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حتل على دولتنا احلبيبة في هذه األيام الذكرى األربعون للعيد الوطني ،
التي تعتبر من أغلى املناسبات الوطنية كونها قد شكلت منعطف ًا تاريخي ًا
في مسيرة شعب اإلمارات  ،مما يدفعنا أن نستحضر تلك األعمال العظيمة
التي قام بها الرعيل األول من بناة الوطن بقيادة املغفور له بإذن اهلل “ سمو
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “ ومن خلفه أصحاب السمو احلكام وكذلك
كافة أبناء اإلمارات .
تلك األعمال التي تقف شاهدة على عظمة هذه البالد وشعبها ،والتي شكلت
األساس الراسخ لبناء حاضرنا املشرق ومستقبلنا املضيء بإذن اهلل.
وفي ظل مسيرة التطوير والتحديث التي تشهدها دولتنا الغالية فإن هذه
املناسبة تطل علينا هذا العام وشركة أبوظبي للتوزيع تخطو بقوة وثبات
على سلم النمو واإلجنازات من أجل حتسني وتطوير خدماتها  ،رغبة منها
في املساهمة في تلبية االحتياجات املتنامية لعمالئها الكرام  ،وبغية الوصول
ملكانة مرموقة بني الشركات العاملية العاملة في مجال املاء والكهرباء .
وأتوجه هنا ملوظفينا الكرام بكافة تخصصاتهم ودرجاتهم الوظيفية ملواصلة
بذل املزيد من اجلهد بهدف حتسني األداء في كل جوانبه اإلدارية والفنية مما
ميكننا من حتقيق هدفنا األول وهو “ العميل أو ًال “ .
املهندس  /عبد العزيز عبد الرحمن احلميدي
مدير عام شركة أبوظبي للتوزيع
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من أقوال الشيخ خليفة

ذكريات

بمناسبة العيد الوطني األربعين
الشيخ سرور بن محمد يفتح لمجلة”توزيع” خزانة أسرار بدايات خدمات الماء والكهرباء بأبوظبي
تأثر بحكمة و ُبعد نظر الشيخ زايد فذرفت عيناه عند ذكراه
تحرير وإعداد :أسرة توزيع
احلديث مع سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان أمر يجمع بني املتعة
واملعرفة فهو قد كان ممسك ًا بواحد من أهم امللفات في إمارة أبوظبي
خالل السنوات األولى لقيام احتاد دولة اإلمارات العربية املتحدة وهو
ملف املياه والكهرباء ،وهما عصب احلياة احلديثة ،في إمارة كانت تتطلع
حلياة أفضل تودع فيها املاضي بقسوته وبيئته الصحراوية التي تقل فيها
املياه إلى حد االنعدام وترتفع فيها درجات احلرارة والرطوبة ملستويات
تكاد تكون قياسية وهي تفتقد لكل مقومات البنية األساسية والكوادر
الوطنية املؤهلة.

سوف يبقى الثاني من ديسمبر 1971م على مر الزمان احلـدث األعظم قيمة في تاريخ اإلمارات ..واألكثر تأثيرا في
مستقبلها ،ال ينضب نبعه ،أو يخف صداه.
سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة
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وقد ُكتب الكثير عن التطورات االقتصادية واالجتماعية التي شهدتها
دولتنا احلبيبة في ذلك الوقت ولكن ليس لدينا صورة واضحة عن
مشاعر الناس الذين عاشوا تلك التجربة لنستشف منهم كيف عاشوها،
فلذلك كان للمكتب اإلعالمي لشركة أبوظبي للتوزيع هذا اللقاء اخلاص
واحلصري مع سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان ،الرئيس السابق
لدائرة املاء والكهرباء بأمارة أبوظبي ،1998-74 ،ننشره في مجلة توزيع
بالتزامن مع االحتفال بالعيد الوطني األربعني لدولة اإلمارات العربية
املتحدة .وعندما جلسنا في مكتبه فتح لنا الرجل بلغة األرقام واألحداث
والتاريخ خزانة أسرار البدايات األولى لصناعة املياه والكهرباء منذ أن
كانت بذرة في جوف األرض ثم أصبحت نبتة فشجرة فدوحة وارفة تفيء
بظاللها اجلميع.

وبدأ سمو الشيخ سرور حديثه قائ ً
ال« :لقد كلفني سمو الشيخ زايد
بن سلطان آل نهيان ،رحمه اهلل ،حادي الركب وقائد املسيرة ومفجر
الشرارة األولى لالحتاد ،بهذا املنصب الهام ووجدت كل الدعم واملساندة
من سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي ورئيس
املجلس التنفيذي آنذاك ،طيلة فترة عملي فيه».
وكان سمو الشيخ زايد بن سلطان قد أمر فور توليه احلكم في إمارة
أبوظبي عام  1966بتشكيل مجلس إلدارة املياه والكهرباء برئاسة سمو
الشيخ حمدان بن محمد آل نهيان ،وفي عام  1970مت دمج دائرتي املاء
والكهرباء حتت اسم «دائرة املاء والكهرباء» وأسندت رئاستها لسمو
الشيخ خليفة بن محمد آل نهيان إلى أن تولى سمو الشيخ سرور منصب
رئيسها في عام  1974إلى حني إنشاء هيئة مياه وكهرباء أبوظبي في
عام  1999وهي الفترة التي شهد فيها هذا القطاع الكثير من التطورات
الهامة.
الباور هاوس Powerhouse
بدأ سمو الشيخ سرور حديثة قائ ً
ال« :في الفترة التي سبقت تولي الشيخ
زايد بن سلطان آل نهيان مقاليد احلكم في إمارة أبوظبي ،كانت هنالك
محطة واحدة للكهرباء بطاقة  6ميغاواط فقط تديرها شركة هاوكر سيدلي
( )Hawker Siddeleyالبريطانية في املنطقة املعروفة اليوم باسم مدينة
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زايد ولذلك أصبح يطلق عليها منطقة الباور هاوس  Powerhouseإلى
يومنا هذا ،وكانت هذه احملطة بالكاد تكفي احتياجات املدينة وسكانها
من الكهرباء».
وخالل فترة بداية السبعينات كانت هنالك محطة واحدة إلنتاج الكهرباء
تقع في منطقة النادي السياحي مقابل امليناء مزودة مبقطرات لتحلية
املياه بطاقة إنتاجية تبلغ  500ألف جالون في اليوم تقريب ًا ويديرها
مهندس باكستاني اسمه حبيب أحمد كان مبعوث ًا من احلكومة الباكستانية
برئاسة الرئيس الباكستاني األسبق ذو الفقار على بوتو ،وعمل كمدير عام
للدائرة ،وكان رج ً
ال متفاني ًا في عمله ،ثم عينّا مهندس ًا من جمهورية مصر
العربية اسمه غنيم عبدالباقي للعمل كمدير عام للمحطات.
دائرة املاء والكهرباء:
وحول قصة تولّيه ملف املاء والكهرباء بأبوظبي يقول الشيخ سرور« :كنت
أجلس مع املرحوم سمو الشيخ زايد في أحد األيام من سنة 1974
فكلفني بتولي رئاسة «دائرة املاء والكهرباء» وعندها أحسست بكبر
املسؤولية خصوص ًا أنه لم يكن لدي خبرة في هذا املجال وكانت املدينة
قد شهدت زيادة كبيرة في الطلب على خدمات املاء والكهرباء مما جعلها
تعاني من انقطاع هذه اخلدمات بصورة متكررة.
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حتدي املاء
ويقول سمو الشيخ سرور« :وفور تولي شؤون الدائرة أدركت أن
التحدي األكبر بالنسبة لي هو توفير املياه فهي مسألة حياة أو موت
نظر ًا للظروف املناخية للدولة التي تعتبر من أقسى املناخات مع شح
في املياه ،حيث كان هنالك خط ًا واحد ًا جللب املياه ألبوظبي من منطقة
الساد في العني بقطر  6بوصة فقط ،وكان البد من االستعانة باخلبرات
األجنبية للتغلب على هذه املشاكل وبعد نقاش مع املهندسني املعنيني
قمت باالتصال بالسفير البريطاني في أبوظبي لطلب املساعدة منه عبر
إحضار شخصني متخصصني في هذا املجال من بريطانيا للقيام بأعمال
اإلشراف والتخطيط والصيانة وبالفعل في ظرف أربع وعشرين ساعة
وصل خبيران من شركة  London Electricity Companyوالتحق
بنا مهندسان مواطنان هما عبداهلل ناصر بن حويليل املنصوري وصياح
بن موسى القبيسي ،اللذان درسا في بريطانيا ،وكانت تلك هي بداية
التخطيط الفعلي خلدمات املياه والكهرباء في أبوظبي ووضعنا خطة ملدة
خمس سنوات.

مياه الفجيرة
ويقول الشيخ سرور أنه في العام « :1977طلبنا من شركة أمريكية إجراء
دراسة حول املياه في أبوظبي وصدرت الدراسة في العام  1978حيث
أوصت الشركة فيها بإنشاء محطة لتحلية املياه في الفجيرة وذلك ألن
نسبة الشوائب وامللوحة في مياه بحر العرب تقل بنسبة  %30مقارنة مبياه
اخلليج إضافة الرتفاع األرض في منطقة الفجيرة سوف يقلالن تكلفة
إنتاج وتوصيل املياه ألبوظبي بنسبة  %45وكانت هذه هي النواة األولى
ملشروع مياه الفجيرة الذي مت تنفيذه خالل الفترة األخيرة».

