of 
ADDC’s top management to identify their visions 
regarding the company safety procedures.

Behavioral Safety Change 

Our Fatal Hazards 

Confined spaces

A valid Permit must be implemented including 
atmospheric testing, trained persons and emergency 
arrangements in place at all times. 

Lifting

All lifts must be planned, using persons who 
are sufficiently competent and supervised 
appropriately. 

Electric shock

Isolate and verify by testing, all energy sources 
prior to working on them. 

Electrical arc

Safe clearances must be observed whilst working 
near live electrical equipment. 

Fire or explosion 

A suitable and sufficient fire risk assessment must 
be in place at all office and site locations 

Working alone

Ensure that suitable communications, journey and 
emergency plans are in place when working alone. 

Excavation

Always implement an authorized procedure for 
locating and avoiding underground services. 
Suitable shoring must be provided where 
there is a risk of collapse.

Mobile plant

Pedestrians and mobile plant 
must be segregated in the 
workplace. Mobile plant 
operators must be 
trained. All mobile 
plant must be 
maintained in a 
safe condition.

Driving 

Mobile phones must not be used whilst driving. 
Vehicles must be inspected and suitable for their 
use. 

Work at height

A suitable barrier and fall prevention measures must 
be in place where there is a risk of falling persons or 
falling objects.

Interview
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News

A meeting with the senior management team took place on October 19th 2014 to discuss the approach, expected outcome, 
and gain feedback and input from the team. Strategic planning workshops are planned to be conducted with each of the 
business units. During these workshops, there will be a major focus on driving clarity, engagement and ownership of the 
strategic plan by all. 

The first strategic planning workshop in the Western region took place on October 20th. 
Members of the ADDC management and the Western region teams as well as consultants 
from GP strategies and Abu Dhabi University Knowledge group attended the workshop. 

During the workshop, group sessions were arranged and facilitated to provide 
attendees the opportunity to discuss and align on the vision, core values, strategy 
map, goals, and strategic initiatives. In addition, attendees brainstormed ideas 
and recommendations to support the development of the 2015 – 2019 
strategic plan.

At the end, surveys were completed by the attendees and reflected a 95% 
satisfaction with the workshop. Attendees appreciated the participation 
in the process and opportunity to provide input. They plan to adopt many 
of the things they learned in the workshop to improve performance and 
support the company achieve success.

Progress of 2015 – 2019 
Strategic Planning Initiative
The 2015 – 2019 strategic planning initiative is off to a good start. H.E. Saeed Al Suwaidi is 
the sponsor and the senior management team is the steering committee for this initiative.

The main feature of the new tariff system is that it has different rates, depending 
on consumption, with those consuming more energy and water charged more. 

The current rate of Dh2.2 per 1,000 liters will be more than double to Dh5.95 
for expatriates living in flats who consume up to 700 liters a day. A higher, still 
unannounced tariff will be charged above that threshold. 

Expatriates living in villas will be charged Dh5.95 per 1,000 liters for consumption 
of up to 5,000 liters per day. 

While Emiratis in Abu Dhabi currently get their water free, from January they 
will be charged Dh1.7 per 1,000 liters if they live in apartments and consume up 

to 700 liters, with higher consumption charged at Dh1.89 per 1,000 liters.

Emiratis living in villas will be charged the lower tariff for consumption of up to 7,000 
liters per day and the higher one for anything above that allocation.

Electricity prices for expatriates will increase from 15 fils per kilowatt-hour (kWh) to 21 
fills per kWh for those with a daily consumption of up to 20kWh, regardless of whether 
they live in a flat or villa. 

Emiratis currently pay 5 fills per kWh and will continue to pay the same if they live in 
an apartment and use no more than 30kWh, or in a villa and use no more than 400kWh. 
Those using more will be charged 5.5 fills per kWh.

New Water and Electricity Tariff
The Regulation and Supervision Bureau has recently announced the new structure of water and electricity 
tariffs which is implemented with the ultimate objective of promoting understanding of the true value 
of water and electricity and supporting the sustainable growth of Abu Dhabi for the benefit of future 
generations as per “Plan Abu Dhabi 2030”. The hike is expected to lead to a reduction in consumption, an 
increase in efficiency and help to reduce the Emirates’ carbon footprint as well as the government subsidies. 
The new tariff structure will apply to water and electricity consumed from 1st January 2015, and the new 
charges will be shown on bills from that date onward, RSB said. 
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The company applies sustainable practices in all its workplace activities, this include 
the use of water and energy saving devices, cutting the usage of stationeries to the 
minimum as most of the company’s internal and external correspondences are done 