توربينات
ثم قمنا بجلب نحو  15مولد توربيني تعمل بالغاز ومقطرين للمياه يعمالن
بالبخار بطاقة ثالثة مليون جالون في اليوم لكل منهما ،كأول محطة لتقطير

مياه باكستان
ويضيف سمو الشيخ سرور أنه في بداية التسعينات تلقت الدائرة
دراسة أعدتها احلكومة الباكستانية لنقل املياه من باكستان ألبوظبي عبر

املياه في أبوظبي ،من شركة «جنرال إلكتريك» األمريكية استغرق جلب
هذه املاكينات نحو  12شهر ًا ثم استقطبنا خبير ًا مصري ًا في املقطرات
واملهندس املواطن د .درويش القبيسي للعمل في التخطيط .ولكن رغم
ذلك كانت املدينة كثير ًا ما تشهد حاالت انقطاع للكهرباء واملياه وبصورة
متكررة وذلك بسبب عدم توفر قطع الغيار ولذلك كان املهندسون املواطنون
ميكثون للعمل في احملطة طيلة األربع والعشرين ساعة.

الفجيرة « :كانت الفكرة هي إقامة سد في باكستان ثم نقل املياه عبر
بحر العرب إلى املناطق الشرقية من الدولة ومن ثم ألبوظبي ولكننا وجدنا
صعوبة في تنفيذ ذلك نسبة للعمق الكبير لبحر العرب».
أم النار
وحملطة أم النار قصة في ذاكرة سمو الشيخ سرور« :بناء على توصية
تضمنتها دراسة أجرتها شركة مايا األملانية ،مت نقل احملطة ملوقعها
احلالي في منطقة أم النار وبدأت التشغيل التجريبي في العام 1978
وهي نفس الفترة التي انضم فيها للعمل معنا املهندسان املواطنان حسن
النساي مسئو ًال عن املياه وأحمد سعيد املريخي كبير مهندسي الكهرباء».
أداء وتفاني
ويشير سمو الشيخ سرور ألداء املهندسني املواطنني« :كانوا متفانني في
عملهم بصورة كبيرة ويبذلون أقصى ما لديهم من أجل مصلحة العمل،
وعلى سبيل املثال أذكر أن خط للمياه تعرض للكسر مبنطقة املفرق فمكث
املهندس حسن النساي في املوقع ألكثر من أربع وعشرين ساعة متواصلة
حتى مت إصالح الكسر وإعادة خدمة املياه».
ويضيف الشيخ سرور أن املهندسني املواطنني الدكتور درويش القبيسي

وحسن احلوسني قاما بإكمال التخطيط ووضعا دراسة إلنشاء محطة
جديدة وهو ما مت في أواخر الثمانينات بسعة  1000ميغا واط وبتكلفة
 75مليون دوالر ويستدرك قائ ً
ال« :في أوائل التسعينات حدثت أزمة في
معدات إنتاج الكهرباء في العالم فقمنا ببيع هذه احملطة مببلغ  125مليون
دوالر» .ويضيف« :تقدمنا بطلب خاص لتوريد مقطرات للمياه الواحد
منها بطاقة  12مليون غالون في اليوم لتركيبها في الطويلة وذلك كان
حدث ًا كبير ًا في تلك الفترة ولم تشهد املنطقة مثله من قبل وهذه املقطرات
مازالت تعمل إلى يومنا هذا وميكنها العمل لفترة زمنية قادمة تساوى
الفترة التي عملتها».
وبهذا أصبحت اإلمارة متتلك ثالث محطات كبيرة ،وهي أم النار والطويلة
موقف مع زايد
ومن املواقف التي يتذكرها الشيخ سرور خالل عمله في الدائرة« :كنت
في أحد األيام أركب السيارة مع سمو الشيخ زايد ونحن نهم باخلروج
من قصر البحر ،الذي كان حتت التشييد ،ثم فجأة انقطعت الكهرباء من
املدينة بالكامل فشعرت باحلرج منه وطلبت اإلذن بالذهاب لتفقد األمر،
ولكنه ،وبحكمته املعهودة ،طلب مني الهدوء وقال لي أن األمور ستتم
معاجلتها على الفور ،وهذا املوقف ُيعطي حملة عن شخصية الشيخ زايد
احلكيمة التي ال تتعجل اتخاذ القرارات وهي نفس الطريقة التي كان
يعامل بها كل من عمل معه دون استثناء».
واملرفأ تكفي حاجة اإلمارة من املاء والكهرباء« :ثم حتولنا من بعد ذلك
لتطوير شبكة التوزيع وهو ما مت على مراحل متعددة حققت طفرة كبيرة
في خدمات املاء والكهرباء».

ُبعد نظر
ويتوقف الشيخ سرور قلي ً
ال ويتذكر« :عند إنشاء محطة أم النار وجه
املرحوم سمو الشيخ زايد بأن تكون الطاقة اإلنتاجية لكل واحدة من
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المقابلة

 54مشروعًا تحت التنفيذ و 9في االستالم االبتدائي و 41في مرحلة الضمان

ويحرص سمو الشيخ على القيام بأعمال اخلير مثل سداد نفقات أداء
فريضة احلج والعالج للمحتاجني وبناء املساجد وحفر اآلبار في املناطق
الفقيرة في أفريقا وآسيا ،وبابه مفتوح ال يرد سائ ً
ال أو محتاج ًا.

املقطرات فيها  12مليون جالون في اليوم قائ ً
ال« :نحن نريد هذه الكمية
من املياه وسنحتاج لها في يوم من األيام» وهذا ما يؤكد بعد فكره ونظرته
املستقبلية لألمور».
وبعيد ًا عن ذكريات املاء والكهرباء ،انتقلنا لنتعرف على جوانب أخرى من
حياته فتحدث بروح جميلة وبلغة بسيطة...

8

صلته بالشيخ زايد
ولد سمو الشيخ سرور في العام  1948مبدينة العني ,ووالده هو ابن عم
املرحوم سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،ولديه من األبناء أربعة
هم الشيخ محمد والشيخ زايد والشيخة فاطمة والشيخة شيخه وحفيدته
الوحيدة هي الشيخة شما.
هواياته
ال يخفي سمو الشيخ سرور عشقه الكبير للصيد والسباحة ورياضة
املشي واألخيرة ميارسها بصورة يومية في الصباح واملساء.

رحلته اليومية
يلخص سمو الشيخ سرور جدول حياته اليومية في« :من لم يشهد منظر
شروق الشمس في الفجر فقد خسر يومه كله» فهو يبدأ يومه بعد صالة
الفجر ثم ممارسة رياضة املشي وتناول وجبة اإلفطار والتوجه ملجلسه
بالقصر الستقبال زواره وأصدقائه لتبادل أطراف احلديث وشئون احلياة
اليومية وينطلق بعدها ملتابعة أعماله اخلاصة.

آخر لقاء
لم يترك سمو الشيخ سرور فرصة خالل اللقاء معه إال وعبر فيها عن
حزنه على وفاة املرحوم سمو الشيخ زايد الذي« :كنت على تواصل مع
سمو الشيخ زايد لنحو أربعني عام ًا دون انقطاع لم أشعر فيها في يوم
من األيام أن قلبه قد توقف عن حب هذه البالد وأهلها أو أن عقله قد كل
أو مل من العمل في سبيل رفعتها أو ادخر شيئ ًا خلالف ذلك وأعتبره في
مقام الوالد واملربي واملعلم وليس القائد فحسب».

سموه واملسؤولية االجتماعية
ويقول سمو الشيخ سرور« :ماجاك يطلبك إال وهو محتاج» في رده على
سؤالنا حول دوره اجتاه املسؤولية االجتماعية.

عند سؤالنا عن أخر لقاء له مع املرحوم الشيخ زايد رحمة اهلل عليه ،تأثر
كثير ًا وأدمعت عيناه حزن ًا على فراقه وقال « :كان ذلك قبل فترة بسيطة
من وفاته ،عليه رحمة اهلل ،حيث كنت مع أخي الشيخ طحنون بن محمد

تمديد  232كيلومترًا من الكيبالت بصورة طارئة خالل ثالثة أشهر

فتلقيت اتصا ًال من سمو الشيخ زايد فطلبنا للمقابلة وبالفعل ذهبنا إليه
وقابلناه بالقرب من أحد اجلسور على شارع مصفح ،حيث كان من
عادته القيام بجوالت لتفقد األحوال العامة في اإلمارة ،فأمسك بيدي بقوة
ويسألني عن صحتي وأحوالي كأنه كان يعلم أن ذلك هو الوداع األخير
فتأثرت جد ًا لذلك» وعندها سكت سمو الشيخ سرور قلي ً
ال وأضاف« :ولن
أنسى تلك اللحظة أبد ًا طيلة حياتي».
كلمة للعاملني
وجه سموه كلمة للعاملني في قطاع املاء والكهرباء قائ ً
ال:
وفي ختام حديثه ّ
«إن هذا القطاع يعتبر من أهم القطاعات التي تقوم عليها نهضة وتقدم
الدول وإن ما وصلنا إليه اليوم من خير اليوم إمنا هو نتاج قصة جهد
وصبر وتعاون عاشتها دولة اإلمارات خالل السنوات األولى لقيام االحتاد
بهدف توفير حياة كرمية جلميع أبنائها فهي أمانة في أعناقكم فلتحافظوا
عليها واعملوا على الدفع بهذا القطاع الهام ملصلحة األجيال القادمة».

يقول الكثيري« :تمكنا هذا العام من تمديد
 232كيلومتر من الكيبالت والمعدات
المرتبطة بها بصورة طارئة في خالل 3
شهور حيث أنها لم تكن موجودة في خطة
المشاريع القائمة تحت التنفيذ ،مما ساعد
على تخفيف األحمال على الشبكة خالل
فصل الصيف وذلك بطلب من إدارة األصول
بالشركة».

تقوم إدارة املشاريع بشركة أبوظبي للتوزيع حالي ًا هذا املشروع قبل املوعد احملدد له بشهرين».
باإلشراف على عدد  104مشروع  54منها في مرحلة
التنفيذ و 9في مرحلة االستالم االبتدائي و 41في مرحلة وقامت اإلدارة بإدخال برنامج الكمبيوتر Enterprise
الضمان وتتنوع ما بني مشاريع للمياه وأخرى للكهرباء )EPM) Project Management .واخلاص بتحسني
األداء في تنفيذ املشاريع من حيث إدارة الوقت
ويقول املهندس ماجد الكثيري ،مدير إدارة املشاريع :والتكاليف املالية واملواصفات واملراقبة والتحكم وسيتم
«هذه هي املشاريع اخلاصة بالشركة ،كما أننا نشرف إدارته بصورة مشتركة مع إدارتي األصول والتوريد
على األجزاء التي تعنيننا من مشاريع املياه والكهرباء بالشركة ،حسب الكثيري.
اخلاصة بالبلدية وشركة أبوظبي للنقل والتحكم
«ترانسكو» فض ً
وأضاف الكثيري قائ ً
ال عن مشاريع املطورين العقاريني».
ال« :نقوم حالي ًا باإلشراف على
األجزاء املتعلقة بخدمات املاء والكهرباء في مشروع
يقول الكثيري« :متكنا هذا العام من متديد  232كيلومتر الفالح اخلاص بشركة الدار العقارية ويشتمل على بناء
من الكيبالت واملعدات املرتبطة بها بصورة طارئة في نحو  5000فيال باإلضافة ملشروع جنوب الشامخة التابع
خالل  3شهور حيث أنها لم تكن موجودة في خطة لشركة مساندة ويشتمل على  12ألف قطعة أرض».
املشاريع القائمة حتت التنفيذ ،مما ساعد على تخفيف
األحمال على الشبكة خالل فصل الصيف وذلك بطلب
من إدارة األصول بالشركة».
ومتكنت اإلدارة أيض َا من تنفيذ خط املياه اخلاص
مبشروع «شمس »1التابع لشركة «مصدر» في مدينة
زايد باملنطقة الغربية ،حيث يشير الكثيري« :قمنا بإجناز
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إن تطور دولتنا احلبيبة وتقدمها ما هو إال
دليل على ترابط إماراتنا السبع واحتادها
في ظل القيادة الرشيدة حلكامها وعطاء
شعبها املمتد.
(طارق احمليربي)
الثاني من ديسمبر من عام  1971تاريخ
من سجالت الزمن حفر في أعماق قلوبنا
فهذا اليوم ميثل بداية مسيرة النهضة
الشاملة في البالد والبداية احلقيقة لقيام
دولة اإلمارات واملنعطف األساسي في
حياة شعب اإلمارات .حيث لم تعد دولة
األمارات مجرد دولة تنحصر اجنازاتها داخلها ،إمنا هي دولة
شملت اجنازاتها ومكاسبها بني كل دول وشعوب العالم.
(فاطمة خلفان)
ما حققه االحتاد في السنوات املاضية
هو نتاج جهود بذلها قادة شعب اإلمارات
ورجال هذا الوطن الطامحني لرفع وتقدم
دولتنا احلبيبة في احملافل الدولية.
(حمد العدوي)
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كان االحتاد حلما فأصبح حقيقة برؤية
حكيمة ومشوار من العطاء بفضل اهلل
أو ًال ومن ثم والدنا الشيخ زايد بن سلطان
آل نهيان ،رحمة اهلل عليه ،واليوم يكمل
هذا املشوار ابنه الشيخ خليفة ،أطال اهلل
عمره ،لتبقى راية هذه األرض الطيبة عالية
خفاقة تتمتع مبكانة مرموقة بني دول العالم.
(فاطمة العلكيم)
في مثل هذا اليوم ال نستطيع إال أن نتذكر
باني وقائد هذه الدولة والدنا الشيخ زايد
بن سلطان آل نهيان ،رحمه اهلل ،وجهود
أبنائه احلكام الذين يسيرون على نهجه،
أطال اهلل أعمارهم.
(جمعة النعيمي)
نسأل اهلل العلي القدير أن يدمي علينا
األمن والرخاء في ظل حكامنا الكرام و أن
يحفظ دولة اإلمارات من كل سوء ومكروه.
(منال جاسم)

افخر دائما بأنني أنتمي لهذا الوطن
وأسعى إلى حتقيق ما هو أفضل لوطني
أو ًال وشعبي ثاني ًا.
(احمد الكعبي)

ذكرى العيد الوطني ليست مجرد أعوام
تتكرر ومتضي ..يجب أن تكون وقفة
لكل مواطن لكي يتأمل ما مت حتقيقه من
اجنازات.
(عبداهلل الكثيري)

نتمنى من اهلل عز وجل أن تدوم نعمة
االحتاد على شعب اإلمارات بأكمله
ويحفظها من كل شر.
(محمود بن عثمان)

لقد استطاعت دولة اإلمارات أن تقدم خالل
مسيرة االحتاد منوذج ًا حي ًا ومشرف ًا للدولة
احلديثة التي استمدت من املاضي طريقها
للحاضر واملستقبل.
(علي احلوسني)

ألنني إماراتي فأنا دائما في القمة ،ما
وصلنا إليه من جناح وتقدم يفخر به كل
شخص يعيش على هذه األرض ويتمتع
بخيراتها.
(عبداهلل البادي)

إن جناح دولتنا اليوم و ماوصل إليه
املواطن اإلماراتي كان وسيستمر بفضل
روح االحتاد واجلهود اجلماعية ..بهذه
املناسبة أهني حكامنا وشعبنا وجميع
موظفي شركة ابوظبي للتوزيع.
(فاطمة الظاهري)

مبناسبة العيد الوطني لدولة اإلمارات
الفتية ،كل عام واإلمارات وأهلها بالف
خير ونسأل اهلل أن يدمي على اإلمارات
و أهلها واملقيمني عليها نعمة األمن
واالستقرار والرخاء واإلزدهار.
(عفراء عبد املطلب احمد)

لو لم ُأخلق إماراتي لرغبت أن أكون
إماراتي ..أهنئ كل إنسان يعيش على
هذه األرض وبني أطيب شعب يجمعهم
قلب واحد وتاريخ واحد وهدف واحد.
(سعيد الشحي)

استطاعت دولة اإلمارات أن حتقق الكثير
من النجاحات على الصعيد احمللي
والعاملي حيث سيظل يوم االحتاد مفخرة
لنا ولألجيال القادمة ملا ميثله من حتوالت
عظيمة صنعتها اإلرادة الصلبة والعزمية
القوية بفضل سياسة وجهود قيادتها
احلكيمة .وبهذه املناسبة أتشرف برفع أسمى آيات التهاني ملقام
قائدنا وصانع نهضتنا سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس
الدولة – حفظه اهلل ذخرا لنا ورعاه لدولتنا وشعبنا وإخوانه
أصحاب السمو أعضاء املجلس األعلى لالحتاد حكام اإلمارات
وولي عهده األمني.
(اسيا الهدابي)

االحتاد يعيش في قلب كل إماراتي محب
ألرضه ووطنه ،الثاني من ديسمبر عام
 1971هو بداية ملسيرة االحتاد وبداية
لدوله أصبحت منوذج ًا حي ًا ومشرف ًا للدولة
احلديثة.
(رجاء السويدي)
نسال اهلل العلي أن يتغمد الفقيدين
مؤسسي دولة االحتاد الشيخ زايد بن
سلطان ال نهيان والشيخ راشد بن سعيد
ال مكتوم بواسع رحمته وان تدوم االفراح
في دولتنا احلبيبة.
(راشد الزعابي)
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وزير الكهرباء الكويتي يزور هيئة مياه وكهرباء أبوظبي
قام معالي املهندس سالم
مثيب األذينة ،وزير الكهرباء
واملاء الكويتي ،يرافقه وزير
اإلعالم واملواصالت بالوكالة،
في يوم  29سبتمبر ،2011
بزيارة لهيئة مياه وكهرباء
أبوظبي حيث كان في
استقبالهم والوفد املرافق لهم
معالي الدكتور أحمد مبارك
املزروعي ،رئيس الهيئة
نائب األمني العام للمجلس
التنفيذي ،وسعادة عبداهلل
النعيمي ،املدير العام للهيئة،
وعدد من املسئولني فيها.
وخالل الزيارة عبر املزروعي
عن ترحيب الهيئة والعاملني
فيها كافة بهذه بالزيارة املهمة والتي ستُساهم في دفع
عجلة التعاون بني دول اخلليج العربي في مجال املاء
والكهرباء وتنفيذ املشاريع املشتركة بينها ،وبشكل
خاص مشروع الربط الكهربائي.
وقدم النعيمي شرحا تفصيلي ًا لرئيس الوفد الكويتي
12

حول الهيئة ومراحل تطورها منذ إنشائها في العام
 1999واملبادرات التي تتبناها لتطوير خدماتها وفي
مقدمتها برنامج خصخصة قطاع املاء والكهرباء عبر
إنشاء شركات املنتج املستقل والذي قطعت فيها شوط ًا
كبير ًا ومقدر ًا أدى لتجاوز اإلنتاج استهالك اإلمارة ومن
ثم الشروع في تصدير الفائض منه لبقية إمارات الدولة
ودول اخلليج العربي.
وفي ختام الزيارة وأكد النعيمي أن الهيئة على استعداد
لتقدمي أشكال الدعم كافة وتبادل اخلبرات مع اجلهات
املعنية بهذه الصناعة الهامة في دول اخلليج العربي.
وجاءت زيارة الوزير الكويتي على هامش استضافة
أبوظبي الجتماع وكالء وزارات الكهرباء واملاء في دول
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية والذي تضمن جدول
أعماله متابعة سير العمل املشترك في اللجان الفنية
وقواعد املعلومات الكهربائية واملائية وموضوع األمن
املائي والعمل الفني املشترك مع املجموعات الدولية في
مجال الكهرباء واملاء ومنتدى منظمي الكهرباء بدول
املجلس.