Abu Dhabi Distribution Company (ADDC), an entity of Abu Dhabi Water and 
Electricity Authority (ADWEA), organized on Tuesday, October 28th, 2014, a 
“Sustainable Office Workshop”. The workshop was conducted in collaboration with 
Emirates Wildlife Society-WWF, a local environmental nonprofit organization. The 
one-day workshop was aimed at educating ADDC’s staff on the importance of 
following sustainable and efficient practices at the workplace, and provided them 
with key concepts, information and hands-on methods to track and reduce their 
consumption. 
The event featured presentations on climate change and its impacts, 
regional context of energy and water and the importance of importance 
of implementing energy & water conservation measures in offices. 
The attendees were also acquainted with the UAE organizations 
that have achieved water and electricity efficiency in their 
offices. 
They also learned that conservation practices can enhance 
the business, general KPIs and cut operation costs. The 
workshop outcomes should also be turned into daily 
applicable practices in all ADDC’s premises, attendees 
were told. 
Saeed Mohammed Al Suwaidi, ADDC Acting MD, said; 
“This workshop is a part of our strategy aimed at adopting 
IMS and achieving business excellence”. Adding; “ADDC 
is not only concerned with providing the best of its 
kind in water and electricity services but also adopting 
best environment friendly practices, cutting carbon 
emissions besides reducing consumption in general”. 

Eng. Ahmed Al Marzoqui said; “ I am very pleased to be 
part of DCC staff as working here adds more challenge 
and expertise to my career”.

Eng. Samira Hassan Al Ali, Head of the DCC Section, 
said; “Engineers Khalid Al Jabiri and Ahmed Al Marzoqui, 
formerly operation engineers with ADDC,  have joint 
the LV Distribution Control Center after they have got 
intensive training in SCADA system and emergency 
management as prerequisite for joining the center”. 
Adding; “Engineer Nayf Salim Al Kitbi, as a developee, 
has successfully attended training course in a number 
of the company’s departments and project sites before 
joining the DCC”. 

The three engineers have also got training with a 
number of private companies and ADDC’s departments 
so as to be able to conduct their duties with DCC. 
“However, we consider the on-job practical training is 
more needed for them and this is what they are doing 
now,” she said. Adding; “We think this is a very good 
experience and encouraging one for us to go ahead on 
the nationalization process on which we are currently 
working in association with the HR Department”. 

Eng. Khalid Al Jabiri, Diploma in Electrical Engineering, 
said; “I am very happy to be part of the DCC as 
working here will add new expertise to my career”. Al 

Jabiri has been working with the Electricity OM since 
in Madynat Zaed and Bani Yas branches since he joint 
ADDC in 2006. Adding; “Working with DCC allow me 
to have an overview of the network, network control, 
load distribution and maintenance and outage follow 
up which are very interesting jobs as they keep me in 
touch with different departments and sections, ”. 

“Working with DCC is not an easy task as it 
requires high expertise in decision making, 
however its very enjoyable one and 
we are very determined to hone 
our expertise so as to be able 
to do all our duties here,” 
Engineer Nayf Salim Al 
Kitbi said. Adding; “We 
ready to be on duty at all 
times as work in the DCC 
is 24/7, however it gives us 
an opportunity to get away 
from the killer routine of the 
normal working hours”. 

Three UAE national engineers join DCC Section
Three UAE national engineers have recently joined the Distribution Control Centre in a first step 
aimed at nationalizing the workforce of this section as per the strategy outlined by ADDC top 
management in the 1st Engineers Forum, organized in last May.

ADDC adopts sustainable office practices
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In brief

HDPE;
A number of engineers from across ADDC’s business 
units attended in last September a training course on 
HDPE pipes as part of a training program organized by 
HR and Administration Dep.

Conservation  
Preacher Waseem Yousif gave a presentation on water 
and electricity conservation at Al Tawasul Majlis, 
Khalifa City. 

Innovation;
As part of the development of ADDC’s 
Digital Strategy, an “Innovation and 
Inspiration Workshop” was organized.

Tanks  
ADDC launched an initiative to check schools’ water 
tanks as part of its efforts to provide its customers with 
healthy drinking water and to achieve its corporate 
social responsibility.

Siren;
The electricity emergency cars have been 
equipped with alarm sirens and flashing lights.

Taweya; 
H.E. Dr. Maytha Al Shamsi, State 
Minister and Chairman of Marriage 
Fund Establishment, visited 
ADDC’s Stand at the National 
Show for Society Awareness and 
Humanitarian Services (Taweya 
2014).