افتتاح معرض الشرق األوسط للماء والكهرباء
افتتح سعادة عبداهلل النعيمي والكهرباء منصة مهمة للخبراء من القطاعني للتواصل
مدير عام هيئة مياه وكهرباء مع كـبريات الشــركات واملنظمات العاملة في هذين
أبوظبي فعاليات معرض القطاعني”.
الشرق األوسط للماء والكهرباء
ومؤمتر الشرق األوسط وأضاف “كل املؤشرات تدل على مواصلة الزيادة في
لرواد قطاعي املاء والكهرباء الطلب على املاء والكهرباء ،األمر الذي يشكل حافزا
املصاحب له في مركز أبوظبي لضخ االستثمارات في أبوظبي ومنطقة اخلليج أجمع”.
الوطني للمعارض.
من جانبها ،صرحت أنيتا ماثيوز ،مديرة معرض الشرق
وانطلق املعرض ،الذي االوسط للماء والكهرباء “إن الطلب املتزايد على اخلدمات
استمر حتى  18أكتوبر ،في والنمو املطرد للصناعات واملشاريع احلكومية الضخمة
وقت يشهد فيه قطاعا املاء تعتبر من أهم العوامل التي تساهم في زيادة الطلب على
والكهرباء منو ًا على الصعيدين الكهرباء في منطقة اخلليج ،وبالتالي تساهم في ازدهار
القطاع بشكل سريع”.
احمللي واإلقليمي.
ويقدر حجم االستثمارات
الالزمة خالل العقد املقبل
ملقابلة الطلب املتنامي في هذا
القطاع بحوالي  125مليار دوالر ،مع توقعات بزيادة
سنوية مبعدل  8إلى .%10
ويشارك باملعرض أكثر من  100عارض ميثلون 140
فئة مختلفة من املنتجات واخلدمات.

وأضافت “اما على صعيد قطاع املياه ،فتقوم دول
مجلس التعاون اخلليجي بضخ استثمار ضخمة في هذا
القطاع أيضا ،إذ تشير التقديرات إلى أن حجمه سيبلغ
 70مليار دوالر خالل العقد املقبل”.
وبينت أن مشروعات البنية التحتية على وجه التحديد
حتظى باهتمام كبير مع ضخ استثمارات كبيرة لتخزين
املياه وتوسيع أنظمة الري.

وقال النعيمي“ :يوفر معرض الشرق األوسط للماء
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تقرير

مخترعون

لويس باستير

تقلل التكاليف وصديقة للبيئة

إيطاليا تحتضن أول شبكة ذكية في العالم“ :تيليغستور”
ظهر مصطلح «الشبكة
الذكية» ألول مرة في
مقال بعنوان «نحو
شبكة ذكية» وكتبه أس
مسعود أمني وبروس
أف ولينبيرج في عدد
سبتمبر أكتوبر 2005
من مجلة معهد الكهرباء واإللكترونيات « IEEE P&E Magazine
« .وهنالك الكثير من التعريفات ملصطلح الشبكة الذكية منها ما يتعلق
بالهدف منها أو التكنولوجيا املستخدمة فيها أو الفوائد التي تعود منها.
ولكن تتفق هذه التعريفات على أن الشبكة الذكية هي عبارة عن شبكة
لتوزيع الكهرباء مزودة بتكنولوجيات وأجهزة ومعدات لالتصال متكن
من مراقبة كل أجزاء الشبكة والسيطرة عليها ومعاجلة األعطال التي
تصيبها بصورة مركزية.
وتهدف الشبكة الذكية للتشغيل األمثل للمولدات الكهربائية بكافة
أنواعها وأحجامها والتكنولوجيات املستخدمة فيها ،فض ً
ال عن إشراك
املستهلكني في تشغيل الشبكة بصورة أمثل ومدهم مبعلومات فورية
حول ما يجري في الشبكة وتخفيض اآلثار البيئة الضارة لعملية توليد
وتوزيع الكهرباء وحتسني األداء في الشبكة وخدمات الكهرباء بصورة
عامة .وتهدف الشبكة الذكية في الواليات املتحدة األمريكية لتحديث
نظام نقل وتوزيع الكهرباء بهدف احلصول على بنيات أساسية لإلمداد
بالكهرباء تكون آمنة وموثوق بها وتغطي الزيادة على الطلب وذلك عبر
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إدخال أنظمة تكنولوجيا املعلومات واالستفادة القصوى من مصادر
الكهرباء املوجودة وتوفير احلماية لها من عمليات التخريب التي تتم عبر
فضاء اإلنترنت ،وتطوير تكنولوجيات ذكية متكن من قراءة العدادات
والتحكم في عمليات الشبكة والتعرف على ما يجري فيها وفي عمليات
التوزيع عن بعد ،وإدخال واستخدام تكنولوجيات حديثة مثل السيارات
التي تعمل بالكهرباء وأنظمة التكيف التي تقوم بتخزين الطاقة احلرارية
(.)Thermal-storage air conditioning
وقد جاء إدخال أنظمة الشبكة الذكية بهدف تفادي املخاطر التي كانت
تواجهها الشبكات التقليدية مثل الهجمات عبر شبكة اإلنترنت وتعدد
مصادر اإلمداد بالكهرباء مما يجعل من الصعب االحتفاظ إمداد ثابت
بالطاقة ومقابلة الزيادة الكبيرة على طلب الكهرباء خالل فترة ذروة
الطلب ومتكن هذه األجهزة اإللكترونية الشركة املوزعة للكهرباء من
إغالق بعض األجهزة الكهربائية لدى املستهلكني إذا رأت أن في ذلك
فائدة جتاه خفض الهدر في الطاقة ،فعلى سبيل املثال التحكم في
املصابيح التي تضاء في وقت واحد أثناء االحتفاالت حتى ال تؤثر على
الشبكة أو الكهرباء أو انقطاعها أو انخفاض شدة التيار.
و ُيعتبر مشروع «تيليغستور» الذي نفذته شركة «إنيل أس بي أي» في
عام  2005في إيطاليا هو أول مشروع يتم تنفيذه لشبكة ذكية في العالم
وامللفت في هذا املشروع أن الشركة قامت بتصنيع العدادات ووضع
برنامج الكمبيوتر املستخدمة في املشروع الذي يعتبر أول تطبيق فعلي
وجتاري لفكرة الشبكة الذكية لتوصيل الكهرباء للمنازل وقد خفض

تجارب باستير المثيرة على البللورات
التكاليف التشغيل السنوية مببلغ  500مليون يورو في العام في حني
بلغت التكاليف اإلجمالية للمشروع  2.1مليار يورو فقط.
وفي الواليات املتحدة األمريكية قامت مدينة أوسنت بوالية تكساس
بالبدء في بناء شبكة ذكية منذ العام  2003حينما قامت بإستبدال
ثلث عدادات الكهرباء اليدوية بأخرى ذكية يتم التحكم فيها من على
بعد ولديها اليوم نحو  200ألف جهاز يتم التحكم فيها في نفس الوقت
وتشتمل على عدادات ومنظمات حرارة ومجسات ومن املتوقع أن يرتفع
هذا العدد إلى  500ألف خلدمة مليون مستهلك و  34ألف مؤسسة.
وأكملت مدينة بولدر بوالية كولورادو أول مراحل شبكتها الذكية في
أغسطس  .2008ثم يأتي من بعد ذلك مشروع «هيدرو ون» في مدينة
أونتاريو بكندا .وأصبحت مدينة مانهامي في أملنايا تستخدم نظام لنقل
املعلومات عبر شبكة الكهرباء .ويهدف مشروع «أنفوغريد» في مدينة
إيفورا البرتغالية ألمتتة شبكة الكهرباء عبر تزويدها بأجهزة إلكترونية
تزيد من فعاليتها واحلد من األضرار الناجمة منها على البيئة وزيادة
استيعابها للطاقة املتجددة والسيارات التي تعمل بالكهرباء.

ولد لويس باستير في
يوم  27ديسمبر 1822
في مدينة دول بفرنسا
وهو ُيعتبر األب لعلم
امليكروبات واملناعة .ومن
أبرز املجاالت الكيميائية
التي اهتم ببحثها هو
مجال دراسة البللورات،
املادة في صورة متبلورة،
وهو ما قاده الكتشاف ظاهرة التخمر ومن ثم حتول
من دراسة الكيمياء لدراسة علم األحياء.

غيرت اكتشافات باستير بعض ًا من املفاهيم اخلاطئة وهو التطعيم وبداية علم جديد وهو علم املناعة.
عن األمراض املعدية ففي عام  1878أكمل ما يسمى
بنظرية امليكروب أو اجلرثومة ،والتي أثبت أن امليكروبات وتوصل معهد باستير في السنوات األخيرة لبعض
أو الكائنات احلية الدقيقة ،كالبكتيريا ،هي املسئولة عن االجنازات املهمة مثل عزل الفيروسات املسببة ملرض
حدوث التخمر والتعفن واملرض وأن أنواع ًا معينة منها االيدز والتهاب الكبدي وقرحة املعدة والكشف عن بعض
ترتبط بحاالت مرضية معينة .وبتلك النظرية فتح املجال السرطانات من خالل التشخيص بدالالت األورام وغير
الكتشاف طرق الوقائية العالجية الصحيحة وهو ما أدى ذلك من النجاحات العلمية.
الكتشاف التطعيم ضد اإلمراض املعدية وثم اختراع
ال يزال معهد باستير يعتبر أحد أهم الصروح العلمية
املواد املطهرة واكتشاف املضادات احليوية.
في أبحاث مقاومة ألعدوى ونال عدد من الباحثني فيه
دعت تلك النظرية إلى االهتمام بالوقاية من اإلمراض جائزة نوبل خالل السنوات املاضية.
املعدية بطرق صحيحة غيرت من مفاهيم الطب وأرست
قواعد صحية جديدة وأدت الستخدام املطهرات لتطهير
اجلروح وهو ما ساهم في حتسني الصحة العامة للبشر.

وفي عام  ،1857ووجد أن التخمر احلمضي الذي
ُيصيب اللنب الطازج هو ناجت بفعل اختالطه بكائنات
مجهريه دقيقة ،وهي البكتريا ،وفتح هذا االكتشاف
امتدت جناحات باستير من مجاالت اجلراحة والزراعة،
الكبير والهام املجال أمامه لدراسة علم البكتريا.
إلى مجال اإلنتاج احليواني ،ففي عام  1878استطاع
واستطاع باستير منع حدوث التخمر في اللنب بواسطة عزل البكتيريا املسببة ملرض بكلوريا الدجاج ذلك املرض
تسخينه حتى درجة  57مئوية لعدة دقائق وسميت تلك املعدي الذي ينتشر بني الدجاج ويؤدي إلى حالة ضعف
الطريقة بالبسترة ،نسبة إلى باستير ،وهي مهمة في شديد ونوم متواصل تنتهي بوفاة الدجاجة بعد نحو
ثالثة أيام ومن ثم توصل إلى واحد من أهم اكتشافاته
حفظ األغذية وحمايتها من الفساد.
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نقول مبروك

قصة (تسلية)

مبروك
مبروك التخرج

عـائـلـتـنا
تـكـبر:

مبروك للموظف مسري خلف املنصوري ،مدير قسم اخلدمات العامة مبناسبة تخرجه
وحصوله على درجة املاجستير في إدارة األعمال التنفيذية.

في أمان مع مـــروان

حصل الزميل مروان احلوسني ،منسق توريد في إدارة املشاريع على شهادة
مدرب إسعافات أولية للرضع واألطفال والبالغني من مؤسسة «إميرجنسي فيرست
رسبونس» العاملية املتخصصة في إنعاش القلب واإلسعافات األولية.
مبروك مروان

مبـــــروك نادية وعهود

حصلت شركة ابوظبي للتوزيع على شهادة شكر وتقدير من
وزارة الداخلية ملشاركتها املتميزة في اسبوع املرور،
وكرمت الوزارة كل من املوظفتني « نادية مندي و عهود جعفر من قسم خدمة
العمالء»..الف مبروك..

سالمتك عبداهلل

احلمد هلل على سالمة زميلنا عبداهلل الرستماني من قسم املوارد البشرية بعد خضوعه
لعملية جراحية خارج البالد متمنني له بدوام الصحة والعافية..
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أيهما أو ًال الدجاجة أم البيضة؟
بقلم الصادق عبدالسالم

باسل

مطر

نبارك للزمالء بقدوم موالديهم اجلدد:
الزميل شريف مطر الهاملي بقدوم أول مولود له «مطر» ،والزميل محمد صالح
غامن الهاملي بقدوم مولوده األول « خلف»  ،والزميل مجدي حسن القدميات
بقدوم املولود « باسل» .جعلهما اهلل من مواليد السعادة وقرة اعني والديهم.

عيد ميالد سعيـــــد في
يوم االتحــــــــــــــــاد
نبارك لزمالئنا مواليد
الثاني من ديسمبر
مبارك سيف محمد املنصوري
حسني متولي حسني
راجيندران بابو كوتي
عبد اهلل علي محمد احلوسني
علي احمد علي صالح املنصوري
صاحلة سعيد حميد عبداهلل احلمادي
عبدالرحمن خالد مالك

خرج بعض العلماء البريطانيون مؤخر ًا بإجابة لسؤال أنصار برشلونة.
علمي وفلسفي قدمي وهو أيهما ُخلق أو ًال الدجاجة أم
البيضة؟
في صورة تشابه تقاذف الكرة في املباراة النهائية ببطولة
وميبلدون للتنس ،يتقاذف املستهلك واجلهات املسئولة
حيث اكتشفوا احتواء مبايض الدجاجة على بروتني هام عن توزيع املاء والكهرباء األسباب وراء ارتفاع قيمة
جد ًا لتكوين الغالف اخلارجي للبيضة ولواله ملا جاءت فاتورة املاء والكهرباء .وكما قيل إذا عرف السبب بطل
البيضة ،واستنتجوا من ذلك أن العزيزة الدجاجة هي العجب ,فبرأينا نحن كمنتجني أن على املستهلك مراجعة
التي جاءت تتهادي في مشيتها لرؤية الدنيا أو ًال قبل أن حساباته قلي ً
ال ،فهنالك بعض املستهلكني يعتقدون أن
تتدحرج البيضة في مرقدها الدافئ حتت الدجاجة.
شبكات املياه والكهرباء عبارة عن دجاجة ال تضع إال
الذهب في شكل مياه باردة أو هواء منعش وأضواء
ولكننا نتحداهم باإلجابة عن سؤال آخر محير ،أيهما كاشفة إلى أن تفاجئهم بأنها تُنتج أيض ًا حجارة عبارة
املسئول األول عن رفع قيمة فاتورة استهالك املاء عن فاتورة «متلتلة» تهد حيل ميزانية األسرة لشهر كامل.
والكهرباء هل هي التعريفة أو كمية االستهالك؟ أو
بصيغة أخرى هل هو البائع أو املشتري؟ هل هو املنتج ونقول للمستهلك العزيز قف تأمل معنا هل تعلم أن
أو املستهلك؟ أين يوجد هذا (البروتني) الهام في هذه رسوم خدمات املاء والكهرباء في أبوظبي هي من أقل
احلالة ،لدى املنتج أم لدى املستهلك؟
الرسوم في العالم؟

استرخصه عق نصه» والدليل على ذلك؟
قام املجلس األمريكي للمباني اخلضراء مبنح االعتماد
لنحو  23ألف مبنى في العالم هل تعلم القارئ كم من
هذا العدد في اإلمارات؟  40فقط!! والسبب؟ برأي
عدد  65من خبراء املباني اخلضراء الذين استطلعتهم
شركة «غرين تكنولوجيز» ،ومقرها دبي ،هو انخفاض
أسعار خدمات املاء والكهرباء التي ال تٌشجع املستهلكني
على بناء املباني اخلضراء التي تُصمم بطريقة خاصة
لتستهلك معدالت أقل من املاء والكهرباء وتُنتج كميات
أقل من النفايات وتُبنى من مواد صديقة للبيئة قابلة
للتدوير كما أنها حتافظ على صحة مستخدميها.
فمتى نسكن في بيوت خضراء ونتجول في مراكز جتارية
خضراء ونخفض ميزانية الكهرباء واملاء؟

الفكرة في حد ذاتها خضراء وحتتاج للمزيد من التفاعل
والراغب في احلصول على إجابة لهذا السؤال عليه هل تعلم أن خدمات املاء والكهرباء في أبوظبي هي من األخضر
انتظار إجابة حول من هو األفضل الالعب البرتغالي األفضل من نوعها في العالم؟
كريستيانو رونالدو أو األرجنتيني ليونيل مسي؟ في
حوار يدور بني مشجع لفريق ريال مدريد وآخر من ويقول املثل اإلماراتي« :الغالي ثمنه فيه والرخيص من
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تسلية

نوادر جحا

لعبة الفوارق :هناك  5فوارق بين الصورتين حاول ايجادها بأقل من دقيقة

ال شأن لي بأمور البيت الداخلية

شبت النار في دار جحا فجاءه أحد جيرانه وقال له:أسرع فقد شبت
النار في دارك وقد طرقت بابك ولم يرد أحد.
فأجابه جحا ببرود :ياأخي لقد قسمنا أمور البيت بيني وبني زوجتي
إلى قسمني،فأنا اجتهد في اخلارج وزوجتي تدير داخل البيت،وأنا في
راحة االن.فأرجو أن تذهب وتخبر زوجتي أنني ليست لي عالقة في
أمور البيت الداخلية.

احلذاء والشوكة!

مشي في الطريق فدخلت في رجله شوكة فآملته.
فلما ذهب ألهل بيته أخرجها ،وقال :احلمد اهلل.
فقالت زوجته :على أي شي حتمد اهلل؟
قال:أحمد اهلل على أني لم أكن البس ًا حذائي اجلديد وإال خرقته
الشوكة!

حكـــــم
• انظر إلى السلحفاة ،فستري أنها ال تتقدم إال
عندما تخرج عنقها.
(جيمس بي  .كونانت)
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• اخلبرة أسوأ معلم ،فهي تختبرك قبل
أن تقدم لك الدرس.
(فرنون لو)
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THE SHEIKH KHALIFA STATEMENT

REMINISCES

On the 40th National Day anniversary
Sheikh Sorour Bin Mohamed shared with Distribution Newsletter, his memories of the first
stages of development of the Water and Electricity industry.
“His eyes sobbed on remembering Sheikh Zayed’s insight and wisdom”
Interview Conducted by: The editorial team of ‘Distribution Newsletter’
The interview with H.H. Sheikh Sorour Bin Mohamed Al
Nahyan was a pleasant and informative one. He started the
interview stating that he was assigned with the responsibility
of regulating the Water and Electricity services in Abu
Dhabi Emirate during the first years of the UAE foundation.
The water and electricity services represented the core of
modern life in an emirate which was aspiring for better living
conditions and bid farewell to the past conditions in the sever
arid environment where water resources were rare or almost
missing and temperature and humidity shot up to record levels.
The lack of essential infrastructure and qualified local cadres
represented an additional challenge.