Excellence; 
ADDC started preparing to take part in 
ADEWA’s Excellence Awards competitions with 
a number of projects and initiatives prepared 
by teams as well individuals from across the 
company’s business units.

electronically. The company also encourages its employees to keep paper 
use to the minimum. A high percentage of the water and electricity bills 
issued by the company on monthly basis are delivered to the customers via 
electronic mediums, such ADDC’s website and call center, e-mails and SMS 
and plans are in the pipeline to add social media mediums. A leading paper 
shredding company has been contracted to destroy ADDC’s old documents 
in a very safe, secure and environmentally friendly way, highlighting a 
keen interest in implementing the international environment protection 
standards in all operations. 
The company also organizes various events and programs to educate the 
public on the importance of water and electricity conservation through 
providing them with facts such as the high consumption of the emirate of 
Abu Dhabi compared to other countries around the world. And that Abu 
Dhabi government extends annual subsidy to the water and electricity 
sector that amounts to more than AED17 billion. This is besides the impacts 
of water and electricity industry on the environment. 
Paola Ferreira, Conservation and Climate Director at EWS-WWF, said: 
“Emirates Wildlife Society-WWF is pleased to collaborate with the Abu 
Dhabi Distribution Company on this workshop to build awareness and 
facilitate action on increasing energy and water efficiency amongst 
its employees: It is encouraging to see government entities leading by 
example in their own offices to reduce the UAE’s carbon footprint. EWS-
WWF’s Sustainable Office workshop is a useful and interactive workshop 
we offer to organizations to provide practical tools to improving efficiency 
in their offices and increase operational excellence.”

PAS 55;
The final audit for the 
PAS 55 certification is 
to take place soon.
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AL-Idrisi

Muhammad AL-Idrisi was an Arab cartographer, 
geographer, and traveler who lives in Sicily, at the court 
of king Roger II.

He proved that the earth was spherical and constructed a 
world global map precisely recording trade routes, lakes, 
rivers, major cities, plains and mountains. His world map 
was used in Europe for centuries to come. Christopher 
Columbus used the world maps, which was originally 
taken from AL-Idrisi’s work.

Our family grows bigger
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Ahmed Mohamed Al Marzouqi

Baby boy; Mohammed 

Khalid Al Falasi

Baby boy; Rashid 

Marwan Al Zaabi

Baby Girl : Fatima

Fatema Daafoos Al Mazrouei 

Bay boy; Selham

Ashraf Qassem

Baby Girl: Roudha

Fatima Abdulla Hasan Al Hosani

Baby girl; Shrena

Noora Mohammed Al Mazroui, CSD

Baby girl; Shammah

Inventors Congratulations



The outcome of confidential inquiries conducted by me and my friends indicated that 
the reason why one of our acquaintances has recently developed a high sense of self 
pride and vanity  is that because some of the visitors of the hospital, with which he 
got a job of a “watchman”, gave him the title of a “doctor”.  This could be understood 
more clearly if we know that his intellectual abilities let him down to fulfill his wish of 
becoming a physician he was dreaming of since before his birth. 

I wondered why the worker in a car washing station shifted to calling me “Engineer” 
instead of “Sir” and started treating me more respectfully. When I contemplated  about 
the reason behind this change I recalled that I told him I am working with “Abu Dhabi 
Distribution Company” and to make thinks clear for himself he asked me “the water 
and electricity distribution company”, I said yes. Then the poor guy conferred on me 
B.Sc. in Engineering with “honor degree” although I have never been to any engineering 
college and hate mathematics as fans of Real Madrid FC hate Barcelona FC fans. I faced 
so many similar cases and to avoid further embarrassment I changed the strategy of 
introducing myself to say “I am working with ADDC but not as an engineer” in one full 
sentence so as to avoid being asked further questions about engineering jargons. 

Recovery

Radhyia Ali Al Tamimi, Supply Dep. has come 
back to work after a recovering from injuries 
she sustained in a traffic accident 

MBA

Khamees Giran Al Mansoori
MBA

I become an engineer and a 
watchmen becomes a doctor
By; Sadiq A. Salam

The outcome of confidential inquiries conducted by me and my friends indicated that the reason 
why one of our acquaintances has recently developed a high sense of self pride and vanity  is 
that because some of the visitors of the hospital, with which he got a job of a “watchman”, 
gave him the title of a “doctor”.  This could be understood more clearly if we know that his 
intellectual abilities let him down to fulfill his wish of becoming a physician he was dreaming 
of since before his birth. 

I wondered why the worker in a car washing station shifted to calling me “Engineer” instead of 
“Sir” and started treating me more respectfully. When I contemplated  about the reason behind 
this change I recalled that I told him I am working with “Abu Dhabi Distribution Company” and 
to make thinks clear for himself he asked me “the water and electricity distribution company”, I 
said yes. Then the poor guy conferred on me B.Sc. in Engineering with “honor degree” although I 
have never been to any engineering college and hate mathematics as fans of Real Madrid FC hate 
Barcelona FC fans. I faced so many similar cases and to avoid further embarrassment I changed 
the strategy of introducing myself to say “I am working with ADDC but not as an engineer” in 
one full sentence so as to avoid being asked further questions about engineering jargons. 

Story

Entertrainment
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