“The 2nd of December 1971 will remain the most notable and effective day in the UAE history and
future. Its inexhaustible day and will never fade away. “
Sheikh Khalifa Bin Zayed

Although a lot of literature has been written about economic
and social developments witnessed by our beloved country,
yet we don’t have a clear picture of the feelings, of those
who witnessed the hard days to enable us draw a better
understanding of how they lead their living. In an endeavor to
outline a better understanding of that period, ADDC Media
Office conducted this special and exclusive interview with H.H.
Sheikh Sorour Bin Mohamed Al Nahyan, the former chairman
of Abu Dhabi Water and Electricity Department, (1974—
1998) for publishing in the ADDC Newsletter special issue
marking the 40th anniversary of the UAE national day.
Taking our seats in H.H. office, he started recalling the eventful
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history of the water and electricity industry since its inception
till its full establishment.
He stated:, “ H.H. Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan, the
leader and founder of the union, May his soul rest in peace, has
assigned me with such a significant designation as chairman of
water and electricity Department and I got full support and
care from H.H. Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, the then
crown prince and president of executive council.
Earlier when H.H. Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan, took
over the leadership of Abu Dhabi Emirate in 1966, he issued
instructions to form a council for managing water and electricity
services under the chairmanship of H.H. Sheikh Hamdan
Bin Mohamed Al Nahyan. In 1970, the Water Department
and Electricity Department were merged into “Water and
Electricity Department” and was chaired by H.H. Sheikh Khalifa
Bin Mohamed Al Nahyan till 1974 when H.H. Sheikh Sorour
took over as chairman till the establishment of the present
Abu Dhabi Water and Electricity Authority in 1999. During
this period the water and electricity sector witnessed major
significant developments.
Powerhouse :
H.H. Sheikh Sorour then stated, “When H.H. Sheikh Zayed
Bin Sultan Al Nahyan took the reins of government in Abu
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Water and Electricity Department
H.H. Sheikh Sorour continued “one day in 1974, while I
was sitting with H.H. Sheikh Zayed, he charged me with the
chairmanship of ” Water and Electricity Department. I then
felt the great responsibility bestowed upon me as I lack
the experience in this area taking into account that the city
witnessed a huge demand for water and electricity services
which resulted in recurrent service interruptions.

Dhabi Emirate, there was only one power plant generating 6
megawatt of electricity which hardly met the demand of the
city populations.The Power House Plant which was then under
the management of the British company Hawker Snidely, was
located in the area currently known as Madinat Zayed which
has till recently been known as Powerhouse area.

we have to solicit foreign expertise to overcome this issue.
After discussions with the concerned engineers, I contacted
the British ambassador in Abu Dhabi to request his assistance
in procuring specialists in this area from Britain to undertake
the supervision, planning and maintenance works of our
projects. The response came within twenty four hours when
two experts arrived from the London Electricity Company
and two local engineers, who studied in Britain: Abdul Nasser
Bin Howailel Al Mansouri and Sayah Bin Mousa Al Qubaisi
joined them. This was the commencement of actual water
and electricity services planning in Abu Dhabi and a five-year
development plan of the sectors was set up.

During the early seventies another power plant was erected
in the Tourist Club Area on the opposite side the Zayed
Port. It comprised desalination plants with a total capacity of
approximately 500 thousand gallon per daily and was managed
by the Pakistani engineer Habib Ahmed who was delegated by
the Pakistani government during the presidency of the former
president Zul Fukar Ali Potu. He acted as the department
general manager, and was such a hard worker. Thereafter we
appointed an Egyptian engineer called Ghonaim Abdul Baqi
to act as station general manager in the Water and Electricity
Department and was in charge of the water and electricity
supply in Abu Dhabi.

Gas Turbines
According to the plan 15 gas turbines in addition to two water
desalination plants each of a capacity of 3 million gallons a day
were ordered from General Electric Company and installed.
These were the first desalination plants in Abu Dhabi. The
supply and installation of these equipments took 12 months
and An Egyptian engineer with experience in desalination was
recruited to undertake the responsibility of their operation. In
addition, a local engineer Dr. Darwish Al Qubaisi was assigned
with the responsibility of planning. However, due to the lack of
spare parts in stock, the city continued to experience recurrent
electricity and water interruptions and I remember that our

Water supply challenge
“Upon taking over the responsibility of the department, he
continued “I realized the big challenge that I have to face for
securing water supplies in our arid climatic conditions which
is deemed as one of the most sever worldwide in addition
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to the scarcity of water resources. There was only one 6
inch diameter pipeline supplying Abu Dhabi with potable
water from Al Sad in Al Ain area. Consequently I realized that

the pipeline through the deep waters of Bahr Al Arab.
local engineers had to stay at the plant site round the clock
hours to restore the services.
Water from Fujairah
Sheikh Sorour stated, “I recall that in 1977, we asked an
American firm to conduct an investigation study on the water
supply issues in Abu Dhabi. The study was completed in 1978
and recommended installation of a water desalination plant
at Fujairah as the percentage of impurities and salinity of Bahr
Al Arab water are 30% less than that of the gulf waters. in
addition, the study revealed that the natural gradient from
Fujairah to Abu Dhabi will be a favoring factor for reducing
the production and supply of water to Abu Dhabi by 45%. This
study represented the initial step for the Fujairah water project
which has been recently executed.”
Water from Pakistan
H.H. Sheikh Sorour pointed out that in the early seventies,
the department received a study prepared by the Pakistani
government to supply water to Abu Dhabi via a marine
pipeline to Fujairah; In other words the idea embarked on
constructing a dam in Pakistan, to convey water via Bahr Al
Arab to UAE eastern region and Abu Dhabi”. However, the
idea was abandoned due to the difficulty of its execution of

Um Al Nar Plant
Um Al Nar plant story still occupies the memory of H.H.
Sheikh Sorour who stated,: “based on a recommendation
the German company Maya, the plant has been shifted to its
present location in Um Al Nar and its trial operation started
in 1978 when two local engineers Hassan Al Nassai in charge
of water and Ahmed Saeed Al Muraikhi as electricity chief
engineer joined the department.
Performance and diligence of the local engineers:
H.H. Sheikh Sorour pointed that local engineers were
performing with diligence and sparing no effort in looking
after the business interests of the department. For instance,
I remember that Engineer Hassan Al Nassai stayed on site
for more than twenty four hours to supervise the repair of a
broken main water pipeline in Mafraq area.
H.H. further added that local engineers; Dr Darwish Al Qubaisi
and Hassan Al Hosani conducted a joint study and undertook
the planning of a new power plant which was executed in late
eighties with a total capacity of 1000 megawatt at a total cost
of 75 m. dollars. H.H then added that however the same plant
was then sold out for 125 million dollars when an international

shortage has taken place in power generation equipments in
the early nineties.
“We also issued a special tender for supply of water
desalination plants with 12 million gallon a day each to be
installed at Taweelah” H.H continued adding that “this project
was considered a major and unique event on the regional level
at that time. These desalination plants are still functioning well
till the present date and they are capable to operate for a
similar period.
The Emirate now has three giant plants at Um Al Nar,Taweelah
and Marfa’ which collectively exceed the water and electricity
demand of the Emirate. We then paid special attention to the
development of the water and electricity distribution network
which was completed over several stages achieving a large
pace in water and electricity supply.
State of affairs with Zayed
H.H. Sheikh Sorour still recalls a particular situation that he
met with during his chairmanship of WED. He stated “ one
day I was in the car with H.H. Sheikh Zayed about to leave Al
Bahar Palace (which was then still under construction) when a
power shut down leading to a black out occurred all over the
city. I felt very embarrassed and asked his permission to go to
investigate the matter but he, with his usual wisdom, asked me
7

REMINISCES

INTERVIEW

Projects Division conducts 104 projects

His Highness and social responsibility
H.H. is known for his contribution to charity activities such
covering the costs of a number of pilgrims and sponsoring the
treatment of needy persons, construction of mosques, drilling
of water wells in poor regions of Africa and Asia. His door is
always open for the needy persons.
to cool down and told me don’t worry, it will immediately be
restored. This situation gives a glance on Sheikh Zayed wisdom
in that he never takes hasty decisions even when dealing with
all those around him.
The Insight:
H.H. Sheikh Sorour paused a while and said “ I remember that
when Um Al Nar plant was still under construction, H.H. Sheikh
Zayed instructed us to order desalination units with a capacity
of 12 million gallon a day. He justified it saying: “Don’t forget
that we will one day need such big quantities of water “In all
aspects this confirms his deep insight in future perspectives
Far away from water and electricity memories, we moved to
explore other aspects of HH. Private life
Daily Journey
H.H. Sheikh Sorour sums up his daily life schedule in that
whoever misses the scene of the morning rising sun will
certainly lose all the pleasures of the day”. Therefore, H.H
continued I used to start my daily activities immediately after
the Fajr prayer, in practicing the walking sport, and then take
my breakfast and head to the Majlis to receive my visitors and
friends and chat with them on various life affairs. Thereafter, I
pursue my private affairs and business.”
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His relation to Sheikh Zayed
H.H. Sheikh Sorour was born in 1948 in Al Ain city. His father is
the cousin of H.H. the late Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan
- may mercy be upon his soul. H.H. Sheikh Sorour is gifted
with four sons; Sheikh Mohamed, Sheikh Zayed, Sheikha Fatima
and Sheikha Sheikha as well as one granddaughter Sheikha
Shamma.
H.H Hobbies
H.H. Sheikh Sorour never veils his passion in hunting, swimming
and walking which he practices on daily basis in the early
morning and evening.
The last meeting
H.H. Sheikh Sorour , during his interview, has spared no chance
to express his deep sadness for the demise death of H.H.
Sheikh Zayed, God’s mercy be upon him “ I’ve been in constant
contact with H.H. Sheikh Zayed for about fourty years during
which I’ve felt that his soul never stopped loving this country
and its citizens, and that his mind never got tired or bored of
working for its development or saved his efforts for anything
else, I consider him in the position of father and teacher not
only a leader.”
When we asked HH about his last meeting with the late
HH. Sheikh Zayed, God’s mercy be upon him, he was deeply

54 under construction, 9 in commissioning and 41 in warranty stage

touched, and his eyes sobbed for his loss stating that “It was just
before his death, I’ve been with my brother Sheikh Tahnoun Bin
Mohamed when I received a call from the late Sheikh Zayed
asking me to see him. We then met him near a flyover in
Mussafah road,( as it was his habit to go around to explore
the general conditions in the Emirate), he held my hand
tightly enquiring about my health and conditions as though
he knew that it will our last meeting. I’ve been deeply touched
“at that moment, Sheikh Sorour kept silence for a while and
then added: “I’ll never forget that moment throughout my
whole life”
A word to staff
At the end of his speech, H.H addressed all staff members
engaged in the water and electricity sector reminding them
of the important role the sector plays in the development
of nations. H.H further drew attention to the fact that the
development which the state enjoys today is the outcome of
the great achievements, sacrifices and relentless efforts, of the
first generation of citizens throughout the first years of union
establishment to secure a decent and prosperous living for its
people. It is therefore a responsibility upon you to safeguard
and promote the advancement of this sector for the welfare
of next generations.

“We have successfully handled the
challenging task of laying down
232 kilometers of cables and the
accompanying equipments in order
to meet the peak load demand in
summer”.

The Projects Division is currently conducting 104 ahead of contractul schedule in order to meet
water and electricity new projects, 54 of which target date which is 15the of Sept 20011
are under construction, 9 in the commissioning
stage and 41 are in the warranty stage.
In order to align with overall business objectives
and efficiently control the projects’ on schedule
Majid Al Kathairi, Project Division Manager, said: and costs, the division proposed to implement
“We are also supervising the water and electricity Enterprise Project Portfolio Management
parts of the projects of the Abu Dhabi Municipality, (EPPM) that would be managed in association
Abu Dhabi Transmission and Dispatch Company with Assets and Supply divisions. “The new
(Transco) and some other developers”.
system will facilitate the management of our
portfolio of enterprise projects, increase visibility
The official added: “We have successfully handled and resources allocation among other benefits,”
the challenging task of laying down 232 kilometers he added.
of cables and the accompanying equipments
in order to meet the peak load demand in Al Kathairi said, “We are currently supervising the
summer”. The mammoth project, which is the water and electricity works of Al Falah project,
major achievement for the department this year, a new development of Al Dar Properties that
was conducted in just three months as has been will provide around 5,000 homes for middlestipulated by the Assets Division, he said.
income UAE families, located to the east of Abu
Dhabi International Airport and the Abu DhabiThe construction of water pipeline for Shams1 Dubai highway”. This is in addition to the South
project, of Masdar city in Madinat Zayed, Western Shamkha project, of Musanada that will provide
Region, was ready to supply water 2 months 12000 plots,” he concluded.
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OUT OF LOVE FOR UAE

The achievements attained by
our country are manifestation
of solidarity between the seven
emirates under its wise leadership
and hard work of its people.
(Tariq Al Muhairbi)

Uniting the seven emirates was
a dream that become a reality,
thanks to God first and to the
late Sheikh Zayed bin Sultan Al
Nahyan, my God bless his sole,
and now his son Sheikh Khalifah
is taking over to keep the flag of the UAE high
The 2nd of December 1971 compared to other countries in the world.
is unforgettable day because (Fatimah Al Alkeem)
it marks the beginning of
development in the entire UAE
In this day we remember the
and very important turning point
founder of the UAE the late
in the life of its people.
Sheikh Zayed bin Sultan Al
(Fatimah Khalfan)
Nahyan, God bless his sole, and
the UAE rulers who stick to his
What the UAE federation
advice and leadership.
achieved since its inception came (Juma Al Nuaimi)
because of the efforts of our
leadership and people who spare
May God bless UAE and its
nothing to development of our
people under its wise leadership.
country and place it in forefront
(Manal Jasim)
in the international arenas.
(Hamad Al Adawi)
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OUT OF LOVE FOR UAE

I am proud to be a part of this
country and I do my best for the
benefit of the UAE and its people.
(Ahmed Al Kaabi)

Every UAE national should
ponder a little in this special
occasion upon our achievements.
(Abdullah Al Kaithiri)

I am always a head because I am
a UAE national. All those who are
living on the UAE sole, nationals
and expatriate alike, are proud of
what we achieved.
(Abdullah Al Badi)

The unity of our country was,
and will remain, the driving force
behind the prosperous life we
enjoy and all the achievement of
our country.
(Fatima Al Dhaheri)

I wish the UAE and its people all
the best in this special occasion.
God bless the UAE and its people
and expatriates.
(Afra Ahmed)

We pray for God to bless the
UAE unity and its people.
(Mohamoud Bin Othman)

The UAE federation is a living
symbol of modern state that
relies on its past to build its
present and future.
(Ali Al Hosani)

The
UAE
has
managed
The
UAE
federation
is
successfully to attain many
living in the hearts of every
achievements on the local and
UAE national. The 2nd of
international level. The UAE
December of 1971 marks the
National Day will remains as
beginning a unity march of a
source of proud for the posterity
country that become a symbol of
and us because it represents the beginning of modern state.
great transformations that has been realized by (Raja Al Suwaidi)
dedication and perseverance of our leaders and
If I were not UAE national, I people. I take this opportunity to congratulate our
We pray to God to bless the
would have wished to be so. I leader Sheikh Khalifah bin Zayed Al Nahyan, may
sole of the late Sheikh Zayed
congratulate all the people God bless him, and his brothers the emirates’ rulers
bin Sultan Al Nahyan and of the
of the UAE on this special and the crown prince.
late Sheikh Rashid bin Saeed
occasion that stands as an (Asya Al Haddabi)
Al Maktoum, the founders of
indication of our common history
the UAE federation and for our
and objectives.
country to enjoy endless joy and happiness.
(Saeed Al shehi)
(Rashed Al Zaabi)
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EVENTS

EVENTS

Power + Water Middle East exhibition inaugurated
His Excellency Abdulla Saif
Al Nuaimi, Director General
of Abu Dhabi Water
and Electricity Authority
(ADWEA), has officially
inaugurated yesterday the
Power + Water Middle
East exhibition and Leaders’
Forum.
Taking place until 18
October, the conference
opens amid huge growth
in the power and water
sector in the UAE and
GCC region, where US$
125 billion worth of
investments will be needed
to meet the growing demand in power over the next
decade, which is estimated to rise an average of eight
to 10 percent per year. More than 100 local and
international suppliers and contractors representing
140 different categories of products and services are
participating in the exhibition.
12

Al Nauimi said; “Power + Water Middle East provides
the essential platform for professionals from the
power and water sector to interact with the world’s
leading companies and organizations”. He also added;
“The demand for power and water continues to grow,
creating opportunities for investment in Abu Dhabi
and the GCC region”.
Anita Mathews, Exhibition Director of Power + Water
Middle East, added; “Rising residential subscribers,
rapid industrialization and government subsidies
are among the major factors pushing the electricity
demand in the GCC region and thus, resulting in
promising outlook for the power sector with vast
future growth potential”.
“Additionally, GCC governments are investing heavily
in the water sector, which is estimated to be worth
US$70 billion over the next decade. Infrastructure
in particular is a major growth area with significant
investments in water storage infrastructure and
expanding irrigation systems”.

Minister of Water and Electricity of Kuwait visits ADWEA
His Excellency Eng. Salim
Matheeb
Al
Auzynah,
Minister of Electricity and
Water and acting Minister of
Media and Transportation,
of Kuwait, visited on 29
September
2011,
the
headquarters of Abu Dhabi
Water
and
Electricity
Authority (ADWEA).
H.E. Dr. Ahmed Mubarak
Al Mazrouei, Chairman
of ADWEA and Deputy
Secretary-General of Abu
Dhabi Executive Council
and Abdullah Saif Al-Nuaimi,
ADWEA Director General,
received the visiting officials.
During the visit, Dr. Al Mazrouei highlighted the
importance of the visit in boosting the cooperation
between the GCC countries in the area of water and
electricity with more emphasis on the GCC unified

electricity grid project.
Al-Nuaimi briefed the visiting delegation on ADWEA’s
history, role and responsibilities since its inception in
1999.
He also spoke about ADWEA’s initiatives and projects,
in particular the water and electricity privatization
project through successfully establishing a number of
IWPPs that increased production beyond the local
consumption and started exporting electricity to the
other emirates and the neighboring GCC countries.
The official highlighted ADWEA’s readiness to provide
the water and electricity bodies in the GCC countries
with all kinds of support.
The visit came on the sidelines of the 24th GCC
Electricity and Water Ministerial Committee meeting
in Abu Dhabi, which discussed a number of joint
projects.
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INVENTORS

REPORT

Environment friendly and cost-effective

Louis Pasteur

Telegestore project, Italy, the first smart grid in the world

(27 December 1822 – 28 September 1895)

The term smart grid has
been in use since at least
2005, when the article
“Toward A Smart Grid”,
authored by S. Massoud
Amin and Bruce F.
Wollenberg appeared in the September/October issue of
IEEE P&E Magazine (Vol. 3, No.5, pgs 34–41). There are a
great many smart grid definitions, some functional, some
technological, and some benefits-oriented. A common
element to most definitions is the application of digital
processing and communications to the power grid, making
data flow and information management central to the
smart grid.
It is defined as a type of electrical grid which attempts
to predict and intelligently respond to the behavior and
actions of all electric power users connected to it suppliers, consumers and those that do both – in order
to efficiently deliver reliable, economic, and sustainable
electricity services.
The smart grid is conceived of as employing innovative
products and services together with intelligent monitoring,
control, communication, and self-healing technologies in
order to better facilitate the connection and operation of
generators of all sizes and technologies. Allow consumers
to play a part in optimizing the operation of the system.
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Provide consumers with greater information and options
for choice of supply. Significantly reduce the environmental
impact of the whole electricity supply system. Maintain or
even improve the existing high levels of system reliability,
quality and security of supply.
The earliest example of a smart grid is the Italian system
installed by Enel S.p.A. of Italy. Completed in 2005, the
Telegestore project was highly unusual in the utility world
because the company designed and manufactured their
own meters, acted as their own system integrator, and
developed their own system software. The Telegestore
project is widely regarded as the first commercial scale
use of smart grid technology to the home, and delivers
annual savings of 500 million euro at a project cost of 2.1
billion euro.
In the US, the city of Austin, Texas has been working on
building its smart grid since 2003, when its utility first
replaced 1/3 of its manual meters with smart meters that
communicate via a wireless mesh network. It currently
manages 200,000 devices real-time (smart meters, smart
thermostats, and sensors across its service area), and
expects to be supporting 500,000 devices real-time in
2009 servicing 1 million consumers and 43,000 businesses.
Boulder, Colorado completed the first phase of its smart
grid project in August 2008. Both systems use the smart
meter as a gateway to the home automation network

(HAN) that controls smart sockets and devices.

The father of germ theory and pasteurization

Hydro One, in Ontario, Canada is in the midst of a largescale Smart Grid initiative, deploying a standards-compliant
communications infrastructure from Trilliant. By the end of
2010, the system will serve 1.3 million customers in the
province of Ontario. The initiative won the “Best AMR
Initiative in North America” award from the Utility Planning
Network. The City of Mannheim in Germany is using realtime Broadband Power line (BPL) communications in its
Model City Mannheim “MoMa” project.

Louis Pasteur was a
French chemist and
microbiologist born in
Dole. He is remembered
for
his
remarkable
breakthroughs in the
causes and preventions
of
diseases.
His
discoveries
reduced
mortality from puerperal
fever, and he created the first vaccine for rabies
and anthrax. His experiments supported the germ
theory of disease. He was best known to the general
public for inventing a method to stop milk and wine
from causing sickness, a process that came to be
called pasteurization.

InovGrid is an innovative project in Evora that aims to
equip the electricity grid with information and devices
to automate grid management, improve service quality,
reduce operating costs, promote energy efficiency and
environmental sustainability, and increase the penetration of
renewable energies and electric vehicles. It will be possible
to control and manage the state of the entire electricity
distribution grid at any given instant, allowing suppliers
and energy services companies to use this technological
platform to offer consumers information and added-value
energy products and services.
This project to install an intelligent energy grid places
Portugal and EDP at the cutting edge of technological
innovation and service provision in Europe.

He is regarded as one of the three main founders
of microbiology, together with Ferdinand Cohn and
Robert Koch. Pasteur also made many discoveries
in the field of chemistry, most notably the molecular
basis for the asymmetry of certain crystals.

In Pasteur’s early work as a chemist, he resolved
a problem concerning the nature of tartaric acid
solution of this compound derived from living
things (specifically, wine lees) rotated the plane of
polarization of light passing through it. The mystery
was that tartaric acid derived by chemical synthesis
had no such effect, even though its chemical reactions
were identical and its elemental composition was
the same.
Pasteur demonstrated that fermentation is caused
by the growth of micro-organisms, and that the
emergent growth of bacteria in nutrient broths is
not due to spontaneous generationbut rather to
biogenesis. Today he is often regarded as the father
of germ theory and bacteriology, together with
Robert Koch.
Pasteur’s research also showed that the growth
of micro-organisms was responsible for spoiling
beverages, such as beer, wine and milk. With this
established, he invented a process in which liquids

such as milk were heated to kill most bacteria and
moulds already present within them. He and Claude
Bernard completed the first test on April 20, 1862.This
process was soon afterwards known as pasteurization.
Beverage contamination led Pasteur to the idea that
micro-organisms infecting animals and humans cause
disease. He proposed preventing the entry of microorganisms into the human body, leading Joseph Lister
to develop antiseptic methods in surgery.
In 1865, two parasitic diseases called pébrine and
flacherie were killing great numbers of silkworms at
Alais. Pasteur worked several years proving it was
a microbe attacking silkworm eggs which caused
the disease, and that eliminating this microbe within
silkworm nurseries would eradicate the disease.
Pasteur also discovered anaerobiosis, whereby some
microorganisms can develop and live without air or
oxygen, called the Pasteur Effect.
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CONGRATULATIONS

ENTERTAINMENT

Congratulations!

Our family
grows bigger

Congratulations Messeri Khalif Al Mansouri
Our colleague Messeri Khalif Al Mansouri, Head of General Services Unit,
graduated with M.Sc. in Executive Business Administration.

Feel in safe hands with Marwan
The Emergency First Response, an international CPR, AED and first aid
training organization, awarded our colleague Marwan Al Hosani, Supply
Coordinator in Projects Division, a certificate of Emergency first response
Instructor, CPR/AED/first Aid-Infant/Child/Adult. Congratulations Marwan.

By Sadiq A. Salam

Some British scientists have recently claimed that they
have finally came with answer to an age-old riddle
that has perplexed generations; which came first, the
chicken or the egg?

Basel

Matar

We say congratulations to our colleagues for having
new bundles of joy:
Sharif Matter Al Hamili (Mater), Mohammed Salih Ganim Al Hamili (Khalf),
Majdi Hassan (Basil)

God bless them, Amen

Congratulations Nadia and Ohood
ADDC and our colleagues Nadyah Mendi and Ohood Jafer, Customer Care
Directorate, got certificates of appreciation from the Ministry of Interior for
taking part actively in the GCC Traffic Week.

Happy birthday
on 2nd December
Mubarak Saif Mohamed Omair Al Mansoori
Hussein Metwaly Hussein Eid

Congratulations Abdallah
Our colleague Abdullah Alrostumani, HR Section, underwent a successful
medical operation abroad.

Rajendran Pappukutty
Abdulla Ali Mohamed Ibrahim Alhosani
Ali Ahmed Ali Saleh Al Mansoori
Saleha Saeed Humaid A. Al Hammadi
Abdul Rahman Khalid Ali Ghaleb Malek
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Which came first, the chicken or the egg?

Researchers at Sheffield and Warwick universities
purportedly unraveled the scientific and philosophical
mystery. The scientists discovered that a protein
found only in a chicken’s ovaries is necessary for the
formation of the egg; therefore, they came out with
the conclusion that the chicken has come walking to
life before the egg, i.e. the egg can therefore only exist
if it has been created inside a chicken.
However, we challenge them to come out with an
answer to another perplexing also age-old riddle; that
is who is responsible for increasing the utility bill? Is
it the high tariff or consumption? In other words, is it
the supplier or the purchaser?
Is it the producer or the consumer? Where the
“protein” lies in this case? with the producer or
the consumer?

The answer to this question could be obtained only
after solving the other age-long riddle of who is more
talented Cristiano Ronaldo or Lionel Messi in a heated
debate between F.C. Barcelona’s fan and another of
Real Madrid C.F.

Out of 22,892 buildings worldwide that have
been certified under the Leadership in Energy and
Environmental Design (LEED) standard, of the US
Green Building Council USGBC, only 40 are located
in the UAE.

In a way that resembles the bouncing ball in the
Championships, Wimbledon, final, utility providers
and consumers trade accusation of increasing water
and electricity bills. However, as it is said “time works
wonders”, we as producers think that consumers
should rethink their position. This is because some
consumers think that water and electricity networks
are like a hen that lays only golden eggs in the form
of cold water, refreshing air and floodlights till they
discover that it also produces high bills that render
the family’s budget paralyzed for a whole month.

A recent Green Technologies, a Dubai-based company,
survey of 65 industry experts showed that one of
the big reasons why we don’t design green in the
UAE is that “energy is very cheap” besides lack of
knowledge about green buildings among developers
and consultants.

Our dear consumer, do you now that water and
electricity tariff in Abu Dhabi is one of lowest
worldwide?

The tem green buildings refer to a structure and
using process that is environmentally responsible
and resource-efficient throughout a building’s lifecycle: from sitting to design, construction, operation,
maintenance, renovation, and demolition.
We are eager to live in green buildings and go
shopping in green shopping malls. The idea is worthy
of more consideration, isn’t it?

Do you now that water and electricity services in
Abu Dhabi are one of the best in world?
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ENTERTAINMENT

Find out the words related to health. For exapmle “headache”, etc.

Nasreddin Hodja
Internal affairs
One day a neighbor of Nasreddin Hodja came
quickly and said to him: Your house has been caught
in fire and I knocked the door but nobody opened it.
Hodja replied calmly: My dear brother I and my wife
have divided the household duties into two parts
internal and external, I do go outside to earn our
living and she looks after home issues. Since I am
having a rest now please go and tell my wife that this
is an internal affair and I have nothing to do with it.
Gratitude
One day, when Hodja was working on his farm, a
thorn penetrated his foot. “Dear God”, he said
“thank you so much, what a blessing I didn’t wear my
new shoes.”

Relevant Sayings
“Behold the turtle. He makes progress
only when he sticks his neck out.”
James Bryant Conant
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Experience is a hard teacher because she
gives the test first, the lesson afterward.
Vernon Law

